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Սիրելի՛ հայրենակիցներ,

Այ սօր մեր ժո ղովր դի ա մե նա թանկ ու նվի -
րա կան օրն է՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
ան կա խու թյան 30-րդ տա րե դար ձը: Օր, որ ամ -
բող ջաց նում է մեր պատ մա կան կեն սա տա րած -
քում ա զատ, ան կախ ապ րե լու, պե տա կա նու -
թյուն ու նե նա լու մեր ժո ղովր դի բազ մա դար յա
իղ ձե րը, և ո րը սրբա գործ ված է այդ նվի րա կան
ե րա զան քի կերտ ման հա մար ի րենց կյան քը
զո հա բե րած մեր լա վա գույն զա վակ նե րի ար -
յամբ:

Ան կախ պե տա կա նու թյան՝ իբրև մեր ազ -
գի գո յա պահ պա նու թյան միակ բա նաձևի և
բարձ րա գույն ար ժե քի խոր քա յին գի տակ ցու -
մով, մեր սուրբ նա հա տակ նե րի անձ նա զո հու -
թյան դի մաց հա վերժ ու ան դա վա ճան պար քի
զգա ցու մով, ա մե նօր յա տքնա ջան աշ խա տան -
քով, փո խա դարձ չա րու թյունն ու ա տե լու թյու նը
միմ յանց հան դեպ հար գան քի ու հո գա տա րու -
թյան փո խա կեր պե լով` պետք է ա մո քենք մեր
վեր քե րը, նո րո գենք մեր տու նը և վե րա հաս -
տա տենք այս հո ղի վրա ապ րե լու, զար գա նա լու
և հա րատևե լու մեր ի րա վունքն ու վճռա կա նու -
թյու նը, և չ կա այ լընտ րանք:

Հա զա րամ յա մեր պատ մու թյան ըն թաց -
քում ստիպ ված ենք ե ղել ա նընդ հատ հաղ թա -

հա րել փոր ձու թյուն ներ, վեր ջին ճի գով լի նե լիու -
թյան օգ տին լու ծել գո յու թե նա կան բար դա գույն
խնդիր ներ։ Դրանք ա վե լի են ամ րապն դել մեր
կեն սա սի րու թյու նը, մեր պատ մա կան ժա ռան -
գու թյունն ու գե նե տիկ հի շո ղու թյու նը, ինք նու -
թյունն ու ազ գա յին ինք նա տի պու թյու նը պահ -
պա նե լու, ա զա տու թյան ու ան կա խու թյան, հզոր
պե տու թյան մեր ձգտում նե րին հաս նե լու վճռա -
կա նու թյու նը։

Ներ կա յիս փոր ձու թյուն նե րից, վստահ եմ,
դուրս ենք գա լու ա վե լի ու ժե ղա ցած, իբրև ազգ՝
ա ռա վել ի մաստ նա ցած, յու րա քանչ յու րիս ան -
հա տա կան ու ան հա տույց ներդր մամբ պե տու -
թյան ու պե տա կա նու թյան ան դադ րում շե նա -
ցումն ու հզո րա ցումն իբրև ի րա գործ վող հա -
մազ գա յին տե սիլ որ դեգ րե լով և մեր կեն սա -
կեր պը դրա նով պայ մա նա վո րե լով, ազ գա յին
միաս նու թյա նը նոր ի մաստ ու նոր բո վան դա -
կու թյուն հա ղոր դե լով։

Ես հա վա տում եմ մեր հա վա քա կան ու ժին,
և այ լընտ րանք չու նե ցող այս նպա տակ նե րին
հաս նե լու հա մար անհ նա րին թվա ցո ղը պետք է
դարձ նենք հնա րա վոր՝ ա ռա ջին հեր թին խո հե -
մա բար ու սառ նասր տո րեն ա ռա վե լա գույն ջանք
գոր ծադ րե լով ներ քին անվ տան գու թյան կա յու -
նաց ման հա մար: Ներ պե տա կան ու ներ հա սա -
րա կա կան հա մա կե ցու թյու նը, հա մե րաշ խու թյու -
նը պա հան ջում է մեր քա ղա քա ցիա կան պարտ -
քի հստակ գի տակ ցում, ի րա վունք նե րի չչա րա -
շա հում, ի րա վահ պա տակ և օ րի նա պաշտ վար -
քա գիծ, հա վատ ու վստա հու թյուն պե տա կան,
ազ գա յին ինս տի տուտ նե րի հան դեպ:

Ուս տի, շնոր հա վոր մեր ան կա խու թյան 30-
ամ յա կը:

Ե րիցս փա՛ռք ու խո նար հում, այ սօր վա և
մեր հայ րե նի քի ան կա խու թյան գա լիք օ րե րի
հա մար ի րենց կյան քը նվի րա բե րե լով ապ րե լու,
ուղղ վե լու և հզոր եր կիր կա ռու ցե լու պատ գամ
հղած, մեր սուրբ նա հա տակ նե րին:
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Հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի գոր ծում
ի րա վա պահ մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան ի -
րա կա նա ցու մը` հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա -
տար ման կան խար գե լու մը կամ ար դեն կա տար -
ված հան ցանք նե րի բա ցա հայ տու մը, ծնում են
մի շարք հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներ,
ո րոնց մեծ մասն ար դեն եր կար ժա մա նակ է,
ինչ կար գա վոր ված է գոր ծող օ րենսդ րու թյամբ:

Նա խա տես ված ի րա վա կար գա վո րում ներն
ի րենց մե ծա մաս նու թյամբ վե րա բե րում են հան -
ցանք կա տա րե լուն, հան ցանք կա տա րո ղին պա -
տաս խա նատ վու թյան կան չե լուն և այլ հա րա -
կից հար ցե րին: Սա կայն օ րենսդ րու թյան այս
հսկա զանգ վա ծի մի փոքր մասն է միայն վե -
րա բե րում ի րա վա պահ մար մին նե րի աշ խա -
տան քին, այդ մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րին
և նրանց կող մից ծա ռա յո ղա կան պար տա կա -
նու թյուն նե րի պատ շաճ կա տար ման ա պա հով -
մա նը ուղղ ված ե րաշ խիք նե րին:

Այս պես, գաղտ նիք չէ, որ հան ցա վո րու -
թյան դեմ պայ քա րում օ պե րա տիվ-հե տա խու -
զա կան ծա ռա յու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին -
նե րի աշ խա տա կից նե րը հան դի սա նում են ա -
ռա ջա մար տիկ ներ, և հետևա պես մշտա պես
գտնվում են օ րի նա կա նու թյան ու ա պօ րի նու -
թյան սահ մա նին: 

Վեր ջին նե րիս գոր ծու նեու թյու նը վեր լու ծե -
լիս, ի թիվս այլ նի, ա ռա ջա նում են հար ցեր
ՕՀՄ կա տա րող ան ձանց կող մից ի րենց գոր -
ծու նեու թյունն ի րա կա նաց նե լիս նա խա տես ված
ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի վե րա բեր յալ:

Հայ րե նա կան գի տա կան գրա կա նու թյան
մեջ բո վան դա կա յին ա ռու մով ու սում նա սիր ված
չէ և բաց հարց է հան դի սա նում` ի րա վա կան ե -
րաշ խիք նե րի առ կա յու թյու նը ծա ռա յո ղա կան
պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա -
կով, դրա ի րաց մամբ պար տադր ված և ձևա -
կան ա ռու մով այս կամ այն հան ցա կազ մի հետ

հա մընկ նող գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րող ան -
ձանց նկատ մամբ:

Այս հար ցի ու սում նա սի րու թյու նը հարկ է
սկսել «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու -
նեու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի (այ սու հետ՝ օրենք)
13-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյամբ, ո րի հա մա -
ձայն`

«1. Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու -
նեու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի հետ
հա մա գոր ծակ ցող ան ձինք ա զատ վում են հան -
ցա գոր ծու թյան կա տար ման հա մար քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նից` օ րեն քով սահ ման -
ված կար գով:

2. Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու -
նեու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րը պար -
տա վոր են ա պա հո վել օ պե րա տիվ-հե տա խու -
զա կան մի ջո ցա ռում նե րի նա խա պատ րաստ -
մանն ու անց կաց մա նը ներգ րավ ված ան ձանց
և նրանց ըն տա նի քի ան դամ նե րի պաշտ պա -
նու թյու նը, ե թե առ կա է նրանց կյան քին և ա -
ռող ջու թյա նը սպառ նա ցող ի րա կան վտանգ, ո -
րը պայ մա նա վոր ված է այդ մար մին նե րի հետ
նրանց հա մա գոր ծակ ցու թյամբ:

3. Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու -
նեու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի հետ հա -
մա գոր ծակ ցող, ինչ պես նաև հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի բա ցա հայտ մանն ու հան ցա գործ նե -
րի հայտ նա բեր մանն ա ջակ ցած ան ձինք կա -
րող են ստա նալ դրա մա կան և այլ պարգևատ -
րում ներ: Այդ պարգևատ րում նե րի գու մար նե րը
հարկ ման և հայ տա րա րագր ման են թա կա չեն:

4. Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա -
ռում ներ անց կաց նող մար մին նե րի հետ գաղտ -
նի հա մա տեղ հա մա գոր ծակ ցող ան ձի` օ պե րա -
տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ մա նը մաս նակ -
ցե լու հետևան քով զոհ վե լու դեպ քում նրա ըն -
տա նի քին և խ նամ քի տակ գտնվող ան ձանց
պե տա կան բյու ջեի մի ջոց նե րից վճար վում է
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

միան վագ նպաստ` զոհ վա ծի ամ սա կան դրա -
մա կան բա վա րար ման տա սը տար վա գու մա րի
չա փով, և օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար -
գով նշա նակ վում է կե րակ րո ղին կորց նո ղի կեն -
սա թո շակ: Իսկ ե թե ան ձը նշված պայ ման նե -
րում վի րա վոր վել է, ստա ցել է խե ղում, կոն տու -
զիա կամ հաշ ման դա մու թյուն, ա պա պե տա -
կան բյու ջեի մի ջոց նե րից նրան վճար վում է
միան վագ նպաստ` ամ սա կան դրա մա կան բա -
վա րար ման հինգ տար վա գու մա րի չա փով, և
օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով նշա -
նակ վում է հաշ ման դա մու թյան կեն սա թո շակ:

5. Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու -
նեու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի պաշ -
տո նա տար ան ձանց` կազ մա կերպ ված հան ցա -
վոր խմբե րում հա տուկ ա ռա ջադ րանք ներ կա -
տա րե լու, ինչ պես նաև հաս տի քա յին գաղտ նի
աշ խա տա կից նե րի կար գա վի ճա կով ծա ռա յու -
թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը ար տոն յալ հաշ -
վար կով մտնում է օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան
գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նող մարմ նում ծա -
ռա յու թյան ընդ հա նուր ստա ժի մեջ, ո րի հաշ -
վարկ ման կարգն ու պայ ման նե րը սահ մա նում
է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա -
րու թյու նը»:

Մեջ բեր ված ի րա վադ րույ թի վեր լու ծու թյու -
նից ակն հայտ է դառ նում, որ այն կոչ ված է նա -
խա տե սե լու ո րո շա կի ե րաշ խիք ներ օ պե րա տիվ-
հե տա խու զա կան գոր ծու նեու թյան ի րա կա նաց -
մա նը մաս նակ ցու թյուն ու նե ցած ան ձանց հա -
մար: Այդ ե րաշ խիք նե րի շար քում ի րա վադ րույ -
թը նա խա տե սում է նաև քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյու նից ա զատ վե լը:

Թեև մեջ բեր ված ի րա վադ րույ թը կրում է
«Օ պե րա տիվ ստո րա բա ժա նում նե րի աշ խա -
տա կից նե րի և օ պե րա տիվ-հե տա խու զա -
կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին -
նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցող ան ձանց, նրանց
ըն տա նի քի ան դամ նե րի ու խնամ քի տակ
գտնվող ան ձանց անվ տան գու թյու նը և սո -
ցիա լա կան պաշտ պա նու թյու նը» վեր նա գի րը,
սա կայն դրա ա ռա ջին իսկ մա սում ամ րագր -
ված ե րաշ խի քը նա խա տես ված է միայն օ պե -
րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա -
կա նաց նող մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ -

ցող ան ձանց հա մար, այս ի րա վա կան ե րաշ -
խի քից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյուն չնա խա տե -
սե լով ան մի ջա պես ՕՀՄ ի րա կա նաց նող ան -
ձանց հա մար:

Օ րեն քի առջև ընդ հա նուր հա վա սա րու թյու -
նը ա ռանց քա յին ընդ հա նուր ի րա վունք-սկզբունք
է, ո րը սահ մա նա փակ ված չէ որևէ ո լոր տով և
գոր ծում է ա մե նու րեք: Բա ցի այդ, հա վա սա րու -
թյան ընդ հա նուր ի րա վուն քը ան պայ մա նո րեն
պա հան ջում է հա մե մա տու թյուն այլ ան ձանց
հետ: Հա վա սա րու թյան հա տուկ ի րա վունք`
խտրա կա նու թյան ար գել քը լրաց նում է ընդ հա -
նուր հա վա սա րու թյան ի րա վուն քը: Ընդ հա նուր
հա վա սա րու թյան և խտ րա կա նու թյան կար գա -
վո րու մը ա ռան ձին սկզբունք նե րի տես քով հա -
մա հունչ է նաև Եվ րո պա կան միու թյան հիմ նա -
կան ի րա վունք նե րի խար տիա յի 20-րդ և 21-րդ
հոդ ված նե րին, ՄԻԵԿ 12-րդ ար ձա նագ րու թյան
1-ին հոդ վա ծին: Նման մո տե ցումն ընդգ ծում է
խտրա կա նու թյան ար գել քի ա ռանձ նա հա տուկ
դերն ու նշա նա կու թյու նը1:

Հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման հա մար
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ -
վե լու ե րաշ խի քը օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան
գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի
աշ խա տա կից նե րի հա մար չնա խա տե սե լը միան -
շա նակ հան դի սա նում է նրանց նկատ մամբ
խտրա կան վե րա բեր մուն քի դրսևո րում, խախ -
տում է օ րեն քի առջև ընդ հա նուր հա վա սա րու -
թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վունք-սկզբուն քը:

Ընդ հա նուր առ մամբ օ րեն քի առջև հա վա -
սա րու թյան սկզբուն քին հա կա սում է խտրա կա -
նու թյան ցան կա ցած դրսևո րում, ին չը փաս տա -
ցիո րեն դառ նում է ո րոշ մարդ կանց, այլ մարդ -
կան ցից տար բե րե լու հիմք: Մարդ կանց այս պի -
սի տար բե րա կումն, ըստ էու թյան, նրանց հա -
մար նշա նա կում է ստեղ ծել ի րա վունք նե րի ու
ա զա տու թյուն նե րի ի րաց ման տար բեր հնա րա -
վո րու թյուն ներ, այ սինքն` ի վեր ջո խախտ վում է
օ րեն քի առջև հա վա սա րու թյան սկզբուն քը: Այս
սկզբուն քը կի րա ռե լիս անհ րա ժեշտ է նկա տի
ու նե նալ, որ բա ցառ վում է խտրա կա նու թյան
որևէ դրսևո րում ցան կա ցած ի րա վա կան ակ -
տում, հա կա ռակ դեպ քում այդ ակ տը դառ -
նում է Սահ մա նադ րու թյա նը չհա մա պա տաս - Օ
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Սահմանադրությունը. – Եր.: Տիգրան Մեծ, 2016, էջ` 51-52:



խա նող: Եվ այս ա ռու մով հա վա սա րու թյան
սկզբունքն ու նի խտրա կա նու թյու նը բա ցա ռող
նշա նա կու թյուն, միա ժա մա նակ դա նաև պա -
հանջ է, ո րից էլ միար ժե քո րեն բխում է, որ ան -
թույ լատ րե լի է հա մար վում խտրա կան բնույ թի
որևէ դրսևոր ման հնա րա վո րու թյունն ան գամ,
և դրանք ան խու սա փե լիո րեն դառ նում են Սահ -
մա նադ րու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող:
Հետևա բար, օ րեն քի առջև բո լո րի հա վա սա -
րու թյան սկզբուն քը դառ նում է ա մեն տե սա կի
խտրա կա նու թյան վե րաց ման պա հանջ, ին չը
են թադ րում է, որ օ րեն քում չեն կա րող լի նել
որևէ տար բե րու թյան, բա ցա ռու թյան կամ նա -
խա պատ վու թյան հնա րա վո րու թյուն ներ, ո րոնք
հիմն ված են սե ռա յին, ռա սա յա կան, էթ նի կա -
կան կամ այլ հատ կա նի շի վրա, ո րով հետև
այդ պի սի մո տե ցու մը հան գեց նում է մար դու և
քա ղա քա ցու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն նե -
րի հա վա սա րու թյան վե րաց մա նը կամ խախտ -
մա նը:

Ընդ հա նուր առ մամբ պետք է գոր ծի. «հա -
վա սար պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում՝
մար դիկ պետք է գտնվեն հա վա սար վի ճա կում»
սկզբուն քը:

Օ րեն քի առջև հա վա սա րու թյան սահ մա -
նադ րա կան սկզբունքն անհ րա ժեշտ է դի տար -
կել ոչ միայն իբրև զուտ ձևա կան հա վա սա րու -
թյուն, այլև իբրև ի րա վունք նե րի ու ա զա տու -
թյուն նե րի օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման գնա -
հատ ման սահ մա նադ րա կան չա փա նիշ:

Ինչ պես ի րա վա ցիո րեն նշված է ՀՀ սահ -
մա նադ րա կան դա տա րա նի 29.01.2008թ. ՍԴՈ-
731 ո րոշ ման մեջ` «պե տու թյան պո զի տիվ սահ -
մա նադ րա կան պար տա վո րու թյունն է ա պա հո -
վել այն պի սի պայ ման ներ, ո րոնք նույն կար գա -
վի ճակն ու նե ցող ան ձանց հա վա սար հնա րա -
վո րու թյուն կտան ի րաց նե լու, իսկ խախտ ման
դեպ քում` պաշտ պա նե լու ի րենց ի րա վունք նե -
րը, հա կա ռակ դեպ քում` կխախտ վեն ոչ միայն
հա վա սա րու թյան, խտրա կա նու թյան ար գել ման,
այլ նաև ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան և ի րա վա -
կան ո րո շա կիու թյան սահ մա նադ րա կան
սկզբունք նե րը»:

Օ րեն քի առջև բո լո րի հա վա սա րու թյան
սահ մա նադ րա կան պա հան ջից բխում են ոչ

միայն օ րեն քով բո լո րի հա մար սահ ման ված
ար գելք նե րի հա վա սա րու թյան և պա տաս խա -
նատ վու թյան միաս նա կան պայ ման ներ, այլև
բո լո րի հա մար օ րեն քի կի րառ ման արդ յուն քում
ա ռա ջա ցած ի րա վա կան նույ նա կարգ հետևանք -
ներ և ձևա կա նո րեն հա վա սար սուբ յեկտ նե րի
նկատ մամբ օ րեն քի կի րառ ման միևնույն մո -
տե ցում ներ: Սա նշա նա կում է, որ բո լո րը պետք
է ստա նան օ րեն քով սահ ման ված ի րա վունք նե -
րի ու ա զա տու թյուն նե րի միևնույն ծա վա լը, ու -
նե նան այդ ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե -
րի ի րաց ման նույն հնա րա վո րու թյուն նե րը,
դրանց պաշտ պա նու թյան և խախտ ման դեպ -
քում դրանց վե րա կանգն ման նույն մի ջոց նե րը,
ինչ պես նաև հա վա սար ի րա վա կան պար տա -
կա նու թյուն ներ:

Օ րեն քի առջև բո լո րի հա վա սա րու թյան
սկզբուն քը վե րա բե րում է հա սա րա կա կան կյան -
քի բո լոր ո լորտ նե րին և պա հան ջում է ցան կա -
ցած օ րեն քում նշված մարդ կանց ի րա վունք -
նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի, պար տա կա նու թյուն -
նե րի ու պա տաս խա նատ վու թյան հետ կապ -
ված խնդիր նե րը լու ծե լիս ցու ցա բե րել միա -
տե սակ մո տե ցում ներ և միա ժա մա նակ ցույց է
տա լիս, որ մար դու և քա ղա քա ցու սահ մա նա -
դրա կան ի րա վունք նե րին ու ա զա տու թյուն նե -
րին վե րա բե րող օ րենք նե րը պետք է հա մա պա -
տաս խա նեն օ րեն քի առջև հա վա սա րու թյան
սկզբուն քի բո վան դա կու թյանն ու ի մաս տին2:

Քն նարկ ման ա ռար կա Օ րեն քի հոդ վա ծի
խմբագ րու թյու նը ակն հայ տո րեն պա րու նա կում
է պա տաս խա նատ վու թյան հետ կապ ված
խնդիր նե րի լուծ ման տար բե րակ ված մո տե ցում,
ո րը թույլ է տա լիս հան գել այն միան շա նակ հե -
տևու թյանը, որ Օ րեն քի մեջ բեր ված կար գա վո -
րու մը (գտնվում է ուղ ղա կի ան հա մա պա տաս -
խա նու թյան մեջ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 28-րդ
և 29-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րի հետ):

Դեռևս 2008 թվա կա նին լույս տե սած «Օ -
րի նա կա նու թյուն» գի տա կան ամ սագ րի N 49-
րդ հա մա րում Ա.Ղամ բար յա նի «Ք րեա կան հե -
տապն դու մից ան ձեռնմ խե լիու թյուն տրա մա դրե -
լու գլխա վոր դա տա խա զի լիա գո րու թյան ամ -
րագ րու մը քրեա կան դա տա վա րու թյան նոր օ -
րենսգր քում» գի տա կան հոդ վա ծում, ի թիվս
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Գ.Հարությունյանի, Ա.Վաղարշյանի. - Եր.: «Իրավունք», 2010, էջ` 173-179:
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այլ նի, ընդգծ վում է նաև ՕՀԳ ի րա կա նաց նող
մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րի և ՕՀԳ ի րա -
կա նաց նող մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ -
ցող ան ձանց միջև առ կա ան հա վա սա րու թյու -
նը, ին չը վկա յում է գի տա կան հան րու թյան կող -
մից խտրա կան վե րա բեր մուն քի ներ կա յաց ված
խնդրի գո յու թյան փաստ ման մա սին:

Շա րու նա կե լով ո լոր տը կար գա վո րող ի րա -
վադ րույթ նե րի ու սում նա սի րու թյու նը՝ պետք է
նշել, որ ե թե ան գամ ներ կա յաց ված խտրա կան
վե րա բեր մուն քը առ կա չլի ներ, և ՕՀԳ ի րա կա -
նաց նող մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րի նկատ -
մամբ ևս կի րա ռե լի լի ներ օ րեն քի քննարկ ված
ի րա վադ րույ թը, ա պա դա միևնույն է խնդրի
լու ծում չէր լինի:

Ա վե լին, թեև մեջ բեր ված հոդ վա ծի ա ռա -
ջին մա սը ուղ ղա կիո րեն չի վե րա բեր վում օ պե -
րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա -
կա նաց նող մարմ նի աշ խա տա կից նե րին, այն
կի րա ռե լի է նաև նրանց նկատ մամբ՝ նկա տի
ու նե նա լով «Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծով նա խա -
տես ված ի րա վա կար գա վո րու մը: Մաս նա վո րա -
պես, հիշ յալ ի րա վադ րույ թի հա մա ձայն`

«Ե թե օ րենսդ րու թյան մեջ բա ցա կա յում է
կոնկ րետ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյու նը
կար գա վո րող ի րա վա կան նոր մը, սա կայն օ -
րենսդ րու թյամբ սահ ման ված է հա ման ման հա -
րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող այլ ի րա վա -
կան նորմ, ա պա այդ պի սի հա րա բե րու թյուն նե -
րի նկատ մամբ (ե թե դա չի հա կա սում դրանց
էու թյա նը) կի րառ վում են հա ման ման հա րա բե -
րու թյուն ներ կար գա վո րող ի րա վա կան նոր մե -
րը (օ րեն քի ա նա լո գիա)»:

Այս ա ռու մով, սա կայն հար կա վոր ենք հա -
մա րում նշել, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 8-րդ
գլու խը սահ մա նում է հան ցա վո րու թյու նը բա -
ցա ռող հան գա մանք նե րի, իսկ 11-րդ գլու խը նա -
խա տե սում է քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյու նից ա զա տե լու դեպ քե րի սպա ռիչ ցան կը,
ո րոն ցից ոչ մե կում, սա կայն, առ կա չէ որևէ տե -
սա կի դեպք, ո րը կար տա ցո լեր օ րեն քի 13-րդ
հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սով նա խա տես ված ե -
րաշ խի քը, ին չը անհ րա ժեշտ է դի տար կել որ -
պես ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սող քրեա -
կան օ րեն քի բաց:

Մաս նա վո րա պես, հար կա վոր է ար ձա նագ -
րել, որ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու -

նեու թյու նը կար գա վո րող օ րեն քը պա րու նա կում
է քրեաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն ներ կար -
գա վո րող ի րա վադ րույթ, ո րը սա կայն իր ըն -
դուն ման պա հից՝ 2007 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի
22-ից, առ այ սօր չի ընդգրկ վել ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քում, ին չը պար տա դիր է, նկա տի ու նե -
նա լով քրեաի րա վա կան և սահ մա նադ րա կան`
օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քը:

ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը իր
ՍԴՈ-1476 ո րոշ մամբ հեր թա կան ան գամ անդ -
րա դար ձել և զար գաց րել է օ րեն քի բա ցի վե րա -
բեր յա լի իր դիր քո րո շում նե րը, մաս նա վո րա պես
նշե լով.

«Իր բազ մա թիվ ո րո շում նե րում Սահ մա -
նադ րա կան դա տա րանն անդ րա դար ձել է օ -
րենսդ րա կան բա ցի հիմ նա հար ցե րին (մաս նա -
վո րա պես՝ ՍԴՈ-864, ՍԴՈ-914, ՍԴՈ-922, ՍԴՈ-
1020, ՍԴՈ-1056, ՍԴՈ-1143): 

Վե րա հաս տա տե լով եւ զար գաց նե լով օ -
րենսդ րա կան բա ցի վե րա բեր յալ իր ի րա վա -
կան դիր քո րո շում նե րը` Սահ մա նադ րա կան դա -
տա րա նը գտնում է. 

1) oրենսդ րա կան բա ցը Սահ մա նադ րա կան
դա տա րա նի քննու թյան ա ռար կա կա րող է դառ -
նալ այն ժա մա նակ, երբ այն ի րա վա կար գա -
վոր ման թե րու թյունն է, այլ ոչ թե ի րա վաս տեղծ
մարմ նի, տվյալ դեպ քում` օ րենսդ րի կամ քը`
ձեռն պահ մնա լու որ պես օ րենսդ րա կան բաց
ըն կալ վող ի րա վա կան կար գա վո րու մից. 

2) ցան կա ցած թե րի օ րենսդ րա կան կար -
գա վո րում չէ, ո րը որ պես oրենսդ րա կան բաց
կա րող է Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի քննու -
թյան ա ռար կա դառ նալ, այլ միայն այն պի սի օ -
րենսդ րա կան բա ցը, ո րը հնա րա վոր չէ հաղ թա -
հա րել այլ վե րա բե րե լի ի րա վա կար գա վո րում նե -
րը մեկ նա բա նե լու եւ կի րա ռե լու մի ջո ցով. 

3) օ րենսդ րա կան բա ցը պետք է հան գեց -
րած լի նի հա կա սա կան ի րա վա կի րառ պրակ -
տի կա յի, ո րը հնա րա վոր չէ հաղ թա հա րել կամ
ո րը փաս տա ցի չի հաղ թա հար վել սո վո րա կան
դա տա րան նե րի կող մից. 

4) oրենսդ րա կան բաց առ կա է այն պա րա -
գա յում, երբ ի րա վա կար գա վոր ման լիար ժե քու -
թյուն ա պա հո վող տար րի բա ցա կա յու թյան կամ
այդ տար րի թե րի կա նո նա- կարգ ման հե տե -
ւան քով խա թար վում է օ րենսդ րո րեն կար գա -
վոր ված ի րա վա հա րա- բե րու թյուն նե րի ամ բող -
ջա կան եւ բնա կա նոն ի րա գոր ծու մը. 
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5) այն դեպ քե րում, երբ ի րա վուն քի բա ցը
պայ մա նա վոր ված է ի րա վա կար գա վոր ման ո -
լոր տում գտնվող կոնկ րետ հան գա մանք նե րի
առն չու թյամբ նոր մա տիվ պատ վի րա նի բա ցա -
կա յու թյամբ, ա պա նման բա ցի հաղ թա հա րումն
օ րենս դիր մարմ նի ի րա վա սու թյան շրջա նակ -
նե րում է: Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գոր -
ծի քննու թյան շրջա նակ նե րում անդ րա դառ նում
է օ րեն քի այս կամ այն բա ցի սահ մա նադ րա -
կա նու թյա նը, ե թե վի ճարկ վող նոր մի բո վան -
դա կու թյամբ պայ մա նա վոր ված, ի րա վա կան ա -
նո րո շու թյունն ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի -
կա յում հան գեց նում է տվյալ նոր մի այն պի սի
մեկ նա բա նու թյանն ու կի րառ մա նը, ո րը խախ -
տում է կամ կա րող է խախ տել կոնկ րետ սահ -
մա նադ րա կան ի րա վունք»:

Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեու -
թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի աշ խա տա -
կից նե րը ի րենց ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու -
թյուն նե րը կա տա րե լիս ող ջամ տո րեն կա րող են
հայտն վել այն պի սի ի րա վի ճա կում, ո րի պայ -
ման նե րում հան րո րեն վտան գա վոր ո րո շա կի
ա րարք նե րի կա տա րու մը վեր ջին նե րիս կող մից
ան խու սա փե լի է: Նմա նօ րի նակ ի րա վի ճակ նե -
րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյու նը հաշ վի առ -
նե լով՝ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեու -
թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի աշ խա տա -
կից նե րի հա մար մի շարք երկր նե րում, այդ
թվում նաև Հա յաս տա նում, նա խա տես ված են
քրեաի րա վա կան ե րաշ խիք ներ:

Այս պես՝ հա յաս տան յան օ րենս դի րը ընտ -
րել է օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեու -
թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի աշ խա տա -
կից նե րի և այդ մար մին նե րի հետ հա մա գոր -
ծակ ցող ան ձանց հա մար քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյու նից ա զա տող ի րա վադ րույթ սահ -
մա նե լու ճա նա պար հը, սա կայն դրա հստակ ի -
րա վա կան մե խա նիզ մը չի նա խա տես վել հա -
յաս տան յան օ րենսդ րու թյամբ: Իսկ, օ րի նակ,
Ղա զախս տա նի և Ուկ րաի նա յի օ րենս դիր նե րը
նույ նա բո վան դակ ե րաշ խի քը սահ մա նել են այն
թվե լով ա րար քում հան ցա վո րու թյու նը բա ցա -
ռող հան գա մանք նե րի շար քին:

Այս պես՝ Ղա զախս տա նի քրեա կան օ -
րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծով ամ րագր վում է օ -
պե րա տիվ-հե տա խու զա կան, հա կա հե տա խու -
զա կան մի ջո ցա ռում նե րի կամ գաղտ նի քննչա -

կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը որ -
պես ա րար քում հան ցա վո րու թյու նը բա ցա ռող
հան գա մանք:

Ուկ րաի նա յի քրեա կան օ րենսգր քի 43-րդ
հոդ վա ծով սահ ման վում է. կազ մա կերպ ված
խմբի կամ հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյան
հան ցա վոր գոր ծու նեու թյան կան խար գել ման
կամ բա ցա հայտ ման հա տուկ խնդրի ի րա կա -
նա ցու մը՝ որ պես ա րար քում հան ցա վո րու թյու -
նը բա ցա ռող հան գա մանք:

Լատ վիա յի օ րենս դի րը ընտ րել է մեկ այլ
ճա նա պարհ, քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծով սահ մա նել է հան -
ցա գոր ծու թյան կա տար ման նմա նա կում եզ րույ -
թը, դրա նով իսկ բա ցա ռե լով «հա տուկ քննչա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի» կա տար ման ըն թաց -
քում ի րա վա պահ մար մին նե րի աշ խա տա կից -
նե րի կող մից ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա -
տա րու մը՝ որ պես հան ցա գոր ծու թյուն ո րա կե լու
հնա րա վո րու թյու նը:

Սա կայն, ի տար բե րու թյուն թվարկ ված և
մի շարք այլ պե տու թյուն նե րի Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյու նը չի կա տա րել իր պար տա վո -
րու թյու նը քրեաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն -
նե րը կար գա վո րող դրույ թը քրեա կան օ րենսգր -
քով նա խա տե սե լու ուղ ղու թյամբ, ին չը իր հեր -
թին հան գեց րել է քրեա կան օ րեն քում բա ցի ա -
ռա ջաց մա նը:

Օ րենսդ րա կան բա ցի առ կա յու թյու նը հաս -
տատ վում է նաև նրա նով, որ ի րա վա կար գա -
վոր ման լիար ժե քու թյուն ա պա հո վող տար րի,
տվյալ դեպ քում ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում «Օ -
պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեու թյան
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 13-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին
մա սով սահ ման ված ի րա վադ րույ թի ար տա ցոլ -
ման, բա ցա կա յու թյան հետևան քով խա թար -
վում է օ րենսդ րո րեն կար գա վոր ված ի րա վա -
հա րա բե րու թյուն նե րի ամ բող ջա կան և բնա կա -
նոն ի րա գոր ծու մը: Ակն հայտ է, որ օ րեն քի 13-
րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր վող և նկա րագր ված
ա րար քում հան ցա վո րու թյու նը բա ցա ռող հան -
գա ման քի ամ րագր ված չլի նե լը ՀՀ քրեա կան
օ րենսգր քում հան դի սա նում է ի րա վա կար գա -
վոր ման թե րու թյուն, այլ ոչ օ րենսդ րի կամք:

Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեու -
թյամբ զբաղ վող ան ձի հա մար քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ վե լու և իր կար -
գա վի ճա կում գոր ծե լու ըն թաց քում հա մա պա -
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տաս խան նոր մա տի վա յին պատ վի րան նե րի ամ -
բող ջա կան բա ցա կա յու թյու նը ևս հաս տա տում
է օ րենսդ րա կան բա ցի առ կա յու թյու նը, ո րը, սա -
կայն, ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում հաղ թա -
հար ման են թա կա չէ:

Ար տա սահ ման յան երկ նե րի փոր ձը ու սում -
նա սի րե լով՝ պարզ է դառ նում, որ նմա նօ րի նակ
ի րա վա կար գա վո րում նե րի նա խա տե սու մը նպա -
տակ է հե տապն դում ա պա հո վել ի րա վա պահ
մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րի և ի րա վա պահ
մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցող ան ձանց
անվ տան գու թյունն` ի րա վա կան տե սանկ յու նից:
Ու սում նա սի րե լով վե րը թվարկ ված ար տա սահ -
ման յան քրեա կան օ րենսդ րու թյան մեջ տեղ
գտած ի րա վա կան մե խա նիզմ նե րը՝ հաս կա նա -
լի է դառ նում, որ հա մա պա տաս խան ի րա վա -
կան ինս տի տու տի ներդ րու մը նպա տակ պետք
է հե տապն դի քրեաի րա վա կան տե սանկ յու նից
ան ձի հա մար որևէ տե սա կի բա ցա սա կան
հետևան քի բա ցա ռու մը, ընդ հուպ մինչև քրեա -
կան գոր ծով վա րույ թի կար ճու մը կամ քրեա -
կան հե տապնդ ման դա դա րե ցու մը ար դա րաց -
նող հիմ քով:

Ըստ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ -
տած ի րա վա կան դիր քո րոշ ման՝ քրեա կան գոր -
ծով վա րույ թը կար ճե լու և ք րեա կան հե տապն -
դու մը դա դա րեց նե լու «ար դա րաց նող» հիմ քե -
րը նա խա տես ված են ՀՀ քրեա կան դա տա վա -
րու թյան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի
1-3-րդ կե տե րով և 2-րդ մա սով:3

Նկա տի ու նե նա լով, որ օ պե րա տիվ-հե տա -
խու զա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նող
մարմ նի աշ խա տակ ցի կող մից քննարկ վող պայ -
ման նե րում հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քի
կա տար ման դեպ քում առ կա կա րող են լի նել և՛
հան ցա գոր ծու թյան դեպ քը, և՛ հան ցա կազ մը, և՛
առ կա է ա պա ցույց նե րի անհ րա ժեշտ հա մակ -
ցու թյունը, ո րը հան գեց նում է նաև ա րար քում
մե ղա վո րու թյու նը ա պա ցու ցե լու հա մար պար -
տա դիր ա պա ցույց նե րի բա վա րա րու թյան շե մի
ա պա հով վա ծու թյա նը: Ակն հայտ է դառ նում, որ
նման դեպ քե րում ան ձի նկատ մամբ քրեա կան
հե տապն դու մը պետք է են թա կա լի նի դա դա -
րեց ման, իսկ քրեա կան գոր ծի վա րույ թը՝ կարճ -
ման ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր -
քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տով, այն
է վնաս պատ ճա ռած ա րար քը քրեա կան օ րեն -
քով պետք է հա մար վի ի րա վա չափ:

Այ սինքն՝ ակն հայտ է, որ նկա րագր ված
դեպ քում խոս քը ա րար քում հան ցա վո րու թյու նը
բա ցա ռող հան գա ման քի մա սին է: Մաս նա վո -
րա պես, քրեա կան օ րեն քով պետք է նա խա -
տես վի ա րար քում հան ցա վո րու թյու նը բա ցա -
ռող նոր հան գա մանք, ո րը իր բո վան դա կու -
թյամբ կար տա հայ տի օ րեն քի 13-րդ հոդ վա ծի
ա ռա ջին մա սով սահ ման ված ի րա վադ րույ թը,
ո րի ու ժով էլ հա մա պա տաս խան ա րար քի կա -
տար մամբ պատ ճառ ված վնա սը պետք է հա -
մար վի ի րա վա չափ:
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Մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ճա -
նաչ ման ու պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ իրա -
կա նա ցու մը յու րա քանչ յուր ի րա վա կան, կա յա -
ցած և ժո ղովր դա վար պե տու թյան ա ռաջ նա յին
նպա տակ նե րից և խն դիր նե րից է: Այս ի մաս տով
բա ցա ռու թյուն չէ նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյու նը, որ տեղ սե փա կա նու թյան բո լոր ձևերն
ընդ հան րա պես, և մտա վոր սե փա կա նու թյան ի -
րա վուն քը, մաս նա վո րա պես, հան դի սա նում է
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի տա րա տե սակ, և
դրա պաշտ պա նու թյունն ամ րա գրված է ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյամբ: Մաս նա վո րա պես, 43-րդ հոդ -
վա ծը նա խա տե սում է, որ յու րա քանչ յուր ոք ու նի
գրա կան, գե ղար վես տա կան, գի տա կան և տեխ -
նի կա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան ա զա տու թյուն:
Միա ժա մա նակ Սահ մա նադ րու թյան 60-րդ հոդ -
վա ծով սա հա ման վում է նաև.

«1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի օ րի նա կան հիմ -
քով ձեռք բե րած սե փա կա նու թյունն իր հա յե -
ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և
տ նօ րի նե լու ի րա վունք»1,

«7. Մտա վոր սե փա կա նու թյու նը պաշտ -
պան վում է օ րեն քով»2:

Նշ ված ի րա վուն քի հետ կապ ված հա րա բե -
րու թյուն նե րը կար գա վո րե լու հա մար ըն դուն վել
են մի շարք օ րենսդ րա կան ակ տեր, ո րոն ցով
սահ ման վում է այդ ի րա վունք նե րի ծագ ման,
դրանց տի րա պետ ման, օգ տա գործ ման և տ նօ -
րին ման հետ կապ ված հար ցե րը, սե փա կա նու -
թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան տա րա տե -
սակ մի ջոց նե րը, ո րոնց շար քում պետք է ա -
ռանձ նաց նել այդ ի րա վունք նե րի քրեաի րա վա -
կան պաշտ պա նու թյու նը: Հե ղի նա կա յին և հա -

րա կից ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը քրեաի -
րա վա կան ներ գոր ծու թյու նից կարևոր վում է այն -
քա նով, որ այն նշված ի րա վուն քի դեմ ուղղ ված
ա ռա վել վտան գա վոր ոտնձ գու թյան տե սա կ է,
ինչն էլ իր հեր թին ստի պում է պե տու թյանն ա -
ռա վել արդ յու նա վետ, գոր ծուն և թի րա խա յին
մե թոդ ներ սահ մա նել և կի րա ռել: Պե տու թյան
նմա նա տիպ գոր ծու նեու թյան ա ռաջ նա յին փու լը
պատ շաճ օ րենսդ րա կան դրույթ նե րի և ք րեաի -
րա վա կան ներ գոր ծու թյան մի ջոց նե րի սահ մա -
նու մն է քրեա կան օ րենսդ րու թյան շրջա նակ նե -
րում: Այլ կերպ ա սած՝ պե տու թյու նը նախ պետք
է սահ մա նի, թե ինչ են ի րեն ցից ներ կա յաց նում
հե ղի նա կա յին և հա րա կից ի րա վունք նե րը, և ինչ -
պի սի հետևանք ներ կա րող են վրա հաս նել այդ
ի րա վունք նե րի դեմ հան ցա վոր ոտնձ գու թյան
հա մար:

Չ նա յած այն փաս տին, որ սե փա կա նու թյան
ի րա վուն քը ի րա վուն քի հնա գույն ճյու ղե րից մեկն
է, այ նուա մե նայ նիվ այս ո լոր տը ի րա վուն քի զար -
գաց ման տե սանկ յու նից դեռևս ե րի տա սարդ և
զար գա ցող ո լորտ է հա մար վում, քա նի որ ժա -
մա նա կի ըն թաց քում մտա վոր սե փա կա նու թյան
ի րա վուն քի ճյու ղի մեջ սկսել է ա ռանձ նա նալ
նախ որ պես ի րա վուն քի են թաճ յուղ, իսկ հե տա -
գա յում` 18-րդ դա րից սկսած, ար դեն հան րա յին
պա հան ջի գե նե րաց ման արդ յուն քում դար ձել է
ի րա վուն քի գրե թե ինք նու րույն ճյուղ: Ճիշտ է,
պատ մա կան աղբ յուր նե րը վկա յում են, որ ճյու -
ղը սկսել է ա ռանձ նա նալ դեռևս 15-րդ դա րից
սկսած3, ին չի հա մար հիմք է հան դի սա ցել Յո -
հան նես Գու տեն բեր գի կող մից կրկնօ րի նա կող
սար քի ստեղ ծու մը, ո րը մուտք գոր ծեց Անգ լիա
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1 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն, ընդունված՝ 06.12.2015թ., հոդված 60, մաս 1-ին, հղում՝
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=102510, վերջին դիտում՝ 28.06.2021թ.: 

2 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն, ընդունված՝ 06.12.2015թ., հոդված 60, մաս 7-րդ, հղում՝
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=102510, վերջին դիտում՝ 28.06.2021թ.: 

3 Տե՛ս, Historical Development Of Law Of Copyright, հղում՝ https://iiprd.wordpress.com/2020/08/22/historical-develop-
ment-of-law-of-copyright/?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=LinkedIn-integration, վերջին
դիտում՝ 28.06.2021թ.:

ՀԱՅԿ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության ՀՀ-ում Ինտերպոլի ԱԿԲ-ի ավագ օպերլիազոր, 
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ասպիրանտ
____________________________________________________________________________________________________________
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1483թ -ին, ին չից հե տո Ռի չարդ 3-րդ ար քա յի
կող մից ձե ռագ րե րի և գրքե րի ներ մուծ ման ար -
գելք դրվեց, այդ պի սով հե ղի նակ նե րը սկսե ցին
ի րենց աշ խա տու թյուն ներն ու ղար կել Անգ լիա
տպագր ման նպա տա կով: Այն կա տար վում էր
ար քա յա կան թույլտ վու թյան հի ման վրա, ին չի
արդ յուն քում Անգ լիան դար ձավ տպագր ման եվ -
րո պա կան կենտ րոն, իսկ 1661թ. և 1662թ. օ -
րենսդ րա կան ակ տով Անգ լիան որ դեգ րեց մո -
տե ցում, ո րով միայն լի ցեն զա վո րում ստա ցած
ան ձինք կա րող էին տպագ րել աշ խա տու թյուն -
ներ: Այս երևույ թը հետ գա յում ան վան վեց «Copy-
right», ո րը ներ կա յումս հե ղի նա կա յին ի րա վուն -
քի անգ լո-սաք սո նա կան և մի ջազ գա յին ան վա -
նումն է: Չ նա յած ան վան մա նը՝ այ նուա մե նայ -
նիվ, այս ակ տե րը ուղղ ված չէին հե ղի նա կի ի -
րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը: Դրանց բուն
նպա տակն էր տպագ րո ղին (կրկնօ րի նա կո ղին),
որ պի սին հան դի սա նում էր պե տու թյու նը, ֆի -
նան սա կան ե կա մուտ տրա մադ րե լը4: Հե տա գա -
յում ար դեն հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի ա ռա ջին
նոր մա տիվ ակ տը (ստա տու տը) հան դի սա ցել է
1710 թվա կա նին Մեծ Բ րի տա նիա յի Պառ լա մեն -
տի կող մից ըն դու ված «The British Statute of Anne
1710» կամ «The Copyright act 1710», ո րի լրիվ
ան վա նումն է «An Act for the Encouragement of
Learning, by vesting the Copies of Printed Books
in the Authors or purchasers of such Copies,
during the Times therein mentioned» (Տպա գիր
գրքե րի պատ ճեն նե րը հե ղի նակ նե րին կամ նման
պատ ճեն նե րի գնորդ նե րին՝ դրա նում նշված ժա -
մա նա կա հատ վա ծում փո խանց ման մի ջո ցով ու -
սու մը խթա նե լու մա սին օ րեն քը): Այս ան վա նու -
մից երևում է, որ սկզբնա կան շրջա նում հե ղի -
նա կա յին ի րա վուն քը վե րա բեր վում էր միայն
գրքեր պատ ճե նե լուն, սա կայն ժա մա նա կի ըն -
թաց քում այն սկսեց նե րա ռել ստեղ ծա գոր ծու -
թյուն նե րի ա ռա վել մեջ շրջա նակ5:

Հարկ է նշել, որ ՀՀ-ում հե ղի նա կա յին և
հա րա կից ի րա վունք նե րի ո լոր տը կա նո նա կար -
գող հիմ նա կան օ րենսդ րա կան ակ տը
15.06.2006թ -ին ըն դուն ված և 22.07.2006թ -ին
ու ժի մեջ մտած «Հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի և

հա րա կից ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րենքն է,
ո րով ընդ հա նուր և ման րա մասն կեր պով տրվում
են քննարկ վող ի րա վունք նե րի բնու թագ րու մը,
սահ մա նում է ո լոր տին առնչ վող ի րա վա հա րա -
բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող դրույթ ները, իսկ
դրանց նկատ մամբ ա ռա վել հան րա յին վտան -
գա վո րու թյուն ու նե ցող ոտնձ գու թյուն ներն ար -
դեն իսկ քրեա կա նաց վել են ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քով, ինչն էլ ի րա վունք նե րի պաշտ պա -
նու թյան ա ռա վել խիստ մի ջոց է: ՀՀ քրեա կան
օ րենսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յում
նա խա տես ված է քրեաի րա վա կան պա տաս խա -
նատ վու թյուն հե ղի նա կա յին կամ հա րա կից ի -
րա վունք նե րը խախ տե լու հա մար:

Այն մաս նա վո րա պես սահ մա նում է.
1. Հե ղի նա կա յին կամ հա րա կից ի րա վուն քի

oբյեկտն ապoրի նի oգտա գոր ծե լը կամ հե ղի նա -
կու թյու նը յու րաց նե լը, ինչ պես նաև ա ռանց հե -
ղի նա կա յին ի րա վուն քի կամ հա րա կից ի րա վունք -
նե րի ի րա վա տի րոջ հա մա ձայ նու թյան նրա ստեղ -
ծա գոր ծու թյու նը շա հույթ ստա նա լու նպա տա կով
տե սա ձայ նա յին մագ նի սա կան կրի չի վրա ձայ -
նագ րե լը, տա րա ծե լը և (կամ) վա ճա ռե լը, ե թե
այդ ա րար քը կա տար վել է զգա լի չա փե րով:6

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի հոդ վա ծը, ըստ
կա ռուց ված քի և բո վան դա կու թյան, բա վա կա -
նին մոտ է ՌԴ և նախ կին ԽՍՀՄ մի շարք
երկր նե րի քրեա կան օ րենք նե րով նա խա տես -
ված մո դե լին: Ի հար կե, առ կա են մի շարք տար -
բե րու թյուն ներ, սա կայն կա ռուց ված քա յին և նե -
րա ռա կան ի մաս տով բա վա կա նին մոտ են:

Այս պես՝ ՌԴ քրեա կան օ րենս գիր քի 146-
րդ հոդ վա ծը վեր նագր ված է «Հե ղի նա կա յին և
հա րա կից ի րա վունք նե րը խախ տե լը»: Այդ հոդ -
վա ծի 1-ին մա սով պա տաս խա նատ վու թյուն է
նա խա տես վում հե ղի նա կու թյան յու րաց ման
(պլա գիատ) հա մար, ե թե կա տար ված ա րար քը
խո շոր վնաս է պատ ճա ռել հե ղի նա կին կամ այլ
ի րա վա տի րո ջը: Իսկ նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա -
սով պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տես վում
հե ղի նա կա յին և հա րա կից ի րա վունք նե րի օբ -
յեկ տի ա պօ րի նի օ գա տա գործ ման հա մար, ինչ -
պես նաև ի րաց նե լու նպա տա կով ստեղ ծա գոր -

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
2

5
  2

0
2

1

4 EVOLUTION OF COPYRIGHT LAW IN UK, հղում՝ https://www.mondaq.com/india/copyright/978858/historical-develop-
ment-of-law-of-copyright, վերջին դիտում՝ 28.06.2021թ.:

5 Տե՛ս, Statute of Anne, հղում՝ https://en.wikipedia.org/wiki/Statute_of_Anne, վերջին դիտում՝ 25.01.2021թ.:
6 Տե՛ս ՀՀ քրեական օրենսգիրք, ընդունված՝ 18.04.2003թ., հոդված 158, հղում՝

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=69646, վերջին դիտում՝ 28.06.2021թ.:



ծու թյուն նե րի կոնտ րա ֆակտ նմուշ ներ կամ
հնչյու նագ րեր ձեռք բե րե լու, պա հե լու, տե ղա փո -
խե լու հա մար, ո րը կա տար վել է խո շոր չա փե -
րով7: ՌԴ օ րենսդ րու թյան մո տե ցումն, ըստ էու -
թյան, բա վա կա նին մոտ է ՀՀ օ րենսդ րա կան
կար գա վո րում նե րին, բնա կան է՝ հաշ վի առ նե -
լով եր կու երկր նե րի միջև տա րի ներ ի վեր ե -
ղած գի տա կան, տնտե սա կան, մշա կու թա յին
կա պե րը: Ըստ էու թյան՝ ռու սա կան մո տե ցու մը
հայ կա կա նից տար բեր վում է միայն «Պ լա գիատ»
եզ րույ թի նե րառ մամբ, ինչն ինք նին որևէ կերպ
էա կան կար գա վո րում չի նա խա տե սում: Պ լա -
գիատն ինք նին այ լոց աշ խա տան քը սե փա կա -
նի տեղ ներ կա յաց նելն է, և ար դեն իսկ տե ղա -
վոր վում է սույն հան ցա կազ մի տրա մա բա նու -
թյան մեջ, ուս տի, կար ծում ենք, այն ու նի մի -
միայն լրա ցու ցիչ շեշ տադր ման նշա նա կու թյուն8:

Նախ կին ԽՍՀՄ երկր նե րի քրեա կան օ -
րենսգր քե րում մո դե լա յին և բո վան դա կա յին
նման նու թյուն նե րի պատ ճառ նե րից մե կը կա -
րե լի է նշել նաև ԱՊՀ ան դամ երկր նե րի միջ -
խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի 7-րդ լիա գու -
մար նիս տին ըն դուն ված «Ան կախ պե տու թյուն -
նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան Մո դե լա յին քրեա -
կան օ րենսգր քի խորհր դատ վա կան օ րենսդ րա -
կան ակ տի» մա սին բա նաձևը9, ո րը միաս նա -
կան մո տե ցում է նա խա տե սում ան դամ երկր -
նե րի քրեա կան օ րենսգր քե րի ըն դուն ման հա -
մար (ըն դուն վել է 17.02.1996թ., վեր ջին փո փո -
խու թյուն նե րը՝ 16.11.2006թ.): 

Միա ժա մա նակ պետք է նշել նաև, որ Եվ րո -
պա կան միու թյու նը նշված ո լոր տը կար գա վո րե -
լու հա մար ըն դու նել է Եվ րո պա կան Միու թյան
հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի մա սին դի րեկ տի -
վը, ո րով ի րա կա նա նում է հա մա կարգ չա յին
ծրագ րե րի ի րա վա կան պաշտ պա նու թյու նը: Այն
ըն դուն վել է «Կա տա րող նե րի, հնչյու նագ րեր ար -
տադ րող նե րի և հե ռար ձա կող կազ մա կեր պու -
թյուն նե րի պահ պա նու թյան մա սին» Հռո մի 1961թ.

մի ջազ գա յին կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րի ներ քո10:
Սույն դի րեկ տիվն ու նի պար տա դիր բնույթ ԵՄ
ան դամ երկր նե րի հա մար, սա կայն այն չի տա -
լիս կոնկ րե տա ցում ներ՝ դրանք թող նե լով երկր -
նե րի ազ գա յին օ րենսդ րու թյուն նե րին, ո րոն ցով
էլ կոնկ րետ նա խա տես վում են դրույթ ներն ու
դրանց խախ տում նե րի հա մար նա խա տես ված
պա տաս խա նատ վու թյան տե սակ նե րը:

Ուկ րաի նա յի քրեա կան օ րենսգր քի 176-րդ
հոդ վա ծով, ինչ պես և ՀՀ քրեա կան օ րենսգր -
քով նա խա տես ված հան ցա կազ մը, նույն պես
վեր նագր ված է «Հե ղի նա կա յին և հա րա կից ի -
րա վունք նե րը խախ տե լը»: Այդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սը պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ ման վում
գի տու թյան, գրա կա նու թյան և ար վես տի ստեղ -
ծա գոր ծու թյուն նե րը, հա մա կարգ չա յին ծրագ րե -
րը և տվ յալ նե րի պա հոց ներն ա պօ րի նի վե րար -
տադ րե լու, տա րա ծե լու, ինչ պես նաև կա տա -
րում նե րը, հնչյու նագ րե րը, տե սա շա րե րը և հե -
ռար ձակ վող հա ղոր դում ներն ա պօ րի նի վե րար -
տադ րե լու, տա րա ծե լու, դրանք կրկնօ րի նա կե լու
և տե սաե րիզ նե րի ու ձայ նե րիզ նե րի, դիս կետ նե -
րի, տե ղե կատ վու թյան այլ կրիչ նե րի վրա տա -
րա ծե լու, կամ կոր դին գի, կարդ շեյ րին գի կամ հե -
ղի նա կա յին և հա րա կից ի րա վունք նե րի դի տա -
վոր յալ այլ խախ տում նե րի հա մար11: Վե րոգր յալ
սահ մա նու մից պարզ է դառ նում, որ Ուկ րաի նա -
յի օ րենս դիր մար մի նը հե ղի նա կա յին և հա րա -
կից ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան օբ յեկտ -
նե րի հա մընդ հա նուր ըն դուն ված տե սակ նե րի
շար քում (գի տու թյան, գրա կա նու թյան և ար վես -
տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը) ա ռանձ նա կի շեշ -
տադ րում է կա տա րում նաև հա մա կարգ չա յին
ծրագ րե րի և տվ յալ նե րի պա հոց նե րի ա պօ րի նի
վե րար տադ րու թյան ու տա րած ման, ինչ պես նաև
հե ղի նա կա յին և հա րա կից ի րա վունք նե րի դի -
տա վոր յալ այլ խախ տում նե րի հա մար: Այս պի սի
մո տե ցու մը, կար ծում ենք ար դի ժա մա նա կաշր -
ջա նի հա մար բա վա կա նին խրա խու սե լի է, քա -
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7 Տե՛ս Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգիրք, ընդունված՝ 13.06.1996թ., հղում՝ http://www.consultant.ru/doc-
ument/cons_doc_LAW_10699/b683408102681707f2702cff05f0a3025daab7ab/, վերջին դիտում՝ 28.06.2021թ.:

8 Տե՛ս Մարգարյան Հ.Վ., «Հեղինակային և հարակից իրավունքները խախտելու հանցատեսակի ընդհանուր
քրեաիրավական բնութագիրը», ք.Երևան, «Օրենքի պատվար» գիտամեթոդական ամսագիր, 2021թ., էջ 95-96:

9 Տե՛ս ԱՊՀ երկրների մոդելային քրեական օրենսգիրք, ընդունված՝ 17.02.1996թ., հղում՝
http://docs.cntd.ru/document/901781490, վերջին դիտում՝ 04.07.2021թ.:

10 Տե՛ս Computer Programs Directive հոդված, հղումը՝ https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Programs_Directive, վերջին
դիտումը՝ 28.06.2021թ.:

11 Տե՛ս Ուկրաինայի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք, ընդունված՝ 05.04.2001թ., հղում՝
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?lang=ru#Text, վերջին դիտում՝ 28.06.2021թ.:
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նի որ հա տուկ հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րը այս -
պի սի մո տեց ման դեպ քում նույն պես ընկ նում են
հե ղի նա կա յին և հա րա կից ի րա վունք նե րի քրեաի -
րա վա կան պաշտ պա նու թյան տակ: 

Միա ժա մա նակ հարկ է անդ րա դառ նալ նաև
ար դեն ըն դուն ված ՀՀ նոր քրեա կան օ րենս -
գրքին, որն ու ժի մեջ է մտնե լու 2022թ -ի հու լի սի
մե կից: Նոր օ րենսգր քում հե ղի նա կա յին և հա -
րա կից ի րա վունք նե րի քրեաի րա վա կան պաշտ -
պա նու թյու նը նա խա տես վում է 220-րդ հոդ վա -
ծով, ո րի դիս պո զի ցիան մաս նա վո րա պես սահ -
մա նում է.

1. Հե ղի նա կու թյու նը յու րաց նե լը կամ հե ղի -
նա կա յին կամ հա րա կից ի րա վուն քի օբ յեկտն
ա պօ րի նի օգ տա գոր ծե լը կամ ա ռանց հե ղի նա -
կա յին ի րա վուն քի կամ հա րա կից ի րա վունք նե -
րի ի րա վա տի րոջ հա մա ձայ նու թյան նրա ստեղ -
ծա գոր ծու թյու նը ի րաց նե լը, ե թե դա խո շոր չա -
փի վնաս է պատ ճա ռել հե ղի նա կին կամ այլ ի -
րա վա տի րո ջը:

Ըստ էու թյան՝ պետք է նշել, որ ՀՀ քրեա -
կան օ րեսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի և նոր օ րենսգր -
քի 220-րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա նե րում առ -
կա են էա կան տար բե րու թյուն ներ՝ չնա յած ո րոշ
ձևա կեր պում նե րի նմա նու թյուն նե րին:

Այս պես՝ գոր ծող քրեա կան օ րենսգր քում
սահ ման վում է «…շա հույթ ստա նա լու նպա տա -
կով տե սա ձայ նա յին մագ նի սա կան կրի չի վրա
ձայ նագ րե լը, տա րա ծե լը և (կամ) վա ճա ռե լը, ե -
թե այդ ա րար քը կա տար վել է զգա լի չա փե -
րով...», իսկ նոր քրեա կան օ րենսգր քով նա խա -
տես վում է հետևյալ ձևա կեր պու մը. «...ի րաց նե -
լը, ե թե դա խո շոր չա փի վնաս է պատ ճա ռել հե -
ղի նա կին կամ այլ ի րա վա տի րո ջը...»: Նշ վա ծից
պարզ է դառ նում, որ գոր ծող քրեա կան օ րենս -
գիր քը նա խա տե սում է քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյուն պաշտ պան վող ա ռար կան շա հույթ
ստա նա լու նպա տա կով ի րաց նե լու հա մար, սա -
կայն այս դեպ քում պետք է հաշ վի առ նել, որ հե -
ղի նա կա յին և հա րա կից ի րա վունք նե րը մի միայն
գույ քա յին ի րա վունք ներ չեն, ին չի կա պակ ցու -
թյամբ քննարկ վող ո լոր տում պետք է հաշ վի առ -
նել նաև ոչ գույ քա յին ի րա վունք նե րի խախ տում -
նե րը: Որ պես պրակ տիկ օ րի նակ՝ կա րե լի է նշել
այն, որ ու րի շի հե ղի նա կու թյու նը յու րաց նողն

այդ քայ լով գու ցե գույ քա յին շա հույթ չի ստա -
նում (օ րի նակ՝ ին տեր նե տա յին կայ քե րում ֆիլ -
մե րի անվ ճար վեր բեռ նում և ցու ցադ րու թյուն ա -
ռանց ի րա վա տի րոջ հա մա ձայ նու թյան), սա կայն
դրա նով նախ խախտ վում է ի րա վա տի րոջ ի րա -
վունքն այն քա նով, որ վեր ջինս կա րող էր դրա
դի մաց ակն կա լել գույ քա յին ո րո շա կի շահ: Բա -
ցի այդ, ի րա վա տի րոջ հե ղի նա կա յին ստեղ ծա -
գոր ծու թյան տա րած ման մի ջո ցով հնա րա վոր է
դրա դի տե լիու թյան շնոր հիվ ձեռք բե րել ո րո շա -
կի հայտ նիու թյուն, ին չը ներ կա յիս ժա մա նա -
կաշր ջա նում պո տեն ցիալ գույ քա յին օ գուտ կա -
րող է բե րել տվյալ ան հա տին12: Նոր քրեա կան
օ րենսգր քով նա խա տե ված մո տե ցու մը նա խա -
տե սում է ի րա ցու մը ան կախ նպա տա կից, ինչն,
ի տար բե րու թյուն, գոր ծող կար գա վո րում նե րի
չի սահ մա նա փա կում քրեաի րա վա կան պաշտ -
պա նու թյու նը, սա կայն, այ նուա մե նայ նիվ, ո րոշա -
կի խնդիր ներ կա րող է ա ռա ջաց նել: Սա կարևոր
է այն քա նով, որ պետք է սահ ման վի ի րաց նե լու
նպա տակ, ո րով նկա տե լի կլի նի հան ցա վոր ա -
րարք կա տա րո ղի մի տու մը: Դրա բա ցա կա յու -
թյան դեպ քում, կար ծում ենք, ա րար քի քրեաի -
րա վա կան ո րա կու մը կա րող է թե րի լի նել: ՀՀ օ -
րենսդ րու թյու նը այս պես, թե այն պես օ րենսդ -
րա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներ տրա մադ -
րում է հե ղի նա կա յին և հա րա կից ի րա վունք նե -
րի խախ տում նե րի ո լոր տում, և ք րեա կան օ րեն -
քում պետք է նա խա տե սել միայն քննարկ վող ի -
րա վա խախ տում նե րի ա ռա վել վտան գա վոր տե -
սակ նե րը: Սույ նով պայ մա նա վոր ված, կար ծում
ենք, որ ՀՀ նոր քրեա կան օ րենսգր քում 220
հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նը պետք է նե րա ռի
«օ գուտ ստա նա լու նպա տա կով» դրույ թը՝ միա -
ժա մա նակ սահ մա նե լով այդ օ գու տի չա փը, ինչն
ա վե լի լայն ի մաստ ու նի և վե րոնշ յալ խնդիր նե -
րից խու սա փե լու հնա րա վո րու թյուն կտա:

Մյուս կարևոր ա ռանձ նա հատ կու թյու նը գոր -
ծող և նոր օ րենսգր քե րի մեջ այն է, որ գոր ծող
կար գա վո րում նե րով սուբ յեկ տիվ կող մի ի րաց -
ման սպա ռիչ ձևեր են նշվում. «...տե սա ձայ նա -
յին մագ նի սա կան կրի չի վրա ձայ նագ րե լը, տա -
րա ծե լը և (կամ) վա ճա ռելը...»: Այս մո տե ցու մը,
կար ծում եմ, էա կա նո րեն սահ մա նա փա կում է
քրեաի րա վա կան պաշտ պա նու թյու նը, քա նի որ Օ
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12 Տե՛ս Մարգարյան Հ.Վ., «Հեղինակային և հարակից իրավունքները խախտելու հանցատեսակի ընդհանուր
քրեաիրավական բնութագիրը», ք.Երևան, «Օրենքի պատվար» գիտամեթոդական ամսագիր, 2021թ., էջ 98-99:



ար դի տեխ նո լո գիա կան ժա մա նա կաշր ջա նի հետ
հա մա հունչ չէ: Հաս կա նա լի է, որ այս հոդ վա ծի
ըն դուն ման ժա մա նակ քննարկ վող ի րա վունք -
նե րի խախտ ման ա մե նա տա րած ված մի ջոց նե -
րը տե սա ձայ նա յին, մագ նի սա կան կրիչ նե րի
վրա տա րա ծումն ու վա ճառքն էր, սա կայն ներ -
կա յումս դա գրե թե ամ բող ջու թյամբ կորց նում
կամ ար դեն իսկ կորց րել է իր ար դիա կա նու -
թյու նը, քա նի որ ին տեր նե տի դե րի և մաս սա յա -
կա նու թյան բարձ րա ցու մը, ա ռա վել դյու րին և
ա րագ հնա րա վո րու թյուն ներ է տա լիս տա րած -
ման ու վա ճառ քի հա մար: 

Նոր քրեա կան օ րենսգր քում սահ ման վում
է ի րա ցումն առ հա սա րակ, իսկ 220-րդ հոդ վա -
ծի 2-րդ մա սում ար դեն իսկ որ պես ծան րաց նող
հան գա մանք է նա խա տես վում հա մա ցան ցի օգ -
տա գոր ծու մը: Այս մո տե ցումն, ի հար կե, գո վե լի
է այն քա նով, որ չի սահ մա նա փա կում քննարկ -
վող ի րա վունք նե րի քրեաի րա վա կան պաշ պա -
նու թյու նը՝ կա տար ման շատ նեղ մի ջոց ներ նա -
խա տե սե լով, սա կայն, հաշ վի առ նե լով հա մա -
ցան ցի հա սա նե լիու թյան ա ճող տեմ պերն ու
դրա հնա րա վո րու թյուն նե րը, ան հաս կա նա լի է,
ընդ հան րա կան կեր պով հա մա ցան ցի մի ջո ցով
ի րա վա խախ տու մը կա տա րե լը ծան րաց նող հան -
գա մանք դա սե լու մո տե ցու մը: Կա րե լի էր հա -
մա ձայն վել մո տեց ման հետ, ե թե հա մա ցան ցի
օգ տա գոր ծու մը՝ որ պես ծան րաց նող հան գա -
մանք հա մար վեր, դրա օգ տա գործ մամբ հա քե -
րա յին հար ձակ ման մի ջո ցով քննարկ վող ի րա -
վունք նե րը խախ տե լու դեպ քում:

Վե րո շա րադր յա լի կա պակ ցու թյամբ, կար -
ծում ենք, ա ռա վել արդ յու նա վետ կլի նի հե ղի -
նա կա յին և հա րա կից ի րա վունք նե րը խախ տե -
լու հան ցա տե սա կը նա խա տե սող հոդ վա ծի դիս -
պո զի ցիան կա՛մ լրաց նել «հա մա ցան ցի մի ջո -
ցով, կա՛մ այլ ե ղա նա կով» դրույ թով, կա՛մ էլ առ -
հա սա րակ չման րա մաս նե լով ի րա վա խախ տում
կա տա րե լու մի ջոց նե րը, ձևա կեր պել հետևյալ
խմբագր մամբ. «Հե ղի նա կու թյու նը յու րաց նե լը
կա՛մ հե ղի նա կա յին կամ հա րա կից ի րա վուն քի
օբ յեկտն ա պօ րի նի օգ տա գոր ծե լը, կա՛մ ա ռանց
հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի կամ հա րա կից ի րա -
վունք նե րի ի րա վա տի րոջ հա մա ձայ նու թյան նրա
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ի րաց նելն օ գուտ ստա -

նա լու նպա տա կով, ե թե դա խո շոր չա փի վնաս
է պատ ճա ռել հե ղի նա կին կամ այլ ի րա վա տի -
րո ջը»: Վեր ջին տար բե րակն ա ռա վել ըն դու նե լի
է, քա նի որ ի րա վուն քի խախ տումն առ կա է
ան կախ դրա կա տար ման մի ջոց նե րից և ժա -
մա նա կի ըն թա ցում են թա կա է փո փո խու թյուն -
նե րի և զար գա ցում նե րի, ուս տի հարկ չկա դրա
կա տար ման կոնկ րետ և սպա ռիչ տե սակ նե րով
ծան րա բեռ նե լու հոդ վա ծը13:

Հաշ վի առ նե լով ներ կա ժա մա նա կաշր ջա -
նում գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցը, հա -
մա կարգ չա յին տեխ նո լո գիա նե րի, տար բեր
ծրագ րա յին ա պա հո վում նե րի (նե րառ յալ բջջա -
յին հա վել ված նե րի) ին տեգ րու մը ար դի կյան քի
գրե թե ո լորտ նե րում՝ տրա մա բա նա կան է հա -
մար վում այդ ո լոր տի հետ կապ ված օ րենսդ րա -
կան թար մա ցում նե րի և նոր դրույթ նե րի նե րա -
ռու մը ո լոր տա յին օ րենսդ րա կան ակ տե րում:
Դա հատ կա պես անհ րա ժեշտ է քրեաի րա վա -
կան ո լոր տը կա նո նա կար գող ակ տե րի դեպ -
քում, քան զի հան ցա վո րու թյու նը մշտա պես նո -
րա նոր մո տե ցում ներ և մե թոդ ներ է կի րա ռում
հան ցա վոր գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու,
ա պօ րի նի ե կա մուտ ներ ստա նա լու և պա տաս -
խա նատ վու թյու նից ու պատ ժից խու սա փե լու
հա մար: Բա ցի այդ, հա մա կարգ չա յին ծրագ րե -
րի և բջ ջա յին հա վել ված նե րի ստեղ ծու մը ինք -
նին ար դեն իսկ կա րող է հա մար վել հե ղի նա -
կա յին և հա րա կից ի րա վունք նե րի ա ռար կա, և
դրանց օ րենսդ րա կան պաշտ պա նու թյու նը նույն -
պես կարևո րա գույն խնդիր է, հատ կա պես հաշ -
վի առ նե լով ՀՀ-ում տե ղե կատ վա կան տեխ նո -
լո գիա նե րի զար գաց ման մի տում նե րը: Նշ վա ծի
կա պակ ցու թյամբ օ րենսդ րա կան և հատ կա պես
քրեա կան օ րենսդ րու թյամբ պաշտ պա նու թյան
մի ջոց նե րի նե րա ռու մը հա մա պա տաս խան օ -
րենք նե րում և օ րենսգր քե րում ուղ ղա կի խթան
կհան դի սա նա ոչ միայն ո լոր տի կա յուն զար -
գաց ման հա մար, այլ նաև դե պի ՀՀ ներդ րու -
մա յին հոս քե րի ա վե լաց մա նը, քան զի յու րա -
քանչ յուր գոր ծա րա րի կամ ստեղ ծա գործ ան -
հա տի հա մար կարևոր է, որ պես զի իր ստեղ -
ծած ար ժեք նե րը լի նեն պաշտ պան ված պե տու -
թյան կող մից:
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13 Տե՛ս Մարգարյան Հ.Վ., «Հեղինակային և հարակից իրավունքները խախտելու հանցատեսակի ընդհանուր քրեաիրա-
վական բնութագիրը», ք.Երևան, «Օրենքի պատվար» գիտամեթոդական ամսագիր, 2021թ., էջ 99-100:
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Ի րա կան շա հա ռուի վե րա բեր յալ կեղծ տե -
ղե կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լը կամ ներ կա յաց -
ման են թա կա տե ղե կու թյուն նե րը թաքց նե լը վեր -
տա ռու թյամբ ի րա վա կան նոր մը զե տեղ ված է
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի հոդ ված 216.1-ում և
ՀՀ քրեա կան օ րենսդ րու թյան նո րա մու ծու թյուն -
նե րից է: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը,
որ այս նոր մը դեռևս վեր ջերս է ընդգրկ վել ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քում, դրա վե րա բեր յալ ա -
ռայժմ գո յու թյուն չու նի ձևա վոր ված ի րա վա -
կան պրակ տի կա: Ուս տի, սույն հոդ վա ծի շրջա -
նակ նե րում կա տար ված քրեաի րա վա կան վեր -
լու ծու թյու նը կա րող է նպաս տել քննարկ վող
հան ցա կազ մի գործ նա կան կի րառ մա նը՝ ա պա -
հո վե լով վեր ջի նիս տե սա կան հիմ քը:

Եվ այս պես՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 216.1
հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սը պա տաս խա նատ վու -
թյուն է սահ մա նում Ի րա վա բա նա կան ան ձանց
պե տա կան գրան ցում ի րա կա նաց նող ի րա վա -
սու պե տա կան մար մին ի րա կան շա հա ռու նե րի
վե րա բեր յալ հայ տա րա րա գիր ներ կա յաց րած
ան ձի կող մից հայ տա րա րագ րում կեղծ տվյալ
ներ կա յաց նե լու կամ ներ կա յաց ման են թա կա
տվյա լը թաքց նե լու հա մար: Իսկ նույն հոդ վա ծի
երկ րորդ մա սով պա տաս խա նատ վու թյուն է նա -
խա տես ված Ի րա վա բա նա կան ան ձի մաս նակ -
ցի կամ ի րա կան շա հա ռուի կող մից սույն հոդ -
վա ծի 1-ին մա սում նշված ան ձին ի րա կան շա -
հա ռուի վե րա բեր յալ կեղծ տվյալ ներ կա յաց նե -
լու կամ ներ կա յաց ման են թա կա տվյա լը թաքց -
նե լու կամ նրա կող մից սույն հոդ վա ծի 1-ին մա -
սում նշված ան ձի ներ կա յաց րած հարց մանն օ -

րեն քով նա խա տես ված ժամ կե տում չպա տաս -
խա նե լու հա մար: 

Մեր հա մոզ մամբ՝ ու սում նա սիր վող ի րա -
վա կան նոր մի ընդգր կու մը քրեա կան օ րենսդ -
րու թյան մեջ միան գա մայն ար դա րաց ված և
տե ղին է, պայ մա նա վոր ված նրա նով, որ քննարկ -
վող հոդ վա ծով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն -
նե րը որ պես կա նոն նպա տակ են հե տապն դում
նպաս տել տնտե սա կան բնույ թի այլ հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի (հար կը, տուր քը կամ պար -
տա դիր այլ վճա րը չվճա րե լը, հան ցա վոր ճա -
նա պար հով ձեռք բեր ված գույքն օ րի նա կա նաց -
նե լը և այլն) կա տար մա նը կամ թաքց նել ար -
դեն իսկ կա տար ված հան ցանք նե րը: Փաս տո -
րեն, այս հոդ վա ծի ներ մու ծու մը ո րոշ դեպ քե -
րում նպաս տում է կոնկ րետ հան ցա տե սակ նե -
րի կան խար գել մա նը, իսկ ո րոշ դեպ քե րում էլ՝
դրանց բա ցա հայտ մա նը: 

Հի շա տակ ված ի րա վա կան նոր մը նա խա -
տես ված է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի գլուխ 22-
ում, ուս տի այս և ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի
գլուխ 22-ում զե տեղ ված մյուս հան ցա կազ մե րի
տե սա կա յին օբ յեկ տը հա մար վում են այն հա -
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րոնք ա -
ռա ջա նում են ՀՀ-ում նոր մալ տնտե սա կան գոր -
ծու նեու թյան ըն թաց քում՝ նյու թա կան ար ժեք -
նե րի ար տադ րու թյան բաշխ ման, փո խա նակ -
ման և սպառ ման, ինչ պես նաև ծա ռա յու թյուն -
նե րի մա տուց ման բնա գա վա ռում1: Հե ղի նակ -
նե րից շա տե րը, մեր կար ծի քով ի րա վա ցիո րեն,
նշում են, որ քննարկ վող հան ցա կազ մի (հարկ
է նշել, որ նմա նա բո վան դակ ի րա վա կան նորմ
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առ կա է նաև ՌԴ քրեա կան օ րենսգր քում՝ հոդ -
ված 170.1) ան մի ջա կան օբ յեկ տը նոր մա տիվ ի -
րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված ի րա վա բա -
նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման կարգն
է2: Ինչ պես հայտ նի է, հան ցա գոր ծու թյան օբ -
յեկ տի հետ սեր տո րեն կապ ված է հան ցա գոր -
ծու թյան ա ռար կան: Քն նարկ վող նոր մով նա -
խա տես ված ա րար քի ա ռար կան հայ տա րա րագ -
րում ներ կա յաց ված ի րա կան շա հա ռու նե րի վե -
րա բեր յալ տվյալ ներն են: Այ դու հան դերձ, Քրեա -
կան օ րենսգր քի խնդրո ա ռար կա հոդ վա ծում
չի մատ նանշ վում, թե ի րա կան շա հա ռու նե րի
վե րա բեր յալ ինչ պի սի տվյալ նե րի մա սին է խոս -
քը, և ով քեր են հա մար վում ի րա կան շա հա ռու -
ներ: Հար ցը նրա նում է, որ ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 216.1 հոդ վա ծը բլան կե տա յին նորմ
է, և հետևա բար վե րոնշ յալ հար ցե րի պա տաս -
խան նե րը գտնվում են այլ ի րա վա կան ակ տե -
րում, այն է. «Ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե -
տա կան գրանց ման ի րա վա բա նա կան ան ձանց
ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նում նե րի, հիմ -
նարկ նե րի և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի պե -
տա կան հաշ վառ ման մա սին» (այ սու հետ՝ Գրանց -
ման օ րենք) և «փո ղե րի լվաց ման և ա հա բեկ -
չու թյան ֆի նան սա վոր ման դեմ պայ քա րի մա -
սին» օ րենք նե րում:

Այս պես` ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե -
տա կան գրանց ման ի րա վա բա նա կան ան ձանց
ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նում նե րի, հիմ -
նարկ նե րի և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի պե -
տա կան հաշ վառ ման մա սին օ րեն քի հոդ ված
60.1-ի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ Սույն օ րեն քի ի -
մաս տով՝ ի րա կան շա հա ռու է հա մար վում «Փո -
ղե րի լվաց ման և ա հա բեկ չու թյան ֆի նան սա -
վոր ման դեմ պայ քա րի մա սին» Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված չա -
փա նիշ նե րով ի րա վա բա նա կան ան ձի ի րա կան
շա հա ռու հան դի սա ցող ան ձը։ Այ սինքն` ի րա -
կան շա հա ռուի հաս կա ցու թյունն էլ տրված է
Փո ղե րի լվաց ման և ա հա բեկ չու թյան ֆի նան -
սա վոր ման դեմ պայ քա րի մա սին օ րեն քում, ո -
րի հոդ ված 3-ի 1-ին մա սի 14-րդ կե տի հա մա -
ձայն՝ ի րա կան շա հա ռուն ֆի զի կա կան անձ է,

ո րի ա նու նից կամ օգ տին հա ճա խորդն ի րա -
կա նում գոր ծում է, և (կամ) որն ի րա կա նում
(փաս տա ցի) վե րահս կում է հա ճա խոր դին կամ
այն ան ձին, ո րի ա նու նից կամ օգ տին գոր ծար -
քը կա տար վում է կամ գոր ծա րար հա րա բե րու -
թյու նը հաս տատ վում է: Ի րա վա բա նա կան ան -
ձի (բա ցա ռու թյամբ տրաս տի կամ օ տա րերկր -
յա օ րենսդ րու թյամբ ի րա վա բա նա կան ան ձի
կար գա վի ճակ չու նե ցող այլ ի րա վա բա նա կան
կազ մա վոր ման) ի րա կան շա հա ռու է հա մար -
վում այն ֆի զի կա կան ան ձը, ո րը՝

ա. ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի կեր պով տի -
րա պե տում է տվյալ ի րա վա բա նա կան ան ձի՝
ձայ նի ի րա վունք տվող բաժ նե մա սե րի (բաժ նե -
տոմ սե րի, փա յե րի) քսան և ա վե լի տո կո սին
կա՛մ ուղ ղա կի, կա՛մ ա նուղ ղա կի կեր պով ու նի
քսան և ա վե լի տո կոս մաս նակ ցու թյուն ի րա -
վա բա նա կան ան ձի կա նո նադ րա կան կա պի -
տա լում,

բ. տվյալ ի րա վա բա նա կան ան ձի նկատ -
մամբ ի րա կա նաց նում է ի րա կան (փաս տա ցի)
վե րահս կո ղու թյուն այլ մի ջոց նե րով,

գ. հան դի սա նում է տվյալ ի րա վա բա նա -
կան ան ձի գոր ծու նեու թյան ընդ հա նուր կամ ըն -
թա ցիկ ղե կա վա րու մը ի րա կա նաց նող պաշ տո -
նա տար անձ այն դեպ քում, ե թե առ կա չէ սույն
կե տի «ա» և «բ» են թա կե տե րի պա հանջ նե րին
հա մա պա տաս խա նող ֆի զի կա կան անձ»: 

Մեր կար ծի քով ի րա կան շա հա ռուի վե -
րոգր յալ ձևա կեր պու մը բա վա րար հստակ չէ:

Մինչև ձևա կերպ մա նը անդ րա դառ նա լը
նշենք, որ ի րա կան շա հա ռուի հաս կա ցու թյու նը
ա ռա ջի նը տվել է Ֆի նան սա կան մի ջո ցա ռում -
նե րի աշ խա տան քա յին խում բը (ՖԱԹՖ)3, ո րը
միջ կա ռա վա րա կան ան կախ մար մին է և մշա -
կում է հա մաշ խար հա յին ֆի նան սա կան հա մա -
կար գը փո ղե րի լվա ցու մից, ա հա բեկ չու թյան ֆի -
նան սա վո րու մից և զանգ վա ծա յին ոչն չաց ման
զեն քի տա րած ման ֆի նան սա վո րու մից պաշտ -
պա նե լու քա ղա քա կա նու թյուն ներ, սա տա րում է
դրանց ի րա գործ մա նը: ՖԱԹՖ-ը 2003 թվա -
կա նին սահ մա նեց ի րա կան շա հա ռու նե րի վե -
րա բեր յալ ստան դարտ ներ, ո րոնք էլ ա վե լի ու -
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ժե ղաց վե ցին, հստա կեց վե ցին և զար գաց վե ցին
ՖԱԹՖ-ի կող մից 2012 թվա կա նին։ Չ նա յած
երկր նե րում առ կա կար գա վո րում նե րի՝ ՖԱԹՖ-
ը ևս գնա հա տում է, որ դեռևս շատ երկր նե րի
հա մար դրանց ներ մու ծումն ու ի րա գոր ծու մը ի -
րե նից ներ կա յաց նում են մի շարք մար տահ րա -
վեր ներ, այդ թվում տու գանք նե րի և սանկ ցիա -
նե րի ա ռու մով4։ 

ՖԱԹՖ-ը փաս տում է, որ ի րա կան շա հա -
ռու նե րի բա ցա հայ տու մը, մո նի տո րին գը և պահ -
պա նու մը կարևոր է փո ղե րի լվաց ման դեմ պայ -
քա րի տե սանկ յու նից, և երկր նե րը պետք է
հստակ իմպ լե մեն տաց նեն ի րենց օ րենսդ րու -
թյու նը՝ ա պա հո վե լու հա մար ժեք, ստույգ և ար -
դիա կան տվյալ նե րի ստա ցու մը։ 

Ե թե մի ջազ գա յին ստան դարտ նե րը կա րող
են լի նեն ընդ հան րա կան, լայն և սկզ բուն քի տես -
քով, ա պա մեր կար ծի քով դրանց ազ գա յին օ -
րենսդ րու թյան իմպ լե մեն տա ցու մը պետք է լի նի
հստակ, ինչը ներ կա կար գա վոր մամբ առ կա չէ։
Մաս նա վո րա պես, խոս քը վե րա բե րում է Գրանց -
ման օ րեն քի հոդ ված 3-ի 1-ին մա սի կետ 14-ի ա
են թա կե տում օգ տա գործ ված «ուղ ղա կի կամ ա -
նուղ ղա կի կեր պով տի րա պե տել» կամ «ուղ ղա -
կի կամ ա նուղ ղա կի ու նի» բա ռա կա պակ ցու -
թյուն նե րին: Այս պի սի ընդ հան րա կան ձևա կեր -
պում նե րը, մեր կար ծի քով կա րող են խնդիր ներ
ա ռա ջաց նել ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում՝ հատ -
կա պես ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցում: Կար ծում
ենք՝ Օ րենս դի րը ա նուղ ղա կի տի րա պե տել և ու -
նե նալ ար տա հայ տու թյուն նե րի տակ նկա տի է
ու նե ցել այն դեպ քե րը, երբ կազ մա կեր պու թյան
ի րա վա բա նա կան (տիտ ղո սա յին) և փաս տա ցի
(ի րա կան) տի րա պե տող ան ձինք չեն հա մընկ -
նում, այ սինքն՝ տար բեր ան ձինք են: Այդ իսկ
պատ ճա ռով, կար ծում ենք՝ վե րը բեր ված հոդ -
վա ծում ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի բա ռա կա -
պակ ցու թյան փո խա րեն ա վե լի նպա տա կա հար -
մար կլի նի օգ տա գոր ծել ի րա վա բա նո րեն կամ
փաս տա ցի բա ռա կա պակ ցու թյու նը։ 

Քն նու թյան ա ռար կա նոր մի դիս պո զի ցիա -
յի վեր լու ծու թյու նից պարզ է դառ նում, որ դրա -
նով նա խա տես ված ա րար քը հնա րա վոր է կա -
տա րել ինչ պես գոր ծո ղու թյամբ, այն պես էլ ան -
գոր ծու թյամբ: Ընդ ո րում, ան գոր ծու թյամբ հնա -
րա վոր է կա տա րել սույն հոդ վա ծի երկ րորդ

մա սով նա խա տես ված օ րեն քով նա խա տես ված
ժամ կե տում հարց մա նը չպա տաս խա նե լուն վե -
րա բե րող ա րար քը: 

Գործ նա կան կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի
այն հար ցը, թե կոնկ րետ ինչ պի սի տե ղե կու -
թյուն ներ կեղ ծե լու կամ չներ կա յաց նե լու հա մար
ան ձը կա րող է են թարկ վել քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան։ Այս պես՝ Գրանց ման օ րեն քի
60.30 հոդ վա ծով նշվում է, որ ի րա վա բա նա -
կան ան ձը պետք է ներ կա յաց նի՝ 

1) ի րա վա բա նա կան ան ձի ա նու նից հայ -
տա րա րա գի րը ներ կա յաց նող ան ձի վե րա բեր -
յալ (ա նու նը, ազ գա նու նը և պաշ տո նը).

2) ի րա վա բա նա կան ան ձի բաժ նե տոմ սե -
րի ցու ցակ ման կամ կար գա վոր վող շու կա յում
առևտ րին թույ լատր ման (այ սու հետ՝ ցու ցակ -
ման) վե րա բեր յալ.

3) ի րա վա բա նա կան անձն ամ բող ջու թյամբ
վե րահս կող ի րա վա բա նա կան ան ձի բաժ նե -
տոմ սե րի ցու ցակ ման վե րա բեր յալ, ցու ցակ ված
բաժ նե տոմ սե րով ի րա վա բա նա կան ան ձի վե -
րա բեր յալ (ի րա վա բա նա կան ան ձի պե տա կան
գրանց ման տվյալ նե րը և դրա գոր ծա դիր մարմ -
նի ղե կա վա րի ա նու նը և ազ գա նու նը), ինչ պես
նաև այդ պի սի ի րա վա բա նա կան ան ձի մաս -
նակ ցու թյան ծա վալ նե րի վե րա բեր յալ.

4) ի րա վա բա նա կան ան ձի կա նո նադ րա -
կան կա պի տա լում պե տու թյան, հա մայն քի կամ
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյան մաս նակ ցու -
թյան ծա վալ նե րի վե րա բեր յալ.

5) ի րա վա բա նա կան ան ձի ի րա կան շա հա -
ռու նե րի վե րա բեր յալ (ա նու նը, ազ գա նու նը, քա -
ղա քա ցիու թյու նը, ծննդյան ամ սա թի վը, ան ձը
հաս տա տող փաս տաթղ թի տվյալ նե րը, ՀԾՀ,
բնա կու թյան (հաշ վառ ման) վայ րը, կա պի մի -
ջոց նե րը՝ առ կա յու թյան դեպ քում, ի րա կան շա -
հա ռու դառ նա լու ամ սա թի վը).

6) ան ձի ի րա կան շա հա ռու հան դի սա նա -
լու հիմ քե րի վե րա բեր յալ և ի րա վա բա նա կան
ան ձին ա ռան ձին կամ իր հետ փոխ կա պակց -
ված ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի
հետ հա մա տեղ վե րահս կե լու վե րա բեր յալ.

7) մի ջանկ յալ ի րա վա բա նա կան ան ձանց
վե րա բեր յալ (ի րա վա բա նա կան ան ձի պե տա -
կան գրանց ման տվյալ նե րը և դրա գոր ծա դիր
մարմ նի ղե կա վա րի ա նու նը և ազ գա նու նը)։
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Նշ ված տվյալ նե րը կեղ ծե լու կամ այդ տվյալ -
նե րը թաքց նե լու հա մար է նա խա տես ված քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյուն։ 

Այ նուա մե նայ նիվ, կար ծում ենք, որ թե՛
Գրանց ման օ րեն քի, թե՛ քրեա կան օ րենսգր քի
հոդ ված 216.1-ի կի րառ ման արդ յու նա վե տու -
թյա նը էա կա նո րեն կնպաս տի «ի րա վա բա նա -
կան ան ձին վե րահս կող ի րա վա բա նա կան ան -
ձի», «ի րա կան շա հա ռու հան դի սա նա լու հիմք»
եզ րույթ նե րի հստա կե ցու մը գրանց ման օ րեն -
քում։ 

Ա ռան ձին վեր լու ծու թյան են թա կա է դիս -
պո զի ցիա յում նշված «Ի րա վա բա նա կան ան -
ձանց պե տա կան գրան ցում ի րա կա նաց նող ի -
րա վա սու պե տա կան մար մին» ար տա հայ տու -
թյու նը։ 

Ինչ պես գի տեք, Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյու նում ի րա վա բա նա կան ան ձանց գրան -
ցում ի րա կա նաց նում է ՀՀ ար դա րա դա տու -
թյան նա խա րա րու թյան կազ մում գոր ծող ի րա -
վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրան ցում,
պե տա կան մար մին նե րի, ի րա վա բա նա կան ան -
ձանց ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նում նե րի,
հիմ նարկ նե րի և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի
պե տա կան հաշ վա ռում ի րա կա նաց նող մար մի -
նը՝ գոր ծա կա լու թյու նը և ՀՀ կենտ րո նա կան
բան կը՝ ֆի նան սա կան ո րոշ կազ մա կեր պու թյուն -
նե րի հա մար։ Ե թե միան շա նակ է, որ ի րա վա -
բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրան ցում ի -
րա կա նաց նո ղը գոր ծա կա լու թյունն է, ա պա ֆի -
նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար
որևէ օ րեն քով սահ ման ված չէ, որ ՀՀ կենտ րո -
նա կան բանկն ի րա կա նաց նում է այդ ըն կե րու -
թյուն նե րի պե տա կան գրան ցում։ 

Բա ցի նշվա ծից, հա մա կող մա նի պատ կե -
րա ցում ու նե նա լու հա մար նշենք, որ Գրանց -
ման օ րեն քով սահ ման վել է, որ ի րա կան շա հա -
ռու նե րի վե րա բեր յալ 12.1 գլու խը չի տա րած -
վում Կենտ րո նա կան բան կի կող մից գրանց վող
ի րա վա բա նա կան ան ձանց վրա։ Կենտ րո նա -
կան բան կի կող մից գրանց վող ի րա վա բա նա -
կան ան ձանց ի րա կան շա հա ռու նե րի բա ցա -
հայտ ման, գրանց ման և տվ յալ նե րի ար ժա նա -
հա վա տու թյան ա պա հով ման հետ կապ ված հա -

րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են այդ ի -
րա վա բա նա կան ան ձանց գոր ծու նեու թյու նը կար -
գա վո րող օ րենսդ րու թյամբ։ Միևնույն փա թե -
թով փո փո խու թյուն նե րի են են թարկ վել նաև
Կենտ րո նա կան բան կի կող մից գրանց վող ֆի -
նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու -
նեու թյու նը կար գա վո րող բո լոր օ րենք նե րը, ո -
րոն ցով նշվում է, որ հա մա պա տաս խան ֆի -
նան սա կան կազ մա կեր պու թյու նը «Փո ղե րի լվաց -
ման և ա հա բեկ չու թյան ֆի նան սա վոր ման դեմ
պայ քա րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան օ րեն քով սահ ման ված չա փա նիշ նե րով ի -
րա կան շա հա ռու հան դի սա ցող ան ձանց վե րա -
բեր յալ տե ղե կու թյուն ներ ներ կա յաց նել պար -
տա վոր է Կենտ րո նա կան բանկ՝ իր գոր ծու նեու -
թյու նը կար գա վո րող օ րեն քով և Կենտ րո նա -
կան բան կի խորհր դի սահ մա նած նոր մա տիվ
ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված պա հանջ -
նե րին հա մա պա տաս խան։ Այ սինքն, ինչ պես
տես նում ենք, դեռևս սահ մա նած չէ պա հանջ,
որ ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյու նը պար -
տա վոր է ներ կա յաց նել հայ տա րա րա գիր։

Այս պի սով՝ հաշ վի առ նե լով նշված վեր լու -
ծու թյու նը. փաս տում ենք, որ քրեաի րա վա կան
նշված նոր մը ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու -
թյուն նե րի մա սով չի կա րող կի րառ վել։

Անդ րա դառ նա լով սույն հան ցա կազ մի սուբ -
յեկ տին՝ ցան կա նում ենք ընդգ ծել, որ մեր հա -
մոզ մամբ այն հա տուկ է: Սա կայն ի րա վա բա -
նա կան գրա կա նու թյան մեջ առ կա են կար ծիք -
ներ, ըստ ո րոնց, տվյալ ա րար քի սուբ յեկտ կա -
րող է հա մար վել ցան կա ցած անձ, ով կեղծ
տվյալ ներ է ներ կա յաց րել պե տա կան գրան ցում
ի րա կա նաց նող մարմ նին5: Կար ծում ենք՝ հան -
ցա կազ մի սուբ յեկ տի հետ կապ ված վե րոգր յալ
մո տե ցու մը հիմ նա վոր հա մա րել չի կա րե լի, քա -
նի որ տվյալ հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ կա -
րող է հա մար վել ոչ թե ցան կա ցած անձ, ո րը
կեղծ տվյալ ներ է ներ կա յաց րել հա մա պա տաս -
խան պե տա կան մար մին, այլ այն ան ձը, ում
վրա օ րեն քով նման տե ղե կու թյուն ներ ներ կա -
յաց նե լու պար տա կա նու թյուն է դրված: ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի հոդ ված 216.1-ի 1-ին մա սը պա -
տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա նում հայ տա րա -
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րա գիր ներ կա յաց րած ան ձի հա մար, իսկ Գրանց -
ման օ րեն քով նա խա տես ված է այն ան ձանց
շրջա նա կը, ով քեր պար տա վոր են հայ տա րա -
րա գիր ներ կա յաց նեն: Այդ օ րեն քի 60.3 հոդ -
վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան տա րած քում գրանց ված ի րա վա բա նա -
կան ան ձը պար տա վոր է սույն օ րեն քով նա -
խա տես ված պատ շաճ ու սում նա սի րու թյան արդ -
յունք նե րով գոր ծա կա լու թյուն ներ կա յաց նել իր
ի րա կան շա հա ռու նե րի վե րա բեր յալ հայ տա րա -
րա գիր։ 

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի հոդ ված 216.1-
ի 2-րդ մասն էլ պա տաս խա նատ վու թյուն է
սահ մա նում Ի րա վա բա նա կան ան ձի մաս նակ -
ցի կամ ի րա կան շա հա ռուի հա մար: Ի րա կան
շա հա ռուի հաս կա ցու թյունն էլ, ինչ պես ար դեն
վե րը նշել ենք, տրված է Փո ղե րի լվաց ման և ա -
հա բեկ չու թյան ֆի նան սա վոր ման դեմ պայ քա -
րի մա սին ՀՀ օ րեն քում: Փաս տո րեն, այս դեպ -
քում էլ հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ կա րող են
հա մար վել միայն ի րա վա բա նա կան ան ձի մաս -
նա կից նե րը և ի րա կան շա հա ռու նե րը: Այ սինքն,
ա մեն դեպ քում, տվյալ հան ցա կազ մի սուբ յեկ -
տը հա տուկ է և նրանց շրջա նա կը, ինչ պես նշե -
ցինք վերևում, սահ ման ված է ՀՀ օ րենսդ րու -
թյամբ, իսկ այդ շրջա նա կից դուրս որևէ այլ
անձ սույն հոդ վա ծով չի կա րող են թարկ վել
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան:

Քն նարկ վող հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նը ցույց
է տա լիս, որ դրա նով նա խա տես ված ա րար քը
հնա րա վոր է կա տա րել ինչ պես դի տա վո րու -
թյամբ, այն պես էլ անզ գու շու թյամբ: Մինչ դեռ,
մեր հա մոզ մամբ, ու սում նա սիր վող ա րար քի
անզ գու շու թյամբ կա տա րե լու հա մար քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյան նա խա տե սու մը ար -
դա րաց ված չէ: Բանն այն է, որ խնդրո ա ռար -
կա հոդ վա ծով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն -
նե րի անզ գու շու թյամբ կա տա րե լը չու նի հան -
րա յին վտան գա վո րու թյան բա վա րար մա կար -
դակ քրեո րեն պատժ վե լու հա մար: Իսկ, ինչ -
պես հայտ նի է ա րար քի քրեա կա նաց ման կարևո -
րա գույն հատ կա նիշ նե րից մե կը ՝ա րար քի հան -
րա յին վտան գա վո րու թյան աս տի ճանն է, ին չի
վե րա բեր յալ քրեա գետ նե րը, կա րե լի է ա սել,
միա կար ծիք են6: Մեր տե սա կե տը ա ռա վել հիմ -

նա վոր է թվում դի տարկ վող ա րար քը տնտե -
սա կան գոր ծու նեու թյան դեմ ուղղ ված մեկ այլ
հան ցա գոր ծու թյան (հար կը, տուր քը և պար -
տա դիր այլ վճա րը չվճա րե լը՝ հոդ ված 205) հետ
հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան արդ յուն քում:
Մաս նա վո րա պես, հոդ ված 205-ի 1-ն մա սը պա -
տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա նում օ րեն քով
սահ ման ված հաշ վետ վու թյու նում, հաշ վար կում,
հայ տա րա րագ րում կամ հարկ ման հիմք հան -
դի սա ցող` հար կը, տուր քը, պար տա դիր այլ վճա -
րը հաշ վար կե լու կամ վճա րե լու պար տա վո րու -
թյուն ա ռա ջաց նող պար տա դիր այլ փաս տաթղ -
թում ակն հայտ կեղծ տվյալ մտցնե լու հա մար:
Հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յի շա րադ րան քից պարզ
է, որ ան ձը կա րող է են թարկ վել քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան միայն ակն հայտ կեղծ
տվյալ մտցնե լու հա մար, այ սինքն՝ այն պի սի
տվյալ, ո րի կեղծ լի նե լը իր հա մար հայտ նի է:
Փաս տո րեն, հոդ ված 205-ով նա խա տես ված ա -
րար քը հնա րա վոր է կա տա րել միայն ուղ ղա կի
դի տա վո րու թյամբ: Հատ կան շա կան է նաև այն,
որ հոդ ված 205-ի սանկ ցիան ա վե լի խիստ է
քան, հոդ ված 216.1-ի նը, ին չը նշա նա կում է՝
հոդ ված 205-ով նա խա տես ված ա րար քը օժտ -
ված է ա ռա վել բարձր հան րա յին վտան գա վո -
րու թյան աս տի ճա նով: Այս ա մե նից հե տո ա վե -
լի ան հիմն է թվում քննարկ վող ա րար քը անզ -
գու շու թյամբ կա տա րե լու հա մար քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյուն սահ մա նե լը: Այդ պի սի ա -
րար քը, մեր կար ծի քով, իր հան րա յին վտան -
գա վո րու թյան աս տի ճա նով հա մա պա տաս խա -
նում է վար չա կան ի րա վա խախտ մա նը և կա -
րող է նա խա տես վել վար չա կան ի րա վա խախ -
տում նե րի մա սին օ րենսգր քում: Իսկ քրեա կան
օ րենսգր քի հոդ ված 216.1-ում կեղծ տվյալ բա -
ռա կա պակ ցու թյու նից ա ռաջ անհ րա ժեշտ է ա -
վե լաց նել ակն հայտ բա ռը, ին չը թույլ կտա սույն
հոդ վա ծը կի րա ռել միայն այն դեպ քում, երբ ա -
րար քը կա տար վել է ուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ:
Սրա նով առ կա խնդի րը կա րե լի է լուծ ված հա -
մա րել:

Մեր կող մից դի տարկ վող հան ցա գոր ծու -
թյան պա հը ո րո շե լու հա մար անհ րա ժեշտ է
պար զել թե ինչ պի սին է հան ցա կազ մի օբ յեկ -
տիվ կող մի կա ռուց ված քը, այ սինքն՝ այս հան - Օ
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ցա կազ մը նյու թա կան, թե ձևա կան է: Ձևա կան
հան ցա կազմ ըն դուն ված է հա մա րել այն հան -
ցա կազ մը, ո րի օբ յեկ տիվ կող մի կա ռուց ված քի
մեջ մտնում է հան ցա վոր ա րար քը՝ գոր ծո ղու -
թյան կամ ան գոր ծու թյան ե ղա նա կով7: Այ սինքն՝
ձևա կան կոչ վում են այն հան ցա կազ մե րը, ո -
րոնց դիս պո զի ցիա յում հան րո րեն վտան գա վոր
հետևանք ներ նա խա տես ված չեն: Հետևա բար,
հոդ ված 216.1-ով նա խա տես ված ա րար քը ա -
վարտ ված է հա մար վում դրա նով նա խա տես -
ված գոր ծո ղու թյան (ան գոր ծու թյան) կա տար -
ման պա հից, այ սինքն՝ կեղծ տվյալ ներ ներ կա -
յաց նե լու, տվյալ նե րը թաքց նե լու կամ սահ ման -
ված ժամ կե տում հարց մա նը չպա տաս խա նե լու
պա հից քննարկ վող ա րար քը հա մար վում է ա -
վարտ ված հան ցա գոր ծու թյուն: Ընդ ո րում, հարց -

մա նը չպա տաս խա նե լու դեպ քում հան ցա գոր -
ծու թյան ա վարտ ման պահ պետք է հա մա րել օ -
րեն քով սահ ման ված ժամ կե տին հա ջոր դող օ -
րը:

Այս պի սով,՝ ինչ պես նշվեց, հոդ վա ծի վեր -
լու ծու թյու նում, հան ցա կազ մի կի րա ռու մը մեր
կար ծի քով ի րե նից ներ կա յաց նում է բար դու -
թյուն ներ, ո րոնք հնա րա վոր է հաղ թա հար ման
ոչ միայն գի տա կան վեր լու ծու թյուն ներ ի րա կա -
նաց նե լով, այլ նաև միաս նա կան կի րա ռու թյուն
ա պա հո վող ձեռ նարկ նե րի, մե թո դա կան ու ղե -
ցույց նե րի հրա պա րակ մամբ՝ ոչ միայն ի րա վա -
պահ մար մին նե րի, այլ նաև ի րա վա բա նա կան
ան ձանց, նրանց մաս նա կից նե րի ու ի րա կան
շա հա ռու նե րի հա մա ր։ 
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7 Красовская О.Ю. состав преступления: учебное пособие. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия», 2016. ст. 15.
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Ք րեա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րը ոչ
միայն ու նեն դա տա վա րա կան ի րա վունք ներ,
այլև կրում են մի շարք դա տա վա րա կան պար -
տա կա նու թյուն ներ։ Այս պես՝ ՀՀ քրեա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ ՔԴՕ) 59-
րդ, 63-րդ, ինչ պես նաև 65-րդ հոդ ված նե րում
տու ժո ղի, կաս կած յա լի, մե ղադր յա լի հա մար, ի
թիվս այլ պար տա կա նու թյուն նե րի, նշվում է, որ
այս մաս նա կից նե րը պար տա վոր են ներ կա յա -
նալ վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի կան չով։
Այն դեպ քում, երբ վա րույ թի մաս նա կից նե րը կա -
մա վոր չեն կա տա րում ի րենց պար տա կա նու -
թյուն նե րը, դրանք կա տար վում են հար կադ րա -
բար։ Այս առն չու թյամբ գիտ նա կան Ի. Լ. Պետ -
րու խի նը նշում է հետևյա լը. ե թե ան ձը չի կա -
տա րում օ րեն քով նա խա տես ված որևէ պար տա -
կա նու թյուն, ա պա պետք է դի մել հար կադ րան -
քի, այն է ստի պել վա րույ թի մաս նակ ցին իր
կամ քին հա կա ռակ կա տա րել հա մա պա տաս -
խան գոր ծո ղու թյուն (բեր ման են թար կել, հար -
կադ րա բար տե ղա վո րել բժշկա կան հաս տա տու -
թյուն և այլն) կամ կի րա ռել այն պի սի մի ջոց ներ,
որ վա րույ թի մաս նա կի ցը չխո չըն դո տի քննի չին՝
կա տա րե լու հա մա պա տաս խան դա տա վա րա -
կան գոր ծո ղու թյու նը (զննու թյուն, քննում, փոր -
ձաքն նու թյուն, քննչա կան փոր ձա րա րու թյուն կա -
տա րե լիս դի մադ րու թյու նը հաղ թա հա րե լը)1:

Բեր ման են թար կե լը դա տա վա րա կան հար -
կադ րան քի մի ջոց է, ո րը կի րառ վում է օ րեն քով

նշված դա տա վա րու թյան այն մաս նակ ցի նկատ -
մամբ, ով չի կա տա րել իր դա տա վա րա կան
պար տա կա նու թյու նը2։ Դա տա վա րա գի տու թյան
մեջ բեր ման են թար կելն ա ռա վե լա պես դի տարկ -
վում է որ պես դա տա վա րա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան (սանկ ցիա յի) մի ջոց, ո րը կի րառ -
վում է դա տա վա րա կան ի րա վա խախտ ման դեպ -
քում3։ Այն ի րա վա վե րա կանգ նող պա տաս խա -
նատ վու թյան մի ջոց է, քա նի որ կոչ ված է ա պա -
հո վե լու պար տա կա նու թյան հար կա դիր կա տա -
րու մը և վե րա կանգ նե լու քրեա կան դա տա վա -
րու թյան օ րի նա կա նու թյան ռե ժի մը, վե րաց նե լու
քրեա կան դա տա վա րու թյան խնդիր նե րի ի րա -
կա նաց մա նը խո չըն դո տող հան գա մանք նե րը4: 

Այս հա մա տեքս տում հարկ է նշել, որ ըստ
ՔԴՕ-ի, բեր ման են թար կելն5 ընդգրկ ված է
«Դա տա վա րա կան հար կադ րան քի այլ մի ջոց -
նե րը» վեր տա ռու թյամբ 19-րդ գլ խում և հա մար -
վում է դա տա վա րա կան հար կադ րան քի այլ մի -
ջոց։ Ի տար բե րու թյուն գոր ծող օ րենսգր քի՝ ՀՀ
քրեա կան նոր օ րենսգր քի նա խագ ծի6 (այ սու -
հետ՝ Նա խա գիծ) կար գա վո րում նե րում այն
ընդգրկ ված է «Դա տա վա րա կան հար կադ րան -
քի մի ջոց նե րը» վեր տա ռու թյամբ բաժ նի «Դա -
տա վա րա կան սանկ ցիա նե րը» 17-րդ գլ խում։
Բա ցի դրա նից, Նա խագ ծում «բեր ման են թար -
կել»-ը վե րան վան վել է «վա րույթն ի րա կա նաց -
նող մար մին հար կադ րա բար ներ կա յաց նել»7։
Հարկ է նշել, որ դա տա վա րա կան սանկ ցիա նե -
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1 Петрухин И. Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. Общая концепция. Неприкосновенность
личности. Отв. ред.։ Михайловская И. Б. М.: Наука, 1985, ст. 68.

2 Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, Մաս 1, Հեղ. խումբ, գիտ. խմբ. Ա. Ղամբարյան,
Երևան, Տիգրան Մեծ հրատ., 2016, էջ 555-556։

3 Տե՛ս Булатов Б. Б., Николюк В.В. Меры уголовно-процесуального принуждения (по главе 14 УПК Росси). М.: Изд.
Спарк, 2003, ст. 52-53.

4 Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, Մաս 1, Հեղ. խումբ, գիտ. խմբ. Ա. Ղամբարյան,
Երևան, Տիգրան Մեծ հրատ., 2016, էջ 556:

5 «Բերման ենթարկել» նախատեսված է ոչ միայն քրեական, այլև քաղաքացիական ու վարչական դատավարություններում։ 
6 Երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2021 թվականի հունիսի 30-ին:
7 Նախագծի ավելի վաղ տարբերակում այս նույն հարկադրանքի միջոցը ճյուղավորվել և ստացել էր 2 տեսակի
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րը վա րույ թի ի րա կա նաց ման արդ յու նա վե տու -
թյան հիմ նա կան և բնա կա նոն ըն թաց քի ե րաշ -
խիքն են, ո րոնց լիար ժեք ի րաց ման տե սանկ -
յու նից խիստ կարևոր վում է վա րույ թի թե՛ հան -
րա յին, թե՛ մաս նա վոր մաս նա կից նե րի և թե՛
վա րույ թին օ ժան դա կող ան ձանց կող մից պատ -
շաճ վար քագ ծի դրսևո րու մը8: Գաղտ նիք չէ, որ
Նա խագ ծի հա մա կար գա յին ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րից մեկն այն է, որ ո րա կա պես նոր մա -
կար դա կի է բարձ րաց ված և Նա խագ ծի բազ -
մա թիվ դրույթ նե րում, ընդ հուպ սկզբուն քի ձևով
(29–րդ հոդ ված` ոչ ի րա վա չափ վար քագ ծի ար -
գելք) իր ար տա ցո լումն է ստա ցել քրեա դա տա -
վա րա կան է թի կան։ Հենց վկա յա կոչ ված
սկզբունքն է ըն կած դա տա վա րա կան հար կադ -
րան քի այս մի ջո ցի ա կունք նե րում։ Այն թույլ չի
տա լիս վա րույ թի մաս նա կից նե րի կող մից ի -
րենց ի րա վունք նե րի այն պի սի չա րա շա հում, ո -
րը վնաս է հասց նում այլ ան ձանց կամ ար դա -
րա դա տու թյան շա հե րին (Նա խագ ծի 29-րդ հոդ -
վա ծի 2-րդ մաս): Ա վե լին, նույն սկզբուն քը վա -
րույ թի մաս նա վոր մաս նա կից նե րի և օ ժան դա -
կող ան ձանց հա մար նա խա տե սում է հիմ նա -
րար պար տա կա նու թյուն, ըստ ո րի, նրանք
պետք է ի րենց ի րա վունք նե րից օգտ վեն և ի -
րենց պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րեն բա -
րեխղ ճո րեն (Նա խագ ծի 29 հոդ վա ծի 1-ին մաս)9: 

ՔԴՕ-ի 153-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա -
ձայն՝ բեր ման են թար կե լը ա ռանց հար գե լի
պատ ճա ռի քննու թյան չներ կա յա ցող կաս կած -
յա լին, մե ղադր յա լին, ամ բաս տան յա լին, դա տա -
պարտ յա լին, վկա յին և տու ժո ղին հար կադ րա -
բար քրեա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մար -
մին ներ կա յաց նելն է նրա նկատ մամբ սույն օ -
րենսգր քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան
դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե -

լու հա մար, ո րը կա րող է զու գորդ վել բեր ման
են թարկ վող ան ձի ի րա վունք նե րի և ա զա տու -
թյուն նե րի ժա մա նա կա վոր սահ մա նա փակ մամբ։
Նույն հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ մա սե րի հա մա -
ձայն՝ բեր ման են թար կե լը կա տար վում է վա -
րույթն ի րա կա նաց նող հե տաքն նու թյան մարմ -
նի, քննի չի, դա տա խա զի կամ դա տա րա նի
պատ ճա ռա բան ված ո րոշ ման հի ման վրա: Բեր -
ման են թար կե լու մա սին ո րո շու մը կա տա րում է
հե տաքն նու թյան մար մի նը` օ րեն քով սահ ման -
ված կար գով: 

Նշ ված նոր մի ձևա կեր պու մից հետևում է,
որ դա տա վա րա կան հար կադ րան քի նշված մի -
ջո ցը կի րառ վում է. ա) հե տաքն նու թյան մարմ -
նի, քննի չի, դա տա խա զի կամ դա տա րա նի
պատ ճա ռա բան ված ո րոշ ման հի ման վրա, բ)
սահ մա նա փակ թվով ան ձանց նկատ մամբ (կաս -
կած յալ, մե ղադր յալ, ամ բաս տան յալ, դա տա -
պարտ յալ, տու ժող, վկա), գ) ա ռանց հար գե լի
պատ ճա ռի քննու թյան չներ կա յա նա լու հիմ քով,
դ) օ րեն քով նա խա տես ված դա տա վա րա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րումն ա պա հո վե լու
նպա տա կով։

Ինչ պես վե րը նշվեց, բեր ման են թար կե լու
ո րո շում կա յաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նեն հե -
տաքն նու թյան մար մի նը, քննի չը, դա տա խա զը,
ինչ պես նաև դա տա րա նը։ Մինչ դա տա կան վա -
րույ թում նման ի րա վա սու թյամբ օժտ ված են հե -
տաքն նու թյան մար մի նը, քննիչն ու դա տա խա -
զը, իսկ դա տա կան քննու թյան ըն թաց քում այդ -
պի սի ի րա վա սու թյուն ու նի դա տա րա նը։ Այս
ա ռու մով նշենք, որ հե տաքր քիր դրույթ է ամ -
րագր ված Վ րաս տա նի քրեա կան դա տա վա րու -
թյան օ րենսգր քում (այ սու հետ՝ Վ րաս տա նի
ՔԴՕ), ո րի՝ «Ներ կա յա նա լու պար տա կա նու թյու -
նը, բեր ման են թար կե լը» վեր տա ռու թյամբ հոդ -
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դրսևորում` դատավարական սանկցիաների ձևով, այն է` 1. կարճաժամկետ ձերբակալում (անձի ազատության
սահմանափակմամբ), 2. դատարան հարկադրաբար ներկայացնել (առանց անձի ազատության սահմանափակման)։
Առաջին տեսակի դրսևորման համար պետք է նշել, որ ձերբակալումը միշտ կապվում է նյութական իրավունքի
տեսանկյունից իրավախախտում կատարելու հետ, մինչդեռ Նախագծով այս կարևորագույն չափանիշը չէր
պահպանվել, ինչի համար արժանացավ քննադատության: Ստացվել էր, որ բերման ենթարկելու մեխանիզմը
տեղափոխվել էր ձերբակալման հարթություն` հիմք ընդունելով միայն փաստացի ազատությունից զրկելը, մինչդեռ
բերման ենթարկվող անձանց չեն զրկում ազատությունից, այլ ընդամենը սահմանափակում են ազատ տեղաշարժվելը:
Իսկ դրանք տարբեր իրավական ռեժիմներ են (տ՛ս ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքը ազատությունից զրկելու
էության վերաբերյալ): Հետագայում Նախագծից առաջին տեսակը հանվեց, իսկ այս հարկադրանքի միջոցը
ստացավ «վարույթն իրականացնող մարմին հարկադրաբար ներկայացնել» անվանումը։ 

8 Տե՛ս Հր. Ղուկասյան, Ա. Հարությունյան Դատավարական սանկցիաների կիրառման առաձնահատկություններն,
ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի, Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (72), 2016թ., էջ 128:

9 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 129:
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վա ծում ամ րագր ված է, որ հե տաքն նու թյան
փու լում մե ղադր յա լին բեր ման են թար կե լը թույ -
լատր վում է միայն դա տա րա նի ո րոշ ման հի -
ման վրա։ Կար ծում ենք՝ այդ պի սի կար գա վո -
րումն այն քան էլ ար դա րաց ված չէ, քա նի որ
«տաք հետ քե րով» քննու թյուն ի րա կա նաց նող
աշ խա տա կից նե րին բեր ման են թար կե լու միջ -
նոր դու թյուն նե րով ծան րա բեռ նե լը կա րող է բա -
ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ քննու թյան ո -
րա կի վրա։ Միևնույն ժա մա նակ ու շագ րավ է
այն հան գա ման քը, որ Վ րաս տա նի ՔԴՕ-ում
նա խա տես ված է դրույթ առ այն, որ ի րենց
պար տա կա նու թյուն նե րը կա մո վին չկա տա րե -
լու դեպ քում կող մի միջ նոր դու թյամբ դա տա վա -
րու թյան մաս նա կից նե րին կա րե լի է բեր ման
են թար կել նաև փոր ձա գե տի մոտ։ 

Բեր ման են թար կե լը կի րառ վում է միայն
կաս կած յա լի, մե ղադր յա լի, ամ բաս տան յա լի,
դա տա պարտ յա լի, վկա յի և տու ժո ղի նկատ -
մամբ, այ սինքն՝ այն սուբ յեկտ նե րի նկատ մամբ,
ո րոնք ու նեն դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ։
Ինչ վե րա բե րում է քրեա կան վա րույ թին մաս -
նակ ցող այն պի սի մաս նա կից նե րի, ինչ պի սիք
են քա ղա քա ցիա կան հայց վո րը, պա տաս խա -
նո ղը, ըն թե րա կան, մաս նա գե տը, փոր ձա գե -
տը, օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը, տու ժո ղի ներ -
կա յա ցու ցի չը և այլն, ա պա նրանց հա մար վա -
րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի կան չով ներ կա -
յա նա լը ևս նա խա տես ված է որ պես պար տա -
կա նու թյուն, սա կայն, ինչ պես երևում է ՔԴՕ-ի
153-րդ հոդ վա ծից, առ կա չէ նշված մաս նա կից -
նե րին բեր ման են թար կե լու հնա րա վո րու թյուն։
Նշ ված սուբ յեկտ նե րը ե թե չեն կա տա րում ի -
րենց պար տա կա նու թյուն նե րը, ա պա նրանց
նկատ մամբ կա րող են կի րառ վել պա տաս խա -
նատ վու թյան այլ մի ջոց ներ։ Հարկ ենք հա մա -
րում ընդգ ծել, որ օ րենսդ րի կող մից նման դրույթ
չնա խա տե սե լը ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում
հան գեց նում է լուրջ խնդիր նե րի։ Այս պես՝ ան -
չա փա հա սի գոր ծով քննու թյան ժա մա նակ, երբ
անհ րա ժեշտ է վեր ջի նիս օ րի նա կան ներ կա յա -
ցուց չի մաս նակ ցու թյու նը, վեր ջինս չի ներ կա -
յա նում, ինչն էլ հան գեց նում է գոր ծի քննու թյան
հե տաձգ մա նը։ Հա ջորդ դա տա կան նիս տե րի

վե րա բեր յալ դարձ յալ ծա նու ցագ րեր են ու ղարկ -
վում, սա կայն վա րույ թի այդ մաս նա կի ցը կրկին
չի ներ կա յա նում: Արդ յուն քում՝ գոր ծի քննու -
թյան հե տաձգ վում է։ Գոր ծող օ րենսգր քի պայ -
ման նե րում ստաց վում է, որ դա տա րանն ի րա -
վա սու չէ նշված ան ձին բեր ման են թար կե լու ո -
րո շում կա յաց նել, ուս տի ա մեն ան գամ հե տաձ -
գում է գոր ծի քննու թյու նը, ո րի հետևան քով
բա ցի ա վե լորդ նյու թա կան ռե սուրս ներ ծախս -
վե լուց, խախտ վում է գոր ծի՝ ող ջա միտ ժամ կե -
տում քննու թյան` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե -
րաշ խա վոր ված ի րա վուն քը։ Այս ա ռու մով նշենք,
որ Նա խագ ծում նշված հար ցը ստա ցել է հա -
մա պա տաս խան կար գա վո րում։ Այս պես՝ Նա -
խագ ծի 145-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝
վա րույ թի մաս նա վոր մաս նակ ցի (բա ցա ռու -
թյամբ փաս տա բա նի), ինչ պես նաև վկա յի, փոր -
ձա գե տի կամ թարգ ման չի կող մից սույն օ -
րենսգր քով նա խա տես ված պար տա կա նու թյուն -
նե րի կա տա րու մից չա րամ տո րեն խու սա փե լու
դեպ քում վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը,
դրանց կա տա րումն ա պա հո վե լու նպա տա կով,
ի րա վա սու է ո րո շում կա յաց նել ան ձին վա րույթն
ի րա կա նաց նող մար մին հար կադ րա բար ներ -
կա յաց նե լու մա սին։ Նշ ված հոդ վա ծից հետևում
է, որ վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին հար -
կադ րա բար ներ կա յաց նե լը կա րող է կի րառ վել
վա րույ թի մաս նա վոր մաս նակ ցի10 (բա ցա ռու -
թյամբ փաս տա բա նի), ինչ պես նաև վկա յի, փոր -
ձա գե տի կամ թարգ ման չի նկատ մամբ, երբ վե -
րոնշ յալ ան ձինք չա րամ տո րեն խու սա փում են
օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով ի րենց պար -
տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լուց։ Նույն հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ո րոշ ման մեջ
նշվում են այն կազ մե լու տա րին, ա մի սը, օ րը,
հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու են թա կա ան -
ձի տվյալ նե րը, ի րա վա սու մար մի նը, ո րին հանձ -
նա րար վում է հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լը,
դրա հիմ քը և պատ ճառ նե րը։

Ստաց վում է, որ Նա խագ ծում ընդ լայն վել
է, այս պես ա սած, «բեր ման են թարկ վող» ան -
ձանց շրջա նա կը, և ի տար բե րու թյուն գոր ծող
օ րենսգր քի, Նա խագ ծում նշված դրույ թը ստա -
ցել է հա մա պար փակ կար գա վո րում։ Այս հար -
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10 Ըստ Նախագծի 6-րդ հոդվածի՝ վարույթի մասնավոր մասնակիցներն են՝ մեղադրյալը, նրա օրինական ներկայացուցիչը,
տուժողը, պաշտպանը, գույքային պատասխանողը, տուժողի և գույքային պատասխանողի օրինական ներկայացուցիչը
և լիազոր ներկայացուցիչը։



ցի կա պակ ցու թյամբ նշենք, որ, օ րի նակ, Մոլ -
դո վա յի ՔԴՕ-ում բեր ման են թարկ վող ան ձանց
շրջա նա կը կոնկ րետ չի նշվում, ըն դա մենն ամ -
րագր ված է հետևյա լը. բեր ման կա րող են են -
թարկ վել քրեա կան վա րույ թի մաս նա կից ան -
ձինք, ո րոնց հա մար պար տա դիր է քրեա կան
հե տապնդ ման կամ դա տա կան քննու թյան
մարմ նի կան չով ներ կա յա նա լը և ո րոնք. 1. խու -
սա փում են ծա նու ցա գի րը ստա նա լուց, 2. թաքն -
վում են քրեա կան հե տապն դում կամ դա տական
քննու թյուն ի րա կա նաց նող մարմ նից, 3. չու նեն
մշտա կան բնա կու թյան վայր։

Ինչ վե րա բե րում է բեր ման են թար կե լու
հիմ քե րին, ա պա պետք է նշել, որ գոր ծող օ -
րենսգր քի հա մա ձայն՝ այդ պի սի հիմք է նա խա -
տես ված ա ռանց հար գե լի պատ ճա ռի քննու -
թյան չներ կա յա նա լը։ Ընդ ո րում՝ ՔԴՕ-ի 153-
րդ հոդ վա ծի երկ րորդ մա սի հա մա ձայն՝ նշա -
նակ ված ժամ կե տում կան չով ներ կա յա նա լուն
խո չըն դո տող հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կա -
յու թյան մա սին կաս կած յա լը, մե ղադր յա լը, ամ -
բաս տան յա լը, դա տա պարտ յա լը, ինչ պես նաև
վկան և տու ժո ղը պար տա վոր են տեղ յակ պա -
հել ի րենց կան չած մարմ նին: Մեր կար ծի քով՝
մինչև հա մա պա տաս խան ան ձին բեր ման են -
թար կե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լը վա րույթն
ի րա կա նաց նող մար մի նը պետք է պար զի նրա
չներ կա յա նա լու պատ ճառ նե րը և հա մոզ վի, որ
դրանք հար գե լի չեն, այ նու հետև կա յաց նի բեր -
ման են թար կե լու մա սին ո րո շում։ «Զուտ կաս -
կա ծը, որ ան ձը չի ներ կա յա նա վա րույթն ի րա -
կա նաց նող մարմ նի կան չով, դեռ բա վա րար
հիմք չէ ան ձին բեր ման են թար կե լու հա մար»11։
Այ սինքն՝ բեր ման կա րե լի է են թար կել այն ան -
ձին, ո րը պատ շաճ ծա նուց ված է ե ղել, սա կայն
չի ներ կա յա ցել քրեա կան վա րույթն ի րա կա -
նաց նող մար մին։ 

Հարկ ենք հա մա րում նշել, որ գործ նա կա -
նում վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի կող մից
ու ղարկ ված ծա նու ցագ րե րը վե րա դառ նում են
«չպա հանջ ված» նշու մով։ Այն նշա նա կում է, որ
ու ղարկ ված ծա նու ցագ րե րը չի պա հանջ վել իր
հաս ցեա տի րոջ կող մից։ Սա կայն հաշ վի առ նե -

լով, որ փոս տա յին ծա ռա յու թյունն աշ խա տում
է, ըստ աշ խա տան քա յին ժա մե րի, իսկ ծա նուցա -
գրե րի հաս ցեա տե րերն այդ ժա մե րին լի նում են
աշ խա տան քի վայ րում՝ հա ճախ ծա նու ցա գրե րը
չեն կա րո ղա նում ստա նալ։ Նման պայ ման նե -
րում ու ղարկ ված ծա նու ցագ րե րը վե րա դառ նում
են «չպա հանջ ված» նշու մով, որ պի սի պա րա -
գա յում վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի հա -
մար ա նո րոշ է մնում դա տա վա րու թյան մաս -
նակ ցի կող մից չներ կա յա նա լու ի րա կան պատ -
ճա ռը՝ դրա նից բխող բո լոր հետևանք նե րով։ 

Այս ա ռու մով հատ կան շա կան է, որ Նա -
խագ ծի կար գա վո րում նե րով ծա նուց ման ե ղա -
նակ ներն ընդ լայն վել են12: Բա ցի այդ, ծա նու -
ցագ րե րը հանձ նե լու հար ցը ստա ցել է ո րո շա կի
կար գա վո րում։ Այս պես՝ Նա խագ ծի 149-րդ հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վա րույ թի ըն թաց -
քում ան ձի ծա նու ցու մը կա տար վում է`

1) թղթա յին կամ է լեկտ րո նա յին ծա նու ցա -
գրով.

2) ծա նուց վող ան ձի մաս նակ ցու թյամբ կա -
տար վող վա րու թա յին գոր ծո ղու թյան կամ ըն -
թա ցող դա տա կան նիս տի ժա մա նակ ծա նուց -
ման մա սին հայ տա րա րե լով և միա ժա մա նակ
հա մա պա տաս խան ար ձա նագ րու թյան մեջ այդ
մա սին նշում կա տա րե լով.

3) ծա նուց վո ղի հա մա ձայ նու թյամբ` ցան -
կա ցած այլ ե ղա նա կով:

Նա խագ ծի 151-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա -
մա ձայն՝ թղթա յին ծա նու ցա գի րը հանձն վում է
ան մի ջա կա նո րեն կամ փոս տով` ծա նուց վող ան -
ձի նշած հաս ցեով: Ե թե անձն ա ռա ջին ան գամ
է ծա նուց վում, ա պա թղթա յին ծա նու ցա գի րը
հանձն վում է նրա մշտա կան բնա կու թյան վայ -
րի կամ հաշ վառ ման հաս ցեով, իսկ ե թե այն
հայտ նի չէ, ա պա աշ խա տան քի, ուս ման կամ
ծա ռա յու թյան վայ րի հաս ցեով Նա խագ ծի 153-
րդ հոդ վածն էլ ուղ ղա կիո րեն նշում է, որ պատ -
շաճ ծա նուց մամբ հրա վիր ված ան ձը պար տա -
վոր է վա րու թա յին գոր ծո ղու թյան կա տար ման
վայր կամ դա տա կան նիս տի ներ կա յա նալ նշա -
նակ ված ժա մին կամ վա րույթն ի րա կա նաց նող
մարմ նին նա խա պես ի րա զե կել չներ կա յա նա լու
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11 Տե՛ս Курс уголовного процесса, Под редакцией доктора юридических наук, профессора Л.В. Головко, 2-е издание,
исправленное, Москва 2017, ст. 564.

12 Հարկ է նշել, որ գործող օրենսգրքի շրջանակներում վերջերս՝ 2021 թվականի հունվարի 19-ի ՀՕ-19-Ն օրենքով են
ամրագրվել ծանուցման նոր եղանակները:
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պատ ճառ նե րի մա սին: Ան հար գե լի պատ ճա ռով
չներ կա յա ցած ան ձի նկատ մամբ կա րող են կի -
րառ վել սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված հար -
կադ րան քի մի ջոց ներ: 

Սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում հարկ ենք
հա մա րում քննար կել նաև այն հար ցը, թե որ
դեպ քե րում է չներ կա յա նա լու պատ ճա ռը հար -
գե լի։ Տե սու թյան մեջ նշվում է, որ չներ կա յա նա -
լու պատ ճա ռը կա րող է հար գե լի հա մար վել, ե -
թե դա տե ղի է ու նե ցել հի վան դու թյան, գոր -
ծուղ ման մեջ գտնվե լու, բնա կան ա ղետ նե րի
կամ ան հաղ թա հա րե լի ու ժի ազ դե ցու թյան
հետևան քով և այլն։ Սա ար դեն վկա յում է այն
մա սին, որ չներ կա յա նա լու պատ ճառ նե րը հար -
գե լի կամ ան հար գե լի հա մա րե լը գնա հա տո -
ղա կան կա տե գո րիա է։ Նշենք, որ, օ րի նակ,
2015 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած Ղա զախս տա -
նի նոր ՔԴՕ-ում այս հար ցը կար գա վոր ված է
օ րենսդ րա կան մա կար դա կով։ Այս պես՝ Ղա -
զախս տա նի ՔԴՕ-ի 157-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա -
սում ամ րագր ված է՝ չներ կա յա նա լու հար գե լի
պատ ճառ է այն պի սի հի վան դու թյու նը, ո րը
զրկում է ան ձին ներ կա յա նա լու հնա րա վո րու -
թյու նից, հա րա զատ նե րի մա հը, տա րե րա յին ա -
ղետ նե րը և այլ պատ ճառ ներ, ո րոնք զրկում են
ան ձին նշա նակ ված ժամ կե տում ներ կա յա նա -
լու հնա րա վո րու թյու նից։ Մեր կար ծի քով՝ այս
հար ցի օ րենսդ րա կան մա կար դա կով ամ րագ -
րու մը խնդրա հա րույց է, քա նի որ հար գե լի հա -
մար վող պատ ճառ նե րի սպա ռիչ ցանկ, այ նուա -
մե նայ նիվ, անհ նար է սահ մա նել13։ 

Այժմ անդ րա դարձ կա տա րենք Նա խագ ծի
կար գա վո րում նե րին՝ հաս կա նա լու ընդ հան րա -
պես՝ ինչ հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում են
կի րառ վում դա տա վա րա կան սանկ ցիա նե րը, և
մաս նա վո րա պես, վա րույթն ի րա կա նաց նող մար -
մին հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լը։ Նա խագ -
ծի 141-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա -
տա վա րա կան սանկ ցիա նե րը կի րա ռե լու հիմ -
քերն են` 1. վա րույ թի մաս նակ ցի կամ այլ ան ձի
կող մից իր ի րա վունք նե րը չա րա շա հե լը կամ 2.
իր պար տա կա նու թյուն նե րը չա րամ տո րեն չկա -
տա րե լու մի ջո ցով վա րույ թի բնա կա նոն ըն թաց -
քը խո չըն դո տե լը, ինչ պես նաև 3. դա տա րա նի

նկատ մամբ ան հար գա լից վե րա բեր մունք դրսևո -
րե լը: Այս ա ռու մով ա վե լի լայն ձևա կեր պում առ -
կա է Լատ վիա յի քրեա կան դա տա վա րու թյան
օ րենսգր քում: Այս պես՝ վե րոնշ յալ օ րենսգր քի
հա մա ձայն՝ դա տա վա րա կան սանկ ցիա ներ կի -
րա ռե լու հիմ քերն են՝ 1. դա տա վա րա կան պար -
տա կա նու թյան չկա տա րու մը, 2. դա տա վա րա -
կան գոր ծո ղու թյան ըն թաց քը խո չըն դո տե լը, 3.
պատ շաճ ծա նուց ված լի նե լու պայ ման նե րում
ա ռանց հար գե լի պատ ճառ ու նե նա լու դա տա -
վա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տար մա նը չներ -
կա յա նա լը, 4. դա տա վա րա կան պար տա կա նու -
թյուն նե րի կա տա րումն ան հար գե լի պատ ճա -
ռով հե տաձ գե լը։

Նա խագ ծի 141-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա -
մա ձայն՝ դա տա վա րա կան սանկ ցիա յի կի րա -
ռու մը պետք է նպա տակ հե տապն դի ա պա հո -
վե լու վա րույ թի բնա կա նոն ըն թաց քը։ Բա ցի
դրա նից, ան ձի նկատ մամբ կի րառ ված սանկ -
ցիան պետք է հա մա չափ լի նի նրա վար քագ ծի
բնույ թին և հետևանք նե րին։ Սա նշա նա կում է,
որ դա տա վա րա կան սանկ ցիա յի կի րառ ման
նպա տա կը պետք է լի նի վա րույ թին ներգ րավ -
ված ան ձի պատ շաճ գոր ծե լա կերպն ա պա հո -
վե լը։ Դեռ ա վե լին՝ նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի
հա մա ձայն՝ դա տա վա րա կան սանկ ցիա յի կի -
րա ռումն ար գելք չէ սանկ ցիա յի են թարկ ված
ան ձին օ րեն քով նա խա տես ված այլ պա տաս -
խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար։ 

Ի տար բե րու թյուն գոր ծող օ րենսգր քի, որ -
տեղ կի րառ ված է «ա ռանց հար գե լի պատ ճա ռի
քննու թյան չներ կա յա նալ» ձևա կեր պու մը` Նա -
խագ ծի կար գա վո րում նե րի պայ ման նե րում վա -
րույթն ի րա կա նաց նող մար մին հար կադ րա բար
ներ կա յաց նե լու հիմքն ան ձի կող մից իր պար -
տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մից չա րամ տո -
րեն խու սա փելն է։ Մեր կար ծի քով` «չա րամ տո -
րեն» տեր մի նը զուտ գնա հա տո ղա կան հաս կա -
ցու թյուն է, և այդ պի սով յու րա քանչ յուր դեպ -
քում վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը պետք
է ո րո շի ան ձի կող մից չա րամ տու թյուն ցու ցա -
բե րած լի նե լու կամ չլի նե լու հան գա ման քը, ինչն
էլ իր հեր թին կհան գեց նի ոչ միա տե սակ պրակ -
տի կա յի ձևա վոր մա նը:
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13 Հատկանշական է, որ Նախագծի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 59-րդ կետում առկա է հետևյալ ձևակերպումը. հարգելի
պատ ճառ՝ հիվանդություն, մերձավոր ազգականի մահ կամ անձի կամքից անկախ այլ հատուկ և օբյեկտիվ հանգա -
մանք:



Հարկ է ար ձա նագ րել, որ ի րա վա կան ո րո -
շա կիու թյան սկզբուն քի պահ պան ման պա հան -
ջին անդ րա դար ձել է ՀՀ Սահ մա նադ րա կան
դա տա րա նը։ Մաս նա վո րա պես, «ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով ամ րագր ված ի -
րա վա կան պե տու թյան կարևո րա գույն հատ կա -
նիշ նե րից է ի րա վուն քի գե րա կա յու թյու նը, ո րի
ա պա հով ման գլխա վոր պա հանջ նե րից են ի -
րա վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն քը, ի րա վա -
հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րու մը բա ցա -
ռա պես այն պի սի օ րենք նե րով, ո րոնք հա մա -
պա տաս խա նում են ո րա կա կան ո րո շա կի հատ -
կա նիշ նե րի` հստակ են, կան խա տե սե լի, մատ -
չե լի» (ՍԴՈ-1270), «Օ րենսդ րու թյան մեջ օգ տա -
գործ վող հաս կա ցու թյուն նե րը պետք է լի նեն
հստակ, ո րո շա կի և չ հան գեց նեն տա րաբ նույթ
մեկ նա բա նու թյուն նե րի կամ շփո թու թյան» (ՍԴՈ-
1176, ՍԴՈ-1449):

Այս հա մա տեքս տում հարկ է նկա տել, որ
«չա րամ տո րեն խու սա փել» բա ռա կա պակ ցու -
թյան ի մաստն ու բո վան դա կու թյու նը հստա -
կեց ված չէ։ Կար ծում ենք՝ արդ յուն քում հնա րա -
վոր չի լի նի հաս կա նալ, թե ինչ չա փա նիշ նե րով
է անհ րա ժեշտ գնա հա տել ան ձի ա րար քում չա -
րամ տու թյան առ կա յու թյու նը, ինչն ա նըն դու նե -
լի է: Կար ծում ենք՝ տա րա կար ծիք մեկ նա բա -
նու թյուն նե րի տե ղիք չտա լու հա մար այս ձևա -
կեր պու մը հստա կե ցում է պա հան ջում։ 

Գոր ծող օ րենսգր քի բա ցե րից կա րե լի է ա -
ռանձ նաց նել այն, որ հստակ ամ րագր ված չէ,
թե, օ րի նակ, մե ղադր յա լը, տու ժո ղը կամ վկան
բեր ման են թարկ վե լու դեպ քում որ քան ժա մա -
նակ են պահ վե լու ա նա զա տու թյան մեջ։ Գոր -
ծող օ րենս գիր քը միայն նշում է ի րա վունք նե րի
և ա զա տու թյուն նե րի ժա մա նա կա վոր սահ մա -
նա փա կում, իսկ որ քան տևո ղու թյունն է ժա մա -
նա կա վոր, պարզ չէ: Ի տար բե րու թյուն գոր ծող
օ րենսգր քի՝ Նա խագ ծում նա խա տես վել է այդ -
պի սի ե րաշ խիք: Այս պես՝ Նա խագ ծի 145-րդ
հոդ վա ծի 4-րդ մա սում ամ րագր ված է, որ ան -
ձին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լը չի կա րող
տևել ա վե լին, քան այն պար տա կա նու թյան կա -
տա րու մը, ո րի ա պա հով ման նպա տա կով նա
հար կադ րա բար ներ կա յաց վել է, սա կայն բո լոր
դեպ քե րում ոչ ա վե լի, քան տաս ներ կու ժա մը:
Ան ձին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու անհ րա -
ժեշ տու թյու նը վե րա նա լու կամ սույն մա սով սահ -
ման ված ա ռա վե լա գույն ժամ կե տը լրա նա լու

դեպ քում անձն ան հա պաղ ա զատ է ար ձակ -
վում: Այդ փաս տը և ան ձին ա զատ ար ձա կե լու
հիմ քը, տա րին, ա մի սը, օ րը, ժա մը և րո պեն
նշվում են հա մա պա տաս խան ար ձա նագ րու -
թյան մեջ, ո րի պատ ճե նը կամ քաղ ված քը
հանձն վում է ան ձին։

Նա խագ ծում առ կա այս մո տե ցու մը, ան -
կաս կած, ա ռա ջա դի մա կան է։ Ստաց վում է, որ
ան ձին հար կադ րա բար վա րույթն ի րա կա նաց -
նող մար մին ներ կա յաց նե լու դեպ քում այս սուբ -
յեկտ ներն ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րը կա -
տա րե լուց հե տո պետք է ա զատ ար ձակ վեն ան -
հա պաղ, ընդ ո րում, ե թե նույ նիսկ պար տա կա -
նու թյուն նե րի կա տա րումն ա վար տին չի հա սել,
սա կայն լրա ցել է տաս ներ կու ժա մը։ Ընդ ո րում,
ամ րագր ված տաս ներ կու ժա մը հաշ վարկ վում
է ան ձի ա զա տու թյու նը փաս տա ցի սահ մա նա -
փա կե լու պա հից։ Սա բխում է Նա խագ ծի 24-րդ
հոդ վա ծում առ կա այն դրույ թից, ո րի հա մա -
ձայն, ան ձին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու
ժամ կե տը պետք է սահ մա նա փակ վի ա մե նա -
կարճ անհ րա ժեշտ ժա մա նա կա հատ վա ծով։ Մեր
կար ծի քով՝ նա խա տես ված նորմն ան ձի պաշտ -
պա նու թյան կարևո րա գույն ե րաշ խիք է, քա նի
որ գոր ծող օ րենսգր քի պայ ման նե րում օ րենս -
դի րը միայն նշել է «ժա մա նա կա վոր սահ մա նա -
փա կում» ձևա կեր պու մը։ 

Գոր ծող օ րենսգր քի պայ ման նե րում հա -
ջորդ չկար գա վոր ված հար ցե րից մեկն այն է,
որ անդ րա դարձ չկա այն հար ցին, թե ինչ պես
պետք է հա վաստ վի ան ձին բեր ման են թար կե -
լու փաս տը։ Նա խագ ծի 145-րդ հոդ վա ծի 3-րդ
մա սի հա մա ձայն՝ ան ձին հար կադ րա բար ներ -
կա յաց նե լուց ա ռաջ ստո րագ րու թյամբ նրան է
հանձն վում հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու մա -
սին ո րոշ ման պատ ճե նը: Հարկ է նկա տել, որ
նշված ո րոշ ման կազ մումն ինք նան պա տակ չէ։
Այդ ո րոշ ման մեջ կարևոր է այն, որ նշվում են
վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին հար կադ րա -
բար ներ կա յաց նե լու ո րոշ ման հիմ քե րը, ո րով
ա պա հով վում է ո րոշ ման պատ ճա ռա բան վա -
ծու թյու նը և հե տա գա յում հիմք տա լիս բո ղո -
քարկ ման։ Հա ման ման կար գա վո րում նա խա -
տես ված է նաև Վ րաս տա նի, ինչ պես նաև ՌԴ
ՔԴՕ-նե րում։ Սա նշա նա կում է, որ վա րույթն ի -
րա կա նաց նող մարմ նի հա մա պա տաս խան ո -
րոշ մա նը հար կադ րա բար ներ կա յա ցող ան ձը
ծա նո թա նում է, ո րը հա վաստ վում է ան ձի ստո -
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րագ րու թյամբ։ Ա զա տու թյու նից փաս տա ցի
զրկվե լուց ան մի ջա պես հե տո ան ձը ներ կա յաց -
վում է վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին: Վա -
րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նում հար կադ րա -
բար ներ կա յաց նե լու փաստն ամ րագր վում է
հա մա պա տաս խան ար ձա նագ րու թյամբ, ո րի
պատ ճե նը, իսկ դա տա րա նի դեպ քում քաղ ված -
քը հանձն վում է ան ձին: Ար ձա նագ րու թյան մեջ
նշվում են` ան ձի ա նու նը, ազ գա նու նը, հայ րա -
նու նը, նրան փաս տա ցի ա զա տու թյու նից զրկե -
լու տա րին, ա մի սը, օ րը, ժա մը, րո պեն, վայ րը,
պայ ման նե րը և հիմ քե րը, նրա հայ տա րա րու -
թյուն նե րը, նրան հար կար դա բար ներ կա յաց -
րած ի րա վա սու ան ձի ա նու նը, ազ գա նու նը,
պաշ տո նը, կո չու մը, ինչ պես նաև վա րույթն ի -
րա կա նաց նող մար մին ան ձին բե րե լու և ար ձա -
նագ րու թյուն կազ մե լու տա րին, ա մի սը, օ րը,
ժա մը և րո պեն: Ար ձա նագ րու թյու նը կամ քաղ -
ված քը ստո րագր վում է հար կադ րա բար ներ -
կա յաց ված ան ձի, նրան ներ կա յաց րած ի րա -
վա սու ան ձի, ինչ պես նաև վա րույթն ի րա կա -
նաց նող մարմ նի կող մից: Կար ծում ենք՝ այս
կար գա վոր մամբ ևս Նա խագ ծով ան ձի ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը նոր մա կար դա -
կի է բարձ րաց վում։ 

Այժմ անդ րա դարձ կա տա րենք այն հար -
ցին, թե որ դեպ քե րում չի կա րե լի ան ձին բեր -
ման են թար կել: ՔԴՕ-ի 153-րդ հոդ վա ծի 4-րդ
մա սի հա մա ձայն՝ չի թույ լատր վում բեր ման են -
թար կել մինչև 14 տա րե կան ան չա փա հաս նե -
րին, հղի կա նանց և ծանր հի վան դու թյամբ տա -
ռա պող ան ձանց, բա ցա ռու թյամբ ծանր կամ ա -
ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյան կա տար -
ման մեջ կաս կած վե լու դեպ քե րի։ Այս նոր մի
«բա ցա ռու թյամբ ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր
հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման մեջ կաս կած -
վե լու դեպ քե րի» դրույ թի առն չու թյամբ նշենք,
որ այն վեր լու ծե լու արդ յուն քում ստաց վում է,
որ ան ձանց բեր ման են են թար կում ան մի ջա -
կա նո րեն ծա գած կաս կա ծան քի հի ման վրա,
մինչ դեռ «նման ձևա կեր պու մը ա նար դա րա ցիո -
րեն փո խում է բեր ման են թար կե լու՝ որ պես դա -
տա վա րա կան հար կադ րան քի մի ջո ցի էու թյու -
նը, քա նի որ ՔԴՕ-ի 153-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա -

սը ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր -
ծու թյան մեջ կաս կած վե լը բեր ման են թար կե լու
հիմք չի հա մա րում»14։ Այս հան գա ման քը ա նո -
րո շու թյուն է ա ռա ջաց նում ան մի ջա կա նո րեն ա -
ռա ջա ցած կաս կա ծան քի հի ման վրա ձեր բա -
կա լե լու և բեր ման են թար կե լու ինս տի տուտ նե -
րի միջև։ Բեր ման են թար կե լը դա տա վա րա կան
հա մա պա տաս խան սուբ յեկ տի կար գա վի ճակ
ու նե ցող և իր պար տա կա նու թյուն նե րը կա մո -
վին չկա տա րած ան ձին այն հար կադ րա բար
կա տա րե լու նպա տակ է հե տապն դում, այլ ոչ
թե հան ցանք կա տա րե լու կաս կա ծի հի ման վրա
ան ձին ձեր բա կա լե լու։ Հաշ վի առ նե լով նշվա ծը՝
կար ծում ենք՝ վե րը նշված նոր մի այդ պի սի ձևա -
կեր պու մը չպետք է նա խա տես վեր այս ինս տի -
տու տի ի րա վա կար գա վո րում նե րում: 

Գոր ծող օ րենսգր քի կար գա վո րում նե րում
առ կա է նաև դրույթ, հա մա ձայն ո րի՝ բեր ման
չի կա րե լի են թար կել մինչև 14 տա րե կան ան -
չա փա հաս նե րին, հղի կա նանց և ծանր հի վան -
դու թյամբ տա ռա պող ան ձանց: Ի տար բե րու -
թյուն գոր ծող օ րենսգր քի՝ Նա խագ ծի կար գա -
վո րում նե րում բա րո յա կան տե սանկ յու նից ար -
դա րաց ված այս դրույ թը բա ցա կա յում է։ Այս -
պի սի ամ րագ րում նա խա տես ված է նաև մի
շարք երկր նե րի օ րենսդ րու թյամբ (օ րի նակ՝ Բե -
լա ռուս, Ղա զախս տան, ՌԴ)։ Նման ի րա վա -
կար գա վոր ման պայ ման նե րում հարց է ա ռա -
ջա նում՝ ինչ պե՞ս պետք է վա րույթն ի րա կա նաց -
նող մար մինն ա պա հո վի այս ան ձանց ներ կա -
յա նա լը, ե թե, օ րի նակ, հար յու րա վոր ծա նու -
ցագ րեր են ու ղարկ վում նրանց, սա կայն վեր -
ջին ներս չեն ներ կա յա նում։ Դա իր հեր թին հան -
գեց նում է գոր ծի քննու թյան հե տաձգ մա նը, ո -
րի հետևան քով խախտ վում է նաև գոր ծի՝ ող -
ջա միտ ժամ կե տում քննու թյան ի րա վուն քը։ Կար -
ծում ենք՝ Նա խագ ծում նման դրույ թի բա ցա -
կա յու թյունն ար դա րաց ված է, քա նի որ վա -
րույթն ի րա կա նաց նող մար մինն ի րա վա սու թյուն
է ու նե նում ա ռանց հար գե լի պատ ճա ռի քննու -
թյան չներ կա յա ցող դա տա վա րու թյան մաս նակ -
ցին վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին հար -
կադ րա բար ներ կա յաց նե լու մա սին ո րո շում կա -
յաց նե լու:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի1 189-րդ
հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ընդ հա նուր սե -
փա կա նու թյու նը ծա գում է այն գույ քը եր կու կամ
մի քա նի ան ձանց սե փա կա նու թյան վե րած վե -
լու դեպ քում, ո րը չի կա րող բա ժան վել ա ռանց
դրա նշա նա կու թյան փոխ ման (ան բա ժա նե լի
գույք) կամ օ րեն քով են թա կա չէ բա ժան ման:

Բա ժա նե լի գույ քի նկատ մամբ ընդ հա նուր
սե փա կա նու թյու նը ծա գում է օ րեն քով կամ պայ -
մա նագ րով նա խա տես ված դեպ քե րում: 

Վե րոգր յալ քա ղա քա ցիաի րա վա կան նոր մի
վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ միևնույն գույ քը
եր կու և ա վե լի ան ձանց սե փա կա նու թյան վե -
րած վե լու դեպ քում ծա գում է ընդ հա նուր սե փա -
կա նու թյու նը, իսկ բա ժա նե լի գույ քի նկատ մամբ
ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ծագ -
ման եր կու հիմք է ամ րագր ված, այն է օ րեն քով
և պայ մա նագ րով, ընդ ո րում, ընդ հա նուր սե -
փա կա նու թյան ծագ ման հա մար բա վա րար է
նշված հիմ քե րից միայն մե կի առ կա յու թյու նը:

Տվ յալ դեպ քում անհ րա ժեշտ է պա տաս խա -
նել այն ի րա վա կան հար ցադր մա նը, թե ՀՀ քա -
ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով՝ որ պես ընդ հա նուր
բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ծագ ման հիմք նա -
խա տես ված, «Օ րեն քով» ար տա հայ տու թյունն
ինչ հա մա տեքս տում է կի րա ռե լի, մաս նա վո րա -
պես, պրակ տի կա յում, որ դեպ քե րում է առ կա
ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ծագման
քննարկ ման ա ռար կա հան դի սա ցող հիմ քը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան «Ի րա վա կան նոր -
մե րի աս տի ճա նա կար գու թյու նը» վեր տա ռու -
թյամբ 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րով ամ -
րագր ված է, որ Սահ մա նադ րու թյունն ու նի բարձ -
րա գույն ի րա վա բա նա կան ուժ: Օ րենք նե րը

պետք է հա մա պա տաս խա նեն սահ մա նադ րա -
կան օ րենք նե րին, իսկ են թաօ րենսդ րա կան նոր -
մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը՝ սահ մա նադ րա -
կան օ րենք նե րին և օ րենք նե րին:

Սահ մա նադ րու թյան գե րա կա յու թյունն ի -
րա վա կան պե տու թյան այն ա ռանցքն է, ո րը
պայ մա նա վո րում է ամ բողջ ի րա վա կար գի կա -
ռուց ված քը և ներ քին տրա մա բա նու թյու նը։ Սահ -
մա նադ րու թյունն այն հիմ նա կան օ րենքն է, «օ -
րենք նե րի օ րեն քը», ո րը կա ռու ցա կար գում է
ամ բողջ պե տու թյու նը և դուրս է հան րա յին իշ -
խա նու թյուն նե րի (օ րենս դիր, գոր ծա դիր և դա -
տա կան) ի րա վա զո րու թյու նից2։

Հարկ է ար ձա նագ րել, որ առ կա չէ սահ -
մա նադ րաի րա վա կան նորմ, ո րը բա ցա հայ տում
է «Օ րենք» եզ րույ թը, Սահ մա նադ րու թյամբ սահ -
ման վում է միայն ի րա վա կան նոր մե րի աս տի -
ճա նա կար գու թյու նը:

 Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին
ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե -
տի հա մա ձայն՝ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը
ՀՀ ժո ղովր դի, ինչ պես նաև Սահ մա նադ րու -
թյամբ նա խա տես ված մար մին նե րի կամ պաշ -
տո նատար ան ձանց ըն դու նած գրա վոր ի րա -
վա կան ակտն է, ո րը պա րու նա կում է վար քա -
գծի պար տա դիր կա նոն ներ ա նո րոշ թվով ան -
ձանց հա մար: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տի հա -
մա ձայն՝ օ րենսդ րա կան ակ տը Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան ժո ղովր դի կամ Ազ գա յին
ժո ղո վի ըն դու նած նոր մա տիվ ի րա վա կան ակտն
է Սահ մա նադ րու թյու նը, սահ մա նադ րա կան օ -
րենք նե րը և օ րենք նե րը: 

Վե րոգր յալ ի րա վա կան նոր մի հա մա տեքս -
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տում անհ րա ժեշտ է փաս տել, որ նշված օ րեն -
քում ևս օ րենս դի րը չի սահ մա նել «Օ րենք» հաս -
կացու թյու նը, սա կայն հա մա կար գա յին վեր լու -
ծու թյան արդ յուն քում կա րող ենք ար ձա նա գրել,
որ այն ա նո րոշ թվով ան ձանց հա մար վար քա -
գծի պար տա դիր կա նոն ներ պա րու նա կող և ի -
րա վա սու մար մին նե րի կող մից ըն դուն ված գրա -
վոր ի րավա կան ակտ է, ընդ ո րում, «Օ րենս -
դրա կան ակտ» հաս կա ցու թյու նը կի րառ վում է
ա վե լի լայն ի մաս տով և իր մեջ նե րա ռում է «Օ -
րենք» հաս կա ցու թյու նը:

Այս պի սով՝ «Օ րեն քով» ար տա հայ տու թյու -
նը են թադ րում է ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ նա խա -
տես ված այն ի րա վա կան հիմ քը, ո րի հի ման
վրա ծա գում է ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա -
նու թյու նը, այ սինքն՝ որ պես ընդ հա նուր բաժ -
նա յին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման
քննարկ վող հիմք կա րող ենք դի տար կել օ -
րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված լի նե լու պար -
տա դիր պայ մա նի առ կա յու թյու նը:

Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ -
րենսգր քով ամ րագր ված ընդ հա նուր բաժ նա յին
սե փա կա նու թյան ծագ ման երկ րորդ հիմ քին՝ պայ -
մա նագ րին, հարկ է նշել, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա -
կան օ րենս գիր քը սահ մա նում է քննարկ ման ա -
ռար կա հան դի սա ցող հիմ քի հաս կա ցու թյու նը:

Այս պես. 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 436-րդ

հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պայ մա նա գիր
է հա մար վում եր կու կամ մի քա նի ան ձանց հա -
մա ձայ նու թյու նը, որն ուղղ ված է քա ղա քա ցիա -
կան ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ
սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն կամ դա դա րե լուն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 438-րդ
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պայ մա նա գի րը պետք է
հա մա պա տաս խա նի այն կնքե լու պա հին գոր -
ծող օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով
սահ ման ված` կող մե րի հա մար պար տա դիր կա -
նոն նե րին (իմ պե րա տիվ նոր մե րին): 

Ե թե պայ մա նա գի րը կնքե լուց հե տո ըն -
դուն վել է օ րենք, ո րը սահ մա նում է կող մե րի
հա մար պար տա դիր այլ կա նոն ներ, քան պայ -
մա նա գի րը կնքե լիս գոր ծող կա նոն նե րը, ա պա
կնքված պայ մա նագ րի պայ ման նե րը պահ պա -
նում են ի րենց ու ժը, բա ցի այն դեպ քե րից, երբ
օ րեն քում սահ ման ված է, որ դրա գոր ծո ղու -

թյու նը տա րած վում է նախ կի նում կնքված պայ -
մա նագ րե րից ծա գող հա րա բե րու թյուն նե րի վրա:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ի րա վա կան դիր -
քո րո շում է ար տա հայ տել այն մա սին, որ օ րենս -
դի րը, նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վե լու քա ղա -
քա ցիա կան օ րենսդ րու թյան սկզբունք նե րից կամ -
քի ինք նա վա րու թյան, պայ մա նագ րի ա զա տու -
թյան, քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն ի րենց
կամ քով և ի շահ ի րենց ձեռք բե րե լու ու ի րա կա -
նաց նե լու, պայ մա նագ րի հի ման վրա ի րենց ի -
րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն ներն ա զատ
սահ մա նե լու, պայ մա նագ րի` օ րենսդ րու թյա նը
չհա կա սող ցան կա ցած պայ ման ո րո շե լու
սկզբունք նե րի ի րա կա նա ցու մը, ՀՀ քա ղա քացիա -
կան օ րենսգր քով կար գա վոր վող հա րա բե րու -
թյուն նե րի մաս նա կից նե րի` կող մե րի հա մար նա -
խա տե սել է հնա րա վո րու թյուն` կնքե լու ինչ պես
օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով նա խա -
տես ված, այն պես էլ չնա խա տես ված պայ մա նա -
գիր և սահ մա նե լու պայ մա նագ րի պայ ման նե րը,
բա ցի այն դեպ քե րից, երբ հա մա պա տաս խան
պայ մա նի բո վան դա կու թյու նը սահ ման ված է օ -
րեն քով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով3:

Նկա տենք, որ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ ամ րա -
գրված է, որ պայ մա նա գի րը պետք է հա մա պա -
տաս խա նի օ րեն քին: Ին չը նշա նա կում է, որ այն
լայն ի մաս տով կա րող է նե րառ վել նա խորդ հիմ -
քում, մաս նա վո րա պես, հաշ վի առ նե լով այն հան -
գա ման քը, որ պայ մա նագ րի հաս կա ցու թյու նը,
տե սակ ներն ամ րագր ված են ՀՀ քա ղա քա ցիական
օ րենսգր քով, միա ժա մա նակ նա խա տես ված է
պար տա դիր պայ ման, այն է պայ մա նա գրի համա -
պա տաս խա նու թյու նը օ րեն քին, կարող ենք արձա -
նագ րել, որ այն նե րառ վում է ա ռա ջին հիմ քում:

Բա ցի նշված հիմ քե րից, մաս նա գի տա կան
գրա կա նու թյու նում ա ռանձ նաց վում են նաև այլ
հիմ քեր, ո րոնք թեև դի տարկ վում են ա ռան ձին,
սա կայն կար ծում ենք, որ գրա կա նու թյու նում
քննարկ վող հիմ քերն անհ րա ժեշտ է սահ մա նել
որ պես են թա հիմ քեր:

Գ. Հ. Ղա րա խան յա նը նշել է, որ ընդ հա -
նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ա ռա ջաց ման
հա մար անհ րա ժեշտ է ի րա վա բա նա կան որևէ
փաս տի կամ մի քա նի փաս տե րի առ կա յու թյուն:
Ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վունք ա ռա -
ջա նում է ար տադ րու թյան, մի քա նի ան ձանց
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կող մից հա մա տեղ կար գով որևէ իր ստեղ ծե լու,
հա մա տեղ մի ջոց նե րով գույք ձեռք բե րե լու, քա -
ղա քա ցիաի րա վա կան գոր ծարք նե րի մի ջո ցով,
օ րեն քի ու ժով և այլ հիմ քե րով: Միա ժա մա նակ
նշել է, որ ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա -
վուն քի ա ռա ջաց ման ե ղա նակ է ար տադ րե լու
մի ջո ցով նոր գույք ստեղ ծե լը, կտա կը և այլն:
Ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վունք կա րող
է ա ռա ջա նալ քա ղա քա ցիա կան-ի րա վա կան այն -
պի սի գոր ծարք նե րի մի ջո ցով, ո րով տե ղի է ու -
նե նում սեփա կա նու թյան ի րա վուն քի փո խան -
ցում4, իսկ գոր ծար քը նպա տա կաուղղ ված ի -
րա վա չափ ի րա վա բա նա կան գոր ծո ղու թյուն է,
ո րի հետևան քով կա րող են ի րա վա կան հե -
տևանք ներ ա ռա ջա նալ, ե թե այն հա մա պա -
տաս խա նում է օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ -
տե րի պա հանջ նե րին: Բա ցի այդ, գոր ծարք է
հա մար վում ոչ թե ա մեն մի ի րա վա չափ և օ րի -
նա կան գոր ծո ղու թյուն, այլ միայն այն կա մա յին
գոր ծո ղու թյու նը, որն ուղղ ված է ո րո շա կի ի րա -
վա կան հետևանք ներ ա ռա ջաց նե լուն՝ ի րա վա -
կան արդ յուն քի հաս նե լուն5:

Ե. Ա. Սու խա նո վը նշել է, որ ընդ հա նուր
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման հիմ քեր
են տար բեր ի րա վա բա նա կան փաս տե րը6:

Միա ժա մա նակ Ա. Պ. Սեր գեևը, Յ.Կ. Տոլստո -
յը նշել են, որ ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա -
նու թյուն կա րող է ծա գել օ րեն քով կամ պայ մա -
նագ րով նա խա տես ված դեպ քե րում, բա ցի այդ,
ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նա -
կից նե րի հա մա ձայ նու թյամբ կամ դա տա րա նի
ո րոշ մամբ նրանց ընդ հա նուր սե փա կա նու թյու նը
կա րող է վե րած վել բաժ նա յին սե փա կա նու թյան,
այ սինքն՝ թույ լատր վում է ընդ հա նուր հա մա տեղ
սե փա կա նու թյան ռե ժի մը փո խել ընդ հա նուր բաժ -
նա յին սե փա կա նու թյան ռե ժի մի7: 

Ժա ռան գու թյու նը հան դի սա նում է ընդ հա -
նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի
ծագ ման հիմ նա կան հիմ քե րից մե կը8, քա նի որ

ժա ռան գու թյան ըն դուն ման պա հից ժա ռան գը
դառ նում է այն ի րա վունք նե րի և պար տա կա -
նու թյուն նե րի կրո ղը, ո րոնք պատ կա նել են ժա -
ռան գա տուին9: Հե ղի նա կը նաև նշել է, որ ժա -
ռան գու թյան ի րա վուն քի ի րա կան նշա նա կու -
թյունն այն չէ, որ այն կրողն ընդ հան րա պես ու -
նի այդ ի րա վուն քը, այլ այն հան դի սա նում է սե -
փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման նոր հիմք10,
մինչ դեռ նշված տե սա կե տը քննա դա տու թյան է
ար ժա նա ցել այլ հե ղի նակ նե րի կող մից, ով քեր
նշել են, որ այն ի րա վի ճա կը, երբ սուբ յեկ տիվ
քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քը տա լիս է ի րա վա -
կան հնա րա վո րու թյուն դառ նալ այլ ի րա վունք -
նե րի տի րա պե տող, դեռևս ի րա վա բա նա կան
փաս տի նշա նա կու թյուն չի ստա նում11: 

Մեր կար ծի քով վեր ջին տե սա կե տը փաս -
տարկ ված և հիմ նա վոր ված չէ, քա նի որ ժա -
ռան գու թյամբ ծա գում է նոր ի րա վա հա րա բե -
րու թյուն, իսկ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քը ծա -
գում է բա ցա ռա պես օ րեն քով սահ ման ված հիմ -
քե րի առ կա յու թյան դեպ քում: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 11-րդ
բաժ նում ամ րագր ված քա ղա քա ցիաի րա վա կան
նոր մե րի հա մա տեքս տում ակն հայտ է, որ ժա -
ռան գու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի կար -
գա վո րու մը հստակ նա խա տես ված է, որ պի սի
պայ ման նե րում կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ
ժա ռան գու թյու նը կա տար վում է, ըստ կտա կի,
և ըստ օ րեն քի, ընդ ո րում, եր կու դեպ քում էլ
ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ըն թա ցա կարգ է
նա խա տես ված, իսկ ժա ռան գու թյունն ըն դու նե -
լուց հե տո ժա ռան գը ստանձ նում է ժա ռան գա -
տուի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե -
րը, ո րի արդ յուն քում էլ ա ռա ջա նում է սե փա կա -
նու թյան ի րա վուն քը: Իսկ այն դեպ քե րում, երբ
ժա ռան գու թյունն ըն դու նում են մի քա նի ժա -
ռանգ ներ, ա ռա ջա նում է ընդ հա նուր սե փա կա -
նու թյան ի րա վուն քը՝ ժա ռան գու թյան զանգ վա -
ծի մեջ մտնող գույ քի նկատ մամբ: 
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Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու նում ընդ -
հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման
հիմ քե րի սպա ռիչ ցանկ չի նա խա տես վում և
գրե թե բո լոր հե ղի նակ նե րի կող մից նշվում է
«Այլ հիմ քեր» ար տա հայ տու թյու նը, սա կայն կա
ընդ հա նուր կա նոն, այն է՝ ընդ հա նուր սե փա -
կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման որևէ հիմք
չպետք է հա կա սի օ րեն քին: 

Նկա տենք, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենս -
գիր քը ա ռանձ նաց նում է նաև սե փա կա նու թյան
ի րա վունք ձեռք բե րե լու հիմ քե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 172-րդ
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ օ րեն քի և այլ
ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րի պահ պան -
մամբ` ան ձի կող մից իր հա մար պատ րաս տած
կամ ստեղ ծած նոր գույ քի նկատ մամբ սե փա -
կա նու թյան ի րա վունք ձեռք է բե րում այդ ան ձը:
Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյամբ ա ռանձ նաց -
ված է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ձեռք բեր -
ման եր կու ե ղա նակ՝ սե փա կա նու թյան ի րա -
վուն քի ձեռք բեր ման սկզբնա կան և ա ծան ցա -
կան ե ղա նակ, մաս նա վո րա պես, երբ տվյալ
գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն -
քը ձեռք է բեր վում ա ռա ջին ան գամ, ա պա սե -
փա կա նու թյան ի րա վուն քի ձեռք բեր ման այդ -
պի սի ե ղա նա կը կոչ վում է սկզբնա կան ե ղա -
նակ: Իսկ երբ տվյալ գույ քի նկատ մամբ սե փա -
կա նու թյան ի րա վուն քը ձեռք է բեր վում նա -
խորդ սե փա կա նա տի րոջ կամ քով, ա պա կոչ -
վում է ա ծան ցա կան ե ղա նակ12:

Վե րոգր յա լից հետևում է, որ օ րենս դի րը
հստակ տա րան ջա տել է սե փա կա նու թյան ի -
րա վուն քի և ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ծագ -
ման հիմ քե րը՝ նա խա տե սե լով ա ռան ձին քա -
ղա քա ցիաի րա վա կան նոր մեր: Պա տա հա կան
չէ նման տա րան ջա տու մը, քա նի որ սե փա կա -
նու թյան ի րա վուն քը և ընդ հա նուր սե փա կա նու -
թյան ի րա վուն քը քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի
ինք նու րույն և ա ռան ձին ինս տի տուտ ներ են, ո -
րոն ցից յու րա քանչ յուրն ու նի իր ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րը: 

Այս պի սով՝ կա րող ենք եզ րա հան գել, որ
ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված սե փա կա -
նու թյան ի րա վուն քը և ընդ հա նուր սե փա կա նու -
թյան ի րա վուն քը, լի նե լով քա ղա քա ցիա կան ի -

րա վուն քի ա ռան ձին ինս տի տուտ ներ, էա պես
տար բեր վում են, միա ժա մա նակ կա րող ենք
փաս տել, որ քննարկ վող ինս տի տուտ նե րը նաև
լրաց նում են միմ յանց, մաս նա վո րա պես, սե -
փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման հիմ քե րը
կա րող են նաև տա րած վել ընդ հա նուր սե փա -
կա նու թյան ծագ ման հիմ քե րի վրա այն դեպ քե -
րում, երբ միևնույն գույ քի նկատ մամբ սե փա -
կա նու թյան ի րա վունք են ձեռք բե րում միա ժա -
մա նակ եր կու կամ ա վե լի ան ձինք: 

Ու շագ րավ է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ -
րենսգր քի 189-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը նա խա -
տե սում է միայն բա ժա նե լի գույ քի նկատ մամբ
ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ծագ ման հիմ քե -
րը, որ պի սի պայ ման նե րում ակն հայտ է, որ առ -
կա չէ օ րենսդ րա կան ուղ ղա կի կար գա վո րում
ան բա ժա նե լի գույ քի նկատ մամբ ընդ հա նուր սե -
փա կա նու թյան ծագ ման հիմ քե րի վե րա բեր յալ,
միայն ամ րագր ված է, որ ան բա ժա նե լի գույ քի
նկատ մամբ ընդ հա նուր սե փա կա նու թյու նը ծա -
գում է այն գույ քը եր կու կամ մի քա նի ան ձանց
սե փա կա նու թյան վե րած վե լու դեպ քում: Այ սինքն՝
ամ րագր ված է ծագ ման մեկ հիմք, սա կայն
նշված կար գա վո րումն ա ռա վել վե րա բե րե լի է
ան բա ժա նե լի գույ քը եր կու կամ մի քա նի ան -
ձանց սե փա կա նու թյան վե րած վե լու ըն թա ցա -
կար գին, որն ընդ հա նուր դրույթ ներ է պա րու -
նա կում, հետևա բար հա ման ման նոր մե րի կի -
րառ մամբ կա րող ենք փաս տել, որ թե՛ բա ժա նե -
լի, թե՛ ան բա ժա նե լի գույ քի նկատ մամբ ընդ հա -
նուր սե փա կա նու թյուն ծա գում է օ րեն քով և պայ -
մա նագ րով նա խա տես ված դեպ քե րում:

Բա ցի այդ, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենս գիր -
քը չի ա ռանձ նաց րել ընդ հա նուր հա մա տեղ սե -
փա կա նու թյան և ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա -
կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման հիմ քե րը, այլ
ամ րագր ված է ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ծագ -
ման հիմ քե րը, ին չը նշա նա կում է, որ օ րենս դի րը
ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան եր կու տե սակ նե րի
դեպ քում էլ նա խա տե սել է միևնույն հիմ քե րը՝
նույ նաց նե լով դրանք, որ պի սի պայ ման նե րում
կա րող ենք եզ րա հան գել, որ ընդ հա նուր բաժ -
նա յին սե փա կա նու թյուն ծա գում է օ րեն քով և
պայ մա նագ րով նա խա տես ված դեպ քե րում:
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12 Տե՛ս Բարսեղյան Տ. Կ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, առաջին մաս, 3-րդ հրատ.,
Ե., 2006, էջ 291-299:



Մի շարք պե տու թյուն նե րի ի րա վա կան հա -
մա կար գե րում սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը
հա մար վում է ի րա վուն քի ճյուղ, ո րի կար գա -
վոր ման ա ռար կան պե տա կան իշ խա նու թյան
ինս տի տուտ նե րի գոր ծու նեու թյան սկզբունք -
ներն են, ան ձի և քա ղա քա ցու ի րա վա կան կար -
գա վի ճա կը և նրա ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե -
րը պե տա կան իշ խա նու թյան հետ: Հիմ նա կան
աղբ յու րը սահ մա նադ րու թյու նն է, ո րի նոր մե րը
ու նեն բարձ րա գույն ի րա վա բա նա կան ուժ՝ հա -
մե մա տած մյուս բո լոր ի րա վուն քի աղբ յուր նե -
րի՝ պառ լա մեն տի օ րենք նե րի, գոր ծա դիր իշ -
խա նու թյան ի րա վա կան ակ տե րի, դա տա կան
ակ տե րի և սո վո րու թա յին նոր մե րի նկատ մամբ: 

Վեր ջին ե րեք տաս նամ յակ նե րում ի րա վա -
կան ֆիկ ցիա նե րի մա սով բա վա կա նին շատ
հե տա զո տու թյուն ներ են ի րա կա նաց վել ինչ պես
տե սա կան մա կար դա կում, այն պես էլ պրակ -
տի կա յում՝ ճյու ղա յին օ րենսդ րու թյուն նե րում, սա -
կայն, որ քան էլ, որ զար մա նա լի է, սահ մա նադ -
րաի րա վա կան ֆիկ ցիա նե րի մա սով հե տա զո -
տու թյուն ներ բա վա կա նին քիչ են1:

Ի րա վուն քի տե սու թյու նում ըն դուն ված է
հա մա րել, որ ի րա վա կան ֆիկ ցիա ներն ա վե լի
շատ տա րած ված են քա ղա քա ցիաի րա վա կան
ո լոր տում, մաս նա վո րա պես, քա ղա քա ցիա կան
դա տա վա րու թյու նում, ո րը կապ ված է քա ղա -
քա ցիաի րա վա կան ար դա րա դա տու թյան կար -
գա վոր մամբ և «մրցակ ցա յին պրո ցե սում օբ յեկ -
տիվ ի րա կա նու թյու նը բա ցա հայ տե լուց հրա -

ժար մամբ»2: Շատ ի րա վա կան ֆիկ ցիա նե րի
մենք հան դի պում ենք նաև վար չաի րա վա կան
կար գա վո րում նե րում: Այ սու հան դերձ պետք է
փաս տել, որ «օբ յեկ տիվ ի րա կա նու թյան բա ցա -
հայտ ման հրա ժա րում» լի նում է նաև սահ մա -
նադ րաի րա վա կան կար գա վո րում նե րում, ո րը
քիչ ու սում նա սիր ված ո լորտ նե րից է և դեռ հե -
տա զոտ ման կա րիք ու նի:

Մինչ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ -
մա նադ րաի րա վա կան կար գա վո րում նե րում ֆիկ -
ցիա նե րի մա սին խո սե լը, հարկ ենք հա մա րում
հա մա ռոտ ներ կա յաց նել ֆիկ ցիա յի լեզ վա բա -
նա կան և ի րա վա բա նա կան նկա րա գի րը: 

«Ֆիկ ցիա» եզ րույթն ար դի հա յե րեն բա -
ցատ րա կան բա ռա րան նե րում բնո րոշ վում է որ -
պես պատ րանք, մտա ցա ծին՝ ա նի րա կան բան3:
Ֆիկ ցիան (Ֆր. fiction) թարգ ման վում է նաև
որ պես կեղ ծիք, երևա կա յու թյան հնար վածք, ո -
րը ի րա կա նու թյա նը չի հա մա պա տաս խա նում4: 

Օ տա րերկր յա բա ռե րի բա ռա րա նում ֆիկ -
ցիան (լատ. fictio) բնո րոշ վում է` 1) հո րին վածք,
մտա ցա ծին բան, հնա րո վի բան, երևա կա յու -
թյան ար գա սիք, 2) ե ղա նակ, ըստ ո րի, ի րա կա -
նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ո րո շա կի պայ -
մա նա կան ֆոր մու լա յով5:

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ֆիկ -
ցիան այն պի սի երևույթ է, որն իր ամ րագր ման
պա հից զուրկ է ի րա կա նու թյու նից6: Ի րա վա -
կան ֆիկ ցիա յի բնո րո շու մը թեև մեկ սահ ման -
մամբ ուղ ղա կի անհ նար է տալ, այն պես ինչ -
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պես մեկ սահ ման մամբ անհ նար է սահ մա նել է -
ներ գիա յի կամ ին ֆոր մա ցիա յի հաս կա ցու թյուն -
նե րը: Այ դու հան դերձ, տե սա կան գրա կա նու -
թյան մեջ ի րա վա կան ֆիկ ցիան բնո րոշ վում է
որ պես ու նի վեր սալ, հա մաի րա վա կան ֆե նո -
մեն, ի րա վուն քի բո վան դա կու թյան տարր, ո րը
դրսևոր վում է տար բեր ձևե րով և կոչ ված է ճա -
նա չե լու ա նի րա կան ի րա վի ճա կը ի րա կա նի և
հա կա ռա կը7: Ի րա վա կան ֆիկ ցիան ի րա կա նու -
թյանն ա ռա վե լա պես չհա մա պա տաս խա նող
մտա հան գում է: Ի րա վա կան ֆիկ ցիա յին ներ -
հա տուկ է գո յու թյուն չու նե ցող երևույ թը գի -
տակ ցա բար ճա նա չել գո յու թյուն ու նե ցող կամ
գո յու թյուն ու նե ցող երևույ թը գի տակ ցա բար ճա -
նա չել գո յու թյուն չու նե ցող8:

Սույն հե տա զո տու թյան շրջա նակ նե րում ի -
րա վա կան ֆիկ ցիան ներ կա յաց ված է, որ պես
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րում հա -
տուկ նպա տա կա յին նշա նա կու թյուն ու նե ցող
մի ջոց, ո րը կոչ ված է ի րա վա կան ա նո րո շու -
թյուն նե րը վե րաց նե լու և հա սա րա կա կան ի րա -
վա հա րա բե րու թյուն նե րը ո րո շա կի դարձ նե լուն:

Հարկ ենք հա մա րում ներ կա յաց նել եր կու
հիմ նա կան հարց. 1) «Հա յաս տա նի ան կա խու -
թյան մա սին հռչա կագ րում» արդ յո՞ք առ կա են
ի րա վա կան ֆիկ ցիա ներ, 2) Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյու նում արդ յո՞ք
առ կա են ի րա վա կան ֆիկ ցիա ներ: 

1. «Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին
հռչա կագ րում»9 (այ սու հետև՝ Հռ չա կա գիր)
արդ յո՞ք առ կա են ի րա վա կան ֆիկ ցիա ներ

Հռ չա կագ րում ի րա վա կան ֆիկ ցիա նե րի
առ կա յու թյան հար ցը քննար կե լու նպա տա կով
կանդ րա դառ նանք եր կու են թա հար ցի՝

 արդ յո՞ք Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն
խոր հուր դը ար տա հայ տել է Հա յաս տա -
նի ժո ղովր դի միաս նա կան կամ քը,

 արդ յո՞ք Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
ազ գա յին հարս տու թյու նը` հո ղը, ըն դեր -
քը, օ դա յին տա րա ծու թյու նը, ջրա յին և
այլ բնա կան պա շար նե րը, տնտե սա կան,

մտա վոր, մշա կու թա յին կա րո ղու թյուն -
նե րը, նրա ժո ղովր դի սե փա կա նու թյունն
է:

Ինչ վե րա բե րում է միաս նա կան կամ քին,
ա պա հայտ նի է, որ Հռ չա կագ րի նա խա բա նում
նշված է. «Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խոր -
հուր դը` ար տա հայ տե լով Հա յաս տա նի ժո ղովր -
դի միաս նա կան կամ քը, գի տակ ցե լով իր պա -
տաս խա նատ վու թյու նը հայ ժո ղովր դի ճա կա -
տագ րի առջև հա մայն հա յու թյան իղ ձե րի ի րա -
կա նաց ման և պատ մա կան ար դա րու թյան վե -
րա կանգն ման գոր ծում, ել նե լով մար դու ի րա -
վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կագ րի սկզբունք -
նե րից և մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հան րա ճա -
նաչ նոր մե րից, կեն սա գոր ծե լով ազ գե րի ա զատ
ինք նո րոշ ման ի րա վուն քը, հիմն վե լով 1989 թվա -
կա նի դեկ տեմ բե րի 1-ի «Հայ կա կան ԽՍՀ-ի և
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի վե րա միա վոր ման մա -
սին» Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի և
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Ազ գա յին խորհր դի հա -
մա տեղ ո րոշ ման վրա, զար գաց նե լով 1918 թվա -
կա նի մա յի սի 28-ին ստեղծ ված ան կախ Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ժո ղովր դա վա րա -
կան ա վան դույթ նե րը, խնդիր դնե լով ժո ղովր -
դա վա րա կան, ի րա վա կան հա սա րա կար գի
ստեղ ծու մը, հռչա կում է... »10:

Ա ռա ջին հա յաց քից թվում է, թե Հայ կա -
կան ԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը Հռ չա կագ րի
նա խա բա նում դի մել է ի րա վա կան ֆիկ ցիա յի
օգ նու թյա նը այն ի մաս տով, որ ամ րագ րել է
Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը` ար -
տա հայ տե լով Հա յաս տա նի ժո ղովր դի միաս նա -
կան կամ քը... 

Արդ յո՞ք Հռ չա կա գիրն ար տա ցո լում է Հա -
յաս տա նի ժո ղովր դի միաս նա կան կամ քը, թե
օ րենս դի րը դի մել է ի րա վա կան ֆիկ ցիա յի՝ ակն -
հայ տո րեն ի րա կա նու թյան չհա մա պա տաս խա -
նող դրույ թը դի տել է ի րա կա նու թյա նը հա մա -
պա տաս խա նող:

Նախ, հարկ է ար ձա նագ րել, որ 1990թ. օ -
գոս տո սի 23-ին Գե րա գույն խորհր դի հեր թա -
կան նիս տում հռչա կա գի րը վերջ նա կան տես -
քով դրվել է քվեար կու թյան, ո րի արդ յուն քում
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7 Տե՛ս նույն տեղում էջ 111: 
8 Տե՛ս Ղամբարյան Ա., Մուրադյան., Մ., Պետության և իրավունքի տեսություն, Ուս. ձեռնարկ, Երևան, Լուսաբաց

հրատ., 3-րդ լրամշ. հրատ.,2018, էջ 382:
9 Տե՛ս ՀՀԳԽՏ 1990/16, հոդ.256:
10 Տե՛ս նույն տեղում:



183 կողմ, 2 դեմ, 2 ձեռն պահ ձայ նե րով այն ըն -
դուն վել է11: Այ դու հան դերձ, հա ջորդ օ րը ՀՀ ա -
ռա ջին գու մար ման Գե րա գույն խորհր դի նիս -
տում պատ գա մա վոր նե րը կրկին անդ րա դառ -
նա լով Հռ չա կագ րին, վերջ նա կան խմբագ րու -
մից հե տո այն դրել են նոր քվեար կու թյան, ո րի
արդ յուն քում այն ըն դուն վել է 192 կողմ, 2 ձեռն -
պահ ձայ նե րով12: Ընդ ո րում` քննարկ վող ժա -
մա նա կա հատ վա ծում Գե րա գույն խոր հուր դը
կազմ ված էր 260 պատ գա մա վոր նե րից13:

Ե թե հիմն վենք այն կան խա վար կա ծին, որ
քննարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս -
տա նի ժո ղովր դի միաս նա կան կամ քը ար տա -
հայ տում էին ընտր ված 260 պատ գա մա վոր նե -
րը14, ա պա Հռ չա կագ րի ըն դուն ման գոր ծում
մաս նակ ցել է մի դեպ քում 187 պատ գա մա վոր,
ո րից 2 պատ գա մա վոր ե ղել են դեմ, իսկ 2-ը՝
ձեռն պահ, իսկ մյուս դեպ քում մաս նակ ցել է 194
պատ գա մա վոր, ո րից 2-ը ե ղել է ձեռն պահ: Այս
պա րա գա յում կա րող ենք արդ յո՞ք պնդել, որ
196 պատ գա մա վոր նե րը ներ կա յաց րել են Հա -
յաս տա նի ժո ղովր դի միաս նա կան կամ քը, դժվար
է ա սել: 

Նման պայ ման նե րում ա ռաջ է գա լիս այն
թե զը, որ օ րենս դիր մար մի նը դի մել է ի րա վա -
կան ֆիկ ցիա յի օգ նու թյա նը, մաս նա վո րա պես,
գո յու թյուն չու նե ցող երևույ թը ճա նա չե լով գո յու -
թյուն ու նե ցող: Ե թե զար գաց նենք այս թե զը, ա -
պա տրա մա բա նա կան է, որ նո րաս տեղծ պե -
տու թյուն նե րի կա ռուց ման հիմ քում պետք է դրվի
ո րո շա կի վե հու թյուն, ո րո շա կի փի լի սո փա յու -
թյուն, ո րը գա լիս է կոնկ րետ ժո ղո վուրդ նե րի
պատ մա կան ա կունք նե րից, նրանց պայ քար նե -
րից, ուս տի և տ րա մա բա նա կան է նման կար -
գա վո րու մը: Ի հար կե այս հար ցը դեռևս խոր -
քա յին հե տա զոտ ման կա րիք ու նի և կա տե գո -
րիկ հետևու թյուն ներ ա նե լը դեռ վաղ է:

Ինչ վե րա բեր վում է ժո ղովր դի սե փա կա -
նու թյուն հիմ նա հար ցին, ա պա նույ նա տե սակ
խնդրի, կար ծես թե, մենք հան դի պում ենք նաև

Հռ չա կագ րի 7-րդ հոդ վա ծում, ո րը սահ մա նում
է. «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գա յին
հարս տու թյու նը` հո ղը, ըն դեր քը, օ դա յին տա -
րա ծու թյու նը, ջրա յին և այլ բնա կան պա շար նե -
րը, տնտե սա կան, մտա վոր, մշա կու թա յին կա -
րո ղու թյուն նե րը, նրա ժո ղովր դի սե փա կա նու -
թյունն է: Դրանց տի րա պետ ման, օգ տա գործ -
ման և տ նօ րին ման կար գը ո րոշ վում է Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով»15: 

Ի՞նչ ա սած է ժո ղովր դի սե փա կա նու թյուն
կամ արդ յո՞ք ժո ղո վուր դը ի րա պես հան դի սա -
ցել կամ հան դի սա նում է Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան հո ղի, ըն դեր քի, օ դա յին տա րա ծու -
թյան, ջրա յին և այլ բնա կան պա շար նե րի կամ
տնտե սա կան, մտա վոր, մշա կու թա յին կա րո -
ղու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րը: 

Այս մա սով ակն հայտ է, որ Հռ չա կա գի րը
ուր վագ ծել է հե տա գա յում ի րա կա նաց վե լիք հո -
ղի սե փա կա նաշ նորհ ման գոր ծըն թա ցը, ըստ ո -
րի, հո ղը պե տու թյու նից պետք է անց ներ ՀՀ
քա ղա քա ցի նե րին: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ Գե -
րա գույն խորհր դի կող մից 29/01/1991թ. ըն դուն -
ված՝ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հո ղա -
յին օ րենսգր քի» 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու -
թյան հա մա ձայն՝ հո ղը Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան ազ գա յին հարս տու թյունն է, հան -
րա պե տու թյան տա րած քում բնակ վող ժո ղովր -
դի սե փա կա նու թյու նը: Միա ժա մա նակ նույն
օ րենսգր քի 4-րդ հոդ վա ծով սահ ման վել է, որ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հո ղի սե -
փա կա նու թյան ձևերն են` Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի սե փա կա նու -
թյուն, կո լեկ տիվ սե փա կա նու թյուն, պե տա կան
սե փա կա նու թյուն, այլ պե տու թյուն նե րի սե փա -
կա նու թյուն` դի վա նա գի տա կան և հյու պա տո -
սա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի հա մար16: 

Հե տա գա յում, 1991թ. հո ղի սե փա կա նաշ -
նոր հու մը ՀՀ-ում ի րա կա նաց վեց մի շարք
սկզբունք նե րից ել նե լով, այդ թվում հո ղը տրվեց
գյու ղա ցուն վճա րո վի հի մունք նե րով, սահ ման -

34

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

2
5

  2
0

2
1

11 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի տեղեկագիր, 16 (972), 31.08.1990, էջ 5-6:
12 Տե՛ս Մինասյան Է., Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 116:
13 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 104:
14 Թեև ժողովրդի կամք հասկացությունը խիստ վիճելի է, մասնավորապես արդյո՞ք պառլամենտը ներկայացնում է

ժողովրդի կամքը, ամեն դեպքում այս հարցը սույն ուսումնասիրության առարկա չի հանդիսանում, ուստի և դրան
անդրադարձ չի կատարվում:

15 ՀՀԳԽՏ 1990/16, հոդ.256:
16 ՀՀ Հողային օրենսգիրք (գործել է 28.02.1998-ից մինչւ15.06.2001թ.) http://www.irtek.am/views/

act.aspx?aid=150888/22.01.2021/:
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վեց եր կու տար վա ըն թաց քում, այս պես կոչ -
ված կա դաստ րա յին զուտ ե կամ տի 70%-ի չա -
փով գու մա րի վճար ման պար տա կա նու թյուն17:
Այ սինքն` ակն հայտ է, որ հո ղը պե տու թյան կող -
մից վա ճառ վել է ՀՀ քա ղա քա ցի նե րին, թեև
փոքր գու մա րով:

Այդ ժա մա նակ գոր ծող Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի
92-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում էր, որ սե փա կա -
նա տի րոջն են պատ կա նում գույ քը տի րա պե -
տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տ նօ րի նե լու ի րա վունք -
նե րը` օ րեն քով ո րոշ ված սահ ման նե րում: Միա -
ժա մա նակ, նույն օ րենսգր քի 95-րդ հոդ վա ծը
սահ մա նում էր, որ հո ղը, նրա ըն դեր քը, ջրերն
ու ան տառ նե րը պե տու թյան բա ցա ռիկ սե փա -
կա նու թյունն են18:

Հա մադ րե լով այս նոր մե րը Հռ չա կագ րի
հետ՝ մենք տես նում ենք, որ, կար ծես թե, կի -
րառ վել է ի րա վա կան ֆիկ ցիա, քա նի որ Հռ չա -
կագ րով նշվել է, որ հո ղը նրա ժո ղովր դի սե -
փա կա նու թյունն է, սա կայն այդ ժա մա նա կաշր -
ջա նում առ կա օ րենսդ րու թյան հա մա պա տաս -
խան նույն այդ հո ղը պե տու թյան կող մից վա -
ճառ վել է ՀՀ քա ղա քա ցի նե րին, մի բան, որ
ան հա մա տե ղե լի էր սե փա կա նու թյան ի րա վուն -
քի հաս կա ցու թյան հետ: Եվ ու րեմն, այս տեղ,
կար ծես թե, գործ ու նենք ի րա վա կան ֆիկ ցիա -
յի հետ և այն տրա մա բա նա կան է, քա նի որ սո -
վե տա կան ռե ժի մից դե պի ան կա խու թյուն ըն -
թա նա լով, օ րենս դի րը ազ դա րա րել է ժո ղովր դի
սե փա կա նու թյան մա սին, այ սինքն` մաս նա վոր
սե փա կա նու թյան մա սին, մի բան, որն մինչ
այդ չի ե ղել:

Հե տա գա յում, թե՛ 1995թ. Սահ մա նադ րու -
թյամբ (89-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կետ` կա ռա վա -
րու թյու նը կա ռա վա րում է պե տա կան սե փա կա -
նու թյու նը), և թե՛ ճյու ղա յին օ րենսդ րու թյամբ
հստակ տա րան ջա տում կա տար վեց մաս նա վոր
սե փա կա նու թյան և պե տա կան սե փա կա նու -
թյան միջև: Օ րի նակ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան հո ղա յին օ րենսգր քի 44-րդ հոդ վա ծը
հո ղի սե փա կա նա տեր է դի տում մաս նա վոր
սուբ յեկտ նե րին՝ քա ղա քա ցի նե րին կամ ի րա -

վա բա նա կան ան ձանց, ինչ պես նաև պե տու -
թյա նը, որն ի րա վա սու է մաս նա վո րեց նել պե -
տա կան ու հա մայն քա յին հո ղե րը: Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան ըն դեր քի մա սին օ րենսգր -
քի19 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տը սահ -
մա նում է՝ ըն դեր քի օգ տա գործ ման և պահ -
պա նու թյան հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն -
նե րի ի րա վա կան կար գա վոր ման հիմ նադ -
րույթ ներն են` ըն դեր քի ճա նա չու մը` որ պես
պե տու թյան բա ցա ռիկ սե փա կա նու թյուն20: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 6-րդ գլու -
խը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյա նը դի տում
է որ պես ա ռան ձին քա ղա քա ցիաի րա վա կան
սուբ յեկտ, միա ժա մա նակ ժո ղովր դին չդի տե լով
այդ պի սին21: Այ դու հան դերձ հարկ ենք հա մա -
րում նշել, այս հար ցի պա տաս խա նը թերևս
լրա ցու ցիչ, խո րը հե տա զոտ ման կա րիք ու նի և
գո նե այս պա հին միան շա նակ պա տաս խան
չու նի: Մի կող մից Հռ չա կագ րում, կար ծես թե,
չէր կա րող տեղ գտնել այն պի սի մի բան, ո րը
չէր ար տա հայ տում օբ յեկ տիվ ի րա կա նու թյու նը
և օ րենսդ րա կան տեխ նի կա յի մի ջո ցով անհ րա -
ժեշտ էր այդ բա ցը լրաց նել, սա կայն մյուս կող -
մից էլ, կար ծես թե, ա ռերևույթ օգ տա գործ վել է
ի րա վա կան ֆիկ ցիա, մաս նա վո րա պես, ժո ղովր -
դի միաս նա կան կամ քի մա սով կամ ժո ղովր դի
սե փա կա նու թյան մա սով: 

Ի տար բե րու թյուն Հռ չա կագ րի՝ ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյու նում օգ տա գործ վել է ի րա վա կան
ֆիկ ցիա ներ:

2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ -
մա նադ րու թյու նում արդ յո՞ք առ կա են ի րա -
վա կան ֆիկ ցիա ներ:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը կազ մե լիս, շատ
ի րա վի ճակ ներ կար գա վո րե լիս մենք դի մել ենք
ի րա վա կան ֆիկ ցիա նե րի օգ նու թյա նը: Օ րի նակ՝
1995թ -ին ըն դուն ված Սահ մա նադ րու թյան 74-
րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը սահ մա նում էր. «Կա -
ռա վա րու թյանն անվս տա հու թյուն հայտ նե լու
մա սին ո րոշ ման նա խա գիծ չներ կա յաց վե լու
կամ նման ո րո շում չըն դուն վե լու դեպ քում նրա
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գոր ծու նեու թյան ծրա գի րը հա մար վում է հա -
վա նու թյան ար ժա նա ցած»22 կամ 75-րդ հոդ -
վա ծի 5-րդ մա սում սահ ման վել էր. «Կա ռա վա -
րու թյունն իր ներ կա յաց րած օ րեն քի նա խագ ծի
ըն դուն ման առն չու թյամբ կա րող է դնել իր
վստա հու թյան հար ցը: Ե թե Ազ գա յին ժո ղո վը
Սահ մա նադ րու թյան 74 հոդ վա ծով սահ ման -
ված կար գով ո րո շում չի ըն դու նում կա ռա վա -
րու թյանն անվս տա հու թյուն հայտ նե լու մա -
սին, վեր ջի նիս ներ կա յաց րած օ րեն քի նա -
խա գի ծը հա մար վում է ըն դուն ված»23: 

Վ կա յա կոչ ված նոր մե րում Սահ մա նա դի րը
դի մել է ի րա վա կան ֆիկ ցիա յի օգ նու թյա նը բո -
լոր այն դեպ քե րում, երբ ինչ-ինչ պատ ճառ նե -
րով կա ռա վա րու թյան անվս տա հու թյան վե րա -
բեր յալ ո րոշ ման նա խա գիծ չի ներ կա յաց վում
կամ այդ պի սի ո րո շում չի ըն դուն վում, ա պա
հա մար վում է, որ կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու -
թյան ծրա գի րը ար ժա նա ցել է հա վա նու թյան,
այ նինչ ակն հայտ է, որ օբ յեկ տիվ ի րա կա նու -
թյան մեջ այն չի ար ժա նա ցել: Նույն մո տե ցումն
է ցու ցա բեր վել նաև կա ռա վա րու թյան կող մից
ներ կա յաց ված օ րեն քի նա խագ ծի դեպ քում, և
ե թե Ազ գա յին ժո ղո վը անվս տա հու թյուն չի հայտ -
նել կա ռա վա րու թյա նը, ա պա հա մար վում է, որ
վեր ջինս ներ կա յաց րած օ րեն քի նա խա գիծն ըն -
դուն վել է, թեև կրկին պարզ է, որ օբ յեկ տիվ ի -
րա կա նու թյան մեջ այն չի ըն դուն վել: Հարկ է
նկա տել, որ Սահ մա նադ րու թյան 2005թ. փո -
փո խու թյուն նե րով այս կար գա վո րումն էա պես
փոխ վեց և Սահ մա նա դի րը կա ռա վա րու թյան
գոր ծու նեու թյան ծրագ րի մա սով հրա ժար վեց
դի մել ի րա վա կան ֆիկ ցիա յի օգ նու թյա նը, ին չը,
թերևս, հա յե ցա կար գա յին մո տեց ման արդ յունք
էր: Մաս նա վո րա պես, 2005թ. խմբագ րու թյամբ
Սահ մա նադ րու թյան 74.1-րդ հոդ վա ծով Սահ -
մա նա դի րը սահ մա նել էր, որ Հան րա պե տու -
թյան Նա խա գահն ար ձա կում է Ազ գա յին ժո ղո -
վը, ե թե Ազ գա յին ժո ղո վը եր կու ան գամ ա -
նընդ մեջ եր կու ամս վա ըն թաց քում հա վա նու -
թյուն չի տա լիս կա ռա վա րու թյան ծրագ րին24:

2005թ. խմբագ րու թյամբ Սահ մա նադ րու -
թյան մեջ պահ պան վեց մինչ այդ գոր ծող 75-րդ

հոդ վա ծի ի րա վա ֆիկ ցիոն այն կար գա վո րու մը,
ըստ ո րի, Կա ռա վա րու թյունն իր կող մից ներ -
կա յաց ված օ րեն քի նա խագ ծի ըն դուն ման առն -
չու թյամբ կա րող է դնել իր վստա հու թյան հար -
ցը, և ե թե Ազ գա յին ժո ղո վը չի ներ կա յաց նում
կա ռա վա րու թյանն անվս տա հու թյուն հայտ նե -
լու մա սին ո րոշ ման նա խա գիծ կամ նման նա -
խա գիծ ներ կա յաց վե լու դեպ քում սահ ման ված
ժամ կե տում ո րո շում չի ըն դու նում կա ռա վա րու -
թյանն անվս տա հու թյուն հայտ նե լու մա սին, ա -
պա վեր ջի նիս ներ կա յաց րած օ րեն քի նա խա -
գի ծը հա մար վում է ըն դուն ված: Ինչ պես տես -
նում ենք, այս մա սով ի րա վա կան ֆիկ ցիան չի
փո փոխ վել: 2005թ. խմբագ րու թյամբ Սահ մա -
նադ րու թյան մեջ մենք հան դի պում ենք այլ ի -
րա վա կան ֆիկ ցիա նե րի ևս, մաս նա վո րա պես,
90-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, ըստ ո րի, Կա ռա -
վա րու թյու նը պե տա կան բյու ջեի նա խա գիծն Ազ -
գա յին ժո ղո վի քննարկ մանն է ներ կա յաց նում
բյու ջե տա յին տա րին սկսվե լուց առն վազն ինն -
սուն օր ա ռաջ և կա րող է պա հան ջել, որ այն իր
կող մից ըն դուն ված ուղ ղում նե րով քվեար կու -
թյան դրվի մինչև այդ ժամ կե տի ա վար տը: Բ -
յու ջեի հաս տատ ման առն չու թյամբ կա ռա վա -
րու թյու նը կա րող է դնել իր վստա հու թյան հար -
ցը: Ե թե Ազ գա յին ժո ղո վը Սահ մա նադ րու -
թյան 75-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված կար -
գով կա ռա վա րու թյանն անվս տա հու թյուն չի
հայտ նում, ա պա պե տա կան բյու ջեն` կա ռա -
վա րու թյան կող մից ըն դուն ված ուղ ղում նե -
րով, հա մար վում է հաս տատ ված: 

2015թ. բա րե փոխ ված Սահ մա նադ րու թյամբ
ևս նա խա տես ված է ի րա վա կան-ֆիկ ցիոն կար -
գա վո րում ներ: Մաս նա վո րա պես, Սահ մա նադ -
րու թյան 115-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում նշված է,
որ ե թե Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից ըն դուն վում է
ո րո շում, ո րով անվս տա հու թյուն է հայտն վում
վար չա պե տին, ա պա հա մար վում է, որ վար -
չա պե տը հրա ժա րա կան է ներ կա յաց րել25:
Նմա նա տիպ կար գա վո րում է առ կա նաև Սահ -
մա նադ րու թյան 150-րդ հոդ վա ծում, ըստ ո րի,
ե թե Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը ե ռօր յա
ժամ կե տում չի նշա նա կում փոխ վար չա պետ նե -
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22 ՀՀ Սահմանդրություն (ընդ. 05.07.1995թ.), հոդվ. 74, http://www.irtek. am/views/act. aspx?aid= 231/22.01.2021/:
23 Տե՛ս նույն տեղում, հոդվ. 75, http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=231/22.01.2021/:
24 Տե՛ս ՀՀ Սահմանդրություն (փոփ.27.11.2005թ.) https://www.president.am/hy/constitution-2005/22.01.2021/:
25 Տե՛ս ՀՀ Սահմանդրություն (փոփ.06.12.2015թ.), https://www.president.am/hy/constitution-2005/22.01.2021/:
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րին և նա խա րար նե րին և չի դի մում Սահ մա -
նադ րա կան դա տա րան նրանց թեկ նա ծու թյուն -
նե րի հետ կապ ված, ա պա հա մա պա տաս խան
փոխ վար չա պե տը կամ նա խա րա րը նշա նակ -
ված է հա մար վում ի րա վուն քի ու ժով: Այս ա մե -
նից ակն հայտ է, որ ա ռանց ի րա վա կան ֆիկ -
ցիա նե րի անհ նար է արդ յու նա վետ կեր պով
կար գա վո րել մի շարք ի րա վա հա րա բե րու թյուն -
ներ, այդ թվում նաև սահ մա նադ րա կան մա -
կար դա կում: Ցա վոք շատ դեպ քե րում ֆիկ ցիա
բա ռը օգ տա գործ վում է դրա կեն ցա ղա յին մա -
կար դա կում, ինչն էլ իր հեր թին ըն կալ վում է որ -
պես ա մե նա պարզ խաբ կան քը: 

Ամ փո փե լով, հար կենք հա մա րում նշել, որ
ե թե Սահ մա նադ րու թյան մեջ ֆիկ ցիա նե րի օգ -
տա գոր ծու մը ոչ միայն տրա մա բա նա կան է այլև
անհ րա ժեշտ, ա պա Հռ չա կագ րի մա սով խնդի -
րը մի փոքր այլ է: Մաս նա վո րա պես, լրա ցու ցիչ
հե տա զոտ ման կա րիք ու նի այն հար ցը, ըստ ո -
րի, կա րո՞ղ էր պե տա կա նու թյան ստեղծ ման
հիմ քե րում դրվել մի բան, ո րը ի րա կան չէ: Արդ -
յո՞ք չի գոր ծում այն կան խա վար կա ծը, որ Հռ չա -
կագ րի յու րա քանչ յուր նոր մը, ինչ պես նաև նա -
խա բա նը ար տա հայ տել են օբ յեկ տիվ ի րա կա -

նու թյու նը և զերծ են ե ղել ա նի րա կա նու թյան
տար րեր պա րու նա կե լուց: Արդ յո՞ք օ րենս դի րը
կա րիք է ու նե ցել դի մե լու օ րենսդ րա կան տեխ -
նի կա յի մի ջոց՝ ի րա վա կան ֆիկ ցիա յին և գո յու -
թյուն չու նե ցող երևույ թը հա մա րեր գո յու թյուն
ու նե ցող: 

Ընդ ո րում, այս տեղ առ կա են եր կու հիմ -
նա կան ուղ ղու թյուն: Մի դեպ քում օ րենս դի րը
դի մել է օ րենսդ րա կան տեխ նի կա յի կա նո նին
ընդգ ծե լու հա մար, որ ան կախ Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյուն ստեղ ծե լը հայ ժո ղովր դի
միաս նա կան կամքն է, ո րի ար տա հայ տո ղը Գե -
րա գույն խոր հուրդն է, և որ մինչ այդ պե տա -
կան սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղը, ըն -
դեր քը և այլն, Հռ չա կագ րի ըն դուն մամբ սե փա -
կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նե լու են ժո -
ղովր դին, իսկ մյուս կող մից՝ օբ յեկ տիվ ի րա կա -
նու թյան մեջ, Գե րա գույն խոր հուր դը ի րա պես
ար տա հայ տել է ժո ղովր դի միաս նա կան կամ -
քը, իսկ հո ղը, ըն դեր քը և այլն Հռ չա կագ րի ըն -
դուն մամբ ան ցել են ժո ղովր դի սե փա կա նու -
թյա նը: Վեր ջին ներս ուղ ղու թյուն ներ են սրանք,
ո րոնք ա ռան ձին վերց րած դեռևս ու նեն խո րը
հե տա զոտ ման կարիք: 
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«Գոր ծա ռույթ» հաս կա ցու թյու նը ի րա վա գի -
տու թյու նում ըն դօ րի նակ վել է այլ գի տու թյուն նե -
րից՝ մա թե մա տի կա յից, ֆի զի կա յից, որ տեղ այն
ար տա հայ տում է կախ վա ծու թյուն, երբ մեկ մե -
ծու թյան փո փո խու մից ո րո շա կի կեր պով փո -
փոխ վում է մեկ այլ մե ծու թյու նը1: Ա վե լին, «գոր -
ծա ռույթ» եզ րույ թը օժտ ված է տա րաբ նույթ նշա -
նա կու թյամբ: Փի լի սո փա յա կան և ընդ հա նուր սո -
ցիա լա կան հա մա տեքս տում այն դի տարկ վում է
որ պես «հա րա բե րու թյուն նե րի տվյալ հա մա կար -
գում որևէ օբ յեկ տի հատ կու թյուն նե րի ար տա քին
դրսևո րում»2: Պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու -
թյու նում գոր ծա ռույ թը նշա նա կում է ուղ ղու թյուն,
այս կամ այն քա ղա քա կան հաս տա տու թյան գոր -
ծու նեու թյուն, այդ գոր ծու նեու թյան բո վան դա կու -
թյուն: Հենց այդ ի մաս տով է խոս վում պե տու -
թյան, կա ռա վա րու թյան և այլ պե տա կան մար -
մին նե րի գոր ծա ռույթ նե րի մա սին: Պե տու թյան
գոր ծա ռույ թի հաս կա ցու թյու նը ի հայտ ե կավ և
լայ նո րեն օգ տա գործ վեց պե տու թյան և ի րա վուն -
քի տե սու թյան զար գաց ման նա խորդ փու լում:
Պե տու թյան՝ մարքս-լե նին յան մո տեց ման շրջա -
նակ նե րում ա ռանձ նաց վել է պե տու թյան էու թյու -
նը, հա սա րա կա կան-սո ցիա լա կան նշա նա կու -
թյու նը: Քա նի որ պե տու թյան գոր ծու նեու թյան
ուղ ղու թյու նը, ա ռար կան, բո վան դա կու թյու նը և
դրանց ա պա հով ման մար մին նե րի կա ռուց ված -
քա յին հա մա կար գը փոխ վում են կախ ված պետու -
թյան ձևի և դա սի փո փո խու թյու նից, այդ կախ -
վա ծու թյան սահ ման ման հա մար միան գա մայն
տե ղին է հենց գոր ծա ռույ թի հաս կա ցու թյու նը3:

Պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյան զար -
գաց ման ժա մա նա կա կից փու լում պահ պան վում
է պե տու թյան գոր ծա ռույ թա յին մո տե ցու մը ուղղ -

ված պե տու թյան գոր ծող (ակ տիվ) կող մին, բայց
էա կան հստա կեց մամբ ընդ լայն վում է, խո րաց -
վում է պե տու թյան սո ցիա լա կան նշա նա կու թյան
հաս կա ցու թյու նը, մերժ վում է կա պը պե տու թյան
հատ կա նիշ նե րի փո փո խու թյուն նե րի և նրա գոր -
ծա ռույթ ներ միջև: Այդ կա պը, ինչ պես ցույց տվեց
պատ մա կան փոր ձը, մեր կար ծի քով, բազ մա -
կող մա նի է: Պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի վրա
ո րո շիչ ազ դե ցու թյուն են թող նում հա սա րա կու -
թյան ժա մա նա կա կից կեն սա գոր ծու նեու թյան նոր
պայ ման նե րը և խն դիր նե րը (բնա պահ պա նու -
թյուն, մի ջու կա յին զենք, ժո ղովր դագ րա կան, հում -
քա յին և այլ տի պի գլո բալ խնդիր ներ), քա ղա -
քակր թու թյան առ կա յու թյու նը: Հարկ է նշել, որ
պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րը հան դի սա նում են
պե տա կան կա ռու ցա կարգ հա սա րա կա կան գոր -
ծըն թաց նե րի և հա րա բե րու թյուն նե րի վրա ազ -
դե լու հա մար, ո րը ո րո շում է նրա գոր ծու նեու -
թյան գլխա վոր ուղ ղու թյուն նե րը հա սա րա կու -
թյան կա յաց ման գոր ծըն թա ցում4: Այս պես՝ հայտ -
նի ռուս ի րա վա բան Ի. Ա. Իլ յի նը նշում է, որ պե -
տու թյան էու թյու նը այն է, որ նրա բո լոր քա ղա -
քա ցի նե րը, ի րենց տար բեր շա հե րից և նպա -
տակ նե րից բա ցի, ու նեն միաս նա կան շա հեր և
նպա տակ ներ, իսկ ա վե լի կոնկ րետ՝ ընդ հա նուր
շահ և ընդ հա նուր նպա տակ: Պետու թյան սո -
ցիա լա կան նշա նա կու թյու նը և էու թյու նը ար տա -
հայտ վում է նրա գոր ծա ռույթ նե րում5: 

Պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի մա սին հար -
ցը ու նի ոչ միայն տե սա կան այլ նաև գործ նա -
կան կարևո րու թյուն: Այն թույլ է տա լիս տես նել
պե տու թյու նը ոչ միայն նրա ձևե րի, ներ քին կա -
ռուց ված քի և բո վան դա կու թյան տե սանկ յու նից,
այլ նաև բազ մա կող մա նի գոր ծու նեու թյան տե -
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1 Տե՛ս Венгеров А.В. Теория государства и права, М., 2000. стр. 85. 
2 Տե՛ս Чепурнова Н.М, Серегин А.В. Теория государства и права, М., 2008. стр. 27.
3 Տե՛ս Венгеров А. В. Теория государства и права. М. 2000, стр 87.
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սանկ յու նից: Գոր ծա ռույթ նե րի օգ նու թյամբ հնա -
րա վոր է դառ նում բա վա կա նին հստակ ո րո շել
պե տու թյան գոր ծու նեու թյան բնույ թը:

Պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րը նրա գոր ծու -
նեու թյան հիմ նա կան ուղ ղու թյուն ներն են, ո -
րոնք ար տա հայ տում են պե տու թյան էու թյու նը
և սո ցիա լա կան նշա նա կու թյու նը, ուղղ ված են
հա սա րա կու թյան պե տա կան կա ռա վար ման
նպա տակ նե րի ու խնդիր նե րի ի րա գործ մա նը:

Կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը վկա -
յում են, որ պե տու թյան գոր ծա ռույթ ներն օժտ -
ված են մի շարք բնու թագ րիչ հատ կա նիշ նե -
րով: Դրանք են.

1. Պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րը սեր տո րեն
փոխ կապ ված են պե տու թյան խնդիր նե րի հետ,
սա կայն նույ նա կան չեն: Պե տու թյան խնդիրն
այն է, ին չը լու ծում է պա հան ջում, իսկ գոր ծա -
ռույթն այդ պի սի լուծ մանն ուղղ ված գոր ծու նեու -
թյան տե սակն է:

2.Պե տու թյան յու րա քանչ յուր գոր ծա ռույթ
ու նի իր ներ գոր ծու թյան օբ յեկ տը: Օբ յեկ տը հա -
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո րո շա կի
ո լորտն է (տնտե սու թյուն, երկ րի պաշտ պա նու -
թյուն), ո րին ուղղ ված է պե տա կան ներ գոր ծու -
թյու նը: Օ րի նակ՝ պե տու թյան խնդիր նե րից մեկն
էլ եր կի րը ար տա քին հար ձա կում նե րից պաշտ -
պա նելն է: Այդ խնդրի ի րաց ման հա մար պե -
տու թյունն ի րա կա նաց նում է երկ րի պաշտ պա -
նու թյան գոր ծա ռույթ, ո րը են թադ րում է զին ված
ու ժե րի (բա նա կի) ստեղ ծում, դրա ա նընդ հատ
կա տա րե լա գոր ծում, բա նա կի մար տու նա կու -
թյան և մար տա կան պատ րաս տա կա նու թյան
բարձ րա ցում և այլն:

3.Պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րը կազ մում
են են թա հա մա կարգ, փոխ կա պակց ված միաս -
նու թյուն, ո րի վրա վճռա կան ազ դե ցու թյուն է
թող նում պե տու թյան կա ռա վա րամ ձևը:

4.Պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րը պետք է
տար բե րել պե տա կան մարմ նի գոր ծա ռույ թից:
Ա ռա ջի նը նե րա ռում է պե տու թյան գոր ծու նեու -
թյունն ամ բող ջու թյամբ, ու նի հա վա քա կան, հա -
մա լիր բնույթ, մինչ դեռ պե տա կան մարմ նի գոր -
ծա ռույ թը նեղ է, մաս նա կի, պայ մա նա վոր ված է
միայն այդ մարմ նի առջև դրված խնդիր նե րով: 

5. Պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի շրջա նա -
կը քա րա ցած չէ: Ցան կա ցած պե տու թյուն պետք
է գոր ծի մշտա պես: Պե տու թյան ան գոր ծու թյու -
նը հա վա սա րա զոր է և՛ պե տու թյան, և՛ հա սա -
րա կու թյան կոր ծան մա նը: Հետևա բար պե տու -
թյու նը ի րա կա նաց նում է բազ մա թիվ գոր ծա -
ռույթ ներ: Դրանց ա ռա ջա ցու մը, փո փո խու մը
կախ ված է զար գաց ման ըն թաց քում տվյալ պա -
հին հա սա րա կու թյան առջև կանգ նած խնդիր -
նե րից: Դա րաշր ջա նա յին և այլ փո փո խու թյուն -
նե րը, պե տու թյան խնդիր նե րի և ա ռաջ նա հեր -
թու թյուն նե րի վե րա կա ռու ցումն ան խու սա փե -
լիո րեն հան գեց նում է գոր ծա ռույթ նե րի և փո -
փո խու թյան և գոր ծա ռույթ նե րի բո վան դա կու -
թյան վե րա կա ռուց ման: Գոր ծա ռույթ նե րի մի
մա սը ան հե տա նում է, իսկ մյուս մա սը ա ռա ջա -
նում է: Սա կայն կան գոր ծա ռույթ ներ, ո րոնք
մշտա կան են: Օ րի նակ՝ ի րա վա կան, նե րառ յալ
ի րա վա կար գի պահ պա նու թյու նը` բնո րոշ է բո -
լոր դա րաշր ջան նե րի հա մար:

6. Պե տու թյան գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա -
նաց վում են ո րո շա կի ձևե րով ու մե թոդ նե րով,
պայ մա նա վոր ված հա սա րա կու թյան և պե տու -
թյան փոխ հա րա բե րու թյան օ րի նա չա փու թյամբ6:

Պե տու թյան կող մից իր գոր ծա ռույթ նե րի
չկա տա րե լը հա սա րա կու թյան կյան քում կբե րի
բա ցա սա կան հետևանք նե րի: Պե տու թյան գոր -
ծա ռույթ նե րի օբ յեկ տիվ բնույ թը չի նշա նա կում,
որ դրանք ի րա կա նաց վում են մարդ կանց կամ -
քով ու գի տակ ցու թյամբ: Պե տու թյու նը գոր ծում է
արդ յու նա վետ միայն այն ժա մա նակ, երբ նրա
գոր ծա ռույթ նե րը ընդ հա նուր առ մամբ հա մա պա -
տաս խա նում են հա սա րա կու թյան օբ յեկ տիվ պա -
հանջ նե րին: Մեր կար ծի քով՝ սկզբից պետք է
ճա նաչ վեն օբ յեկ տիվ հա սա րա կա կան պա հանջ -
նե րը, հե տո ո րոշ վեն պե տու թյան գոր ծա ռույթ -
նե րը և դրանց ի րա կա նաց ման մե խա նիզ մը7:

Պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյու նում
պե տու թյան գոր ծա ռույթ ներն դա սա կարգ վում
են մի շարք չա փա նիշ ներով, ո րոն ցից են.

ա. ըստ ուղղ վա ծու թյան (ո լորտ նե րի),
բ. ըստ շա րու նա կա կա նու թյան,
գ. ըստ պե տու թյան տա րած քի ընդգրկ ման,
դ. ըստ պե տու թյան կա ռա վար ման ձևի8:
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Իր հեր թին, ըստ հա սա րա կա կան կյան քի
բնա գա վա ռի, պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րը բա -
ժան վում են ներ քին և ար տա քին գոր ծա ռույթ -
նե րի: Ա ռա ջի նը պայ մա նա վոր ված է պե տու -
թյան ներ քին քա ղա քա կա նու թյամբ և նպա տա -
կամղ ված է երկ րի ներ քին խնդիր նե րի լուծ մա -
նը, իսկ երկ րոր դը՝ պե տու թյան ար տա քին հա -
րա բե րու թյուն նե րով և նպա տա կաուղղ ված է
այլ պե տու թյուն նե րի հետ ո րո շա կի հա րա բե -
րու թյուն նե րի հաս տատ մա նը, դրանց զար գաց -
մա նը, երկ րի պաշտ պա նու թյան ամ րապնդ մա -
նը9:

Ըստ շա րու նա կա կա նու թյան չա փա նի շի՝
պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րը բա ժան վում են
մշտա կա նի և ժա մա նա կա վո րի: Ըստ պե տու -
թյան տա րած քում գոր ծո ղու թյան՝ կա րե լի է ա -
ռանձ նաց նել հա մա պե տա կան (հա մազ գա յին)
և լո կալ (տե ղա կան) գոր ծա ռույթ նե րը: Հա մա -
պե տա կան են այն գոր ծա ռույթ նե րը, ո րոնք ի -
րա կա նաց վում են պե տու թյան ողջ տա րած քում
և հա մա տա րած են: Տե ղա կան գոր ծա ռույթ նե -
րը սահ մա նա փակ վում են պե տու թյան տա րած -
քի մի մա սով: Օ րի նակ՝ ՀՀ-ն ի րա կա նաց նում է
1988թ. երկ րա շար ժի հետևանք նե րի վե րաց -
ման գոր ծա ռույթ ա ղե տի գո տում:

Ըստ պե տու թյան էու թյան հետ կա պի՝ պե -
տու թյան գոր ծա ռույթ նե րը դա սա կարգ վում են
հա մա սո ցիա լա կա նի և դա սա կար գա յի նի: Այս
բա ժա նու մը պայ մա նա վոր ված է պե տու թյան
էու թյամբ և սո ցիա լա կան ա ռա քե լու թյամբ10: Պե -
տու թյան ներ քին գոր ծա ռույթ ներ ա սե լով հաս -
կա նում ենք պե տու թյան գոր ծու նեու թյան հիմ -
նա կան ուղ ղու թյուն նե րը պե տու թյան ներ սում:
Այդ գոր ծա ռույթ նե րը բազ մա թիվ են և բազ մա -
զան, շո շա փում են հա սա րա կա կան հա րա բե -
րու թյուն նե րի գրե թե բո լոր բնա գա վառ նե րը11:
Պե տու թյան ներ քին գոր ծա ռույթ ներն են՝
տնտե սա կան, սո ցիա լա կան, ֆի նան սա կան
վե րահս կո ղու թյան, ի րա վա կան, բնա պահ պա -
նա կան (է կո լո գիա կան):

1) Տն տե սա կան գոր ծա ռույ թի շրջա նակ նե -
րում գո յու թյուն ու նեն պե տա կան տնտե սա կան
կար գա վոր ման եր կու հիմ նա կան մե թոդ ներ՝

ա. բա վա կա նա չափ ա մուր ֆի նան սա կան
քա ղա քա կա նու թյուն,

բ. բա րեն պաստ պայ ման նե րի ստեղ ծում
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյամբ
զբաղ վե լու հա մար:

2) Սո ցիա լա կան գոր ծա ռույ թը ընդգր կում է
մի ջո ցա ռում ներ ուղղ ված ան հա տի սո ցիա լա -
կան ա պա հո վու թյան, ա ռող ջա պա հու թյան, կրթու -
թյան, հանգս տի, սպա սարկ ման, հա ղոր դակ ցու -
թյան, հա սա րա կու թյան բո լոր ան դամ նե րի կյան -
քի նոր մալ պայ ման նե րի ա պա հով մա նը:

3) Ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան գոր -
ծա ռույ թը նա խա տես ված է ֆի նան սատն տե սա -
կան, հար կա յին, մաք սա յին հա մա կար գի կազ -
մա կերպ ման և վե րահս կո ղու թյան հա մար:

4) Ի րա վա կան գոր ծա ռույթ ընդգր կում է ի -
րա վա կան կար գա վոր ման նոր մա տի վա յին հիմ -
քի (օ րենսդ րու թյան) ստեղ ծում, մար դու և քա -
ղա քա ցու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի
ի րա վա կան ամ րագ րում և ա պա հո վում, պահ -
պա նում, պաշտ պա նու թյուն:

5) Բ նա պահ պա նա կան (է կո լո գիա կան) գոր -
ծա ռույթն ուղղ ված է շրջա կա մի ջա վայ րի պահ -
պա նու թյանը, վե րա կանգ նմանը և բա րե լավմա -
նը, բնա կան ռե սուրս նե րի պահ պա նու թյան և
ռա ցիո նալ օգ տա գործ ման ա պա հով մա նը12: Է -
կո լո գիա կան (բնա պահ պա նա կան) գոր ծա ռույ -
թը ժա մա նա կա կից պե տու թյան գոր ծու նեու թյան
նոր զար գա ցող ուղ ղու թյուն է, ո րը կապ ված է
աշ խար հում է կո լո գիա կան (բնա պահ պա նա կան)
խնդիր նե րի սրման հետ: Այն ար տա հայտ վում է
բնա պահ պա նա կան օ րենսդ րու թյան մշակ ման
մեջ, ո րի շնոր հիվ պե տու թյու նը սահ մա նում է
բնու թյան օգ տա գործ ման ի րա վա կան ռե ժիմ13:

Ու շագ րավ է այն փաս տը, որ պե տու թյան
ար տա քին գոր ծա ռույթ նե րի թվին է դա սում ռազ -
մա կան, ար տա քին քա ղա քա կան, ար տա քին
տնտե սա կան և մշա կու թա յին կա պե րի, է կո լո -
գիա կան գոր ծա ռույթ նե րը: Վեր ջինս ա պա հո -
վում է մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյուն շրջա -
կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան գոր ծում: Ո րոշ
հե ղի նակ ներ ար տա քին գոր ծա ռույթ նե րի հա -
մա կար գում ա ռանձ նաց նում են ու րի շի տա րածք -
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9 Տե՛ս Սաֆարյան Գ. Հ. Պետության և իրավունքի տեսություն(ուսումնական ձեռնարկ), Եր., 1996, էջ 32:
10 Տե՛ս Վաղարշյան Ա. նշված աշխտ. 2013, էջ 100-101:
11 Տե՛ս Բաղդասարյան Դ. Պետության և իրավունքի տեսություն, Երևան, 2002, էջ 87:
12 Տե՛ս Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М.,2008. С. 146-147
13 Տե՛ս Григорьева И.В. Теория государства и права. Тамбов, 2009.С. 18-19
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նե րի նվաճ ման և ազ դե ցու թյան գո տի նե րի ընդ -
լայն ման գոր ծա ռույ թը: Պատ մա բան նե րի հաշ -
վար կով պե տա կան հա սա րա կու թյան գո յու թյան
մոտ 5000 տար վա ըն թաց քում մարդ կու թյու նը
4700 տա րի ա նընդ հատ պա տե րազ մել է: Ճիշտ
է, ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում ուղ ղա կի ագ րե -
սիան ար գել ված է, սա կայն չի վե րա ցել ու րիշ նե -
րի բնա կան ռե սուրս նե րի նկատ մամբ վե րահս -
կո ղու թյու նը, տնտե սա կան շա հա գոր ծու մը14:

Պե տու թյու նը ի րա կա նաց նում է իր գոր ծա -
ռույթ նե րը ի րա վա կան և կազ մա կեր պա կան ձևե -
րով: Ի րա վա գի տու թյան մեջ գո յու թյուն ու նի
պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման
ձևե րի և մե թոդ նե րի միաս նու թյուն: Այս պես՝
պե տու թյան օ րենսդ րա կան գոր ծա ռույ թը ի րա -
կա նաց վում է ներ կա յա ցուց չա կան և օ րենսդ -
րա կան մար մին նե րի կող մից և ուղղ ված է օ -
րենք նե րի հրա պա րակ մա նը, ո րոնք պար տա -
դիր են տվյալ պե տու թյան տա րած քում գտնվող
անձ նաց և պե տա կան մար մին նե րի, տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի և հա սա րա -
կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար15: Պե -
տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման կազ -
մա կերպ չա կան ձևերն ու նեն կա ռա վար չա կան
– փաս տա կան բնույթ, զրկված են ի րա վա կան
բո վան դա կու թյու նից, չեն պա հան ջում խստա -
գույն ի րա վա կան ձևավ կեր պում, կապ ված չեն
ի րա վա կա նո րեն նշա նա կա լի գոր ծո ղու թյուն նե -
րի հետ, չեն ա ռա ջաց նում ի րա վա կան հետևանք -
ներ: Որ պես պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա -
կա նաց ման կազ մա կեր պա կան ձևեր՝ ա ռանձ -
նաց նում են կազ մա կեր պա կան-կա նո նա կար -
գող, կազ մա կեր պա կան-տնտե սա կան, կազ մա -
կեր պա կան - գա ղա փա րա խո սա կան ձևե րը:
Կազ մա կեր պա կան – կա նո նա կար գող ձևը նե -
րա ռում է փաս տաթղ թե րի նա խագ ծե րի պատ -
րաս տու մը, պե տա կան կա ռա վար ման կադ րա -
յին ա պա հո վու մը, ընտ րու թյուն նե րի կազ մա կեր -
պու մը և այլ ըն թա ցիկ աշ խա տանք ներ: 

Կազ մա կեր պա կան – տն տե սա կան ձևը նե -
րա ռում է հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման, վի ճա -
կագ րու թյան, մա տա կա րար ման կազ մա կեր պու -
մը, ինչ պես նաև օ պե րա տիվ – տեխ նի կա կան և

տն տե սա կան գոր ծու նեու թյան ձևե րը: Կազ մա -
կեր պա կան – գա ղա փա րա խո սա կան ձևը ընդգըր -
կում է պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան և նոր -
մա տիվ ակ տե րի վե րա բեր յալ բնակ չու թյա նը տե -
ղե կաց նե լը, դրանք բա ցատ րելը, ինչ պես նաև
այլ քա րոզ չա կան, կրթա կան և դաս տիա րակ չա -
կան գոր ծու նեու թյու նը: Պե տու թյան գոր ծա ռույթ -
նե րի ի րա կա նաց ման կազ մա կերպ չա կան մե -
թոդ ներն այն ե ղա նակ ներն են, ո րոնց օգ նու -
թյամբ պե տու թյու նը ա պա հո վում է իր գոր ծա -
ռույթ նե րի ի րա կա նա ցու մը: Սրանք մե ծա մա սամբ
ու նեն սպա սար կող նշա նա կու թյուն: Օ րի նակ` սո -
ցիո լո գիա կան հե տա զո տու թյու նը (դի տար կում,
ան կե տա վո րում, հար ցում), ծրագ րա վո րու մը, հիմ -
նախն դիր նե րի հե տա զո տու թյու նը, ըն թա ցիկ վեր -
լու ծու թյու նը, արդ յունք նե րի ամ փո փու մը16:

Այս պի սով՝ վե րոգր յա լի հի ման վրա կա րող
ենք հան գել հետևյալ եզ րա կա ցու թյան, որ պե -
տու թյան գոր ծա ռույթ նե րը բազ մա զան են, նրանց
ձևա վո րու մը ըն թա նում է պե տու թյան ձևա վոր -
ման և զար գաց ման գոր ծըն թա ցով: Պե տու -
թյան գոր ծա ռույթ նե րից յու րա քանչ յուրն աչ քի է
ընկ նում ինք նու րույ նու թյամբ: Սա կայն այդ ինք -
նու րույ նու թյու նը հա րա բե րա կան է, քա նի որ
գոր ծա ռույթ նե րից ա մեն մե կը նա խադր յա լա -
յին, սպա սար կող, ե րաշ խա վո րող նշա նա կու -
թյուն ու նի մյու սի հա մար: Ակն հայտ է, որ տնտե -
սա կան գոր ծա ռույ թի կազ մա կերպ ված, խե լա -
ցի ի րա կա նա ցու մը, ճիշտ հար կա յին քա ղա քա -
կա նու թյու նը նա խադր յալ են սո ցիա լա կան գոր -
ծա ռույ թի բո վան դա կու թյան ի րա կա նաց ման
հա մար: Ի րա վա կան գոր ծա ռույ թի լիար ժեք ի -
րա կա նա ցու մը պատ շաճ օ րենսդ րու թյու նը և օ -
րի նա կա նու թյան հաս տա տու մը պայ ման ներ են
ստեղ ծում մնա ցած բո լոր գոր ծա ռույթ նե րի պատ -
շաճ և լիար ժեք ի րա կա նաց ման հա մար: Ընդ -
հա նուր առ մամբ պետք է փաս տել, որ ժո ղովր -
դա վա րա կան պե տու թյան և հա սա րա կու թյան
զար գաց մա նը հա մըն թաց փոխ վում է նաև պե -
տու թյան դե րը, ո րը հան դի սա նում է ոչ միայն
որ պես ճնշող ա պա րատ, այլ նաև հա սա րա կա -
կան-քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյուն, որն ար -
տա հայ տում է ողջ հա սա րա կու թյան շա հե րը: 
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14 Տե՛ս Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. М.,1999. С. 118.
15 Տե՛ս Колюшкин Л.Ю. Теория государства и права, М.,2004.С. 39.
16 Տե՛ս Վաղարշյան Ա. նշված աշխտ.էջ 108-110:



1961թ. ման կա բույժ Հեն րի Քեմ պը Ման -
կա բու ժու թյան ա մե րիկ յան ա կա դե միա յի ա մե -
նամ յա հան դիպ մա նը ներ կա յաց րեց ֆուն դա -
մե տալ հե տա զո տու թյան արդ յունք նե րը, ո րում
ա ռա ջին ան գամ նշվեց ծեծ ված ե րե խա յի հա -
մախ տա նի շը։ Կա րե լի է ա սել, որ ե րե խա նե րի
հետ աշ խա տող մաս նա գետ ներն, այս ժա մա -
նակ վա նից ի վեր ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռնու -
թյան երևույ թը սահ մա նե ցին որ պես հա տուկ
հիմ նախն դիր, ո րի լու ծու մը պա հան ջում է տար -
բեր մաս նա գետ նե րի, հա սա րա կու թյան և ծնող -
նե րի հա մա տեղ ջան քեր1։

Աշ խար հում մի լիո նա վոր ե րե խա ներ ա մեն
օր են թարկ վում են բռնու թյան։ Բռ նու թյու նը տե -
ղի է ու նե նում տա նը, ըն տա նի քում, դպրո ցում,
ու սում նա կան հաս տա տու թյու նում և փո ղո ցում,
որ տեղ նրանք կա րող են դառ նալ բռնու թյան
օբ յեկտ՝ հար վա ծի, բու լին գի, պատ ժի, սե ռա -
կան բռնու թյան կամ նույ նիսկ սպա նու թյան մի -
ջո ցով։ Շատ ե րե խա նե րի հա մար չկա աշ խար -
հում ոչ մի ա պա հով վայր2։

Մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րի և ՀՀ օ րենսդ -
րու թյան հա մա ձայն ան չա փա հաս ներն օժտ ված
են ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հա մա -
լի րով, այդ թվում՝ ծնող նե րի կամ ի րա վա սու այլ
ան ձանց կող մից դաս տիա րա կու թյան և խ նամ -
քի ի րա վուն քով։ Ըն տա նի քը հա մար վում է ե րե -
խա յի ձևա վոր ման բնա կան մի ջա վայ րը։ Հենց
այս տեղ են ձևա վոր վում մար դու հո գե բա նա -
կան և ֆի զի կա կան ա ռող ջու թյան հիմ քե րը։ 

Հաշ վի առ նե լով հայ հա սա րա կու թյու նում ըն -
տա նի քի դե րը, ինչ պես նաև ե րե խա նե րի դաս -
տիա րա կու թյան գոր ծում առ կա ա վան դույթ ներն
ու սո վո րույթ նե րը՝ թվում է, թե հիմ նախն դիրն
ար դիա կան չէ մեր երկ րի հա մար։ Սա կայն վերջին

ժա մա նա կա հատ վա ծում, ըստ ԶԼՄ-նե րի և վիճա -
կագ րու թյան, գործ ու նենք այլ պատ կե րի հետ։
Կան բազ մա թիվ ծնող ներ, ո րոնց մոտ ծնո ղական
զգաց մունք ներն այլ կերպ են ար տա հայտ վում։
Նրանք բա վա կա նա չափ հո գա տա րու թյուն չեն
դրսևո րում ի րենց ե րե խա նե րի նկատ մամբ, դա -
ժան վե րա բեր մունք են ցու ցա բե րում, ներ քա շում
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման և հա կա -
հա սա րա կա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մեջ։ Ծնող -
նե րի բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը պատ ճառ է
հան դի սա նում բա րո յա պես կոտր ված ան ձի ձևա -
վոր ման հա մար։ Այս պի սի ան ձինք հա սա րա կու -
թյու նում ա ռանձ նա նում են վառ ար տա հայտ ված
հա կա հա սա րա կա կան վար քով և հա մալ րում հան -
ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձանց շար քե րը։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ բռնու թյու նը կամ դա -
ժա ն վե րա բեր մուն քը բազ մա չափ երևույթ է։ Ե -
թե ծնող նե րը ե րե խա յին պար բե րա բար ծե ծում
են, ա պա կաս կած չի հա րու ցում այն փաս տը,
որ ե րե խա նե րը են թարկ վում են հո գե բա նա կան
և հու զա կան բռնու թյան, նրանց մոտ ա ռա ջա -
նում են նյու թա կան և բժշ կա կան խնդիր ներ,
զրկվում են սե փա կան խնդիր նե րի մա սին այ -
լոց բո ղո քե լու հնա րա վո րու թյու նից։ 

«Ե րե խա նե րի նկատ մամբ դա ժան վե րա -
բեր մունք» կամ «ըն տա նի քում ե րե խա նե րի նկատ -
մամբ բռնու թյուն» ար տա հայ տու թյուն նե րը հա -
մա պա տաս խա նում են «հար վա ծել», «պատ ժել»,
«չկե րակ րել», «հոգ չտա նել», «չսի րել» ար տա -
հայ տու թյուն նե րի հետ։ Սա կայն վար քագ ծի այս
դրսևո րում նե րը չեն ար տա հայ տում մե ծա հա -
սա կի կող մից ե րե խա յի ա ռող ջու թյա նը վնաս
պատ ճա ռե լու երևույ թի ամ բողջ էու թյու նը։ 

Անգ լա լե զու գրա կա նու թյու նում հան դի պում
ենք «Child abuse and neglect» տեր մի նը, ո րը
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կա րող ենք թարգ մա նել «ե րե խա նե րի նկատ -
մամբ դա ժան վե րա բեր մունք և ան տե սում»։ Ե -
րե խա նե րի նկատ մամբ բռնու թյան սահ ման ման
տե սանկ յու նից հան դի պում ենք բազ մա թիվ մո -
տե ցում նե րի։ Հե ղի նակ նե րի մի մա սը երևույթն
ու սում նա սի րե լիս կենտ րո նա նում է բա ցա ռա -
պես ե րե խա նե րի նկատ մամբ ֆի զի կա կան բռնու -
թյան ուղ ղու թյամբ։ Այլ հե ղի նակ ներ ու սում նա -
սի րում են սե ռա կան բռնու թյան երևույ թը։ Եր -
րորդ խմբի հե ղի նակ նե րը կենտ րո նա նում են
ե րե խա նե րի ան տես ման կամ հո գե բա նա կան
բռնու թյան հաս կա ցու թյան ուղ ղու թյամբ։ 

Սա կայն երևույթն ինք նին միջ դիս ցիպ լի -
նար բնույթ ու նի։ Բժշ կա կան ո լոր տի աշ խա -
տա կից ներն առնչ վում են ֆի զի կա կան բռնու -
թյան հետևանք նե րին, հո գե բան նե րը՝ հո գե բա -
նա կան փո փո խու թյուն նե րին, սո ցիա լա կան աշ -
խա տող նե րը՝ այն ծա ռա յու թյուն նե րի կամ ինս -
տի տուտ նե րի աշ խա տան քին, ո րոնք աշ խա -
տում են ըն տա նի քի հետ, փաս տա բան նե րը՝ օ -
րենք նե րի ազ դե ցու թյա նը բռնու թյան կի րառ -
ման գոր ծում և այլ հար ցեր3։

Ա ռա վել հան ցա վոր ձևերն են ա ռող ջու թյա -
նը դի տա վոր յալ վնաս հասց նե լը կամ սպա նու -
թյու նը։ Եվ այս ի րա վի ճա կում գործ ու նենք զո հե -
րի, դժբախ տու թյան հետ, ե թե նրանք չու նեն ոչ
հո գե բա նա կան, ո՛չ ֆի զի կա կան, ո՛չ տնտե սա կան
և հա ճախ ո՛չ էլ ի րա վա բա նա կան ռե սուրս ներ,
որ պես զի ի րենց պաշտ պա նեն նման տե սա կի
բռնու թյու նից։ Պատ ճառն ա ռա ջին հեր թին այն
է, որ զո հի դե րում հան դես ե կող ե րե խա ներն ամ -
բող ջու թյամբ կախ վա ծու թյան ներ քո են ի րենց
ծնող նե րից, և նրանց, նման վար քագ ծով հանդերձ,
ըն դու նում են այն պի սին, ինչ պի սին որ կան, ա -
ռանց տար բե րա կե լու սերն ու դա ժա նու թյու նը։

Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հա յին կազ -
մա կեր պու թյու նը ե րե խա նե րի նկատ մամբ դաժան
վե րա բեր մուն քը (child maltreatment) սահ մա նում

է 18 տա րին չլրա ցած ան ձանց նկատ մամբ բռնու -
թյու նը և ան տե սու մը։ Այն նե րա ռում է ֆի զի կա -
կան և հու զա կան, սե ռա կան բռնու թյու նը, անտե -
սու մը, ան փու թու թյու նը, առևտ րա յին կամ այլ
շա հա գոր ծու մը, ին չի արդ յուն քում վնաս է պատ -
ճառ վում ե րե խա յի ա ռող ջու թյա նը, գո յատևմանը,
բնա կա նոն զար գաց մա նը կամ ար ժա նա պատ -
վու թյա նը, սո ցիա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րում
պա տաս խա նատ վու թյա նը և վս տա հու թյա նը4։

Մի ջազ գա յին մաս նա գետ նե րը տար բե րա -
կում են նաև բռնու թյան այն պի սի տե սակ, ինչ -
պի սին է «harresment»-ը՝ սե ռա կան բնույ թի վեր -
բալ և ոչ վեր բալ հա վակ նու թյուն նե րը և չա րա -
շա հում նե րը5, ինս տի տու ցիո նալ բռնու թյու նը՝
ման կա վար ժա կան, ե րե խա յի կամ քին հա կա -
ռակ խնա մա կա լու թյու նը, ե րե խա նե րին մանր
ի րա վա խախ տում նե րի հա մար հաշ վառ ման մեջ
վերց նե լը և այլն6:

Խո սե լով ըն տա նի քում ե րե խա յի նկատ -
մամբ բռնու թյան մա սին՝ կա րե լի է բռնու թյան
բո լոր տե սակ նե րը հա մախմ բել 4 խմբե րում՝ ֆի -
զի կա կան, սե ռա կան, հո գե բա նա կան կամ հու -
զա կան և ան տե սում7։

Բռ նու թյան ձևե րից ա մե նա տա րած վա ծը
ֆի զի կա կանն է։ Ե րե խա նե րը ֆի զի կա կան բռնու -
թյան հիմ նա կան զո հե րից են աշ խար հում։ Ֆի -
զի կա կան բռնու թյունն ար տա հայտ վում է դեմ -
քին հար վա ծե լով, ապ տա կե լով, հրե լով, գո -
տիով կամ պա րա նով հար վա ծե լով, ծանր ա -
ռար կա նե րով կամ դա նա կով վնա սե լով և ցան -
կա ցած այլ գոր ծո ղու թյուն, ո րը ֆի զի կա կան
հետևանք ներ ու նի8։ Ե րե խա նե րի դեպ քում այն
կա րող է հան ցա վոր դառ նալ՝ սպա նու թյուն (այդ
թվում՝ նո րա ծին նե րի), ինք նաս պա նու թյան հասց -
նե լը, հի վանդ ե րե խա յին օգ նու թյան չհաս նե լը,
վտան գի մեջ թող նե լը, մարմ նա վա ճա ռու թյամբ
զբաղ վե լը, ե րե խա նե րի թրա ֆի քին գը և այլն։

Ե րե խա նե րը հա ճախ ֆի զի կա կան բռնու -
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թյան զոհ են դառ նում խտրա կա նու թյան պատ -
ճա ռով, ո րի հիմ քում կա րող է ըն կած լի նել հաշ -
ման դա մու թյու նը, ար տա քին տես քը, սե ռա կան
կողմ նո րո շու մը, ռա սա յա կան, էթ նիկ կամ կրո -
նա կան ուղղ վա ծու թյու նը և այլն9.

Բռ նու թյան հա ջորդ տե սա կը սե ռա կան
բռնու թյունն է։ Անգ լե րեն տեր մի նա բա նու թյամբ՝
child sexual abuse։ Ա մե րի կա ցի հե տա զո տող -
ներն այս տեր մի նը սահ մա նում են որ պես ե րե -
խա յի նկատ մամբ ցան կա ցած տե սա կի սե ռա -
կան գոր ծո ղու թյուն (այդ թվում՝ սե ռա կան օր -
գան նե րի փա ղաք շանք, մերկ մարմ նին դիպ -
չել, ար յու նապղ ծություն, բռնա բա րու թյուն, սե -
ռա կան շա հա գոր ծում, պոռ նոգ րա ֆիկ նյու թե -
րում նկա րա հա նում և այլն) դե ռա հաս կամ չա -
փա հաս ան ձի կող մից10։

Ե րե խա նե րի նկատ մամբ սե ռա կան բռնու -
թյու նը ե րե խա յի ներգ րա վումն է սե ռա կան գոր -
ծո ղու թյուն նե րում, ո րոնք նա լիո վին չի հաս կա -
նում, ո րոնց ե րե խան, իր տա րի քին հա մա պա -
տաս խան զար գաց ման ա ռան ձա հատ կու թյուն -
նե րից ել նե լով, չի կա րող տալ հա մա ձայ նու թյուն,
ո րոնք խախ տում են հա սա րա կու թյու նում առ կա
ար ժեք ներն ու նոր մե րը։ Ե րե խա յի նկատ մամբ
սե ռա կան բռնու թյու նը դրսևոր վում է ե րե խա յի և
մե ծա հա սա կի միջև վստա հու թյուն և իշ խա նու -
թյուն են թադ րող հա րա բե րու թյուն նե րում։ Այս -
պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են նե րա ռել,
բայց չսահ մա նա փակ վել հետևյալ ա րարք նե րով. 

- ե րե խա յին հար կադ րան քի կամ սպառ -
նա լի քի մի ջո ցով ցան կա ցած ա նօ րի նա -
կան սե ռա կան գոր ծու նեու թյան մեջ
ներգ րա վե լով,

- ե րե խա յի շա հա գոր ծու մը մարմ նա վա -
ճա ռու թյան կամ այլ սե ռա կան ակ տի -
վու թյան մեջ,

- ե րե խա նե րի շա հա գոր ծու մը պոռ նոգ րա -
ֆիկ տե սան յու թե րում11։

Նման գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են լի նել
ինչ պես ու ժի կի րառ մամբ, այն պես էլ ե րե խա -

նե րի հա մա ձայ նու թյամբ։ Սա կայն այն հա մար -
վում է հան ցա վոր ա րարք, ան կախ ե րե խա յի
հա մա ձայ նու թյու նը ստա նա լու հան գա ման քից,
քա նի որ նրանք, ի րենց տա րի քի հո գե բա նա -
կան և ֆի զի կա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րը հաշ վի առ նե լով, չեն կա րող հաս կա նալ այդ
գոր ծո ղու թյուն նե րի էու թյու նը։

Վի ճա կագ րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ աշխար -
հում յու րա քանչ յուր 8-րդ ե րե խան իր կյան քի ըն -
թաց քում են թարկ վել է սե ռա կան բռնու թյան12։

Ինչ պես նշե ցինք` բռնու թյան հա ջորդ տե -
սա կը հո գե բա նա կան կամ հու զա կան բռնու -
թյունն է։ Ե՛վ ֆի զի կա կան, և՛ սե ռա կան բռնու -
թյան են թարկ ված ե րե խա նե րի մոտ ան խու սա -
փե լիո րեն վե րա նում են ըն տա նե կան սի րո և
վս տա հու թյան զգա ցո ղու թյուն նե րը, ա ռա ջա -
նում է վախ, ընդ հա նուր առ մամբ հո գե բա նա -
կան բռնու թյուն։ Հո գե բա նա կան բռնու թյու նը
զու գակց վում է ֆի զի կա կան կամ սե ռա կան
բռնու թյան հետ։ Հո գե բա նա կան բռնու թյուն է
հա մար վում այն պի սի վար քա գի ծը, ո րը վնա -
սում է ե րե խա յի ինք նագ նա հա տա կա նը և հու -
զա կան ո լոր տը: Այն կա րող է ար տա հայտ վել ե -
րե խա յին այլ ան վամբ կո չե լով, ա մո թա լի ի րա -
վի ճա կում դնե լով, մեր ժե լով, սի րո բա ցա կա յու -
թյամբ և սպառ նա լիք նե րով13։ 

Ման կա բու ժու թյան ա մե րիկ յան ա կա դե -
միա յի հե տա զո տու թյուն նե րի շրջա նա կում հո -
գե բա նա կան բռնու թյու նը սահ ման վում է որ -
պես ըն տա նի քի ան դա մի կող մից գոր ծո ղու -
թյուն (մեր ժում, ա հա բե կում) կամ ան գոր ծու -
թյուն (ե րե խա նե րի սո ցիա լա կան փո խազ դե ցու -
թյուն նե րի ան տե սում), ո րը կա րող է լի նել վեր -
բալ և ոչ վեր բալ, ակ տիվ և պա սիվ, վնաս
պատ ճա ռե լու դի տա վո րու թյամբ կամ ա ռանց
դի տա վո րու թյան, և ո րը բա ցա սա կան է ազ -
դում ե րե խա յի կոգ նի տիվ, սո ցիա լա կան, հու -
զա կան և ֆի զի կա կան զար գաց ման վրա։ Հո -
գե բա նա կան բռնու թյու նը հան գեց նում է զար -
գաց ման, կրթու թյան, սո ցիա լա կա նաց ման, ա -
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պա կա ռու ցո ղա կան վար քագ ծի և հո գե կան շե -
ղում նե րի խնդիր նե րի14։

Ըն տա նի քում հո գե բա նա կան բռնու թյու նը
նե րա ռում է.

1. Մեր ժում՝ ստո րա ցում, ծաղ րել, քննա դա -
տու թյուն, հան րա յին նվաս տա ցում և այլն,

2. Ա հա բե կում՝ կյան քին սպառ նա ցող ա -
րարք ներ. ստի պել ե րե խա յին զգալ ան պի տան,
ոչ ի րա տե սա կան սպա սում ներ, ո րոնց չկա -
տար ման արդ յուն քում ե րե խա յին կորց նե լու
սպառ նա լիք, վտան գի մեջ թող նե լու սպառ նա -
լիք, բռնու թյան գոր ծադր ման սպառ նա լիք ե րե -
խա յի հա մար սի րե լի ան ձանց կամ կեն դա նի -
նե րի նկատ մամբ,

3. Շա հա գոր ծում կամ ա նա ռա կա ցում (հա -
կա հա սա րա կա կան վար քագ ծի խրա խու սում)

4. Հու զա կան ար ձա գան քի մեր ժում՝ ե րե -
խա յի նկատ մամբ սի րո և ու շադ րու թյան ար -
տա հայտ ման ձա խո ղում կամ ան կա րո ղու թյուն,

5. Մե կու սա ցում՝ ա զատ տե ղա շար ժի և սո -
ցիա լա կան շփում նե րի ար գելք,

6. Ան հետևո ղա կան դաս տիա րա կու թյուն,
7. Հո գե կան, բժշկա կան և կր թա կան կա -

րիք նե րի ան տե սում,
8. Ըն տա նի քի այլ ան դամ նե րի միջև առ կա

բռնու թյուն15։
Բռ նու թյան հա ջորդ տե սակն ան տե սումն է

ե րե խա յի պա հանջ մունք նե րի չբա վա րա րու մը։
Ան տե սու մը կա րող է ար տա հայտ վել չկե րակ րե -
լով, հա գուս տով չա պա հո վե լով, բժշկա կան օգ -
նու թյուն չցու ցա բե րե լով, ե ղա նա կին ոչ հա մա -
պա տաս խան հա գուստ տրա մադ րե լով։ Գո յու -
թյուն ու նի նաև կրթա կան ան տե սում, ո րը վե -
րա բե րում է ե րե խա յին կրթու թյամբ չա պա հո վե -
լուն։ Ան տե սում է նաև հո գա տա րու թյան, սի րո
բա ցա կա յու թյու նը16։ Այն կա րող է հան գեց նել ե -
րե խա յի ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան ա ռող -
ջու թյան վատ թա րաց մա նը։ Այս ի րա վի ճա կին
հա մա պա տաս խան գո յու թյուն ու նի «պա սիվ ան -
տե սում» հաս կա ցու թյու նը, ո րը նշա նա կում է ե -

րե խա նե րի մե կու սա ցում, միայ նակ թող նել ա -
ռանց հետևե լու և հա ճախ նաև մեր ժու մը17։

ԱՄՆ ա ռող ջա պա հու թյան և սո ցիա լա կան
ծա ռա յու թյուն նե րի նա խա րա րու թյան ներ քո գոր -
ծող Ե րե խա նե րի նկատ մամբ դա ժան վե րա բեր -
մուն քի և ան տես ման գրա սեն յա կի զե կույց նե -
րում ան տես ման տե սակ նե րը դա սա կարգ վում
են մի քա նի խմբե րում. 

 ֆի զի կա կան ան տե սում (լքում, ար տաք -
սում, այլ ան ձանց հսկո ղու թյան տակ
թող նե լը, վտա րում, սննդա յին ան տե -
սում, հա գուս տի ան տե սում, հի գիե նա յի
ան տե սում և այլն), 

 բժշկա կան ան տե սում, (ա ռող ջու թյան ա -
պա հով ման մեր ժում, ա ռող ջու թյան ա -
պա հով ման ու շա ցում), 

 ոչ պատ շաճ վե րահս կո ղու թյուն,
 հու զա կան ան տե սում,
 կրթա կան ան տե սում18։ 
Ընդ հա նուր առ մամբ ըն տա նի քում ե րե խա -

նե րի նկատ մամբ բռնի գոր ծո ղու թյուն նե րը կա -
րե լի է պայ մա նա կա նո րեն բա ժա նել 2 խմբի՝
անձ նա վոր ված և ա պաանձ նա վոր ված։ Ա ռա -
ջի նի դեպ քում մի ջանձ նա յին կամ նե րըն տա նե -
կան հա րա բե րու թյուն նե րի են թա տեքս տում
բռնու թյունն ուղղ ված է ըն տա նի քում ե րե խա նե -
րից կոնկ րետ մե կին։ Ա պաանձ նա վոր ված բռնու -
թյան դեպ քում գործ ու նենք բռնու թյան այն պի -
սի դեպ քե րի հետ, ո րոնք հիմն վում են բռնա -
րա րի ներ քին հո գե բա նա կան վի ճա կի վրա.
նրանց նպա տա կը ոչ թե ե րե խա յին վնա սելն է,
այլ հո գե բա նա կան պա հանջ մունք նե րի բա վա -
րա րու մը, և այս պա րա գա յում բռնա րարն ի
սկզբա նե չի ընտ րում իր բռնու թյան օբ յեկ տին։ 

Ըն տա նի քում ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռնու -
թյամբ կա տար վող վե րոնշ յալ գոր ծո ղու թյուն նե -
րը կա րե լի է դա սա կար գել նաև, ըստ վտան գա -
վո րու թյան աս տի ճա նի, հետևյալ խմբե րում.

 Պան դե միկ (ա մե նա տա րած ված տե սակն
է)՝ քույր-եղ բայր նե րի միջև, ծնող նե րի և
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14 Psychological Maltreatment Roberta Hibbard, Jane Barlow, Harriet MacMillan and the Committee on Child Abuse and
Neglect and AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY, Child Maltreatment and Violence
Committee Pediatrics August 2012, p. 372.

15 The Psychological Maltreatment of Children−−Technical Report, Steven W. Kairys, Charles F. Johnson and Committee on
Child Abuse and Neglect, Pediatrics 2002; p. 1.

16 Child Neglect: A Guide for Prevention, Assessment, and Intervention, Diane DePanfilis, 2006, p. 89.
17 The Psychological Maltreatment of Children−Technical Report, Steven W. Kairys, Charles F. Johnson and Committee on

Child Abuse and Neglect, Pediatrics 2002; p. 38.
18 Child Neglect: A Guide for Prevention, Assessment, and Intervention, Diane DePanfilis, 2006, p. 11-14. 



ըն տա նի քի այլ բա րե կամ նե րի կող մից
ե րե խա նե րի նկատ մամբ ֆի զի կա կան և
վեր բալ ագ րե սիա,

 Սուր (դրվա գա յին բնույթ ու նե ցող)՝ բռնա -
բա րու թյուն, ֆի զի կա կան և սե ռա կան
շա հա գոր ծում, ծնող նե րի կող մից ոչ
պատ ճաշ խնա մա տա րու թյուն

 Էքստ րաօր դի նար (հազ վագ յուտ հան դի -
պող)՝ ե րե խա նե րի առևան գում, սպա -
նու թյուն19։

Այն ըն տա նիք նե րը, որ տեղ հա րա բե րու -
թյուն նե րը կա ռուց վում են բռնու թյան հի ման
վրա, հա մար վում են բարձր ռիս կայ նու թյուն ու -
նե ցող ներ։ Յու րա քանչ յուրն, ով ապ րում է ըն -
տա նե կան բռնու թյան պայ ման նե րում, եր բեք
չի կա րող ի րեն հո գե բա նո րեն անվ տանգ զգալ։
Ըն տա նի քում առ կա բռնու թյունն իր դրսևոր -
ման յու րա հա տուկ ձևերն է ու նե նում ե րե խա նե -
րի նկատ մամբ։ 

1. Տրավ մա տիկ սթրե սա յին հա կազ դե -
ցու թյուն՝ բնո րոշ է բռնու թյան են թարկ ված ե -
րե խա նե րին և ար տա հայտ վում է վա խի և տագ -
նա պայ նու թյան զգա ցո ղու թյուն նե րով, քնի
խախտ մամբ, ա խոր ժա կի բա ցա կա յու թյամբ,
ան հանգս տու թյամբ։

2. Կաս կա ծամ տու թյուն և անվս տա հու -
թյուն՝ բռնու թյան են թարկ ված ե րե խա նե րը դժվա -
րու թյամբ են սկսում վստա հել մե ծա հա սակ նե -
րին։ Նրան ցից շա տերն աշ խար հը հա մա րում
են վտան գա վոր վայր։ Նրանք ո չինչ այլև չեն
սպա սում ի րենց ծնող նե րից և շր ջա պա տից։ Այս
ե րե խա նե րը մշտա պես կար ծում են, որ բո լո րը
փոր ձում են ի րենց ցավ պատ ճա ռել։ 

3. Ընկ ճախտ և ինք նաս պա նու թյան վար -
քա գիծ՝ բռնու թյան են թարկ ված ե րե խա նե րի
մոտ հա ճախ կա րող են դրսևոր վել ընկ ճախ տի
ախ տա նիշ ներ, ո րոնք ար տա հայտ վում են
տխրու թյամբ և դրա կան զգա ցո ղու թյուն նե րը
չըն դու նե լու հա կու մով։ Ա ռա վել ու ժեղ ար տա -
հայտ ված ընկ ճախ տի դեպ քում ե րե խա յի մոտ
ա ռա ջա նում են ինք նաս պա նու թյան մտքեր։ 

4. Իմ պուլ սի վու թյուն և վար քագ ծա յին
խան գա րում ներ՝ այս դեպ քում ե րե խա նե րը

հա ճախ դրսևո րում են ա պա կա ռու ցո ղա կան և
ան վե րահս կե լի վար քա գիծ տա նը և դպ րո ցում։
Նրանք ա ռանձ նա նում են հա սա կա կից նե րի և
քույր-եղ բայր նե րի նկատ մամբ ագ րե սի վու թյամբ։
Այս ե րե խա նե րը կա րող են հա ճախ փա խուս տի
դի մել տա նից։ 

5. Ցածր ինք նագ նա հա տա կան՝ այս դեպ -
քում ե րե խա ներն ի րենց նկատ մամբ դժգո հու -
թյուն և ար հա մար հանք են դրսևո րում։ Այս
երևույ թը հիմ նա կա նում հա տուկ է սե ռա կան
բռնու թյան են թարկ ված ե րե խա նե րին, ո րոնք
ա մո թի և մեղ քի զգա ցո ղու թյուն ներ ու նեն ի -
րենց հետ կա տար վա ծի հա մար։ 

6. Դպ րո ցում հե տաքրք րու թյան կո րուստ՝
բռնու թյան են թարկ ված ե րե խա նե րի մոտ ձևա -
վոր վում է թե րար ժե քու թյան զգա ցո ղու թյուն։
Նրանք ա մեն պա հի սպա սում են ան հա ջո ղու -
թյան և կորց նում են ի րենց ու ժե րի հան դեպ
հա վա տը20։

Այս պի սով՝ խո սե լով ըն տա նի քում ե րե խա -
նե րի նկատ մամբ բռնու թյան մա սին, կարևոր
նշա նա կու թյուն ու նի այն հան գա ման քը, թե
արդ յո՞ք ե րե խա յի նկատ մամբ բռնու թյուն գոր -
ծադ րող անձն իր կող մից կա տար ված գոր ծո -
ղու թյուն նե րը ո րա կում է որ պես բռնու թյուն։ Այս
պա րա գա յում ա ռա ջար կում ենք բռնու թյան սահ -
մա նու մը տա լիս կարևո րել կող մե րի սուբ յեկ -
տիվ ըն կա լում նե րը։ 

Կարևոր է նաև բռնու թյան նպա տա կը։ Չէ՞
որ ծնող նե րը ո րոշ գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա -
րում են ե րե խա յի շա հե րից ել նե լով՝ դա սե րը
սո վո րել, ստի պել դե ղա հաբ ըն դու նել, հա ճա -
խել ե րաժշ տա կան դպրոց (բազ մա թիվ հայտ նի
եր գա հան նե րի մա նուկ հա սա կում ծնող նե րը
ստի պել են զբաղ վել ե րաժշ տու թյամբ) և այլն։ 

Ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռնու թյու նից խո -
սե լիս՝ պետք է նաև ու շադ րու թյուն դարձ նել, թե
ե րե խան որ տա րի քա յին խմբում է։ Դե ռա հա -
սու թյան տա րի քի ե րե խա ներն ա վե լի բարձր ի -
րա վա գի տակ ցու թյուն ու նեն, քան փոք րե րը։
Հետևա բար վեր ջին ներս ա վե լի «պաշտ պան -
ված» են, քան՝ մնա ցա ծը։ 
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19 Насилие над детьми: Сходство и различие психологических последствий И.А. Фурманов, «Теоретические и
прикладные аспекты кризисной психологии». Сб. науч. трудов. – Мн.: НИО, 2001. – С. 150-158. 

20 Насилие над детьми: Сходство и различие психологических последствий И.А. Фурманов, «Теоретические и
прикладные аспекты кризисной психологии». Сб. науч. трудов. – Мн.: НИО, 2001. – С. 150-158, էջ 150:
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Ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան ե րաշ խա վոր -
ման, ան ձանց օ րեն քի ո գով դաս տի րա կե լու,
վեր ջին նե րիս մոտ հա կաի րա վա կան վար քա -
գծի դրսևո րում նե րի բա ցառ ման գոր ծում կոր -
դի նալ տեղ է զբա ղեց նում վար չա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան մի ջո ցի կի րա ռու մը՝ որ պես ի -
րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան տե -
սակ:

Վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը կի -
րառ վում է վար չա կան զան ցան քի հա մար: ՀՀ-
ում վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյունն ի րա -
կա նաց վում է ինչ պես դա տա կան, այն պես էլ
ար տա դա տա կան կար գով:

Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րը՝ որ պես
հա կաի րա վա կան վար քագ ծի ու րույն տե սակ,
կա րող են դրսևոր վել ինչ պես ուղ ղա կի, այն -
պես էլ ա նուղ ղա կի ձևով:

Վար չա կան ի րա վա խախտ ման ուղ ղա կի
դրսևոր ման ինս տի տուտն իր էու թյամբ ա վե լի
պարզ է, քան վար չա կան ի րա վա խախտ ման
ա նուղ ղա կի դրսևոր ման ինս տի տու տը:

Վար չա կան ի րա վա խախտ ման ուղ ղա կի
դրսևո րումն, ըստ էու թյան, վար չա կան ի րա վա -
խախ տումն ան ձի կող մից ան ձամբ կա տա րելն
է:

Այ սինքն՝ անձն ինքն է դրսևո րում հա կաի -
րա վա կան վար քա գիծ, ո րը կա րող է ար տա -
հայտ վել ինչ պես գոր ծո ղու թյամբ, այն պես էլ
ան գոր ծու թյամբ: Գոր ծո ղու թյամբ է դրսևոր վում,
օ րի նակ, ար գել ված տե ղում ա նա սուն ներ պա -
հե լը, իսկ ան գոր ծու թյամբ է դրսևոր վում, օ րի -
նակ, վթա րի փաս տի թաքց նե լը:

Ի տար բե րու թյուն վար չա կան ի րա վա -
խախտ ման ուղ ղա կի դրսևոր ման՝ վար չա կան
ի րա վա խախտ ման ա նուղ ղա կի դրսևո րումն ա -
վե լի լայ նա բո վան դակ է, դրա էու թյու նն այն է,
որ ան ձը վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան
է են թարկ վում ոչ ան ձամբ իր կող մից կա տար -
ված ի րա վա խախտ ման հա մար:

Ի րա վա խախտ ման ա նուղ ղա կի դրսևոր -

ման իսնս տի տու տի կարևոր տարր է այն հան -
գա ման քը, որ ա նուղ ղա կի վար չա կան ի րա վա -
խախ տում կա րող է կա տար վել միայն ֆի զի կա -
կան ան ձի կող մից (այդ թվում պաշ տո նա տար
անձ նաց):

Չի կա րող ի րա վա խախ տումն ա նուղ ղա կի
կեր պով դրսևո րո վել ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ
կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մից:

Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ա նուղ ղա -
կի ձևով կա րող է դրսևոր վել եր կու ի րա վա կան
ե ղա նակ նե րով՝

1. վար չա կան ի րա վա խախտ ման ա նուղ -
ղա կի դրսևո րում՝ պայ մա նա վոր ված ո -
րո շա կի պաշ տո նեա կան դիր քով,

2. վար չա կան ի րա վա խախտ ման ա նուղ -
ղա կի դրսևո րում՝ պայ մա նա վոր ված ո -
րո շա կի ի րա վունք նե րի առ կա յու թյամբ:

Թ վարկ ված նե րից ա ռա ջի նի էու թյու նն այն
է, որ ան ձը զբա ղեց նե լով, որևէ պաշ տո նա տար
դիրք, կա րող է վար չա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան են թարկ վել ի պաշ տո նե:

Պաշ տո նա տար դիրք եզ րույ թը վե րա բե -
րում է ինչ պես պե տա կան ո րո շա կի պաշ տո նի
զբա ղեց մա նը (աշ խա տա կազ մի ղե կա վար, աշ -
խա տա կազ մի քար տու ղար, գլխա վոր քար տու -
ղար), այն պես էլ մաս նա վոր ո լոր տի ի րա վա -
բա նա կան ան ձի ղե կա վար պաշ տոն զբա ղեց -
նե լուն (տնօ րեն, նա խա գահ և այլն):

ՎԻՎ օ րենսգր քի 9-րդ հոդ վա ծով սահ ման -
ված հաս կա ցու թյու նից բխում է, որ վար չա կան
ի րա վա խախտ ման առ կա յու թյան փաս տի մա -
սին կա րող է խոսվել միայն հետևյալ հատ կա -
նիշ նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյան դեպ -
քում՝

1. Կա տար ված ա րար քը պետք է ու նե նա
հա կա հա սա րա կա կան բնույթ,

2. Կա տար ված ա րար քը պետք է ու նե նա
հա կաի րա վա կան բնույթ,

3. Ա րար քի դրսևոր ման մեջ ան ձը պետք է
ու նե նա մե ղա վո րու թյուն,
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4. Կա տար ված ա րար քը պետք է ա ռա ջաց -
նի պա տաս խա նատ վու թյուն (ա րար քի
պատ ժե լիու թյու նը):

Նշ ված հատ կա նիշ նե րի շար քից անհ րա -
ժեշտ է ա ռանձ նաց նել թվով եր րորդ հատ կա -
նի շը, այն է՝ ա րար քի դրսևոր ման մեջ ան ձը
պետք է ու նե նա մե ղա վո րու թյուն, այ սինքն՝
զան ցան քի սուբ յեկ տիվ կող մը, ո րի հատ կա -
նիշն, ըստ էու թյան, մեղքն է, ան ձի հո գե բա -
նա կան, կա մա յին, գի տակ ցա կան վե րա բեր -
մունքն իր կող մից դրսևոր ված հա կաի րա վա -
կան վար քագ ծի նկատ մամբ: Ըստ էու թյան՝
զան ցան քի սուբ յեկ տի կող մը կա րող է դրսևոր -
վել միան դի տա վո րու թյամբ կամ անզ գու շու -
թյամբ: 

Նմա նօ րի նակ դրսևոր ման օ րենսդ րա կան
ուղ ղա կի ամ րագ րու մը վկա յում է այն մա սին,
որ ՎԻՎ օ րենսգր քի ի մաս տով վար չա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան կա րող են են թարկ վել
միայն ֆի զի կա կան ան ձինք:

Այ սինքն՝ ի րա վա բա նա կան ան ձինք չեն
կա րող հան դես գալ որ պես ՎԻՎ օ րենսգր քով
նա խա տես ված հա կաի րա վա կան ա րարք կա -
տա րե լու հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան սուբ յեկտ:1

Վե րոգր յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ա -
վե լի քան ա ռար կա յա կան ընդ հան րաց նում է
վար չա կան ի րա վա խախ տում կա տա րած ի րա -
վա բա նա կան ան ձի կող մից վար չա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցի կի րառ ման հա յե -
ցա կար գի ընդգ ծումը: Վար չա կան ի րա վա խախ -
տում նե րի վե րա բեր յալ օ րենսգր քի ի մաս տով ի -
րա վա բա նա կան ան ձը չի կա րող են թարկ վել
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան, իսկ վեր -
ջի նիս մեղ քը, կա տար ված տվյալ ի րա վա խախտ -
ման մեջ դրսևոր վում է որ պես պաշ տո նա տար
անձ, այ սինքն՝ պա տաս խա նատ վու թյան մի ջո -
ցի կի րա ռու մը պայ մա նա վոր ված է ոչ թե վեր -
ջի նիս ուղ ղա կի գոր ծո ղու թյամբ, այլ ա նուղ ղա -
կի՝ ո րո շա կի պաշ տո նեա կան դիրք զբա ղեց նե -
լով:

Նույն ի րա վի ճակն է դրսևոր վում ան հատ
ձեռ նար կա տի րոջ կող մից վար չա կան ի րա վա -
խախ տում կա տա րե լու դեպ քե րում: Ան հատ ձեռ -
նար կա տե րը ևս չի կա րող են թարկ վել վար չա -

կան պա տաս խա նատ վու թյան, վար չա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան կա րող է են թարկ վել ան -
հատ ձեռ նար կա տեր հան դի սա ցող ֆի զի կա -
կան ան ձը՝ որ պես պաշ տո նա տար անձ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դառ նա -
լով Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա -
բեր յալ օ րենսգր քով նա խա տես ված ի րա վա -
խախ տում նե րի՝ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ կող -
մից կա տար ման հա յե ցա կար գին, ինչ պես նաև
անդ րա դառ նա լով «պաշ տո նա տար անձ» եզ -
րույ թի հաս կա ցու թյա նը՝ ար ձա նագ րել է հե -
տևյա լը. «Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի
վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քում բա ցա կա յում է
«պաշ տո նա տար անձ» հաս կա ցու թյան սահ -
մա նումն այդ օ րենսգր քի ի մա սով, հետևաբար,
«պաշ տո նա տար անձ» և «քա ղա քա ցի» հաս -
կա ցու թյուն ներն «Ի րա վա կան ակ տե րի մա -
սին. ՀՀ օ րեն քի 86-րդ հոդ վա ծի հի ման վրա
պետք է մեկ նա բան վեն ընդ հա նուր ի մաս տով՝
չփո խե լով դրանց էու թյու նը, չնե ղաց նե լով կամ
չընդ լայ նե լով դրանք, ընդ ո րում, ի նկա տի ու -
նե նա լով այն, որ դրան ցից մե կի վե րա բեր յալ
տրված մեկ նա բա նու թյու նը ո րո շա կիաց նում է
մյու սի հաս կա ցու թյան տրա մա բա նա կան մեկ -
նա բա նու թյան սահ ման նե րը: Միա ժա մա նակ,
Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր -
յալ ՀՀ օ րենսգր քում «պաշ տո նա տար անձ»
հաս կա ցու թյան մեկ նա բան ման հա մար հարկ
է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ օ րենս -
գիր քը ըն դուն վել է դեռևս 1986 թվա կա նին՝
Խորհր դա յին ժա մա նակ նե րում, երբ պաշ տո -
նա տար անձ հաս կա ցու թյան տակ հաս կաց -
վում էր միայն պե տա կան իշ խա նա կան լիա -
զո րու թյուն նե րով օժտ ված ան ձը: Վար չա կան
ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ -
րենսգր քի ա ռա ջին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ի
թիվս այլ խնդիր նե րի, Վար չա կան ի րա վա -
խախ տում նե րի մա սին ՀՀ օ րենսդ րու թյան
խնդիր նե րից է կան խել ի րա վա խախ տում նե -
րը, իսկ «պաշ տո նա տար ան ձի» և «քա ղա քա -
ցու» նկատ մամբ կի րառ վող պա տաս խա նատ -
վու թյան մի ջո ցի տար բե րա կու մը նպա տակ է
հե տապն դում ա վե լի խիստ պա տաս խա նատ -
վու թյան են թար կել սահ ման ված կա նոն նե րի
կա տար ման ա պա հով ման պար տա կա նու թյուն
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կրող ան ձին, տվյալ դեպ քում պաշ տո նա տար
ան ձին:2

«Ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ մա սին» ՀՀ օ -
րեն քի ա ռա ջին հոդ վա ծը պա րու նա կում է ուղ -
ղա կի ամ րագ րում՝ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան նկատ -
մամբ ի րա վա բա նա կան ան ձանց գոր ծու նեու -
թյու նը կա նո նա կար գող կա նոն նե րի կի րառ ման
վե րա բեր յալ:

Աս վա ծի լույ սի ներ քո, հարկ է ար ձա նա -
գրել, որ ի րա վա սու մար մինն յու րա քանչ յուր
դեպ քում պաշ տո նա տար ան ձին պա տաս խա -
նատ վու թյան են թար կե լու մա սին ո րոշ ման ի -
րա վա չա փու թյու նը ստուգ ման են թար կե լիս,
պետք է հաշ վի առ նի Վար չա կան ի րա վա խախ -
տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 14-րդ
հոդ վա ծի դիս պո զից յա յով սահ մանված հա յե -
ցա կար գը, ո րում ամ րագր ված պաշ տո նա կան
պար տա կա նու թյուն հաս կա ցու թյու նը ՀՀ գոր -
ծող օ րենսդ րու թյան շրջա նակ նե րում պետք է
մեկ նա բա նել որ պես կազ մա կերպ չա կան ու կա -
ռա վար չա կան գոր ծա ռույթ ներ:

Նշ ված մեկ նա բա նու թյան տրա մա բա նու -
թյու նը հիմն ված է այն ի րա վա կան դա տո ղու -
թյան վրա, ըստ ո րի, թեև ան հատ ձեռ նար կա -
տե րը ձևա կա նո րեն օբ յեկ տիվ ի րա կա նու թյու -
նում որևէ պաշ տո նեա կան դիրք չի զբա ղեց -
նում, սա կայն ի րենց գոր ծու նեու թյունն ծա վա -
լե լիս նրանք ի րա կա նաց նում են դրա կա ռա վա -
րում ու կազ մա կեր պումն այն պես, ինչ պես դա
կի րա գոր ծեր նմա նօ րի նակ գոր ծու նեու թյամբ
զբաղ վող որևէ ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա -
վա րը՝ պաշ տո նա տար ան ձը:

Հետևա պես, այդ պա րա գա յում, երբ ՀՀ
գոր ծող օ րենսդ րու թյու նը պա հան ջում է որ պի -
սի ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ գոր ծու նեու թյան
կա նո նա կարգ ման նկատ մամբ կի րա ռեն այն
նույն կա նոն ներն ինչ ի րա վա բա նա կան ան ձի
գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ, ա պա ան հատ ձեռ -
նար կա տե րը վար չա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան ի մաս տով նույն պես պետք է ո րակ վի որ -
պես պաշ տո նա տար անձ, այն հան գա ման քի
ու ժով, որ նա ի րա կա նաց նում է ա ռա ջի նի հետ

բնույ թով նույ նան ման կազ մա կերպ չա կան ու
կա ռա վար չա կան գոր ծա ռույթ ներ:

Ի տար բե րու թյուն ո րո շա կի պաշ տո նեա -
կան դիր քով պայ մա նա վոր ված վար չա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցի կի րառ մա նը՝ Վար -
չա կան ի րա վա խախտ ման ա նուղ ղա կի դրսևոր -
ման մյուս տե սա կը պայ մա նա վոր ված է ան ձի
մոտ ո րո շա կի ի րա վուն քի առ կա յու թյամբ:

Այ սինքն՝ անձն ու նե նա լով ո րո շա կի ի րա -
վունք ներ, ինքն է իր ռիս կով պա տաս խա նատ -
վու թյուն կրում այդ ի րա վունք նե րի՝ այլ ան ձանց
կող մից միջ նոր դա վոր ված չա րա շահ ման հա -
մար:3

Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի ա նուղ -
ղա կի դրսևոր ման այս տե սա կը կա րող է պայ -
մա նա վոր ված լի նել օ րի նակ սե փա կա նու թյան,
վար ձա կա լու թյան, գույ քի ան հա տույց օգ տա -
գործ ման և այլ ի րա վունք նե րի առ կա յու թյան
դեպ քե րում:

Վե րոգր յա լից հետևում է, որ ի րա վուն քից
օգտ վե լու հնա րա վո րու թյունն իր կամ քով ա -
ռանց ի րա վա կան հիմ քի հանձ նե լով այլ ան ձի
հա յե ցո ղու թյա նը, այդ ի րա վուն քի հաս ցեա տե -
րը պետք է ա պա հո վի, որ ի րա վունքն ի րաց վի
եր րորդ ան ձի կող մից ի րա վա չափ, և կ րում է
դրա չա պա հով ման բա ցա սա կան հետևանք նե -
րի ռիս կը` վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան
են թարկ վե լու ձևով:

Փաս տո րեն, տվյալ դեպ քում ի րա վուն քի
հաս ցեա տերն են թարկ վում է վար չա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան ոչ թե այլ ան ձի կող մից,
այլ իր կող մից մե ղա վո րու թյամբ կա տար ված
ա րար քի հա մար, ին չը հա մա պա տաս խա նում է
«անձ նա կան պա տաս խա նատ վու թյան» և «ըստ
մեղ քի պա տաս խա նատ վու թյան» սկզբունք նե -
րին:4

Ի հար կե այս դա տո ղու թյու նը կի րա ռե լի չէ
բո լոր դեպ քե րի հա մար, սա կայն վար չա կան
պա տաս խա նատ վու թյան սուբ յեկ տի ճիշտ ընտ -
րու թյուն կա տա րե լու հար ցի պարզ ման նպա -
տա կով անհ րա ժեշտ է քննարկ ման ա ռար կա
դարձ նել նաև այս հան գա ման քը:

Օ րի նակ՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե -
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2 Տե՛ս ՀՀ առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության
Կոտայքի մարզային կենտրոնի հայցի ընդդեմ Սեդա Ադամյան՝ վարչական տուգանքը բռնագանձելու պահանջով
թիվ 3-690/ՎԴ քաղաքացիական գործով 30.03.2007 թվականի որոշումը:

3 Տե՛ս ՀՀ սահմանադրական դատարանը, 21.06.2016 թվականի թիվ ՍԴՈ-1282 որոշումը:
4 Տե՛ս ՀՀ սահմանադրական դատարանը, 12.10.2010 թվականի թիվ ՍԴՈ-920 որոշումը:



րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 154-րդ հոդ վա -
ծի ա ռա ջին մա սի ա ռա ջին պար բե րու թյու նը
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա -
տե սում սե փա կա նու թյան կամ հո ղօգ տա գործ -
ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց կող մից այդ
հո ղա մա սի վրա շեն քեր և շի նու թյուն ներ ինք -
նա կամ կա ռու ցե լու, ինչ պես նաև բազ մաբ նա -
կա րան շեն քե րում կամ շեն քե րին կից ինք նա -
կամ կա ռույց ներ կա տա րե լու հա մար:

Վե րոգր յալ ի րա վա նոր մի տրա մա բա նու -
թյու նից բխում է, որ ան ձը, ու նե նա լով ան շարժ
գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վունք,
կրում է այդ գույ քի մի ջո ցով կամ այդ ան շարժ
գույ քի տա րած քում հա կաի րա վա կան վար քագ -
ծի դրսևո րում նե րի բա ցառ ման պո զի տիվ պար -
տա կա նու թյուն, իսկ այդ պար տա կա նու թյան
ոչ պատ շաճ ի րա կա նաց ման կամ առ հա սա -
րակ ան տես ման պայ ման նե րում հնա րա վոր
բա ցա սա կան հետևանք նե րի ռիս կը կրում է
հենց գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք ներ ու նե ցող
ան ձը:

Աս վա ծի դա սա կան օ րի նակ է ճա նա պար -
հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում -
նե րի հա մար կի րառ վող վար չա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան մի ջո ցը, որ պի սի ի րա վա հա -
րա բե րու թյան մա սին ի րա վա կան դիր քո րո շում
է ար տա հայ տել նաև Մար դու ի րա վունք նե րի
եվ րո պա կան դա տա րա նը:5

Այս պի սիով՝ վե րոգր յալ եր կու հա յե ցա կար -
գե րի ընդ հան րա ցու մից հան գում ենք հետևյալ
ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րին՝

1. Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե -
րա բեր յալ օ րենսգր քով նա խա տես ված ի րա վա -
խախ տում ներ կա տա րե լու հա մար, որ պես վար -
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան սուբ յեկտ կա -
րող են հան դես գալ միայն ֆի զի կա կան ան -
ձինք:

2. Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե -
րա բեր յալ օ րենսգր քից բա ցի, այլ ի րա վա կան
ակ տե րում (օ րի նակ՝ Հար կա յին օ րենս գիրք,
«Գո վազ դի մա սին» ՀՀ օ րենք և այլն) նա խա -
տես ված վար չա կան ի րա վա խախ տում ներ կա -
տա րե լու հա մար, որ պես վար չա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան սուբ յեկտ կա րող են հան դես
գալ ինչ պես ֆի զի կա կան ան ձինք, այն պես էլ ի -

րա վա բա նա կան ան ձինք և ան հատ ձեռ նար -
կա տե րե րը:

3. Այն դեպ քում, երբ Վար չա կան ի րա վա -
խախ տում նե րի վե րա բեր յալ օ րենսգր քով նա -
խա տես ված ի րա վա խախ տում ներ կա տար վում
է ֆի զի կա կան ան ձի կող մից ուղ ղա կի դրսևոր -
մամբ, ա պա վար չա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան սուբ յեկտ է հան դի սա նում տվյալ ֆի զի -
կա կան ան ձը:

4. Այն դեպ քում, երբ ի րա վա բա նա կան ան -
ձանց կող մից դրսևոր վում է հա կաի րա վա կան
վար քա գիծ, ո րի հա մար Վար չա կան ի րա վա -
խախ տում նե րի վե րա բեր յալ օ րենսգր քով նա -
խա տես ված է վար չա կան պա տաս խա նատ վու -
թյուն, ա պա որ պես պաշ տո նա տար անձ, վար -
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան սուբ յեկտ է
հան դի սա նում տվյալ ի րա վա բա նա կան ան ձի
գոր ծա դիր մարմ նի ղե կա վա րը՝ տնօ րե նը, նա -
խա գա հը և այլն (որ պես պաշ տո նա տար անձ):

5. Այն դեպ քում, երբ ան հատ ձեռ նար կա -
տե րե րի կող մից դրսևոր վում է հա կաի րա վա -
կան վար քա գիծ, ո րի հա մար Վար չա կան ի րա -
վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ օ րենսգր քով նա -
խա տես ված է վար չա կան պա տաս խա նատ վու -
թյուն, ա պա վար չա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան սուբ յեկտ է հան դի սա նում, ան հատ ձեռ -
նար կա տեր հան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձը
(որ պես պաշ տո նա տար անձ):

6. Այն դեպ քում, երբ պե տա կան կամ հա -
մայն քա յին մար մին նե րի կող մից դրսևոր վում է
հա կաի րա վա կան վար քա գիծ, ո րի հա մար Վար -
չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ օ -
րենսգր քով նա խա տես ված է վար չա կան պա -
տաս խա նատ վու թյուն, ա պա որ պես պաշ տո -
նա տար անձ վար չա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան սուբ յեկտ է հան դի սա նում, այն ան ձը, ով
ի րա վա խախտ ման կա տար ման պա հին, հա -
մա պա տաս խան հաշ վա ռում վա րող պե տա կան
մարմ նում գրանց ված է որ պես տվյալ պե տա -
կան կամ հա մայն քա յին մարմ նի աշ խա տա -
կազ մի ղե կա վար, աշ խա տա կազ մի քար տու -
ղար կամ գլխա վոր քար տու ղար:

7. Այն դեպ քում, երբ ան ձը ո րո շա կի գույ քի
նկատ մամբ ու նի սե փա կա նու թյան կամ դրան
նմա նեց վող այլ ի րա վունք ներ, ինքն է իր ռիս -
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5 Տե՛ս, O’Halloran and Francis v. The United Kingdom (15809/02, 25624/02) գործով Եվրոպական դատարանի
29.06.2007 թվականի վճիռը, 52-63-րդ կետեր:
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կով պա տաս խա նատ վու թյուն կրում իր այդ ի -
րա վունք նե րի այլ ան ձանց կող մից չա րա շահ -
ման հա մար (սույն դիր քո րո շու մը կի րա ռե լի չէ
բո լոր դեպ քե րի հա մար և են թա կա է պարզ ման
յու րա քանչ յուր դեպ քով ա ռան ձին): 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՀՀ Սահմանադրություն ընդունված
05.07.1995 թվականին, փոփոխված 2015
թվականին։

2. Վարչական իրավախախտումների
վերաբերյալ օրենսգիրք ընդունված 06.12.1985
թվականին։ 

3. O’Halloran and Francis v. The United
Kingdom (15809/02, 25624/02) գործով
Եվրոպական դատարանի 29.06.2007 թվականի
վճիռը:

4. ՀՀ սահմանադրական դատարանը,
21.06.2016 թվականի թիվ ՍԴՈ-1282 որոշում:

5. ՀՀ սահմանադրական դատարանը,
12.10.2010 թվականի թիվ ՍԴՈ-920 որոշում:

6. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 28.09.2006
թվականին թիվ 3-1787 քաղաքացիական գործով
կայացված որոշում:

7. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 30.03.2007
թվականին թիվ 3-690/ՎԴ քաղաքացիական
գործով կայացված որոշում:
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Այ լոց հետ միա վոր վե լու ա զա տու թյու նը հիմ -
նա րար ի րա վունք է, որն ան վե րա պա հո րեն ճա -
նաչ ված է մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ
մի ջազ գա յին կարևո րա գույն փաս տաթղ թե րով:

Այս պես՝ Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ -
հա նուր հռչա կագ րի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի
հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ու նի միա վո րում -
ներ կազ մե լու ի րա վունք: 

Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա -
զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին եվ -
րո պա կան կոն վեն ցիա յի 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ու նի այ լոց
հետ միա վոր վե լու ա զա տու թյան ի րա վունք՝ նե -
րառ յալ իր շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար
արհ միու թյուն ներ ստեղ ծե լու և դրանց ան դա -
մակ ցե լու ի րա վուն քը:

Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մշա կու թա -
յին ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին դաշ նագ րի 8-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հա մա ձայն՝
պե տու թյուն նե րը պար տա վոր վում են ա պա հո -
վել յու րա քանչ յու րի՝ իր տնտե սա կան և սո ցիա -
լա կան շա հե րի ներ կա յաց ման ու պաշտ պա նու -
թյան նպա տա կով ար հես տակ ցա կան միու թյուն -
ներ ստեղ ծե լու և իր ընտ րու թյամբ ար հես տակ -
ցա կան միու թյան ան դա մակ ցե լու ի րա վուն քը:

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ նշված
դրույթ նե րը կի րա ռե լի են բո լոր ո լորտ նե րի բո -
լոր աշ խա տա կից նե րի նկատ մամբ, այ նուա մե -
նայ նիվ, դրանք պա րու նա կում են կարևոր վե -
րա պա հում ներ: Նշ ված փաս տաթղ թե րը պե -
տու թյուն նե րին հնա րա վո րու թյուն են տա լիս օ -
րի նա կան սահ մա նա փա կում ներ նա խա տե սել
զին ված ու ժե րի, ոս տի կա նու թյան կամ պե տա -
կան վար չա կազ մի ան դամ նե րի հա մար:

Հա վա նա բար հենց այս հնա րա վո րու թյան
հի ման վրա էլ մեր օ րենսդ րու թյամբ նույն պես

զին ծա ռա յող նե րի հա մար նա խա տես վել է նման
սահ մա նա փա կում: Այս պես՝ «Զին վո րա կան ծա -
ռա յու թյան և զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա -
սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-
րդ կե տի հա մա ձայն՝ զին ծա ռա յողն ի րա վունք
չու նի ան դա մակ ցել որևէ ար հես տակ ցա կան
միու թյան: «Ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րի
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի
հա մա ձայն՝ ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պու -
թյան մաս նա կից (ան դամ) չեն կա րող լի նել, ի
թիվս այլ նի, նաև զին ված ու ժե րի ծա ռա յող նե -
րը:

Կարևոր է նշել, որ Եվ րո պա յի խորհր դի
խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի թիվ 1572
(2002) հանձ նա րա րա կա նը ող ջու նե լի է հա մա -
րում զին ծա ռա յող նե րին ար հես տակ ցա կան միու -
թյուն ներ ձևա վո րե լու հնա րա վո րու թյուն տա լը:
Մաս նա վո րա պես, հանձ նա րա րա կա նի 5-րդ կե -
տի հա մա ձայն՝ զին ված ու ժե րի ան դամ նե րը՝
որ պես «հա մազ գես տով քա ղա քա ցի ներ», խա -
ղաղ պայ ման նե րում պետք է լիար ժեք ի րա -
վունք ու նե նան հիմ նադ րել, միա նալ և ակ տի -
վո րեն մաս նակ ցել ժո ղովր դա վա րա կան ինս -
տի տուտ նե րի շրջա նակ նե րում ստեղծ ված հա -
տուկ միու թյուն նե րի՝ ծա ռա յո ղա կան պար տա -
կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս ի րենց մաս նա գի -
տա կան շա հե րը պաշտ պա նե լու հա մար: Հանձ -
նա րա րա կա նի 7-րդ կե տով պե տու թյուն նե րին
ա ռա ջարկ վում է վե րաց նել զին ված ու ժե րի ան -
դամ նե րի հա մար ներ կա յում գոր ծող՝ միա վո -
րում ներ կազ մե լու ան հիմն սահ մա նա փա կում -
նե րը, և այդ նպա տա կով զին վո րա կան օ րենսդ -
րու թյան մեջ կա տա րել հա մա պա տաս խան փո -
փո խու թյուն ներ: 

Խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղովն իր մո -
տե ցու մը հաս տա տել է նաև թիվ 1742 (2006)
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ՌԱԶՄԻԿ ՄԱՐԻԿՅԱՆ
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի
Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների
իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի 
գիտակրթական միջազգային կենտրոնի
Քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի դասախոս
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
____________________________________________________________________________________________________________

¼ÆÜìàð²Î²Ü ²ðÐØÆàôÂÚàôÜÜºðÀª ØÆ²ìàðàôØÜºðÆ
²¼²îàôÂÚ²Ü Ð²Ø²îºøêîàôØ



53

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

հանձ նա րա րա կա նում, ո րով մեկ ան գամ ևս
ան դամ պե տու թյուն նե րին կոչ է ա րել թույլ տալ
զին ծա ռա յող նե րին միա նալ մաս նա գի տա կան
ներ կա յա ցուց չա կան միա վո րում նե րին կամ արհ -
միու թյուն նե րին, ո րոնք օժտ ված կլի նեն բա -
նակ ցե լու լիա զո րու թյամբ, և զին ված ու ժե րի
անձ նա կազ մի բո լոր խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ -
նե րի ներգ րավ մամբ հիմ նել խորհր դատ վա կան
մար մին ներ: 

Մի ջազ գա յին ի րա վա կան փաս տաթղ թե -
րով սահ ման վում են զին ծա ռա յող նե րի ար հես -
տակ ցա կան միու թյուն նե րի ձևա վոր ման և գոր -
ծու նեու թյան չա փա նիշ ներ, ո րոնք պե տու թյուն -
նե րը պետք է ա պա հո վեն: Մաս նա վո րա պես՝

1. պե տու թյուն նե րը պետք է բո լոր զին ծա -
ռա յող նե րին թույ լատ րեն ան դա մակ ցել կամ
մաս նա գի տա կան միա վոր ման կամ ի րենց շա -
հե րը ներ կա յաց նող արհ միու թյան,

2. այս միա վո րում նե րը պետք է ի րա վունք
ու նե նան խորհր դակ ցա կան մարմ նի կար գա -
վի ճա կով մաս նակ ցել զին ծա ռա յող նե րի ծա ռա -
յու թյան պայ ման նե րին վե րա բե րող քննար կում -
նե րին,

3. պետք է ար գել վեն զին ծա ռա յող նե րի
նկատ մամբ կար գա պա հա կան տույ ժե րի կի րա -
ռու մը կամ դրանց կի րառ ման սպառ նա լի քը
նման մաս նա գի տա կան միա վո րում նե րին կամ
արհ միու թյուն նե րին ան դա մակ ցե լու հա մար,

4. միա վոր ման ա զա տու թյան որևէ սահ -
մա նա փա կում (օ րի նակ կո լեկ տիվ աշ խա տան -
քա յին վե ճի հետ կապ ված) պետք է նա խա -
տես ված լի նի օ րեն քով, հա մա չափ լի նի մար դու
ի րա վունք նե րի պայ մա նագ րե րով նա խա տես -
ված՝ պե տու թյան ի րա վա չափ նպա տակ նե րին
և զերծ լի նի խտրա կա նու թյու նից:

Այս կա պակ ցու թյամբ կարևոր ար ձա նագ -
րում է կա տա րել նաև Մար դու ի րա վունք նե րի
եվ րո պա կան դա տա րա նը: Մաս նա վո րա պես,
Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ Կոն վեն -
ցիա յի 11-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես -
ված «օ րի նա կան սահ մա նա փա կում» հաս կա -
ցու թյու նը չի նշա նա կում, որ այս ի րա վունք նե րը
սահ մա նա փա կող յու րա քանչ յուր ներ պե տա կան
օ րենսդ րու թյուն ինք նին հա մա տե ղե լի կլի նի

Կոն վեն ցիա յի պա հանջ նե րի հետ: Այդ նպա -
տա կով կարևոր վում է նաև սահ մա նա փակ ման
ո րա կա կան չա փա նի շը, ո րը պետք է լի նի կան -
խա տե սե լի և զերծ կա մա յա կա նու թյուն նե րից1:

Այս ա ռու մով, հե տաքրք րա կան է Ի տա լիա -
յի և Լե հաս տա նի սահ մա նադ րա կան դա տա -
րան նե րի ո րո շում նե րը: Լե հաս տա նի սահ մա -
նադ րա կան դա տա րա նը ո րո շել է, որ զին ված
ու ժե րում ար հի մու թյուն նե րին ան դա մակ ցե լու
ար գել քը սահ մա նադ րա կան է, ե թե գո յու թյուն
ու նեն միա վոր ման ա զա տու թյունն ի րաց նե լու
այ լընտ րան քա յին ե ղա նակ ներ2: Իս պա նիա յի
սահ մա նադ րա կան դա տա րանն էլ ո րո շել է, որ
զին ծա ռա յող ներն ի րենց սո ցիա լա կան և տն -
տե սա կան շա հե րը ներ կա յաց նող մար մին նե -
րում մաս նակ ցու թյան ի րա վունք ու նեն, ե թե
վեր ջին ներս չեն մտադր վում ի րա կա նաց նել գոր -
ծա դու լա յին ակ ցիա ներ:

Միա վոր ման ա զա տու թյու նը ճա նա չե լու
առն չու թյամբ տար բեր է նաև մի ջազ գա յին փոր -
ձը: Ընդ ո րում, պե տու թյուն նե րի որ դեգ րած մո -
տե ցում նե րը տար բեր են՝ սկսած հա մա պա -
տաս խան մար մին նե րի գո յու թյունն ընդ հան րա -
պես ար գե լե լուց մինչև նույ նիսկ այդ մար մին -
նե րի (ոչ ան կախ միա վո րում նե րի) պե տա կան
ֆի նան սա վո րու մը: Ֆ րան սիա յում, օ րի նակ, զին -
ծա ռա յող նե րի ան դա մակ ցու թյու նը մաս նա գի -
տա կան միա վո րում նե րին ար գել վում է, սա կայն
Զին ված ու ժե րի հար ցե րով բարձ րա գույն խոր -
հուր դը թույլ է տա լիս նրանց մաս նակ ցու թյու նը
ծա ռա յու թյան պայ ման նե րին վե րա բե րող հար -
ցե րի քննարկ մա նը: Բուլ ղա րիա յում գոր ծում է
Ռա կովս կու ան վան Բուլ ղա րիա յի սպա նե րի լի -
գան, ո րը ֆի նան սա վոր վում է Պաշտ պա նու -
թյան նա խա րա րու թյան կող մից: Իսկ մի շարք
երկր նե րում, որ տեղ զին վո րա կան միա վո րում -
նե րի կամ միու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյու նը թույ -
լատր ված է, դրանց ան դամ նե րին, ո րոշ բա ցա -
ռու թյուն նե րով, ար գել վում է մաս նակ ցել գոր -
ծա դուլ նե րին: Օ րի նակ՝ Հուն գա րիա յում օ րեն -
քով ար գել վում է զին ծա ռա յող նե րի գոր ծա դու -
լը: Շ վե դիա յում գոր ծում է Շ վե դիա յի զին ված
ու ժե րի սպա նե րի միու թյու նը, ո րը զին ված ու -
ժե րի հրա մա նա տա րու թյան հետ կնքել է մի
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1 Տե՛ս, Ռեքվենյին ընդդեմ Հունգարիայի (Rekvényi v. Hungary) գործով 1999 թվականի մայիսի 20-ի վճիռը, գանգատ
թիվ 25390/94, կետ 59:

2 Տե՛ս, Լեհաստանի սահմանադրական դատարանի 2000 թվականի մարտի 7-ի թիվ X 26/28 որոշումը:



շարք պայ մա նագ րեր աշ խա տան քա յին ժա մե -
րի, գոր ծու ղում նե րի և բնա կու թյան պայ ման նե -
րի, պա հես տա զո րի սպա նե րի զբաղ վա ծու թյան,
զին ված ու ժե րի անձ նա կազ մի այլ ներ կա յա ցու -
ցիչ նե րի զբաղ վա ծու թյան ն մի ջազ գա յին ա ռա -
քե լու թյուն նե րում ծա ռա յու թյան հար ցե րի շուրջ:
Չ նա յած գոր ծա դուլ հայ տա րա րելն օ րեն քով ար -
գել ված չէ՝ միու թյու նը գոր ծո ղու թյան սահ մա -
նա փակ ժամ կետ ու նե ցող կո լեկ տիվ պայ մա -
նագ րով հա մա ձայ նել է, որ գոր ծա դու լա յին ակ -
ցի նե րի չի դի մե լու:

Մի ջազ գա յին ի րա վա կան փաս տաթղ թե -
րով պե տու թյուն նե րին ա ռա ջարկ վում է թույ -
լատ րել զին ված ու ժե րի ան դամ նե րին ներ կա -
յա ցուց չա կան միու թյուն նե րի մի ջո ցով ինք նա -
կազ մա կերպ վել՝ վար ձատ րու թյան և աշ խա -
տան քա յին պայ ման նե րին առնչ վող հար ցեր
բարձ րաց նե լու նպա տա կով: Մեր օ րենսդ րու -
թյամբ նույն պես ար հես տակ ցա կան միու թյուն -
նե րի նպա տակ նե րը հստակ սահ ման ված են3:
Ընդ ո րում, նշված բո լոր նպա տակ ներն ուղղ -
ված են աշ խա տող նե րի աշ խա տան քա յին ու
դրա հետ կապ ված սո ցիա լա կան և այլ շա հե րի
ու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը:

Հետևա բար, պետք է որ պես հար ցի լուծ -
ման ե լա կետ նկա տի ու նե նալ, որ զին ծա ռա յող -
նե րի ար հես տակ ցա կան միու թյան նպա տա կը
զին ծա ռա յող նե րի ծա ռա յո ղա կան (աշ խա տան -
քա յին) և դրա հետ կապ ված այլ շա հե րի ու ի -
րա վուն քե րի պաշտ պա նու թյունն է:

Կար ծում եմ՝ կո լեկ տիվ մար մին նե րը կա -
րող են կարևոր դեր ու նե նալ ի րենց ան դամ նե -
րի շա հե րը ներ կա յաց նե լու, նե րառ յալ նրանց
ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու գոր ծում: Զին -
վո րա կան միա վո րում նե րը կամ միու թյուն նե րը
կա րող են նպաս տել զին ծա ռա յող նե րի բա րե -
կե ցու թյա նը, ներ կա յաց նել նրանց շա հե րը տար -
բեր մա կար դակ նե րում, տրա մադ րել խորհր -
դատ վու թյուն կամ բա նակ ցել զին ված ու ժե րում
ծա ռա յու թյան պայ ման նե րի վե րա բեր յալ: Նրանք
կա րող են որ պես միջ նորդ կարևոր դեր ու նե -
նալ Պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան և զին -
ծա ռա յող նե րի միջև, ինչ պես նաև այն պի սի հար -
ցե րի քննարկ ման ըն թաց քում, ինչ պի սին է զին -
ված ու ժե րի վե րա կազ մա վո րու մը:

Հետևա բար, պե տու թյու նը, ի դեմս Պաշտ -
պա նու թյան նա խա րա րու թյան, պետք է շա -
հագրգռ ված լի նի ստեղ ծել զին ծա ռա յող նե րի
ար հես տակ ցա կան միու թյուն ներ և ա ջակ ցի
դրանց գոր ծու նեու թյա նը: Ընդ ո րում, այս գա -
ղա փա րի ի րաց ման հա մար ա ռա ջին հեր թին
պետք է անհ րա ժեշտ փո փո խու թյուն ներ կա -
տա րել թե՛ «Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին -
ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն -
քում և թե՛ «Ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րի
մա սին» ՀՀ օ րեն քում՝ նկա տի ու նե նա լով, որ
Զին ված ու ժե րի ծա ռա յող նե րի հա մար սահ -
ման ված է ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պու -
թյա նը մաս նակ ցե լու (ան դա մակ ցե լու) արգելք:
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3 Տե՛ս, «Արհեստակցական միությունների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածը:
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Հա զա րա վոր մար դիկ ապ րում են նույն սո -
ցիա լա կան մի ջա վայ րում, նույն կլի մա յա կան
գո տում, ու նեն զբաղ մուն քի նույն տե սա կը, սա -
կայն այդ մարդ կանց հա մե մա տա կան շատ
փոքր տո կոսն է օժտ ված այն հա տուկ հատ կա -
նիշ նե րով, ո րոնք ար տա հայտ վում են հան ցա -
գործ վար քագ ծում:

Ե թե նման մար դու գնա հատ ման մեջ մո -
տե նանք դա րե րի և հա զա րամ յակ նե րի ըն թաց -
քում մշակ ված մարդ կա յին քա ղա քակր թու թյան
նոր մե րի տե սանկ յուն նե րից, ա պա կա րե լի է ա -
սել, որ նա նախ նա դար յան վայ րե նի է, ով ճա -
կա տագ րի ինչ-որ տա րօ րիակ քմա հա ճույ քով
հայտն վել է ժա մա նա կա կից մարդ կանց շար -
քում:

Մար դու ագ րե սիան ու նի տար բեր դրդա -
պատ ճառ նե րի ա ռա վել լայն ան չա փե լի տրա -
մա գիծ: Ինչ պես շատ ճշգրիտ նշել է լեհ գիտ -
նա կան Ստա նիս լավ Ե ժի Աեն ցը. «Ե թե վագ րը
սպա նում է գի տակց ված, նշա նա կում է, նրա
մոտ ար տա հայտ վում է մարդ կա յին բնազ դը»:

Յու րա քանչ յուր մար դու մոտ հնա րա վոր է
բա ցա հայ տել պո տեն ցիալ ագ րե սիա, սա կայն
բո լո րը չեն ու նակ այն ի րա կա նաց նել, ա ռա վել
ևս այն մա կար դա կում, ին չը դա սա կարգ վում է
որ պես հան ցա գոր ծու թյուն:

Նոր մալ հո գե բա նու թյամբ քա ղա քա կիրթ
մար դը օժտ ված է ներ քին ար գելք նե րով, ո րոնք
հու սա լի զսպում են ագ րե սիան: Այս ար գելք նե -
րը պայ մա նա վոր ված են մարդ կա յին զար գա -
ցող հա սա րա կու թյան բազ մա թիվ սե րունդ նե րի
կող մից մշակ ված սո ցիա լա կան նոր մե րով: Այդ
ար գելք ներն ի րեն ցից ներ կա յաց նում են ոչ միայն
ան հա տի բա րո յա կան և հու զա կան դրույթ նե -

րը, այլ նաև բնու թագր վում են ագ րե սիվ-հան -
ցա գործ ար տա հայ տում նե րի օր գա նա կան մերժ -
մամբ1:

Ու րիշ ան ձի սպա նու թյան տա բուն ապ րում
է յու րա քանչ յուր նոր մալ մար դու մեջ, և այդ ար -
գել քի հաղ թա հար ման ու նա կու թյու նը բնո րոշ է
միայն հո գե կան հի վանդ նե րին և հան ցա վո րու -
թյան թույ նով ախ տա հար ված ան ձանց:

Ինչ պես անց յալ, այն պես նաև ներ կա ժա -
մա նա կի ո րոշ հե տա զո տող ներ պնդում են, որ
հան ցա գոր ծու թյու նը հի վան դու թյուն է, ո րը անհ -
րա ժեշտ է պա տե հա ժամ հայտ նա բե րել և բու -
ժել2:

Կա րե լի է ի հար կե խնդի րը դի տար կել նաև
այս ա ռու մով, հա մա րե լով ան հա տի բա ցա սա -
կան բա րո յա կան կողմ նո րո շում նե րը և դրույթ -
նե րը ո րո շա կի վա րա կիչ հի վան դու թյուն, սա -
կայն այս դեպ քում անհ րա ժեշտ է ըն դու նել, որ
դրա նով կա րող է ախ տա հար վել  յու րա քանչ յուր
մարդ,իսկ դա այդ պես չէ:

Հատ կա պես մարդ կանց ո րո շա կի խմբին
բնո րոշ հա տուկ հատ կա նիշ նե րը կան խո րո շում
են վեր ջին նե րիս հան ցա գործ վար քա գի ծը: Այս
հատ կու թյուն նե րով չօժտ ված մար դը որևէ հան -
գա ման քում ու նակ չէ հաղ թա հա րել, ա սենք
սպա նու թյան ար գել քը:

ՀՀ Զին ված ու ժե րում հան ցա վո րու թյան
կրի մի նա լո գիա կան աս պեկ տի քննարկ ման ժա -
մա նակ կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի հան ցա -
գործ-զին ծա ռա յո ղի ան ձի քրեա գի տա կան բնու -
թագ րա կան հատ կա նիշ նե րի բա ցա հայ տու մը:

Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման գոր -
ծըն թա ցում կա րե լի է հա ջո ղու թյան հաս նել
միայն այն դեպ քում, ե թե ու շադ րու թյու նը կենտ -
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րո նաց ված լի նի հան ցա գոր ծի ան ձի վրա3, քան -
զի հենց անձն է հան դի սա նում ոչ միայն տվյալ
հան ցա վոր ա րար քի կա տա րո ղը, այլև հան ցա -
գոր ծու թյան պատ ճառ նե րի կրո ղը: Դրա հա -
մար էլ կա րող ենք պնդել, որ հենց անձն է
հան ցա վոր վար քագ ծի մե խա նիզ մի հիմ նա կան
և կարևոր օ ղա կը: Այդ է պատ ճա ռը, որ հան -
ցա գոր ծի ան ձի հար ցը հան դի սա նում է կրի մի -
նո լո գիա յի ա մե նա բարդ խնդիր նե րից մե կը:
Հան ցա գոր ծի ան ձը դի տե լով որ պես կրի մի նո -
լո գիա կան ի մա ցու թյան ա ռար կա՝ պետք է նախ
պա տաս խա նել հետևյալ եր կու կարևոր հար -
ցե րին.

1. Հե տա զո տել այն բո լոր ան ձանց, ով քեր
կա տա րել են հան ցա գոր ծու թյուն, թե նրանց մի
մա սին:

2. Հան ցա գոր ծի ան ձի ո՞ր կող մերն ու ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն ներն են են թա կա կրի մի -
նա լո գիա կան հե տա զոտ ման:

Այս պես՝ Դ. Ա. Ռեզ նի կը գտնում է. «Հան -
ցա գոր ծի ան ձի մա սին կա րե լի է խո սել միայն
ան ձանց շատ նեղ կոն տին գեն տի հետ կապ -
ված, ո րոնց հա մար հան ցա գոր ծու թյու նը դար -
ձել է հիմ նա կան, ա ռաջ նա յին գոր ծու նեու թյուն»4:
Ա. Ի. Դոլ գո վան նշում է, որ ի մաստ չկա խո սե -
լու հան ցա գոր ծի ան ձի մա սին որ պես գի տա -
կան հիմ նախնդ րի, ե թե նրան բնո րոշ չեն այն -
պի սի հատ կա նիշ ներ, ո րով նա տար բեր վում է
այն ան ձան ցից, ո րոնք չեն կա տա րում հան ցա -
գոր ծու թյուն5: Հան ցա գոր ծի անձն ի րե նից ներ -
կա յաց նում է սո ցիա լա պես նե գա տիվ հատ կա -
նիշ նե րի ամ բող ջու թյուն, ո րը նրա մեջ ձևա վո -
րել է այլ ան ձանց հետ բազ մաբ նույթ և սիս տե -
մա տիկ փոխ գոր ծո ղու թյուն նե րի գոր ծըն թա -
ցում6: Ի հար կե պետք է նշել, որ հան ցա գոր ծի
ան ձի հաս կա ցու թյու նը ո րո շա կիո րեն պայ մա -
նա կան բնույթ է կրում, քան զի ո րո շա կի ա -
րարք ներ հան ցա գոր ծու թյուն ճա նա չե լը կախ -
ված է օ րենսդ րից: Նա կա րող է վե րաց նել քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նը այն ա րարք նե -
րի հա մար, ո րոնք ա վե լի վաղ ճա նաչ վել են
հան ցա վոր և հա կա ռա կը: Ընդ հան րա պես, որ -
պես «հան ցա գոր ծի անձ»՝ կա րե լի է դի տար կել

այն ան հա տին, ո րը կա տա րել է հան ցանքն ի -
րեն բնո րոշ հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րի, հա կա հա սա րա կա կան հա յացք նե -
րի, բա րո յա կան ար ժեք նե րի նկատ մամբ բա -
ցա սա կան վե րա բեր մուն քի հետևան քով և որն
ընտ րել է իր պա հանջ մունք նե րի բա վա րար ման
հա սա րա կայ նո րեն վտան գա վոր ու ղին, կամ չի
դրսևո րել հա մա պա տաս խան վար քա գիծ բա -
ցա սա կան հետևանք նե րի կանխ ման հա մար,
ե թե դրանց կան խու մը մտել է իր պար տա կա -
նու թյուն նե րի մեջ: Հան ցա գոր ծի ան ձի կրի մի -
նա լո գիա կան հե տա զո տու մը հիմ նա կա նում ի -
րա կա նաց վում է նրա այն հատ կա նիշ նե րի բա -
ցա հայտ ման և գնա հատ ման հա մար, ո րոնք
ծնում են հան ցա վոր վար քա գի ծը: Հենց սրա -
նով է պայ մա նա վոր ված այն պի սի խնդրի լու -
ծու մը, ինչ պի սին է Զին ված ու ժե րում հան ցա -
վոր վար քագ ծի պատ ճառ նե րի և մե խա նիզ մի
բա ցա հայ տու մը և հան ցա վո րու թյան կանխ ման
արդ յու նա վե տու թյու նը:

Զին ծա ռա յող հան ցա գոր ծի անձն ու նի էա -
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոնք պայ -
մա նա վոր ված են մի շարք հան գա մանք նե րով՝

1. փակ՝ միա սեռ, սո ցիա լա կան խմբե րի նե -
րանձ նա յին շփում նե րով,

2. ա ռօր յա կեն ցա ղի խիստ կա նո նա կարգ -
վա ծու թյամբ,

3. ո րո շա կի պայ ման նե րում սե փա կան կյան -
քը վտան գի տակ դնե լու անհ րա ժեշ տու թյամբ,

4. պե տե րի և են թա կա նե րի հա րա բե րու -
թյուն նե րի հիե րար խիկ կա ռուց ված քով միանձն -
յա ղե կա վար ման սկզբուն քի ան խոս կա տար -
մամբ,

5. ա զատ ժա մա նա կի, ինչ պես նաև հո -
գևոր-մ շա կու թա յին և սպոր տա յին մի ջո ցա ռում -
նե րի ընտ րու թյան սահ մա նա փակ մամբ,

6. ա մե նօր յա ֆի զի կա կա կան և հո գե կան
ծան րա բեռն վա ծու թյամբ,

7. ապ րե լա կեր պի ժա մա նա կա վոր բնույ -
թով և այլ հան գա մանք նե րով:

Հատ կա պես իր բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րով զին ծա ռա յո ղը հան դի սա նում է զին -
վո րա կան հան ցա վո րու թյան սուբ յեկտ: Ըստ Վ.
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Վ. Լու նիևի կար ծի քի՝ հան ցա գործ-զին ծա ռա -
յող նե րին բնո րոշ են հետևյալ գծե րը, հոգևոր
պա հանջ նե րի և ար ժեք նե րի ցածր մա կար դակ,
զին ծա ռա յու թյան, կա նո նագր քա յին պա հանջ -
նե րի և ք րեա կան ար գելք նե րի նկատ մամբ ան -
տար բեր վե րա բեր մունք, ի րա վա գի տակ ցու թյան
ցածր աս տի ճան, կեն ցա ղա յին դրդա պատ ճառ -
նե րի գե րա կա յում, կեն սա կան ի րա վի ճա կի ոչ
խո րը քննա դա տա կան գնա հա տա կա նով պատ -
ճա ռա բան վա ծու թյան դյու րի նու թյուն, սե փա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևանք նե րի կան խա տես -
ման թույլ զար գաց վա ծու թյուն և հու զա կան ան -
կա յու նու թյուն7:

Դրա հետ մեկ տեղ ո րո շա կի ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն ներ և տար բե րու թյուն ներ գո յու -
թյուն ու նեն պար տա դիր ծա ռա յու թյան զին ծա -
ռա յող հան ցա գոր ծի և հրա մա նա տար (պետ)
հան ցա գոր ծի ան ձի միջև: Այժմ քննարկենք այդ
առանձնահատկությունները:

Պար տա դիր ծա ռա յու թյան զին ծա ռա յող
հան ցա գործ նե րը հիմ նա կա նում կա տա րում են
կա նո նագր քա յին կա նոն նե րի կո պիտ խախ -
տում նե րի և բռ նու թյան հետ կապ ված հան ցա -
գոր ծու թյուն ներ, ո րոնք այդ հա կա սու թյուն նե րի
ան հա ջող լուծ ման ան մի ջա կան հետևանք են8:
Օ րի նակ՝ զո րա մա սը և ծա ռա յու թյան վայ րը
ինք նագ լուխ թող նե լը կամ դա սալ քու թյու նը կապ -
ված զին ծա ռա յո ղի նկատ մամբ զո րա մա սում
կա տար ված ա նօ րի նա կան, բռնի գոր ծո ղու թյուն -
նե րի հետ, ո րը հիմ նա կա նում կա տար վում է
սպա նե րի կամ ա վե լի վաղ զո րա կոչ ված զին -
ծա ռա յող նե րի կող մից: Ա վե լի քիչ նրանց կող -
մից կա տար վում են շա հա դի տա կան բնույ թի
հան ցա գոր ծու թյուն ներ, ո րոնք մե ծա մա սամբ
կա տար վում են սպա նե րի հետ հան ցակ ցու -
թյամբ: Իսկ ե թե շա հա դի տա կան հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րը կա տա րում են ինք նու րույն, ա պա
դա կապ ված է լի նում զեն քի կամ այլ ռազ մա -
կան գույ քի հափշ տա կու թյուն նե րի, կամ զո րա -
մա սի տա րած քից դուրս գտնվե լու ըն թաց քում
(օ րի նա կան կամ ա նօ րի նա կան) կա տար ված
հան ցա վոր գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ: Ընդ ո -

րում, շա հա դի տա կան մո տի վա ցիան կա րող է
լի նել տար բեր՝ սկսած շահ ստա նա լու սո վո րա -
կան ձգտու մից, մինչև դրա մի հայ թայ թում, այլ
զին ծա ռա յո ղին փրկա գին վճա րե լու հա մար:
Պար տա դիր ծա ռա յու թյան զին ծա ռա յող հան -
ցա գոր ծի ան ձը հիմ նա կա նում դիտ վում է օբ -
յեկ տիվ ի րա կա նու թյան ըն կալ ման սոցիալ-հո-
գեբանական տե սանկ յու նից: Ինչ վե րա բե րում
է հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին,
այս տեղ ո րո շիչ են հան դի սա նում մարդ կա յին
խառն ված քի հան րա հայտ տի պե րը, ո րոնք իր
ժա մա նա կին ա ռաջ էին քաշ վել Հի պոկ րա տի և
զար գաց վել Պավ լո վի կող մից, մաս նա գի տա -
կան գրա կա նու թյան մեջ դա սա կարգ վում են
հետևյալ չորս տի պե րի.

1. Սանգ վի նիկ ներ (հիմ նա կա նում հան -
գիստ, կեն սու րախ մար դիկ են),

2. Ֆ լեգ մա տիկ ներ (հի նա կա նում հան գիստ,
դան դաղ կոտ մար դիկ են),

3. Խո լե րիկ ներ (հիմ նա կա նում բռնկվող,
բայց դան դաղ կոտ մար դիկ են),

4. Մե լան խո լիկ ներ (թախ ծոտ, մռայլ մար -
դիկ են)9:

Զին ծա ռա յող սանգ վի նիկ նե րին բնո րոշ է
ա րա գու թյունն ու խի զա խու թյու նը:

Զին ծա ռա յող խո լե րիկ նե րը դրսևո րում են
նա խան ձե լի, բայց չհիմ նա վոր ված վճռա կա նու -
թյուն ու խի զա խու թյուն: Դրա հետ մեկ տեղ
նրանք կա րող են զգալ ու ժեղ վախ: Զին ծա ռա -
յող ֆլեգ մա տիկ նե րին բնու թագ րա կան են գի -
տակց ված վճ ռա կա նու թյունն ու խի զա խու թյու -
նը, սա կայն այդ հատ կա նիշ նե րը նրանց մոտ
ու ժեղ են միայն այն խնդիր ներն ի րա կա նաց նե -
լիս, ո րոնց հա տուկ պատ րաստ վել են: Ա ռա վել
քիչ բա նա կա յին կյան քին պատ րաստ ված են
զին ծա ռա յող մե լան խո լիկ նե րը, քա նի որ նրանց
վճռա կա նու թյունն ու խի զա խու թյու նը կար ճա -
ժամ կետ են և դրսևոր վում են միայն նրանց
առջև ծա գած չնչին ար գելք նե րը հաղ թա հա րե -
լիս: Պար տա դիր  ծա ռա յու թյան զին ծա ռա յող
հան ցա գործ նե րին կա րե լի է դա սա կար գել
հետևյալ տե սակ նե րի՝
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1. Պա տա հա կան հան ցա գործ ներ, ո րոնք
հիմ նա կա նում բնու թագր վում են դրա կան և հան -
ցան քը կա տա րում են ար տա քին հան գա մանք -
նե րի (ծա գած սուր կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճակ -
ներ և այլն), էքստ րե մալ պայ ման նե րի մե կան -
գամ յա, պատահական ազդեցության ներքո:

2. Ի րադ րու թա յին հան ցա գործ ներ, ո րոնք
հիմ նա կա նում բնու թագր վում են դրա կան և
հան ցան քը կա տա րում են ի րադ րու թյան, կոնֆ -
լիկ տա յին ի րա վի ճակ նե րի ազ դե ցու թյան ներ -
քո՝ չկա րո ղա նա լով դի մագ րա վել դրան: Այ նուա -
մե նայ նիվ այս ան ձիք օժտ ված են այն պի սի ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, ո րոնք էլ հենց թույլ
չեն տա լիս դի մագ րա վել ի րադ րու թյան ազ դե -
ցու թյա նը:

3. «Ան կա յուն» հան ցա գործ ներ: Սրանք
ան ձիք են, ո րոնք բնու թագր վում են ինչ պես
դրա կան, այն պես էլ բա ցա սա կան կող մե րով:
Մինչև հան ցան քի կա տա րու մը նրանք կա րող
են դրսևո րել բա րո յա կան նոր մե րից շեղ վող
վար քա գիծ, թույլ տալ ոչ ծանր զան ցանք ներ:
Հան ցա գոր ծու թյան պատ ճա ռա կան մե խա նիզ -
մում փաս տո րեն գրե թե հա վա սար դեր են կա -
տա րում ինչ պես ի րադ րու թյան, այն պես էլ ան -
ձի ա ռանձ նա հատ կու թյունները:

4. «Կա յուն» հան ցա գործ ներ, ո րոնք ա -
ռանձ նա նում են մշտա կան ագ րե սիվ ուղղ վա -
ծու թյամբ և բռ նի ու ժի կի րառ ման ձևա վոր ված
ստե րեո տի պով (մա սամբ Չ. Աոմ բո զո յի տե սու -
թյան հա մա ձայն):

5. Չա րա միտ հան ցա գործ ներ, ո րոնց հա -
մար ագ րե սիվ վար քա գիծն ինք նին հա մար վում
է բնա կան: Սրանք հիմ նա կա նում բա ցա սա կան
են բնու թագր վում, մինչև հան ցան քի կա տա -
րու մը աչ քի են ընկ նում հա կա սո ցիա լա կան վար -
քագ ծի վառ ար տա հայտ ված ձևե րի սիս տե մա -
տիկ կա տար մամբ: Փաս տո րեն ի րադ րու թյունն
այս դեպ քում ուղ ղա կիո րեն նպաս տում է հան -
ցա գոր ծու թյան կա տար մա նը: Դրա հետ մեկ -
տեղ հա մար յա միշտ ագ րե սիվ բռնի վար քա -
գիծն ու նի շա հա դի տա կան մո տի վա ցիա:

6. Ա ռանձ նա պես չա րա միտ հան ցա գործ -
ներ: Այս պես են բնու թագր վում այն անձինք, ո-
րոնք շատ հաճախ իրենք են ստեղծում նպաս -
տա վոր ի րադ րու թյուն և ք րեա ծին վի ճակ հան -
ցա գոր ծու թյան կա տար ման հա մար:

Ք րեա բան նե րը ա ռանձ նաց նում են շա հա -
դի տա կան - բռնի մո տի վա ցիա յով հան ցանք
կա տա րող ան ձանց չորս տի պեր: Դրանք են՝

ա. պատահական հանցագործներ,
բ. հիմնականում բռնության հանցագործ-

ներ,
գ. հակահասարակական ուղղվածության

հանցագործներ,
դ. առանձնապես դաժանությամբ աչքի ընկ-

նող հանցագործներ հոգեկան շեղում-
ներով10:

Վեր ջին տի պի վրա կա րե լի էր ու շադ րու -
թյուն չդարձ նել, ե թե ծա ռա յու թյան չզո րա կոչ -
վեին հո գե կան հի վան դու թյամբ տա ռա պող ան -
ձիք: Պ րակ տի կա յում, ինչ պես հայտ նի է, դա
հիմ նա կա նում տե ղի է ու նե նում զո րա կո չա յին
հանձ նա ժո ղով նե րի թե րի գոր ծու նեու թյան և ո -
րակ յալ կադ րե րի բա ցա կա յու թյան հետևան -
քով: Զին ծա ռա յող հան ցա գոր ծի ան ձի դա սա -
կար գումն ինք նան պա տակ չէ: Այն թույլ է տա -
լիս ճիշտ կազ մա կեր պել հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի կանխ ման մի ջո ցա ռում նե րը, մաս նա վո րա -
պես, ագ րե սիվ, բռնի մո տի վա ցիա յով աչ քի ընկ -
նող զին ծա ռա յող հան ցա գործ նե րի նկատ մամբ
պետք է կի րառ վեն բո լո րո վին այլ մի ջո ցա ռում -
ներ, քան, ա սենք շա հա դի տա կան մոտիվա-
ցիայով աչքի ընկնողների նկատմամբ, կամ
պատահականների և ի րադ րու թա կան նե րի կա -
պակ ցու թյամբ կանխ ման մի ջո ցա ռում նե րը
պետք է ուղղված լինեն անձին շրջապատող
արտաքին միջավայրին, անկայունների դեպ-
քում՝ հավասարապես թե՛ անձին, թե՛ մի ջա վայ -
րին, մյուս նե րի դեպ քում՝ հիմ նա կա նում ան ձին:
Հանցավոր վարքագծի անարխիստա-անհա-
տապաշտական մոտիվացիան էապես տար-
բերվում է շահադիտական և բռնի-էգոիստա-
կան մոտիվացիայից ինչպես բովանդակու-
թյամբ, այնպես էլ սոցիալ-հոգեբանական ձևով,
կառուցվածքով և ձևավորման գործընթացով:
Եթե շահադիտական պատճառների հիմքում
ընկած են նյութական պահանջմունքները, իսկ
բռնի-էգոիստականինը՝ գլխավորապես բացա-
սական էմոցիաները, ապա անարխիստա-անձ-
նականի հիմքում ընկած է իր բարեկամների,
հարազատների հետ շփման, անձ նա կան բա -
րո յա կան կա յաց ման պա հանջ մուն քը, պա հան -
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10 Տե՛ս Тарарухин С. А. Преступное поведение. Социальные и психологические черты. М., 1974, ст. 79- 80.
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ջը ալ կո հո լի նկատ մամբ, հե տաքրք րու թյուն նե -
րը տար բեր տե սա կի զվար ճանք նե րի նկատ -
մամբ, կեն ցա ղա յին կա րիք նե րի, իսկ ո րոշ մասն
էլ՝ զգաց մուն քա յին ո լոր տում առ կա պա հանջ -
մունք նե րը: Օ րի նակ՝ զին վո րա կան ծա ռա յու -
թյու նից խու սա փե լու հետ կապ ված հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի (ինք նա կամ բա ցա կա յու թյուն, ծա -
ռա յու թյան վայ րը ինք նագ լուխ թող նե լը, դա -
սալ քու թյուն կ. այլն) կրի մի նա լո գիա կան հե տա -
զո տու թյուն նե րը վեր են հա նել հետևյալ դրդա -
պատ ճառ նե րը՝

1. ցան կու թյու նը հան դի պել ծնող նե րի հետ,
ու րախ անց կաց նել ժա մա նա կը (մոտ 30%-ը),

2. ցան կու թյու նը տե սակ ցել մեր ձա վոր ազ -
գա կան նե րի հետ (մոտ 27.4%-ը),

3. զին վո րա կան ծա ռա յու թյան դժվա րու -
թյուն նե րից խու սա փե լու ցան կու թյու նը (մոտ
16.6%-ը),

4. պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վե լու
վա խի գի տակ ցու մը կա տար ված զան ցանք նե -
րի ու հան ցանք նե րի հա մար (մոտ 9.6%-ը),

5. մնա ցած դրդա պատ ճառ նե րը (մոտ
16.4%-ը)11:

Բո լոր վե րը թվարկ ված դրդա պատ ճառ նե -
րը կրում են կեն սա կան բնույթ և հա կա սո ցիա -
լա կան գնա հա տա կան են ստա նում միայն այն
դեպ քում, երբ հա կադր վում են զին վո րա կան
ծա ռա յու թյան շա հե րին և էա կա նո րեն վնաս են
պատ ճա ռում դրանց: Սա պայ մա նա վոր ված է
զին վո րա կան ծա ռա յու թյան խիստ ա ռանձ նա -
հա տուկ բնույ թով, քան զի ցան կա ցած շե ղում
զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կրե լու սահ ման ված
կար գից ուղ ղա կիո րեն, թե ա նուղ ղա կիո րեն
կապ ված է պե տու թյան ռազ մա կան հզո րու թյան
և նրա միակ պաշտ պա նա կան կա ռույ ցի՝ բա -
նա կի ներ սում հաս տատ ված և խս տո րեն կա -

նո նա կարգ ված կարգ ու կա նո նի հետ: Բանա-
կում անարխիստա-անհատապաշտական վե-
րաբերմունքի ձևավորումը օրենքների, քաղա-
քացիական, պաշտոնեական, զինվորական և
այլ պարտականությունների նկատմամբ որո-
շակի չափով կապված է ոչ այնքան մարդկանց
գիտակցության և վարքագծի մեջ անցյալի հա-
յացքների կենսունակությամբ, ինչպես բացատր-
վում էր դա շատ տարիներ,12 որքան սո ցիալ-
տնտե սա կան, գա ղա փա րա խո սա կան, կազ մա -
կերպ չա կան, ի րա վա կան, սո ցիալ- հո գե բա նա -
կան բնույ թի օբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րի առ կա -
յու թյամբ:

Հան ցա վոր վար քագ ծի ա նար խիս տա -ան -
հա տա պաշ տա կան մո տի վա ցիա յի ձևա վոր ման
վրա իր հսկա յա կան ազ դե ցու թյունն է ու նե նում
ըն դուն վող քրեաի րա վա կան ար գելք նե րի սո -
ցիա լա կան ուղղ վա ծու թյու նը, դրանց հա մա պա -
տաս խա նու թյու նը հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե -
րին և մարդ կանց բնա կա նոն պա հանջ մունք -
նե րին, նրանց հա սա րա կա կան անհ րա ժեշ տու -
թյան աս տի ճա նը և նրանց կա տար ման պրակ -
տիկ, ի րա կան հնա րա վո րու թյու նը, այդ ար գելք -
նե րի ի րա կա նաց ման փաս տա ցի հնա րա վո րու -
թյու նը կյան քում:13 Ք մա հա րա կան վե րա բեր -
մունքն օ րեն քի, կոնկ րետ պար տա կա նու թյուն -
նե րի, ի րա վա կար գի, բա նա կում գոր ծող կա նո -
նադ րու թյուն նե րի, են թաօ րենսդ րա կան ակ տե -
րի, հրա մա նա տար նե րի (պե տե րի) կող մից ար -
ձակ ված հրա ման նե րի նկատ մամբ ձևա վոր վում
է ինչ պես ընդ հա նուր, այն պես էլ ի րա վա կան
պատ շաճ մշա կույ թի բա ցա կա յու թյան պատ ճա -
ռով, ինչ պես նաև այդ օ րենք նե րի, կա նո նադ -
րու թյուն նե րի, հրա ման նե րի ոչ կեն սու նակ, չհիմ -
նա վոր ված և սո ցիա լա կան ար դա րու թյան պա -
հանջ նե րից շեղ ված լի նե լու պատ ճա ռով:
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11 Հարցումները կատարվել են զինծառայողների հետ ատենախոսի անձնական շփումների ժամանակ’ 2017-2018թթ.:
12 Տե՛ս օրինակ՝ Антонян Ю. М. Тени прошлого. М., 2016.
13 Տե՛ս Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. М.1991, ст. 262.



Սահ մա նադ րու թյան 85-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սը սահ մա նում է, որ յու րա քանչ յուր ոք, օ -
րեն քին հա մա պա տաս խան, ու նի ա ռող ջու թյան
պահ պան ման ի րա վունք: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ
մա սի հա մա ձայն՝ օ րեն քը սահ մա նում է անվ -
ճար հիմ նա կան բժշկա կան ծա ռա յու թյուն նե րի
ցան կը և մա տուց ման կար գը:

Սահ մա նադ րա կան այս ի րա վուն քի ի րա -
ցու մը տար բեր հա րա բե րու թյուն նե րում յու րո վի
դրսևո րում ու նի. սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե -
րում անդ րա դարձ է կա տար վե լու զո րա հա վա -
քա յին զո րա կո չի ըն թաց քում ա ռող ջու թյան պահ -
պա նու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման հետ կապ -
ված գործ նա կան և օ րենսդ րա կան խնդիր նե -
րին:

Զո րա հա վա քա յին զո րա կո չը բարդ և տա -
րաբ նույթ խնդիր նե րից բաղ կա ցած գոր ծըն թաց
է, ո րի բաղ կա ցու ցիչ մա սե րից են կազ մում զո -
րա կոչ վող ան ձանց պատ շաճ բժշկա կան հե -
տա զո տու թյուն ներն ու փոր ձաքն նու թյու նը:

Բա ցի նրա նից, որ այս հարցն ուղ ղա կիո -
րեն բխում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված ի րա վուն -
քից, զի նա պարտ ան ձանց ա ռող ջու թյան պահ -
պա նու թյան վե րա բեր յալ հստակ կար գա վո րում -
ներ և ձևա վոր ված դիր քո րո շում ներ են ամ -
րագր ված նաև մի ջազ գա յին ի րա վա կան ակ -
տե րով:

Օ րի նակ՝ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա -
կան դա տա րա նը նշել է, որ պե տու թյունն է ո րո -
շում զո րա կո չիկ նե րի ա ռող ջու թյան և պի տա -
նիու թյան չա փա նիշ նե րը, այ նուա մե նայ նիվ զո -
րա կո չիկ նե րը պետք է ֆի զի կա պես և հո գե պես
պատ րաստ լի նեն զին վո րա կան ծա ռա յու թյան
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված

փո փո խու թյուն նե րի մար տահ րա վեր նե րին:
Նրանք պետք է պատ րաստ լի նեն նաև զին ված
ու ժե րի ան դամ նե րին բնո րոշ պար տա կա նու -
թյան ու պա տաս խա նատ վու թյան բարձ րաց մա -
նը: Ե րի տա սարդ ա ռողջ մար դու հա մար զին -
վո րա կան ծա ռա յու թյու նը կա րող է որևէ խնդիր
չա ռա ջաց նել, մինչ դեռ այն կա րող է լուրջ բեռ
դառ նալ ան ձի հա մար, ով ա ռող ջա կան խնդիր -
նե րի պատ ճա ռով չու նի բա վա րար ֆի զի կա կան
տո կու նու թյուն: Հետևա բար, հաշ վի առ նե լով
զին վո րա կան ծա ռա յու թյան պա հանջ նե րը, պե -
տու թյուն նե րը պետք է մի ջոց ներ ձեռ նար կեն
ներդ նե լու զո րա կո չի կի փաս տա ցի ա ռող ջա -
կան վի ճա կը բժշկա կան փոր ձաքն նու թյամբ
ստու գե լու չա փա նիշ ներ, որ պես զի նրանց ա -
ռող ջու թյու նը զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ըն -
թաց քում վտան գի չեն թարկ վի1:

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա -
տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ պե տու թյու նը
պետք է գործ նա կան մի ջոց ներ ձեռ նար կի զո -
րա կո չիկ նե րի արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյունն
ա պա հո վե լու ուղ ղու թյամբ` նվա զա գույ նի հասց -
նե լով նրանց ա ռող ջու թյա նը սպառ նա ցող ռիս -
կը, ի թիվս այլ նի, տրա մադ րե լով նաև պա -
հանջ վող բժշկա կան օգ նու թյուն2:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ներ պե -
տա կան օ րենսդ րու թյու նը ևս հս տակ կար գա -
վո րում ներ է սահ մա նում զի նա պարտ քա ղա -
քա ցի նե րի, այդ թվում՝ զո րա հա վա քա յին զո -
րա կո չի են թա կա ան ձանց ա ռող ջու թյան պահ -
պա նու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման տե սանկ յու -
նից:

«Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռա -
յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
17-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ զո րա -
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1 Տե՛ս Կայանկինն ընդդեմ Ռուսաստանի գործով (Kayankin v. Russia) վճիռ, գանգատ թիվ 24427/02, կետ 87:
2 Տե՛ս Քիլինջը և այլոք ընդդեմ Թուրքիայի (Kilinç and ohers v. Turkey) գործով վճիռ, գանգատ թիվ 40145/98, կետեր

41, 42:
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ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի
Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների
իրավունքների պաշտպանության բաժնի առաջատար մասնագետ
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հա վա քա յին զո րա կո չի ժա մա նակ ի րա կա նաց -
վում է քա ղա քա ցի նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կի
հե տա զո տում և բժշ կա կան փոր ձաքն նու թյուն:

2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 27-ին ադր -
բե ջա նա կան կող մը Ար ցա խի, ինչ պես նաև Հա -
յաս տա նի դեմ սան ձա զեր ծեց ռազ մաօ դա յին և
հրե տա նա յին ագ րե սիվ հար ձա կում ներ, ին չի
արդ յուն քում մեր ողջ հա սա րա կու թյու նը հայտն -
վեց բարդ, ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճա կում՝ հատ -
կա պես հաշ վի առ նե լով աշ խար հում տա րած -
ված Նոր կո րո նա վի րու սա յին (COVID-19) հա -
մա վա րա կի պայ ման նե րը:

Նույն օ րը Կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հայ տա րար -
վեց ռազ մա կան դրու թյուն և ընդ հա նուր զո րա -
հա վաք, սկսվեց պա հես տա զո րում հաշ վառ ված
զի նա պարտ քա ղա քա ցի նե րի մո բի լի զա ցիան:

2020 թվա կա նի սեպ տեմ բեր-նո յեմ բեր ա -
միս նե րին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում
ի րա կա նաց ված զո րա հա վա քի ըն թաց քը ցույց
տվեց, որ գործ նա կա նում միշտ չէ, որ պե տու -
թյունն ան թե րի կա տա րում է Սահ մա նադ րու -
թյամբ, մի ջազ գա յին ի րա վա կան ակ տե րով և
ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ ամ րագր ված
դրույթ նե րի ի րա կա նա ցու մը:

Այս պես՝ Պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու -
թյու նից Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նին
տրա մադր ված տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն՝
2020 թվա կա նի սեպ տեմ բեր-նո յեմ բեր ա միս -
նե րին քա ղա քա ցի նե րին ՀՀ զին ված ու ժեր
ներգ րա վե լիս ե ղել են դեպ քեր, երբ նրանք ու -
նե ցել են ա ռող ջա կան խնդիր ներ, ուս տի բժշկա -
կան հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թեր ներ -
կա յաց նե լուց հե տո նրանց ծա ռա յու թյու նը դա -
դա րեց վել է, և նրանք ար ձակ վել են պա հես -
տա զոր (458 բո ղոք, բո լորն էլ բա վա րար ված)3:

Բա ցի դրա նից, նաև ՀՀ մար դու ի րա վունք -
նե րի պաշտ պա նին են հաս ցեագր վել ո րո շա կի
ա ռող ջա կան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ա -
ռանց պատ շաճ բժշկա կան հե տա զո տու թյուն -
ներ (իսկ ո րոշ դեպ քե րում առ հա սա րակ ա ռանց
հե տա զո տե լու) և փոր ձաքն նու թյուն ի րա կա նաց -
նե լու զո րա հա վա քա յին զին վո րա կան ծա ռա յու -
թյան զո րա կո չե լու վե րա բեր յալ բո ղոք ներ:

Օ րի նակ՝ քա ղա քա ցին Մար դու ի րա վունք -
նե րի պաշտ պա նին հաս ցեագ րած բո ղո քով տե -
ղե կաց րել է, որ ծա նուց վել է զո րա հա վա քա յին
զին վո րա կան ծա ռա յու թյան զո րա կոչ վե լու վե -
րա բեր յալ, ներ կա յա ցել ՊՆ զո րա կո չա յին և զո -
րա հա վա քա յին հա մալր ման ծա ռա յու թյան տա -
րած քա յին ստո րա բա ժա նում (զին կո մի սա րիատ),
ներ կա յաց րել ա ռող ջա կան խնդիր նե րը, սա -
կայն որևէ հե տա զո տու թյուն չի ի րա կա նաց վել:

Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նին հաս -
ցեագր ված մեկ ու րիշ բո ղո քով տե ղե կաց վել է,
որ անձն իր ու նե ցած հո գե կան ա ռող ջու թյան
հետ կապ ված խնդիր նե րի մա սին զո րա կոչ վե -
լիս չի հայտ նել, սա կայն կա մա վո րա կան հի -
մունք նե րով ան ցել է զո րա հա վա քա յին զին վո -
րա կան ծա ռա յու թյան և մեկ նել մար տա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման վայր4:

Այս պի սի խնդիր նե րի առ կա յու թյունն ա -
պա ցու ցում է, որ չնա յած 30 տա րի շա րու նակ
պա տե րազ մի վտան գի մեջ գտնվե լուն՝ պե տու -
թյու նը պատ շա ճո րեն չի նա խա պատ րաստ վել
գործ նա կա նում հնա րա վոր զո րա հա վա քի ի րա -
կա նաց մա նը և դրա ըն թաց քում քա ղա քա ցի նե -
րի ի րա վունք նե րը լա վա գույնս ա պա հո վե լուն:

Այս ա ռու մով հարկ է ընդգ ծել, որ խնդիրն
ա ռա ջին հեր թին թե կուզև կապ ված է զո րա հա -
վա քա յին զո րա կո չի պատ շաճ կազ մա կերպ ման
գոր ծըն թա ցի հետ, սա կայն այդ պի սի խնդրի
հնա րա վո րու թյու նը կա րող էր մո տեց վել նվա զա -
գույ նի այն պա րա գա յում, ե թե նա խա պես մշակ -
ված մի ջո ցա ռում նե րի շրջա նակ նե րում պե տու -
թյու նը գնա հա տեր և մշ տա պես թար մաց ներ իր
քա ղա քա ցի նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա բեր -
յալ տե ղե կու թյուն նե րը: Ընդ ո րում, այս խնդիրն
ուղ ղա կիո րեն կապ ված է Սահ մա նադ րու թյամբ
պե տու թյան ստանձ նած պար տա վո րու թյան հետ:

Խնդ րի վեր լու ծու թյու նը կա ռու ցե լիս հարկ
է անդ րա դառ նալ ա ռող ջու թյան պահ պա նու -
թյան սահ մա նադ րա կան նոր մե րին և դրանք
հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան են թար կել մի
շարք պե տու թյուն նե րում ո լոր տին վե րա բե րող
կար գա վո րում նե րի հետ:

Ինչ պես նշվեց, Սահ մա նադ րու թյան 85-րդ
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր
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3 Տե՛ս, 2020 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության,
մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին տարեկան հաղորդում, էջ 1091:

4 Տե՛ս, նույն տեղում, էջ 1092-1093:



ոք, օ րեն քին հա մա պա տաս խան, ու նի ա ռող -
ջու թյան պահ պան ման ի րա վունք: Ըստ հոդ վա -
ծի 2-րդ մա սի՝ օ րեն քը սահ մա նում է անվ ճար
հիմ նա կան բժշկա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ցան -
կը և մա տուց ման կար գը: Բա ցի դրա նից, Սահ -
մա նադ րու թյան 86-րդ հոդ վա ծով սահ ման վում
են պե տու թյան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան
նպա տակ նե րը, և որ պես այդ պի սին է նշվում
բնակ չու թյան ա ռող ջու թյան պահ պան ման և
բա րե լավ ման ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը, արդ -
յու նա վետ և մատ չե լի բժշկա կան սպա սարկ -
ման պայ ման նե րի ստեղ ծու մը:

Անհ րա ժեշտ է նաև մեջ բե րել 2005 թվա -
կա նի փո փո խու թյուն նե րով Սահ մա նադ րու թյան
վե րա բե րե լի դրույ թը (հոդ ված 38), ո րով սահ -
ման վում էր օ րեն քով սահ ման ված ե ղա նակ նե -
րով բժշկա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ստա -
նա լու յու րա քանչ յու րի ի րա վուն քը: 

Ինք նին դրա կան քայլ էր այն, որ 2015 թվա -
կա նի փո փո խու թյուն նե րով ոչ թե պար զա պես
բժշկա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ստա նա -
լը, այլ ա ռող ջու թյան պահ պա նու թյունն ամ րագր -
վեց որ պես ի րա վունք, քա նի որ ինչ պես ար դա -
րա ցիո րեն նշել է Վ. Ն. Այ վազ յա նը: «...ան հրա -
ժեշտ է բժշկա կան օգ նու թյան ի րա վուն քը տար -
բե րել ա ռող ջու թյան պահ պան ման ի րա վուն քից:
Բժշ կա կան օգ նու թյան ի րա վուն քը մար դու բնա -
կան ի րա վունքն է՝ հի վան դու թյան դեպ քում ստա -
նա լու անհ րա ժեշտ բու ժում5»: 

Ա ռող ջու թյան պահ պա նու թյան ի րա վուն քի
վե րա բեր յալ կար գա վո րում ներ են նա խա տե սում
նաև այլ պե տու թյուն նե րի Սահ մա նադ րու թյուն -
ներ: Օ րի նակ՝ Իս պա նիա յի Սահ մա նադ րու թյան
43-րդ հոդ վա ծով (ճա նաչ ում է ա ռող ջու թյան պահ -
պա նու թյան ի րա վուն քը: Պե տա կան իշ խանու -
թյան մար մին նե րը խթա նում են ա ռող ջա պա հա -
կան կրթու թյու նը), Ի տա լիա յի Սահ մա նադ րու -
թյան 32-րդ հոդ վա ծով ա ռող ջու թյու նը պաշտ -
պան վում է՝ որ պես ան հա տի հիմ նա րար ի րա -
վունք և հա վա քա կան շահ, և ե րաշ խա վո րում է
կա րի քա վոր նե րի անվ ճար բու ժօգ նու թյու նը:

Ռու սաս տա նի Սահ մա նադ րու թյան վե րա -
բե րե լի հոդ ված նե րով սահ ման վում է, որ յու րա -

քանչ յուր ոք ու նի ա ռող ջու թյան պահ պա նու թյան
և բժշ կա կան օգ նու թյան ի րա վունք: Բժշ կա կան
օգ նու թյու նը պե տա կան և տե ղա կան բժշկա կան
հաս տա տու թյուն նե րում քա ղա քա ցի նե րին տրա -
մադր վում է անվ ճար՝ հա մա պա տաս խան բյու -
ջեի մի ջոց նե րի, ա պա հո վագ րա կան ներդ րում -
նե րի, այլ ե կա մուտ նե րի հաշ վին: Ռու սաս տա նի
դաշ նու թյու նում ֆի նան սա վոր վում են հան րա -
յին ա ռող ջու թյան պահ պա նու թյան և ամ րապնդ -
ման դաշ նա յին ծրագ րե րը, մի ջոց ներ են ձեռ -
նարկ վում պե տա կան, տե ղա կան, մաս նա վոր
ա ռող ջա պա հա կան ծրագ րե րի զար գաց ման հա -
մար, խթան վում է մար դու ա ռող ջու թյան, ֆիզ -
կուլ տու րա յի և սպոր տի զար գաց ման, է կո լո -
գիա կան և սա նի տա րա հա մա ճա րա կա յին բա -
րե կե ցու թյա նը նպաս տող գոր ծու նեու թյու նը6:

Ռու սաս տա նի Սահ մա նադ րու թյան 71-րդ
հոդ վա ծի «ե» մա սով սահ ման վում է, որ ի թիվս
այլ նի, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան ի րա վա սու -
թյու նը նե րա ռում է ա ռող ջա պա հա կան հա մա -
կար գի, դաս տիա րա կու թյան և կր թու թյան հա -
մա կար գի, այդ թվում՝ շա րու նա կա կան կրթու -
թյան միաս նա կան ի րա վա կան հիմ քե րի հաս -
տա տու մը: 114-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «գ» կե -
տի հա մա ձայն՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան կա -
ռա վա րու թյունն ա պա հո վում է մշա կույ թի, կրթու -
թյան, ա ռող ջա պա հու թյան, սո ցիա լա կան ա -
պա հո վու թյան, ըն տա նի քի ա ջակ ցու թյան, ամ -
րապնդ ման և պաշտ պա նու թյան, ըն տա նե կան
ա վան դա կան ար ժեք նե րի պահ պա նու թյան, ինչ -
պես նաև շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու -
թյան ո լորտ նե րում միաս նա կան, սո ցիա լա կան
ուղղ վա ծու թյամբ պե տա կան քա ղա քա կա նու -
թյան ի րա կա նա ցու մը:

Այս պի սով, ինչ պես երևում է մյուս երկր նե -
րի փոր ձից, ա ռող ջու թյան պահ պա նու թյան ի -
րա վուն քը, բա ցի պար զա պես ի րա վունք սահ -
ման վե լուց, Սահ մա նադ րու թյան մա կար դա կով
ամ րագր ված են այդ ուղ ղու թյամբ պե տու թյան
քա ղա քա կա նու թյան, հստակ պար տա վո րու -
թյուն նե րի, ո լոր տի հետ կապ ված կրթու թյան ի -
րա կա նաց ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, իսկ ո րոշ
դեպ քե րում, այդ ի րա վուն քը սահ ման վում է որ -
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5 Տե՛ս, «Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք. Գիրք առաջին», Երևանի պետական
համալսարան, Երևան, Տիգրան Մեծ հրատ., 2016, պատասխանատու խմբագիր՝ իրավաբանական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր Ն. Ա. Այվազյան, էջ 331: 

6 Տե՛ս, Ռուսաստանի Սահմանադրություն, հոդված 41:



63

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

պես հիմ նա րար ի րա վունք: Ընդ ո րում, օ րի -
նակ, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան պա րա գա յում,
ա ռող ջու թյան պահ պա նու թյան ի րա վուն քը նա -
խա տես ված է «Մար դու և քա ղա քա ցու ի րա -
վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը» գլխում:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, ճիշտ
է, սահ մա նադ րո րեն ամ րագ րել է ա ռող ջու -
թյան պահ պա նու թյան ի րա վուն քը (ինչն ինք -
նին հան գեց նում է նաև պե տու թյան պար տա -
կա նու թյան), սա կայն նպա տա կա հար մար կլի -
ներ քննար կել այդ ի րա վուն քը Սահ մա նադ -
րու թյան 3-րդ (տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և
մշա կու թա յին ո լորտ նե րում օ րենսդ րա կան ե րաշ -
խիք նե րը և պե տու թյան քա ղա քա կա նու թյան
հիմ նա կան նպա տակ նե րը) գլխի փո խա րեն 2-
րդ (մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա -
վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը) գլխում, որ պես
հիմ նա րար ի րա վունք նա խա տե սե լու հար ցը:
Ա վե լին, պե տու թյան քա ղա քա կա նու թյան հիմ -
նա կան նպա տակ նե րից պետք է լինի ոչ միայն
բնակ չու թյան ա ռող ջու թյան պահ պան ման և
բա րե լավ ման ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը, արդ -
յու նա վետ և մատ չե լի բժշկա կան սպա սարկ -
ման պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, այլ նաև Սահ -
մա նադ րու թյամբ պե տու թյան նպա տակ նե րի
թվում անհ րա ժեշտ է նե րա ռել ա ռող ջա պա -
հա կան կրթու թյան խթա նու մը, քա նի որ ա -
ռող ջու թյան պահ պա նու թյան ի րա վուն քի լա -
վա գույնս ի րա կա նա ցու մը ոչ միայն պե տու -
թյան, այլ նաև հենց մար դու կող մից դրա
կարևո րու թյան գի տակ ցումն է:

Անդ րա դառ նա լով զո րա հա վա քա յին զո րա -
կո չի ըն թաց քում ա ռող ջու թյան պահ պա նու թյան
ի րա վուն քի հա մա տեքս տում բժշկա կան հե տա -
զո տու թյուն նե րի և փոր ձաքն նու թյուն անց նե լու
զի նա պարտ քա ղա քա ցի նե րի ի րա վուն քին և
դրա հետ կապ ված վե րը թվարկ ված գործ նա -
կան խնդիր նե րին՝ հարկ է ընդգ ծել, որ մի կող -
մից հաս կա նա լի է, որ պա տե րազ մի նման ճգնա -
ժա մա յին ի րա վի ճակ նե րում ժա մա նա կը չա փա -
զանց սուղ ռե սուրս է, և ո րոշ գոր ծո ղու թյուն ներ
կա րող են ի րա կա նաց վել ո րո շա կի թե րա ցում -
նե րով: Սա կայն, զի նա պարտ քա ղա քա ցի նե րին
զո րա հա վա քա յին զին վո րա կան ծա ռա յու թյան

զո րա կո չե լիս բժշկա կան հե տա զո տու թյուն նե րի
և փոր ձաքն նու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը
կարևոր է ոչ միայն ի րենց, այլև մյուս զին ծա -
ռա յող նե րի ի րա վունք նե րի, հնա րա վոր ու ան -
կան խա տե սե լի վտանգ նե րի կան խար գել ման
տե սանկ յու նից:

Ինչ պես նշվեց վերևում, 2020 թվա կա նին
տե ղի ու նե ցած ընդ հա նուր զո րա հա վա քի ըն -
թաց քում ար ձա նագր վել են դեպ քեր, երբ ծա -
ռա յու թյան են զո րա կոչ վել նույ նիսկ հո գե կան
ա ռող ջու թյան հետ կապ ված խնդիր ներ ու նե -
ցող ան ձինք, ին չը կա րող էր բե րել բա ցա սա -
կան հետևանք նե րի (ընդ հուպ մինչև կյան քի ի -
րա վուն քի խախտ ման) նաև յու րա յին զին ծա -
ռա յող նե րի հետ կապ ված:

Նշ վա ծի կա պակ ցու թյամբ անհ րա ժեշտ է
մեջ բե րել Վ. Ն. Այ վազ յա նի կող մից ար տա -
հայտ ված հետևյալ միտքն, ըստ ո րի՝ «Մար դու
ա ռող ջու թյան ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ, ուս -
տի և չի կա րող ե րաշ խա վոր վել ա մե նու րեք և
բո լոր հան գա մանք նե րում: Շատ հի վան դու -
թյուն ներ հա մար վում են բնա կան հան գա մանք -
նե րի հետևանք, ո րը միա տե սա կո րեն ազ դում է
բո լոր մարդ կանց վրա: Բ նակ չու թյան ա ռա վել
խո ցե լի խա վե րը ա վե լի շատ են դա տա պարտ -
ված հի վան դու թյուն նե րի, ին չը նրանց դուրս է
թող նում ակ տիվ աշ խա տան քա յին գոր ծու նեու -
թյու նից և ա վե լի է վատ թա րաց նում նրանց նյու -
թա կան վի ճա կը, հա մա պա տաս խա նա բար, և
ա ռող ջու թյու նը: 

Հի վան դա նա լով նրանք սպառ նա լի քի տակ
են դնում նաև շրջա պա տող մարդ կանց ա ռող -
ջու թյու նը, քա նի որ շատ հի վան դու թյուն ներ
վա րա կիչ են և «չեն ճա նա չում թույ լատ րե լիի
սահ ման նե րը»: Այս տե ղից էլ ծա գում է բնակ չու -
թյան ա ռող ջու թյան պահ պան ման գոր ծում պե -
տու թյուն նե րի պար տա կա նու թյուն նե րը: Այդ կա -
պակ ցու թյամբ «Սո ցիա լա կան, տնտե սա կան և
մշա կու թա յին ի րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ -
գա յին դաշ նա գի րը (12-րդ հոդվ.) պար տա վո -
րեց նում է ան դամ պե տու թյուն նե րին` ճա նա չե -
լու յու րա քանչ յու րի` ֆի զի կա կան և հո գե կան ա -
ռող ջու թյան հա սա նե լի մա կար դա կից օգտ վե -
լու ի րա վուն քը:»7:
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7 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական իրավունք», գիրք առաջին, 6-րդ լրամշակված հրատա -
րա կություն, պատասխանատու խմբագիր՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ն.Ա. Այվազյան,
Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2016, էջ 329:



Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա -
զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին
կոն վեն ցիա յի 2-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րում -
նե րի ներ քո ստանձ նած պո զի տիվ պար տա -
վո րու թյուն նե րը պե տու թյուն նե րից պա հան ջում
են սահ մա նել այն պի սի կար գա վո րում ներ, ո -
րոնք պար տադ րում են թե՛ պե տա կան, թե՛
մաս նա վոր բժշկա կան հաս տա տու թյուն նե րին
ա ռող ջա կան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց կյան -
քի պաշտ պա նու թյան հա մար ձեռ նար կել հա -
մա պա տաս խան մի ջոց ներ (Trocellier v. France,
§4):

Այս ա ռու մով հարկ է ընդգ ծել, որ պե տու -
թյու նը գոր ծող օ րենսդ րա կան կար գա վո րում -
նե րի հա մա տեքս տում ու նի ո րո շա կիո րեն արդ -
յու նա վետ գոր ծիք ներ, որ պես զի պար բե րա -
բար թար մաց նի զի նա պարտ քա ղա քա ցի նե -
րի ա ռող ջա կան վի ճա կի և զին վո րա կան ծա -
ռա յու թյան հա մար պի տա նիու թյան աս տի ճա -
նի վե րա բեր յալ տե ղե կու թյուն նե րը: Այդ պի սի
գոր ծիք նե րից մե կը վար ժա կան հա վաք ներն
են:

Ըստ «Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին -
ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի
նույն 17-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի՝ ի թիվս այլ նի,
վար ժա կան հա վաք նե րի ներգ րա վե լիս ևս պար -
տա դիր պետք է ի րա կա նաց վի քա ղա քա ցի նե -
րի ա ռող ջա կան վի ճա կի հե տա զո տու թյուն և
փոր ձաքն նու թյուն: Ընդ ո րում, այս պի սի վար -
ժա կան հա վաք ներ զի նա պարտ քա ղա քա ցի -
նե րին պե տու թյու նը կա րող է ներգ րա վել տա -
րե կան մի քա նի ան գամ՝ կախ ված պա հես տա -
զո րում հաշ վառ ված ան ձի կար գա վի ճա կից8:

Հետևա բար, վար ժա կան հա վաք նե րը
պար բե րա բար և պատ շաճ կազ մա կեր պե լու
դեպ քում պե տու թյու նը մշտա պես կտի րա պե -
տի զի նա պարտ քա ղա քա ցի նե րի ա ռող ջա -
կան վի ճա կի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վու թյա -
նը:

Հա ջորդ գոր ծի քը, որ կա րող է լի նել չա -
փա զանց արդ յու նա վետ, ա ռող ջա կան վի ճա -
կի վե րա բեր յալ այլ՝ ոչ զին վո րա կան, բժշկա -
կան հաս տա տու թյուն նե րում զի նա պարտ քա -
ղա քա ցի նե րի ան ցած հե տա զո տու թյուն նե րի
արդ յունք նե րին նաև Պաշտ պա նու թյան նա -
խա րա րու թյան զո րա կո չա յին և զո րա հա վա -
քա յին հա մալր ման ծա ռա յու թյան (նախ կի -
նում՝ զին վո րա կան կո մի սա րիատ) հա մար
հա սա նե լիու թյան նա խա տե սումն է՝ հատ կա -
պես հաշ վի առ նե լով այն, որ ներ կա յում այդ -
պի սի միաս նա կան հա մա կարգ գոր ծար կե լու
փորձ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ներ -
կա յում ար դեն իսկ առ կա է9:

Նշ վա ծի կա պակ ցու թյամբ հարկ է ընդգ -
ծել, որ Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա -
զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին կոն -
վեն ցիա յի 2-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րում նե րից է
բխում նաև պե տու թյան պար տա վո րու թյու նը,
ա պա հո վե լու ա ռող ջա կան խնդիր ներ ու նե ցող
ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա -
մար արդ յու նա վետ գոր ծող օ րենսդ րա կան և
վար չա կան կա ռու ցա կար գեր10:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2010 թվա կա նի դեկ -
տեմ բե րի 23-ի նիս տի թիվ 50 ար ձա նագ րու -
թյան ու սում նա սի րու թյու նից պարզ է դառ նում,
որ պե տու թյու նը նույն պես ընդգ ծել է ա ռող ջա -
պա հու թյան ո լոր տում միաս նա կան է լեկտ րո -
նա յին տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի ներդր -
ման անհ րա ժեշ տու թյու նը՝ նշե լով, որ «Ա ռող -
ջա պա հու թյան միաս նա կան տե ղե կատ վա կան
հա մա կար գը հա սա նե լի է դարձ նում յու րա քանչ -
յուր ան ձի բժշկա կան պատ մու թյու նը ա ռող ջա -
պա հու թյան ո լոր տի մաս նա գետ նե րին, ին չը
թույլ է տա լիս ա պա հո վել ա ռող ջա պա հու թյան
ա վե լի բարձր արդ յու նա վե տու թյուն և ո րակ,
քա նի որ բու ժա կան մի ջամ տու թյուն նե րի ըն -
թաց քում ո րո շում նե րի կա յա ցու մը հիմն վում է
ամ բող ջա կան, լիար ժեք և ար դիա կան տե ղե -
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8 Տե՛ս, «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 59:
9 Հայաստանի Հանրապետությունում Էլեկտրոնային առողջապահության միասնական տեղեկատվական ԱՐՄԵԴ

համակարգն առողջապահական տվյալների կառավարման միասնական համակարգ է, որտեղ մուտքագրվում և
պահվում են բնակչի առողջությանը վերաբերվող ամբողջական տվյալներ: Դա հնարավորություն է տալիս բուժող
բժշկին անհրաժեշտության դեպքում էլեկտրոնային եղանակով տեսնել պացիենտի առողջության պատմությունն ու
նրա բուժման վերաբերյալ կայացնել տեղեկացված որոշումներ, ավելի մանրամասն հետևյալ հղմամբ՝
https://corporate.armed.am/about-us:

10 Տե՛ս «Health-related issues in the case-law of the European Court of Human Rights» Եվրոպայի խորհրդի թեմատիկ
զեկույցը, 2-րդ բաժին, «A» ենթաբաժին, 2-րդ պարբերություն, 6-րդ էջում, հետևյալ հղմամբ՝ https://www.echr.coe.int/Doc-
uments/Research_report_health.pdf:
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կատ վու թյան վրա»11: «Ա ռող ջա պա հու թյան հա -
մա կար գի գոր ծըն թաց նե րի օպ տի մա լա ցու մը
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ճիշտ ժա մա նա կին
ա պա հո վել անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան հա -
սա նե լիու թյու նը մաս նա գետ նե րի հա մար: Հա -
մա կար գի շրջա նակ նե րում տե ղե կատ վու թյան
հոս քե րը կազ մա կերպ ված են լի նե լու այն պես,
որ պես զի ան ձի վե րա բեր յալ բժշկա կան անհ -
րա ժեշտ տվյալ նե րը նվա զա գույն ժա մա նա կում
հա սա նե լի լի նեն հա մա պա տաս խան մաս նա -
գե տին»12:

Այս պի սի հա մա կար գի ներդ րումն, ան շուշտ,
դրա կան քայլ է, և զի նա պարտ քա ղա քա ցի նե -
րի ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա բեր յալ տե ղե -
կատ վու թյան հա սա նե լիու թյու նը նաև Զո րա կո -
չա յին և զո րա հա վա քա յին հա մալր ման ծա ռա -
յու թյա նը, ինչ պես նաև մյուս մաս նա գի տաց -
ված հանձ նա ժո ղով նե րին13 ա պա հո վե լու սույն
հոդ վա ծով կա տար ված ա ռա ջարկն ի րաց նե լու
նպա տա կով օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն ներ
կա տա րե լու անհ րա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նա լու
նաև ո լոր տա յին ի րա վա կան ակ տե րում:

Է լեկտ րո նա յին ա ռող ջա պա հու թյան հա մա -
կար գի վե րա բեր յալ կար գա վո րում նե րը սահ -
ման ված են «Բ նակ չու թյան բժշկա կան օգ նու -
թյան և սպա սարկ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-
րդ հոդ վա ծով, ո րում հա մա պա տաս խան փո -
փո խու թյուն նե րով ա ռա ջարկ վում է հա մա -
կար գի շա հա ռու նա խա տե սել նաև զի նա -
պարտ քա ղա քա ցի նե րի բժշկա կան հե տա զո -

տու թյուն և փոր ձաքն նու թյուն ի րա կա նաց -
նող հանձ նա ժո ղով նե րին:

Հարկ է նաև նշել, որ ա ռող ջու թյան պահ -
պա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը
զո րա հա վա քա յին զո րա կո չի ըն թաց քում լա -
վա գույնս ա պա հո վե լու նպա տա կով հնա րա -
վոր է նաև քննար կել ա ռող ջա պա հա կան հա -
մա կար գում ե թե ոչ բո լո րի, ա պա առն վազն
պա հես տա զո րում հաշ վառ ված, զի նա պարտ,
զո րա հա վա քա յին զո րա կո չի են թա կա քա ղա -
քա ցի նե րի ա ռող ջու թյան պար տա դիր ա պա -
հո վագ րու թյան հա մա կար գի ներդր ման հնա -
րա վո րու թյու նը:

Ինչ պես նշվեց, պե տա կան և տե ղա կան
բժշկա կան հաս տա տու թյուն նե րում քա ղա քա -
ցի նե րին անվ ճար բժշկա կան օգ նու թյան տրա -
մադր ման կար գա վո րում է նա խա տես ված Ռու -
սաս տա նի Դաշ նու թյան Սահ մա նադ րու թյան վե -
րա բե րե լի կար գա վոր մամբ, ընդ ո րում, սահ -
ման վում է, որ պե տու թյունն այդ պար տա վո -
րու թյունն ի րա կա նաց նում է ոչ միայն հա մա -
պա տաս խան բյու ջեի մի ջոց նե րի, այլև ա պա -
հո վագ րա կան ներդ րում նե րի և այլ ե կա մուտ -
նե րի հաշ վին:

Ա պա հո վագ րա կան այս պի սի հա մա կար գի
ներդ րու մը զգա լիո րեն կթո թա փի պե տու թյան
բե ռը հատ կա պես պա տե րազ մա կան ի րա վի -
ճակ նե րում քա ղա քա ցի նե րի բժշկա կան հե տա -
զո տու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լու տե սանկ յու -
նից:
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ԶՈՐԱՅՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ, Փաստաբան
իրավ. գիտ. թեկնածու

ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԱՐԱՐՔՈՒՄ
ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՑԱՌՈՂ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔ

Սույն գի տա կան հոդ վա ծի սահ ման նե րում քննարկ ման ա ռար կա է դարձ վում օ պե րա տիվ-հե տա խու -
զա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նող ան ձանց ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րի բեր մամբ ձևա -
կա նո րեն որևէ հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նող ա րար քի կա տար ման հա մար քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու  հիմ նա հար ցը: Աշ խա տան քի ծա վա լում նե րառ ված են ո լոր -
տա յին օ րենսդ րու թյան և ք րեա կան օ րեն քի բա ցի սահ մա նադ րա կա նու թյան վե րա բեր յալ վեր լու ծու թյու նը,
ինչ պես նաև ար տա սահ ման յան փոր ձի ու սում նա սի րու թյու նը:

Բա նա լի բա ռեր. Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեու թյուն, ա րար քում հան ցա վո րու թյու նը բա -
ցա ռող հան գա մանք:

ЗОРАЙР АРУТЮНЯН
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ИСПОЛНЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

В рамках настоящей научной статьи обсуждается вопрос освобождения от уголовной ответственности
лиц осуществляющих оперативно-розыскную деятельность совершивших деяния формально соответствующих
какому-либо составу преступления. В объем работы включены анализ отраслевого законодательства и
вопрос конституциональности пробела в уголовном законе, а также рассмотрение иностранного опыта.

Ключевые слова: Оперативно-розыскная деятельность, обстоятельство исключающее преступность
деяния. 
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PERFORMANCE OF OFFICE DUTIES AS A CIRCUMSTANCE EXCLUDING 
THE CRIMINALITY OF ACTION

In the frames of the current scientifical article, the issue of freeing from criminal responsibility of people
that have committed actions formally corresponding to any crime while performing an operational-search
activity is being discussed. Analysis of the relative branch of legislation, a question of the constitutionality of the
gap in criminal law, and the experiences of foreign countries are included in the scale of the article.

Keywords: Operational-search activity, circumstance excluding the criminality of action.
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ՀԱՅԿ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության ՀՀ-ում Ինտերպոլի ԱԿԲ-ի ավագ օպերլիազոր, 
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ասպիրանտ

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

Հե ղի նա կա յին և հա րա կից ի րա վունք նե րի խախ տում նե րը կա րող են կա տար վել այդ ի րա վունք նե րով
պաշտ պան վող տա րա տե սակ օբ յեկտ նե րի նկատ մամբ: Նշ ված օբ յեկտ նե րը սահ ման վում և դրանց հետ
կապ ված ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են ու պաշտ պան վում ՀՀ կող մից վա վե րաց րած մի -
ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով ու ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ: Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կի կող մից ներ -
կա յաց վել են հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի և հա րա կից ի րա վունք նե րը խախ տե լու հան ցա տե սա կի հա մա -
տեքս տում մի շարք օբ յեկտ նե րի հետ կապ ված ՀՀ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան խնդիր նե րը, կա տար վել
է ինչ պես ՀՀ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան, այն պես էլ տար բեր երկր նե րի օ րենսդ րու թյուն նե րի ու սում -
նա սի րու թյուն և հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն, ներ կա յաց վել են ա ռա ջար կու թյուն ներ, ո րոնք ուղղ ված են
առ կա խնդիր նե րը լու ծե լուն:

Բա նա լի բա ռեր. Հե ղի նա կա յին ի րա վունք, հա րա կից ի րա վունք ներ, հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր,
բջջա յին հա վել ված ներ, օ պե րա ցիոն հա մա կար գեր, օբ յեկ տ։

АЙК МАРГАРЯН
Старший оперуполномоченный НЦБ
Интерпола Полиции Республики Армения,
аспирант Образовательного комплекса полиции РА

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ

Нарушения авторских и смежных прав могут быть совершены в отношении различных объектов, за-
щищенных этими правами. Данные объекты определяются а связанные с ними правовые отношения ре-
гулируются и охраняются международными договорами ратифицированными Республикой Армения, а
текже внутренним законодательством. В данной статье представлены проблемы законодательства
Республики Армения в связи с рядом объектов в контексте нарушения авторских прав. Кроме того, было
проведено исследование внутреннего законодательства РА, а также законодательств разных стран,
проведен сравнительный анализ и, наконец, автором были внесены предложения, направленные на
решение существующих проблем.

Ключевые слова: авторское право, смежные права, программное обеспечение, мобильные приложения,
операционные системы, объект.
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SOME ISSUES OF CRIMINAL PROTECTION OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

Violations of copyright and related rights can be committed in relation to various objects protected by these
rights. These objects are determined and the legal relations associated with them are regulated and protected
by international treaties ratified by the Republic of Armenia, as well as by domestic legislation. This article
presents the problems of the internal legislation of the Republic of Armenia in connection with a number of
objects in the context of the type of copyright infringement. Besides, a study of the domestic legislation of the
RA, as well as the legislations of different countries, a comparative analysis was carried out and finally, the
author made suggestions, which are aimed at solving the existing problems.

Keywords: Copyright, related rights, software, mobile applications, operating systems, object. Օ
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ՆԵԼԼԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ 
ՀՀ կենտրոնական բանկի  Իրավաբանական գիտությունների 
Իրավաբանական վարչության թեկնածու, Փրիորիթի իրավաբանական 
Իրավական խորհրդատվության և գրասենյակի հիմնադիր-տնօրեն, փաստաբան
զարգացման բաժնի պետ, Փաստաբան

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԵՂԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՄ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԹԱՔՑՆԵԼՈՒ ՀԱՆՑԱԿԱԶՄԻ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ

ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ՈՐԱԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է Ի րա կան շա հա ռուի վե րա բեր յալ կեղծ տե ղե կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու
կամ ներ կա յաց ման են թա կա տե ղե կու թյուն նե րը թաքց նե լու հան ցա կազ մին վե րա բե րող վի ճա հա րույց
հար ցե րին: Հե ղի նակ նե րը վեր լու ծել են հան ցա կազ մի ա ռան ձին տար րե րը՝ մատ նան շե լով դրա թե րու -
թյուն նե րը և ներ կա յաց նե լով դրա կա տա րե լա գործ մանն ուղղ ված ա ռա ջար կու թյուն ներ: Հոդ վա ծի շրջա -
նակ նե րում ա ռան ձին ու շադ րու թյուն է հատ կաց վել քննարկ վող ա րար քի ո րակ ման ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րին: Այդ կա պակ ցու թյամբ ար տա հայտ վել են դի տար կում ներ, ո րոնք կա րող են օգ տա կար լի նել ի -
րա վա կի րառ պրակտի կա յում:

Բա նա լի բա ռեր. Ի րա կան շա հա ռու, կեղծ տվյալ ներ, քրեա կան օ րենս գիրք, փո ղե րի լվա ցում, սուբ -
յեկ տիվ կողմ, ի րա վա բա նա կան անձ:

НЕЛЛИ КИРАКОСЯН ГУРГЕН КОТАНДЖЯН
Центральный банк Армении. Кандидат юридических наук,
Юридический отдел. Адвокат, директор юридической
Начальник отдела Юридическая Компании Приорити
консультация и
развития, адвокат

УГОЛОВНО-ПРАВОВЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ СОСТАВА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛЬНОМ БЕНЕФИЦИАРЕ ИЛИ

СОКРЫТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В этой статье рассматриваются спорные вопросы, связанные с преступлением, состоящим в предо-
ставлении ложной информации о реальном бенефициаре или сокрытии информации, которая должна
быть предоставлена. Авторы проанализировали отдельные элементы преступления, указали на его
недостатки и дали рекомендации по их устранению. В рамках статьи особое внимание было уделено осо-
бенностям квалификации обсуждаемого деяния. В этом отношении были сделаны замечания, которые
могут быть полезны в правоприминительной практике.

Ключевые слова: Реальный бенефициар, ложная информация, уголовный кодекс, отмывание денег,
субъективная сторона, юридическое лицо.

NELLI KIRAKOSYAN GURGEN KOTANJYAN
Central Bank of Armenia. Development division, Advocate
Legal Department. PHD in Law, advocate
Head of Legal advice and Chief of Priority legal office

CRIMINAL LEGAL CHARACTERISTICS AND FEATURES OF THE QUALIFICATION OF THE OFFENSE OF
GIVING FALSE INFORMATION ABOUT THE REAL BENEFICIARY OR CONCEALMENT OF

INFORMATION PROVIDED

This article discusses controversial issues related to the offense of giving false information about the real
beneficiary or concealment of information that must be provided. The authors analyzed individual elements of
the crime, pointed out its shortcomings and made recommendations for their elimination. Within the framework
of the article, special attention was paid to the peculiarities of the qualification of the act under discussion. In
this regard, comments were made that may be useful in law enforcement practice.

Keywords: Real beneficiary, false information, criminal code, money laundering, subjective side, legal en-
tity.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ՆԱՆԵ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
ԵՊՀ, Իրավագիտության ֆակուլտետ, իրավագիտության մագիստրոս,
ՀՀ ԱՆ քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի 
քաղաքականության մշակման վարչության գլխավոր մասնագետ

ԲԵՐՄԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ՝ ՈՐՊԵՍ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔԻ ՄԻՋՈՑԻ ՈՐՈՇ
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

Սույն հոդ վա ծի նպա տակն է վեր լու ծել բեր ման են թար կե լու՝ որ պես դա տա վա րա կան հար կադ րան քի
մի ջո ցի ի րա վա կան բնույ թը, վեր հա նել ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի շրջա նակ նե րում բեր -
ման են թար կե լու ինս տի տու տի առ կա խնդիր նե րը: Մաս նա վո րա պես, ու սում նա սիր վել են ինչ պես Ք րեա -
կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քի նա խագ ծի կար գա վո րում նե րը, այն պես էլ ար տա սահ ման յան
երկր նե րի փոր ձը։ Վե րոնշ յա լի հի ման վրա կա տար վել են հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կու թյուն ներ, ո րոնք
կա րող են նպաս տել օ րենսդ րու թյան բա րե լավ մա նը։ 

Բա նա լի բա ռեր. բեր ման են թար կել, վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին հար կադ րա բար ներ կա յաց -
նել, դա տա վա րա կան սանկ ցիա, հար գե լի պատ ճառ, ի րա վա կան ո րո շա կիու թյուն, ա զատ տե ղա շարժ վե լու
իրավունք:

НАНЭ МЕЛКОНЯН
ЕГУ, Юридический факультет, Магистр юриспруденции,
Главный специалист отдела уголовного законодательства, развития пенитенциарной и 
пробационной политики, Министерство юстиции РА

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИВОДА КАК МЕРЫ СУДЕБНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

Целью данной статьи является анализ правовой природы привода как меры судебного принуждения,
выявление существующих проблем, связанных с институтом привода в рамках уголовного процессуального
кодекса РА. В частности, были изучены не только правовые урегулирования в проекте нового Уголовно-
процессуального кодекса РА, а также опыт зарубежных стран. По результатам проведенного нами
исследования были сделаны соответствующие предложения, которые могут способствовать совершен-
ствованию Законодательства.

Ключевые слова: привод, принудительно доставить в орган, осуществляющий уголовное производство,
судебная санкция, уважительная причина, правовая определенность, право на свободное передвижение

NANE(H) MELKONIAN
Yerevan State University, Faculty of Law, Master of Law,
Chief specialist at the Department for Developing Criminal Legislation, 
Penitentiary and Probation Policy,
RA Ministry of Justice

SOME ISSUES ON FORCIBLE BRINGING AS A MEASURE OF JUDICIAL COERCION

The aim of this article is to highlight the legal nature of forcible bringing as a measure of judicial coercion,
to identify the existing problems of the institute of forcible bringing within the framework of the Criminal
Procedure Code of RA. In particular, the regulations of the Draft New Code of Criminal Procedure of the RA,
as well as the experience of foreign countries have been studied. Thereon, practical recommendations have
been made, which can contribute to the improvement of the Legislation.

Keywords: forcible bringing, forcible bringing to the body conducting criminal proceedings, judicial
sanction, substantiated reason, legal certainty, right to freedom of movement
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ՍԱՄԻՆԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Արարատի մարզի դատախազության դատախազ, 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 
քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺՆԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԾԱԳՈՒՄԸ

Հոդ վա ծում դի տարկ վել են ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րը: Հե ղի նա կը վեր լու ծել է ներ պե տա կան օ րենսդ րա կան զար գա ցում նե րը, մաս նա վո րա -
պես, անդ րա դարձ է կա տար վել հա մա տեղ սե փա կա նու թյան և բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ծագ ման հիմ -
քե րի միևնույն ի րա վա կան կա րա գա վոր մա նը, այ նու հետև ներ կա յաց վել են եզ րա հան գում ներ:

Բա նա լի բա ռեր. օ րենք, պայ մա նա գիր, սե փա կա նու թյուն, ժա ռան գու թյուն, գույք:

САМИНЕ ПЕТРОСЯН
Прокурор прокуратуры Араратской области,
Соискатель кафедры гражданского права юридического факультета ЕГУ

ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В статье расматривается особенности основания возникновения общей долевой собственности.
Автором были исследованы внутринациональной законодательной относительно данного института, в
частности, упоминалось о едином правовом регулировании, которое лежит в основе формирования
совместной собственности и долевой собственности, в следствие чего были представлены некоторые вы-
воды.

Ключевые слова: закон, договор, собственность, наследство, имущество. 

SAMINE PETROSYAN
Prosecutor of the Prosecution office of Ararat region,
PHD Applicant of the Chair of Civil Law at the Faculty of Law, YSU

BASES FOR THE ORIGIN OF COMMON SHARED OWNERSHIP

In the article considered feature of bases for the Origin of common shared ownership. The author analyzes
developments in the legislative concerning domestic violence, specifically reference was made to the same legal
settlement of the bases for the origin of joint ownership and share ownership, and in the end conclusion is
presented. 

Keywords: law, contract, own, inheritance, property. 
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԳԵՎՈՐԳ ԳՅՈԶԱԼՅԱՆ
ՀՀ Փաստաբանների պալատի անդամ, ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՖԻԿՑԻԱՆԵՐՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՀՌՉԱԿԱԳՐՈՒՄ ԵՎ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Սույն գի տա կան հոդ վա ծում անդ րա դարձ է կա տար վել այն հար ցին, թե արդ յո՞ք հնա րա վոր է, որ օ -
րենսդ րա կան տեխ նի կա՝ ի րա վա կան ֆիկ ցիա նե րը տեղ գտնեին այն պի սի հիմ նա րար օ րենք նե րում, ինչ -
պի սիք են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ան կա խու թյան հռչա կա գի րը և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան Սահ մա նադ րու թյու նը, արդ յո՞ք Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ան կա խու թյան հռչա կագ րում և Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյու նում կա րող էր տեղ գտնել օբ յեկ տիվ ի րա կա նու թյու նից
շեղ վող ի րա կա նու թյուն: Հայտ նի է, որ ի րա վա կան ֆիկ ցիա յին ներ հա տուկ է գո յու թյուն չու նե ցող երևույ թը
գի տակ ցա բար ճա նա չել գո յու թյուն ու նե ցող կամ գո յու թյուն ու նե ցող երևույ թը գի տակ ցա բար ճա նա չել գո -
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յու թյուն չու նե ցող: Այս տե սա կե տից, կար ծես թե, անհ նար է, որ Հռ չա կա գի րը կամ Սահ մա նադ րու թյու նը
ամ րագ րեն մի բան, որն ի սկզբա նե գո յու թյուն չու նի, բայց ինչ պես տես նում ենք, դա հնա րա վոր է:

Հոդ վա ծում վեր լու ծու թյան է են թարկ վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ան կա խու թյան հռչա կագ րի
ո րոշ նոր մե րը, ինչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյունն իր փո փո խու թյուն նե -
րով հան դերձ: Ա վե լին, հե ղի նա կը մի շարք նոր մեր վեր լու ծե լիս, հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ շատ
հան րա յին հա րա բե րու թյուն ներ կար գա վոր վել են ի րա վա կան ֆիկ ցիա նե րի մի ջո ցով, քա նի որ ա ռանց ի -
րա վա կան ֆիկ ցիա նե րի հնա րա վոր չէ կար գա վո րել այն, ին չը ցան կա ցել են կար գա վո րել սահ մա նադ րու -
թյան հայ րե րը:

Բա նա լի բա ռեր. ի րա վա կան ֆիկ ցիա, սահ մա նադ րու թյուն, ան կա խու թյան հռչա կա գիր, պե տու թյուն,
օ րենս գիրք, ի րա վա հա րա բե րու թյուն:

ГЕВОРГ ГЕЗАЛЯН
Член Палаты адвокатов РА,
Соискатель Института Философии, социологии и права НАН РА 

ПРАВОВЫЕ ФИКЦИИ В ДЕКЛАРАЦИИ О НЕЗАВИСИМОСТИ АРМЕНИИ И 
КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

В данной научной статье был затронут вопрос о том, возможно ли, чтобы законодательная техника-
правовые фикции нашли место в таких основополагающих законах, как Декларация о независимости Рес-
публики Армения и Конституция Республики Армения, могла ли в декларации о независимости Республики
Армения и Конституции Республики Армения найти место реальность, отклоняющаяся от объективной
действительности.

Известно, что правовой фикции присуще осознанно признать несуществующие явления существующими
или на оборот: существующие несуществующими. С этой точки зрения, кажется невозможным, чтобы
Декларация или Конституция закрепили то, чего изначально не существует, но, как видим, это возможно.

В статье проанализированы некоторые нормы Декларации о независимости Республики Армения, а
также Конституция Республики Армения с советующими изменениями. Более того, автор при анализе ряда
норм, выступил с выводом о том, что многие общественные отношения были урегулированы посредством
правовых фикций, так как без правовых фикций невозможно урегулировать то, что желал ограничитель:

Более того, автор, анализируя ряд норм, приходит к выводу о том, что многие общественные
отношения регулировались с помощью юридических фикций, потому что без юридических фикций
невозможно урегулировать то, что хотели сделать отцы конституции.

Ключевые слова: правовая фикция, конституция, декларация о независимости, государство, кодекс,
правоотношения.

GEVORG GYOZALYAN
Member of the Chamber of Advocates of RA,
PhD student of the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the NAS RA

LEGAL FICTIONS IN THE DECLARATION OF INDEPENDENCE OF ARMENIA AND
IN THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

This scientific article addresses the question of whether it is possible for legislative techniques, legal
fictions to be included in such basic laws as the Declaration of Independence of the Republic of Armenia, the
Constitution of the Republic of Armenia, the Declaration of Independence of the Republic of Armenia, and could
take place a reality that deviates from the objective reality. It is well known that it is inherent in legal fiction to
consciously recognize a non-existent phenomenon as existing or to consciously recognize an existing phenomenon
as non-existent. From this point of view, it seems impossible for the Declaration or the Constitution to fix
something that did not exist in the beginning, but as we see, it is possible.

The article analyzes some norms of the Declaration of Independence of the Republic of Armenia, as well as
the Constitution of the Republic of Armenia with its amendments. Moreover, the author, by analyzing a number
of norms, came to the conclusion that many public relations were regulated through legal fictions, because
without legal fictions it is impossible to regulate what the fathers of the constitution wanted to regulate.

Keywords: legal fiction, constitution, declaration of independence, state, code, legal relations.
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ՎԱԽԹԱՆԳ ԲԱԲԱՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, իրավունքի և սոցիոլոգիայի ինստիտուտի հայցորդ, 
ՀՀ Միասնական սոցիալական ծառայության նշանակման վարչության 
երրորդ բաժնի պետ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Հոդ վա ծում ման րա մասն վեր լու ծու թյան է են թարկ վել գոր ծա ռույթ, պե տու թյան գոր ծա ռույթ հաս կա -
ցու թյուն նե րը, պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի բնու թագ րա կան գծե րը, ի րա կա նաց ման ձևերն ու մե թոդ նե րը,
տե սա կա նո րեն հիմ նա վոր վել է պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի կարևո րու թյունն ու անհ րա ժեշ տու թյու նը պե -
տու թյան բնա կա նոն գոր ծու նեու թյան հա մա տեքս տում:

Բանալի բառեր. գործառույթ, պետության գործառույթ, պետության գործունեություն 

ВАХТАНГ БАБАЯН
Соискатель Института философии, права и социологии НАН РА, 
начальник третий отдел обсуживания единой социалной службы Республики Армения

СУЩНОСТЬ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ

В статье был проведён глубокий анализ таких понятий, как функции и функции государства, а также
характерных особенностей функций государства, форм и методов реализации; были теоретически
обоснованы важность и необходимость функций государства в контексте нормального функционирования
государства.

Ключевые слова: функция, функция государства, функционирование государства

VAKHTANG BABAYAN
PHD applicant, RA NAS INSTITUTE OF PHILOSOPHY SOCIOLOGY AND LAW
Head of the third department of the joint social service

THE ESSENCE OF THE STATE’S FUNCTIONS AND GENERAL CHARACTERISTICS OF ITS TYPES

The article analyzes the function, the functions of the state, the characteristic features of the functions of
the state, the forms and methods of implementation, theoretically substantiates the importance and necessity of
the state functions in the context of the normal functioning of the state.

Keywords: function, state function, state activity
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԷԼՅԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության շտաբի միջազգային համագործակցության 
վարչության ավագ տեսուչ, 
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ասպիրանտ

ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ

Ե րե խա նե րի ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան զար գա ցու մը, նրանց ի րա վունք նե րի և շա հե րի պաշտ -
պա նու թյու նը, անվ տան գու թյան ա պա հո վու մը մշտպես գտնվում է պե տու թյան ու շադ րու թյան կենտ րո նում։
Այս գոր ծըն թա ցում կարևոր դե րա կա տա րու թյուն ու նեն ծնող ներն ու ըն տա նի քը՝ ինչ պես ե րե խա յի բնա կա -
նոն զար գա ցումն ա պա հո վե լու, այն պես էլ ե րե խա յի անվ տան գու թյու նը ե րաշ խա վո րե լու ա ռու մով։ Այ նու -
հան դերձ, ու սում նա սի րու թյուն նե րը վկա յում են, որ ոչ միշտ է ըն տա նի քը դրա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նում
ե րե խա յի բնա կա նոն կյան քի ա պա հով ման ա ռու մով։ Բազ մա թիվ ե րե խա ներ հենց ըն տա նի քում են թարկ -
վում են բռնու թյան։ Այս պա րա գա յում կարևոր ի մաստ է ձեռք բե րում այն, թե ե րե խա նե րի նկատ մամբ ինչ -
պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է հա մա րել բռնու թյուն։ 
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

Այս պի սով՝ աշ խա տան քում ներ կա յաց ված են ըն տա նի քում ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռնու թյան սահ -
մա նու մը, տե սակ նե րը և սո ցիալ-հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյու նը։

Բա նա լի բա ռեր. բռնու թյուն, ե րե խա ներ, ըն տա նիք, դա ժան վե րա բեր մունք, ան տե սում, հո գե բա նա -
կան բռնու թյուն

ЭЛЯ КАРАПЕТЯН
Старший инспектор управления международного
сотрудничества Штаба Полиции РА,
аспирант Образовательного комплекса полиции РА

НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Физическое и психологическое развитие детей, защита их прав и интересов, обеспечение безопасности
всегда находится в центре внимания государства. В этом процессе важную роль играют родители и семья,
как в плане обеспечения нормального развития ребенка, так и в плане обеспечения безопасности ребенка.
Тем не менее, исследования свидетельствуют о том, что семья не всегда оказывает положительное
влияние на обеспечение нормальной жизни ребенка. Многие дети именно в семье подвергаются насилию.
В этом случае становится важным - какие действия в отношении детей следует считать насилием? 

В статьи представлены определение, виды и социально-психологическое воздействие насилия по от-
ношению детям в семье.

Ключевые слова: насилие, дети, семья, жестокое обращение, пренебрежение, психологическое насилие

ELYA KARAPETYAN
Senior inspector of the Department of International Cooperation
of Headquarters of RA Police,
PhD student of the Educational Complex of RA Police

VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN THE FAMILY AS A SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEM

The physical and psychological development of children, the protection of their rights and interests, and
ensuring security are under the constant attention of the State. Parents and the family play an important role in
this process, both in terms of ensuring the normal development of the child as well as ensuring his/her safety.
However, studies show that the family does not always have a positive impact on ensuring the normal life of the
child. Many children are subjected to violence in the family. In this case, it becomes important - what actions
against children should be considered as violence?

The article presents the definition, types and socio-psychological impact of violence against children in the
family.

Keywords: violence, children, family, abuse, neglect, psychological violence
_______________________________________________________________________________________________
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ԶԱՎԵՆ ՍՄԲԱՏՅԱՆ
Եվրոպական համալսարանի հայցորդ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ԵՎ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

Սույն հոդ վա ծում հան գա մա նո րեն քննարկ վում են վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի ուղ ղա կի և ա -
նու ղա կի դրսևո րում նե րը, նմա նօ րի նակ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ նախն դիր նե րի հա մա տեքս տում:

Հոդ վա ծում քննարկ վում են նաև հնա րա վոր ի րա վա կան լու ծում նե րը՝ պրակ տի կա յում ի հայտ ե կող
հա կա սու թյուն նե րի հաղ թա հար ման հա մար:

Սույն հոդ վա ծի հե տա զո տու թյան օբ յեկ տը վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի ուղ ղա կի և ա նու ղա կի
դրսևո րում նե րից բխող ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներն են:

Սույն հոդ վա ծի հե տա զո տու թյան ա ռար կա են կազ մում սույն հոդ վա ծի հե տա զո տու թյան օբ յեկ տի
կար գա վոր մանն ուղղ ված ի րա վա կար գա վո րում նե րից բխող հիմ նա հար ցե րը:
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Հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նա կան հիմ քը կազ մում են վեր լու ծու թյան, հա մադր ման, հա մա կար գա -
յին մո տեց ման մե թոդ նե րը: Հե տա զո տու թյան շրջա նակ նե րում կի րա ռե լի են տրա մա բա նա կան պատ մաի -
րա վա կան, ի րա վա հա մե մա տա կան, մեկ նա բա նու թյան և այլ մե թոդ ներ:

Հե տա զո տու թյան ի րա վա կան հիմ քը կազ մում են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը, Վար չա կան ի րա վա -
խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենս գիր քը, ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի և ՀՀ վճռա բեկ դա տա -
րա նի ո րո շում ներ, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի վճիռ ներ:

Կա տար ված հե տա զո տու թյան հի ման վրա վեր են հան վել հիմ նա հար ցեր, ա ռա ջարկ վել դրանց լու -
ծում նե րը տար բեր տե սա գործ նա կան ի րա վի ճակ նե րում, մաս նա վո րա պես՝ ամ փո փե լով հոդ վա ծում նկա -
րագր ված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը, հան գել ենք հետևյա լին. 

Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ օ րենսգր քով նա խա տես ված ի րա վա խախ տում ներ
կա տա րե լու հա մար, որ պես վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան սուբ յեկտ կա րող են հան դես գալ միայն
ֆի զի կա կան ան ձինք:

Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ օ րենսգր քից բա ցի, այլ ի րա վա կան ակ տե րում (Օ րի -
նակ՝ Հար կա յին օ րենս գիրք, «Գո վազ դի մա սին» ՀՀ օ րենք և այլն) նա խա տես ված վար չա կան ի րա վա -
խախ տում ներ կա տա րե լու հա մար, որ պես վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան սուբ յեկտ կա րող են հան -
դես գալ ինչ պես ֆի զի կա կան ան ձինք այն պես էլ ի րա վա բա նա կան ան ձինք և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րը:

Այն դեպ քում, երբ Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ օ րենսգր քով նա խա տես ված ի րա -
վա խախ տում ներ կա տար վում է ֆի զի կա կան ան ձի կող մից ուղ ղա կի դրսևոր մամբ, ա պա վար չա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան սուբ յեկտ է հան դի սա նում տվյալ ֆի զի կա կան ան ձը:

Այն դեպ քում, երբ ի րա վա բա նա կան ան ձանց կող մից դրսևոր վում է հա կաի րա վա կան վար քա գիծ, ո -
րի հա մար Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ օ րենսգր քով նա խա տես ված է վար չա կան պա -
տաս խա նատ վու թյուն, ա պա, որ պես պաշ տո նա տար անձ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան սուբ յեկտ է
հան դի սա նում, տվյալ ի րա վա բա նա կան ան ձի գոր ծա դիր մարմ նի ղե կա վա րը՝ տնօ րե նը, նա խա գա հը և
այլն (որ պես պաշ տո նա տար անձ):

Այն դեպ քում, երբ ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի կող մից դրսևոր վում է հա կաի րա վա կան վար քա գիծ, ո -
րի հա մար Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ օ րենսգր քով նա խա տես ված է վար չա կան պա -
տաս խա նատ վու թյուն, ա պա վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան սուբ յեկտ է հան դի սա նում, ան հատ ձեռ -
նար կա տեր հան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձը (որ պես պաշ տո նա տար անձ):

Այն դեպ քում, երբ պե տա կան կամ հա մայն քա յին մար մին նե րի կող մից դրսևոր վում է հա կաի րա վա -
կան վար քա գիծ, ո րի հա մար Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ օ րենսգր քով նա խա տես ված
է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, ա պա որ պես պաշ տո նա տար անձ վար չա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան սուբ յեկտ է հան դի սա նում, այն ան ձը, ով ի րա վա խախտ ման կա տար ման պա հին, հա մա պա տաս -
խա հաշ վա ռում վա րող պե տա կան մարմ նում գրանց ված է որ պես տվյալ պե տա կան կամ հա մայն քա յին
մարմ նի աշ խա տա կազ մի ղե կա վար, աշ խա տա կազ մի քար տու ղար, կամ գլխա վոր քար տու ղար:

Այն դեպ քում, երբ անձն ո րո շա կի գույ քի նկատ մամբ ու նի սե փա կա նու թյան կամ դրան նմա նեց վող
այլ ի րա վունք ներ, ինքն է իր ռիս կով պա տաս խա նատ վու թյուն կրում իր այդ ի րա վունք նե րի այլ ան ձանց
կող մից չա րա շահ ման հա մար (սույն դիր քո րո շու մը կի րա ռե լի չէ բո լոր դեպ քե րի հա մար և են թա կա է
պարզ ման յու րա քանչ յուր դեպ քով ա ռան ձին): 

Բա նա լի բա ռեր. զան ցանք, սուբ յեկտ, ուղ ղա կի, ա նուղ ղա կի, պա տաս խա նատ վու թյուն:

ЗАВЕН СМБАТЯН
Соискатель Европейского университета

ПРЯМОЕ И КОСВЕННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В данной статье обстоятельно обсуждаются прямые и косвенные проявления административных пра-
вонарушений в контексте проблем подобных правоотношений.

В статье обсуждаются также возможные правовые решения для преодоления возникающих на
практике противоречий.

Объектом исследования настоящей статьи являются правоотношения, вытекающие из непосредственных
и косвенных проявлений административных правонарушений.

Предметом исследования настоящей статьи являются вопросы, вытекающие из правовых регулирований,
направленных на регулирование объекта исследования настоящей статьи.

Методологическую основу исследования составляют методы анализа, сопоставления, системного
подхода. 

Правовой основой исследования являются Конституция РА, Кодекс РА Об административных право-
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нарушениях, решения Конституционного суда РА и Кассационного суда РА, решения Европейского суда по
правам человека.

На основе проведенного исследования выявлены проблемы, предложены их решения в различных
теоретических ситуациях, в частности, обобщая описанные в статье правовые анализы, мы пришли к сле-
дующему.

1. За правонарушения, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях, в
качестве субъекта административной ответственности могут выступать только физические лица.

2. Кроме Кодекса об административных правонарушениях, за совершение административных право-
нарушений, предусмотренных в иных правовых актах (например, Налоговый кодекс, Закон РА «О
рекламе» и др.), В качестве субъекта административной ответственности могут выступать как физические
лица, так и юридические лица и индивидуальные предприниматели.

3. В случае, когда правонарушения, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях,
совершаются физическим лицом в прямом проявлении, субъектом административной ответственности
является данное физическое лицо.

4. В случае, когда юридическими лицами проявляется противоправное поведение, за которое
Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, то
в качестве должностного лица является субъектом административной ответственности, руководитель ис-
полнительного органа данного юридического лица-директор, президент и т.д. (как должностное лицо).

5. В случае, если индивидуальными предпринимателями проявляется противоправное поведение, за
которое Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность,
то субъектом административной ответственности является физическое лицо, являющееся индивидуальным
предпринимателем (в качестве должностного лица).

6. В случае, когда государственными или муниципальными органами проявляется противоправное
поведение, за которое Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная
ответственность, то в качестве должностного лица субъектом административной ответственности является
лицо, зарегистрированное в государственном органе, ведущем соответствующий учет, в момент совершения
правонарушения в качестве руководителя аппарата данного государственного или муниципального органа,
секретаря аппарата, или генерального секретаря.

7. В случае, если лицо имеет право собственности на определенное имущество или иные сходные с
ним права, оно несет ответственность за злоупотребление другими лицами этих своих прав на свой страх
и риск (настоящая позиция не применима ко всем случаям и подлежит выяснению по каждому случаю от-
дельно).

Ключевые слова: проступок, субъект, прямой, косвенный, ответственность.

ZAVEN SMBATYAN
Applicant of the European University 

DIRECT AND INDIRECT MANIFESTATION OF ADMINISTRATIVE OFFENSES

This article discusses in detail the direct and indirect manifestations of administrative offenses in the
context of the problems of such legal relations.

The article also discusses possible legal solutions to overcome the contradictions that arise in practice.
The object of the study of this article is the legal relations arising from direct and indirect manifestations

of administrative offenses.
The subject of the research of this article is the issues arising from the legal regulations aimed at

regulating the object of research of this article.
The methodological basis of the research is based on the methods of analysis, comparison, and a

systematic approach.
The legal basis of the study is the RA Constitution, the RA Code of Administrative Offences, the decisions

of the RA Constitutional Court and the RA Court of Cassation, the decisions of the European Court of Human
Rights.

On the basis of the conducted research, problems are identified, their solutions are proposed in various
theoretical situations, in particular, summarizing the legal analyses described in the article, we came to the fol-
lowing.

1. Only natural persons may act as a subject of administrative responsibility for offences provided for in the
Code of Administrative Offences.
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2. In addition to the Code of Administrative Offenses, both individuals and legal entities and individual en-
trepreneurs may be subject to administrative liability for committing administrative offenses provided for in
other legal acts (for example, the Tax Code, the RA Law “On Advertising”, etc.).

3. If the offences provided for by the Code of Administrative Offences are committed by a natural person
in direct manifestation, the subject of administrative responsibility is this natural person.

4. In the event that legal entities exhibit illegal behavior, for which the Code of Administrative Offenses
provides for administrative responsibility, then the head of the executive body of this legal entity-the director, the
president, etc. (as an official) is the subject of administrative responsibility.

5. If individual entrepreneurs manifest illegal behavior, for which the Code of Administrative Offenses
provides for administrative responsibility, the subject of administrative responsibility is an individual who is an
individual entrepreneur (as an official).

6. In the event that state or municipal bodies show illegal behavior, for which the Code of Administrative
Offenses provides for administrative responsibility, then as an official, the subject of administrative responsibility
is a person registered with the state body that keeps the relevant records, at the time of committing the offense
as the head of the staff of this state or municipal body, the secretary of the staff, or the general secretary.

7. If a person has the right of ownership of certain property or other rights similar to it, he is responsible
for the abuse of these rights by other persons at his own risk (this position does not apply to all cases and is
subject to clarification in each case separately).

Keywords: lawyer, information, freedom, restriction, abuse, law.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՌԱԶՄԻԿ ՄԱՐԻԿՅԱՆ
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի
Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների
իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի 
գիտակրթական միջազգային կենտրոնի
Քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի դասախոս
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Մի ջազ գա յին ի րա վա բա նու թյան և ա ռա ջա տար երկր նե րի լա վա գույն փոր ձի հի ման վրա հոդ վա ծում
ման րա մասն ներ կա յաց վել են զին վո րա կան արհ միու թյուն նե րի և ըն կե րակ ցու թյուն նե րի վե րա բեր յալ կար -
գա վո րում նե րը՝ այ լոց հետ միա վո րում ներ կազ մե լու հիմ նա րար ի րա վուն քի տե սանկ յու նից: Հոդ վա ծում
վեր են հան վել զին ծա ռա յող նե րի հա մար արհ միու թյուն նե րին ան դա մակ ցե լու ար գել քի վե րա բեր յալ «Զին -
վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» և «Ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րի մա -
սին» ՀՀ օ րենք նե րում առ կա կար գա վո րում նե րը և հիմ նա վոր վել այդ ար գելք նե րը վե րաց նե լու, զին ծա ռա -
յող նե րի ար հես տակ ցա կան միու թյուն ներ ստեղ ծե լու և դրանց գոր ծու նեու թյա նը ա ջակ ցե լու անհ րա ժեշ -
տու թյու նը:

Բա նա լի բա ռեր. արհ միու թյուն, զին վո րա կան միու թյուն, ար հես տակ ցա կան միու թյուն, ար հես տակ -
ցա կան ըն կե րակ ցու թյուն, այ լոց հետ միա վո րում ներ կազ մե լու ի րա վունք:
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ВОЕННЫЕ СОЮЗЫ В КОНТЕКСТЕ СВОБОДЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Основываясь на международном праве и передовом опыте ведущих стран, в статье подробно описы-
ваются регулирования военных союзов с точки зрения фундаментального права на создание ассоциаций.
В статье выявлены положения Закона РА «О военной службе и статусе военнослужащих» и Закона РА «О
профессиональных союзах», запрещающие военнослужащим объединяться в профессиональные союзы,
а также обоснована необходимость отмены данных запретов, потребность создания профсоюзов военно-
служащих и поддержки их деятельности.

Ключевые слова: профсоюз, военный союз, право создавать союзы с другими.
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MILITARY TRADE UNIONS IN THE CONTEXT OF THE FREEDOM OF ASSOCIATION

Based on international standards and the best practices of leading countries, the article in detail introduces
the regulations of military unions in the context of the fundamental freedom of assembly and association. The
article highlights the provisions of the RA Law on Military Service and the Status of Servicemen and RA Law on
Trade Unions about the prohibition of joining to trade unions for servicemen, justifies the need to remove these
barriers, to establish trade unions of servicemen and support their activities.

Keywords: trade union, military union, freedom of assembly and association.
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ԼԵՈՆԻԴ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ, 
Երևան քաղաքի Աջափնյակ-Դավթաշեն վարչական շրջանների 
դատախազության ավագ դատախազ

ՀԱՆՑԱՆՔ ԿԱՏԱՐԱԾ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՔՐԵԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
ԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Սույն հոդվածում հեղինակը հանգամանորեն քննարկում է հանցանք կատարած զինծառայողների
քրեագիտական և սոցիալ-հոգեբանական առումները և դրանց ազդեցությունը զինծառայողների քրեածին
վարքագծի ձևավորման վրա:

Բանալի բառեր. զինծառայող, հանցանք-քրեագիտական, սոցիալ-հոգեբանական, քրեածին վարքագիծ: Օ
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КРИМИНАЛИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЁННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ СО СТОРОНЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

В данной статье автором рассмативаются криминалитичекие и социално-психологические аспекты
военнаслужащих совершивших преступления, а также анализируется их воздействие на криминалное
повидение военнослужащих

Ключевое слова: войсковые преступления криминалное повидение военнослужащие социално-пси-
хологические повидение.
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CRIMINAL AND SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CRIMES COMMITTED BY
MILITARY PERSONNEL.

In this article, the author examines the criminal and social-psychological aspects of military personnel who
have committed crimes, and also analyzes their impact on the criminal behavior of military personnel.

Keywords: military crimes, criminal behavior, military personnel, social and psychological behavior.
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ՀԱՄԼԵՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի
Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների
իրավունքների պաշտպանության բաժնի առաջատար մասնագետ

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԶՈՐԱՀԱՎԱՔԱՅԻՆ ԶՈՐԱԿՈՉԻ 
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

Հոդ վա ծում վեր լուծ ված են ռազ մա կան դրու թյան պայ ման նե րում հայ տա րար վող զո րա հա վա քա յին
զո րա կո չի ըն թաց քում զի նա պարտ քա ղա քա ցի նե րի ա ռող ջու թյան պահ պա նու թյան ի րա վուն քից բխող
բժշկա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ստա նա լու, հե տա զո տու թյուն ներ անց նե լու և փոր ձաքնն վե լու ի րա -
վունք նե րի հետ կապ ված խնդիր նե րը: Ու սում նա սի րու թյան արդ յուն քում ընդգծ վել է, որ զո րա հա վա քի ըն -
թաց քում չեն ի րա կա նաց վել զի նա պարտ քա ղա քա ցի նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կի հե տա զո տու թյուն ներ, չի
ո րոշ վել զին վո րա կան ծա ռա յու թյան հա մար նրանց պի տա նիու թյան աս տի ճա նը, խնդի րը ներ կա յաց վել է
ոչ միայն պա տե րազ մա կան, այլ նաև խա ղաղ ժա մա նակ այդ ուղ ղու թյամբ պե տու թյան կող մից պատ շաճ
մի ջոց նե րի ձեռ նարկ ման անհ րա ժեշ տու թյան տե սանկ յու նից: 2020 թվա կա նի սեպ տեմ բեր-նո յեմ բեր ա -
միս նե րին տե ղի ու նե ցած ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում վեր հան ված խնդիր նե րը ցու ցադր -
ված են ոչ միայն գործ նա կան օ րի նակ նե րի մի ջո ցով և անդ րա դարձ է կա տար ված ոչ միայն պրակ տիկ լու -
ծում նե րին, այլ նաև օ րենսդ րա կան ո րոշ կար գա վո րում նե րի փո փո խու թյուն նե րի և զար գաց ման անհ րա -
ժեշ տու թյան հար ցե րին, ո րոնց մի ջո ցով հնա րա վոր կլի նի հե տա գա յում կան խել նմա նա տիպ խնդիր նե րի
ա ռա ջա ցու մը: 

Բանալի բառեր. Զինվորական ծառայություն, ռազմական գործողություն, զորահավաք, առողջության
պահպանում, բժշկական հետազոտություն, փորձաքննություն, զինված ուժեր:
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ГАМЛЕТ АРУТЮНЯН
Ведущий специалист отдела по защите прав военнослужащих и 
членов их семей Аппарата Защитника прав человека Республики Армения

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ ВО ВРЕМЯ МОБИЛИЗАЦИИ

В статье анализируются вопросы, связанные с правами на медицинскую помощь и услуги, обследование
и освидетельствование, которые вытекают из права на охрану здоровья призывников во время мобилизации
в военное положение. В результате исследования было подчеркнуто, что во время мобилизации не обсле-
довалось состояние здоровья призывников, не определялся уровень их годности к военной службе,
проблема представлена с точки зрения необходимости принятия государством надлежащих и соответствующих
мер не только в военное, но и в мирное время. Проблемы, выявленные в ходе боевых действий в сентяб-
ре-ноябре 2020 года, показаны не только на практических примерах, но и в виде практических решений,
а также необходимость изменений некоторых законодательных положений, которые помогут предотвратить
подобные проблемы в будущем.

Ключевые слова: Военная служба, боевые действия, мобилизация, здравоохранение, медосмотр,
освидетельствование, вооруженные силы.

HAMLET HARUTYUNYAN
Lead Specialist of Unit for Protection of Rights of Military Servicemen and
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THE RIGHT TO HEALTH-CARE DURING MOBILIZATION 

The article analyzes the issues related to the rights to medical care, services and examination, which follow
from the right to health protection of conscripts during mobilization into martial law. As a result of the study, it
was emphasized that during the mobilization, the state of health of conscripts was not examined, the level of
their fitness for military service was not determined, the problem was presented from the point of view of the
need for the state to take appropriate measures not only in war, but also in peacetime. The problems identified
during the hostilities in September-November 2020 are shown not only through practical examples, but also in
the form of practical solutions, as well as the need to amend some legislative provisions that will help prevent
similar problems in the future.

Keywords: Military service, hostilities, mobilization, health care, medical examination, detemination of
fitness for military service, armed forces.
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ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Հան դե սում տպագր վող հոդ ված նե րը պետք է ունենան գի տա գործ նա կան կամ ու սում նա մե թո դա -
կան բնույթ: Հոդ վա ծը պետք է վե րա բեր ի ի րա վա գի տու թյան ո լոր տին, իսկ բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ մեծ
հե տաքրք րու թյուն վա յե լող, գի տա գործ նա կան մեծ ար ժեք ներ կա յաց նող ու սում նա սի րու թյուն նե րին:

Սույն պա հանջ նե րը բա վա րա րող հոդ ված նե րը ե րաշ խա վոր վում են տպագ րու թյան հա մար Հան -
դե սի գլխա վոր խմբագ րի կող մից: Իսկ դրանք չբա վա րա րե լու դեպ քում հոդ ված նե րը վե րա դարձ վում
են հե ղի նա կին:

Հոդ վա ծը ներ կա յաց վում է թղթա յին՝ տպա գիր, և է լեկտ րո նա յին (Microsoft Word) տար բե րակ -
ներով: Թղ թա յին տար բե րա կը պետք է ներ կա յաց նել Հան դե սի խմբագ րու թյուն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Վ.Սարգս յան 5 հաս ցեով, իսկ է լեկտ րո նա յին տար բե րակն ու ղար կել orinakanutyun@prosecutor.am
հաս ցեով:

Հոդ վա ծը պետք է պա րու նա կի վեր նա գիր (մինչև 20 բառ) և շա րադր վի 8-10 է ջի սահ ման նե րում:
Հոդ վա ծին կից պետք է նաև ե րեք լե զվով (հա յե րեն, ռու սե րեն և անգ լե րեն) ներ կա յաց նել. 

ա) Սեղ մա գիր (Абстракт, Abstract), բ) Բա նա լի բա ռեր (Ключевые слова, Keywords), գ) Հե ղի նա -
կի մա սին հա կիրճ տե ղե կու թյուն: 

Սեղ մա գի րը 300-500 բա ռի սահ ման նե րում պետք է պա րու նա կի հոդ վա ծի հա մա ռոտ շա րա -
դրան քը: Բա նա լի բա ռե րի քա նա կը յու րա քանչ յուր լեզ վով չպետք է հին գից պա կաս լի նի:

Ե թե հոդ վա ծի հե ղի նա կը գի տա կան աս տի ճան չու նի, ա պա հոդ վա ծի հետ պետք է ներ կա յաց նի
կար ծիք (այ սու հետ՝ Կար ծիք)՝ տվյալ հոդ վա ծի՝ գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված լի նե լու, գի տա կան նո -
րույ թի, հոդ վա ծում բարձ րաց ված խնդրի ու դրա ար դիա կա նու թյան մա սին:

Ի րա վա գի տու թյան ո լոր տին վե րա բերող հոդ ված նե րի դեպ քում Կար ծիք կա րող է տալ ի րա վա բա -
նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծո ւի կամ դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճան ու նե ցող ան ձը կամ ի րա վա -
գի տու թյան ո լոր տում մեծ հե ղի նա կու թյուն վա յե լող ի րա վա բա նը: Գի տու թյան այլ ո լորտ նե րին վե րա -
բեր ող հոդ ված նե րի դեպ քում Կար ծիք կա րող է տալ այդ գի տու թյան թեկ նա ծո ւի կամ դոկ տո րի գի տա -
կան աս տի ճան ու նե ցող ան ձը, ինչ պես նաև՝ այդ գի տու թյան ո լոր տում մեծ հե ղի նա կու թյուն վա յե լող
մաս նա գե տը: Կար ծի քը պետք է ստո րագր վի տվո ղի կող մից և/ կամ կնքվի իր աշ խա տա վայ րի կնի քով:

Հոդ վա ծի հա յե րեն տեքս տը պետք է շա րադ րել GHEA Grapalat, ռու սե րեն տեքս տը՝ Baltica Cyrillic,
իսկ անգ լե րեն տեքս տը՝ Times New Roman տա ռա տե սակ նե րով: Հոդ վա ծի յու րա քանչ յուր էջ պետք է
լի նի A4 (201x297 մմ) չա փի և ու նե նա լու սանցք ներ. ձա խից՝ 30 մմ, ա ջից՝ 10 մմ, վերևից՝ 20 մմ,
ներքևից՝ 25 մմ: Հոդ վա ծի հիմ նա կան տեքս տը շա րադ րվում է 12 տա ռա չա փով, միջ տո ղա յին հե ռա -
վո րու թյու նը՝ 1,5, իսկ վեր նագ րե րը՝ 14 տա ռա չա փով և մուգ (Bold):

Եթե հե ղի նակն օգտ վում է այլ ան ձանց, գիտ նա կան նե րի աշ խա տանք նե րից և այլ աղբ յուր նե րից,
ապա այդ մա սին պետք է պատ շաճ ձևով նշում կա տար վի տեքս տում, և/ կամ հղու մը տրվի ծա նո թա -
գրու թյան մի ջո ցով՝ յու րա քանչ յուր է ջում: Ծա նո թագ րու թյան մեջ պետք է նե րա ռել հետևյալ տվյալ նե -
րը՝ հեղ ինակ(ներ)ի ազ գա նուն(ներ)ը, ա նուն(ներ)ը, նյու թի լրիվ ան վա նու մը, հրա տա րա կու թյան տե -
ղը, հրա տա րակ չու թյու նը, քա ղա քը, տա րե թի վը, հա տո րը, է ջը: Օ տա րա լե զու աղբ յուր նե րը չեն թարգ -
ման վում: Ին տեր նե տա յին աղբ յուր նե րից օգտ վե լու դեպ քում ծա նո թագ րու թյան մեջ պետք է նշվեն ին -
տեր նե տա յին հաս ցեն և հ ղում կա տա րե լու վեր ջին ամ սա թի վը: Ար գել վում է այլ հե ղի նակ նե րի կար ծի -
քը, միտ քը, աշ խա տան քը ներ կա յաց նել իբրև սե փա կան, օգ տա գոր ծել ու րի շի գա ղա փա րը, միտ քը,
վեր լու ծու թյու նը՝ ա ռանց հղում կա տա րե լու: Ար գել վում է նաև այլ աղբ յու րից վերց վա ծը թարգ մա նել
կամ նա խա դա սու թյու նը ձևա փո խել՝ ա ռանց հղում և/ կամ ինք նու րույն վեր լու ծու թյուն կա տա րե լու: 

Հան դե սում տպագր վող հոդ ված ներն ամ բող ջու թյամբ ար տա հայ տում են հե ղի նակ նե րի դիր -
քո րո շում ներն ու վեր լու ծու թյուն նե րը, և հ նա րա վոր է՝ չհա մընկ նեն ՀՀ դա տա խա զու թյան դիր քո -
րոշ ման հետ: ՀՀ դա տա խա զու թյու նը պա տաս խա նատ վու թյուն չի կրում հոդ վա ծի հե ղի նա կի
ար տա հայ տած կար ծի քի համար:
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