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ՀՀ ար դա րա դա տու թյան ա կա դե միա յում 
ու սում նա ռու թյան ծրա գիրն ա վար տած և դա-
տա խազ նե րի թեկ նա ծու թյուն նե րի ցու ցա կում 
ընդգրկ ված 28 ան ձի հանձ վել են դիպ լոմ ներ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյու նում տե ղի 
ու նե ցած ա րա րո ղու թյա նը մաս նակ ցել են ՀՀ 
գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ յա նը, ՀՀ 
գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ, ՀՀ ար դա-
րա դա տու թյան ա կա դե միա յի կա ռա վար ման 
խորհր դի նա խա գահ Գևորգ Բաղ դա սար յա նը, 
ՀՀ ար դա րա դա տու թյան ա կա դե միա յի ռեկ-
տոր Սեր գեյ Ա ռա քել յա նը:

Ա կա դե միա յի հեր թա կան շրջա նա վարտ-
նե րին շնոր հա վո րե լով` ու սում նա ռու թյու նը  
բա րե հա ջող ա վար տե լու և դա տա խա զու թյան 
հա մա կարգ մուտք գոր ծե լու ի րա վուն քը վաս-
տա կե լու հա մար ՀՀ ար դա րա դա տու թյան 
ա կա դե միա յի ռեկ տո րը նշել է, որ դա տա խազ-
նե րի թեկ նա ծու նե րի ստա ցած գի տե լիք ներն 
ու հմտու թյուն նե րը բա վա րար են հե տա գա-
յում ի րենց մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյու նը 
բարձր մա կար դա կով և բա րեխղ ճո րեն ի րա կա-
նաց նե լու հա մար:

 ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ յա-
նը ևս շ նոր հա վո րել է ե րի տա սարդ նե րին, նշել, 
որ նրանք ընտ րել են բա վա կա նին պա տաս խա-
նա տու, բարդ, մեծ զո հո ղու թյուն ներ, է ներ գիա 
և կենտ րո նա ցում պա հան ջող, միևնույն ժա մա-
նակ խիստ պատ վա բեր և կա յուն, զար գա ցող, 
ի րա վա հեն պե տու թյան կերտ ման ճա նա պար-
հին ա ռանց քա յին կարևո րու թյուն ու նե ցող գոր-
ծու նեու թյան ո լորտ: Դրան, ըստ գլխա վոր դա-
տա խա զի, պետք է մո տե նալ ոչ թե սոսկ իբրև 
աշ խա տան քի, այլ որ պես ա ռա քե լու թյան:

«Հատ կա պես մեր երկ րի հա մար ներ կա յիս 
բարդ ժա մա նա կա հատ վա ծում չա փա զանց մեծ 
է դա տա խա զու թյան հա մա կար գի պա տաս-
խա նատ վու թյու նը սահ մա նադ րու թյամբ ի րեն 
վե րա պահ ված գոր ծա ռույթ նե րի հա մա տեքս-
տում պե տու թյան և հա սա րա կու թյան բնա կա-
նոն կեն սա գոր ծու նեու թյունն ա պա հո վե լու, մեր 
երկ րի ներ քին ի րա վա կան անվ տան գու թյան 
ա պա հով ման հար ցում:

Դա տա խա զու թյան հա մա կարգ մուտք 
գոր ծող ցան կա ցած անձ ի րեն պետք է զգա 
պե տու թյան մաս՝ ու նե նա լով պե տա կան մտա-

ԴԱՏԱԽԱԶՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ 
ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ 28 ԱՆՁ ԴԻՊԼՈՄ Է ՍՏԱՑԵԼ
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ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ծո ղու թյուն և ի րա պես իր երկ րին ու ժո ղովր դին 
ծա ռա յե լու գի տակ ցում ու նվի րում: Դա տա խազ 
դառ նա լու պա րա գա յում ձեր յու րա քանչ յուր 
դա տա վա րա կան ո րո շում մարդ կանց ճա կա-
տագ րի է վե րա բե րե լու, և յու րա քանչ յուր ո րոշ-
ման ո րա կով, մարդ կա յին ու մաս նա գի տա կան 
նկա րագ րով, կեն ցա ղով ու վար քագ ծով միա-
սին մեր հան րու թյա նը տա լու ենք ազ դակ-
ներ, թե որ քա նով ենք գործ նա կա նում ու զում 
ու նե նալ ար դար, օ րեն քի ու ի րա վուն քի, բո լո-
րի ի րա վա հա վա սա րու թյան վրա խարսխ ված 
հայ րե նիք ու պե տու թյուն, որ քա նով ենք ու նակ 
նպաս տե լու մար դա կենտ րոն քրեա կան ար դա-
րա դա տու թյան ի րա կա նաց մա նը, մար դու ու 
պե տու թյան ի րա վուքն նե րի պաշտ պա նու թյա-
նը: Մեր հա մա տեղ աշ խա տան քի ո րա կը ու ղիղ 
հա մե մա տա կան է մեր պե տու թյան արդ յու նա-
վե տու թյանն ու կեն սու նա կու թյա նը»,-ա սել է ՀՀ 
գլխա վոր դա տա խա զը:

Դիպ լոմ ներ ստա ցող դա տա խա զու թյան 
թեկ նա ծու նե րին մաղ թե լով հա ջո ղու թյուն ներ՝ 
Ար թուր Դավթ յա նը ակն կա լիք է հայտ նել, որ 
նրանք ի րենց հետ հա մա կարգ կբե րեն նոր 
շունչ, նոր աշ խա տե լաոճ, նոր գա ղա փար ներ 
և, ա վագ գոր ծըն կեր նե րից ստա նա լով նաև 
բա վա րար փոր ձա ռու թյուն՝ կնպաս տեն ժա մա-
նա կի պա հանջ նե րին, ի րա վա կան մտքի զար-
գաց ման մի տում նե րին հա մար ժեք դա տա խա-
զու թյան զար գաց մա նը:

Հա մա կար գը ո րակ յալ ե րի տա սարդ կադ-
րե րով հա մալ րե լու կարևո րա գույն խնդրի լուծ-
ման ճա նա պար հին Ար դա րա դա տու թյան ա կա-
դե միա յի ստանձ նած դե րա կա տա րու թյան, դա-
տա խազ նե րի թեկ նա ծու նե րի ու սում նա ռու թյան 
գոր ծըն թա ցը ո րակ յալ կազ մա կեր պե լու հա մար 
ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը շնոր հա կա լու թյուն 
է հայտ նել նաև Ա կա դե միա յի ռեկ տոր Սեր գեյ 
Ա ռա քել յա նին: 

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ 
Գևորգ Բաղ դա սար յանն ըն դու նել է «Ա ջակ-
ցու թյուն Հա յաս տա նում դա տա կան ո լոր տի 
բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց մա նը» ծրագ րի 
ա ջակ ցող խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին։

Ող ջու նե լով հյու րե րին՝ Գ. Բաղ դա սար յանն 
ընդգ ծել է ԵՄ ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց-
վող՝ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գի 
բա րե փոխ մանն ուղղ ված ծրագ րե րի կարևո րու-
թյու նը և փաս տել, որ դրանց արդ յու նա վե տու-
թյու նը գործ նա կա նում ակն հայտ վկա յու թյուն-
ներ ու նի։

Ծ րագ րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ներ կա յաց-
րել են կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ո լոր տում 
նա խա տես վող ա ջակ ցու թյան ծրագ րի ուղ ղու-
թյուն նե րը և պատ րաս տա կա մու թյուն հայտ նել 
օ ժան դա կել կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով դա տա վա րա կան 
ղե կա վար ման, հսկո ղու թյան և վե րահս կո ղու-
թյան ո լոր տի բա րե փո խում նե րին։

Քն նարկ ման արդ յուն քում կող մե րը պայ-
մա նա վոր վել են կարճ ժամ կե տում հստա կեց նել 
կոնկ րետ ծրագ րա յին մո տե ցում նե րը՝ դրանց 
ի րա գոր ծումն ա պա հո վե լու նպատակով։

2021Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2-ԻՆ ՀՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶԻ 
ՏԵՂԱԿԱԼՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ԵՄ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ 

ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ
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21-րդ դա րի նա խա շե մին ան չա փա հաս նե-
րի հան ցա վո րու թյան խնդիր նե րը շա րու նա կում 
են մտա հո գել ողջ հան րու թյա նը։ Այս վտան գա-
վոր երևույ թի վրա անհ րա ժեշտ ազ դե ցու թյուն 
գոր ծե լու և դրա դեմ արդ յու նա վետ պայ քար 
կազ մա կեր պե լու ուղ ղու թյամբ լուրջ աշ խա-
տանք ներ են տար վում աշ խար հի գրե թե բո լոր 
պե տու թյուն նե րում, այդ թվում՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում (այ սու հետ՝ ՀՀ)։ 

20-րդ դա րի 90-ա կան թվա կան նե րը մեր 
երկ րում նշա նա վոր վե ցին բուռն ի րա դար ձու-
թյուն նե րով, ո րոնք ի րենց ան մի ջա կան ազ-
դե ցու թյունն ու նե ցան նաև ան չա փա հաս նե-
րի և ե րի տա սար դու թյան վրա: Տն տե սա կան 
ճգնա ժա մը, գա ղա փա րա կան նախ կին հա յե-
ցա կար գե րի փլու զու մը, հա սա րա կու թյու նում 
տե ղի ու նե ցող բուռն գոր ծըն թաց նե րը, սո ցիալ-
տնտե սա կան ար մա տա կան բա րե փո խում նե րը 
խթա նե ցին այն պի սի երևույթ նե րի (հան ցա վոր 
մի ջա վայր, հան ցա վոր հե ղի նա կու թյուն և այլն) 
տա րա ծմանը, ո րոնք նախ կի նում գտնվել էին 
ստվե րում։

Գի տու թյան մեջ հան ցա վո րու թյան հաս-
կա ցու թյան վե րաի մաս տա վոր ման հա մար, 
ըստ երևույ թին, խթան հան դի սա ցան Է. Դյուր-
քեյ մի դա տո ղու թյուն ներն այն մա սին, որ հան-
ցա վո րու թյան գո յու թյու նը նոր մալ երևույթ է, 
այն ի րե նից ներ կա յաց նում է հա սա րա կու թյան 
ո րո շա կի գոր ծա ռույթ, դրա ան քակ տե լի մա սը 
և ոչ միայն են թադ րում է անհ րա ժեշտ փո փո-
խու թյուն նե րի ու ղի նե րի առ կա յու թյուն, այլև՝ 
ո րոշ դեպ քե րում ուղ ղա կիո րեն նա խա պատ-
րաս տում է այդ փո փո խու թյուն նե րը1։

Ինչ պես յու րա քանչ յուր պե տու թյու նում, 
այն պես էլ ՀՀ-ում գո յու թյուն ու նեն ան չա փա-

1  Տե՛ս Дюркгейм Э. Норма и патология // Социология преступности. Москва, 1966, ст. 39.
2 Տե՛ս Малков В. Д. Криминология: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006, ЗАО «Юстицинформ», ст. 

84-95.

հաս նե րի հան ցա վոր վար քագ ծի դրսևո րում-
ներ։ Հատ կան շա կան է ան չա փա հաս նե րի 
կող մից դրսևոր վող հա կաօ րի նա կան, հան-
ցա վոր վար քագ ծի վրա սո ցիա լա կան, քա ղա-
քա կան, ի րա վա կան, հո գե բա նա կան, ինչ պես 
նաև փլուզ վող ար ժե հա մա կար գի գոր ծոն նե-
րի ազ դե ցու թյու նը։ Ե թե փոր ձենք հա մա կար-
գել ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր վար քա գծի 
դրսևոր մա նը նպաս տող պատ ճառ ներն ու 
պայ ման նե րը, ա պա դրանց թվին կա րող ենք 
դա սել նաև ըն կե րա կան շրջա պա տի բա ցա-
սա կան ազ դե ցու թյու նը, հոգևոր ար ժեք նե րի 
ցածր մա կար դա կը, ան չա փա հաս նե րի շրջա-
նում ձևա վոր ված են թամ շա կույ թը, մշա կու թա-
յին ժա ման ցի հա մար սահ մա նա փակ հնա րա-
վո րու թյուն նե րը, հա մա ցան ցի մի ջո ցով բա ցա-
սա կան տե ղե կատ վու թյան տա րա ծու մը, ան-
բա րեն պաստ ի րա վի ճա կը ըն տա նի քում։ Այս 
հան գա մանք նե րը թույլ են տա լիս եզ րա կաց նե-
լու, որ ան չա փա հաս նե րի կող մից կա տար ված 
ի րա վա խախ տում նե րի խնդի րը շա րու նա կում է 
մնալ հրա տապ2։

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ գո-
յու թյուն ու նի տա րած ված կար ծիք առ այն, որ 
շեղ վող վար քա գի ծը տվյալ հա սա րա կու թյու նում 
ըն դուն ված ի րա վա կան, բա րո յա կան և, ընդ-
հան րա պես, սո ցիա լա կան նոր մե րին հա կա սող 
վար քա գիծն է, ո րի հիմ քում ըն կած են ան ձի սո-
ցիա լա կա նաց ման խնդիր նե րը։ Ի հար կե, ան-
չա փա հա սի դրսևո րած շեղ վող վար քա  գծի ոչ 
բո լոր դեպ քերն են հան գեց նում քրեա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան։ Սա կայն, որ պես զի հե-
տա գա յում շեղ վող վար քա գի ծը չստա նա հան-
ցա վոր դրսևո րում, անհ րա ժեշտ է նա խօ րոք 
ձեռ նար կել կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ։ 

ԻԳՆԱՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության ԵՔՎ Կենտրոնական բաժնի հետաքննության բաժանմունքի տեսուչ, 
ոստիկանության լեյտենանտ 
________________________________________________________________________________________________________

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ԵՎ 
ՔՐԵԱԿԱՆ ԵՆԹԱՄՇԱԿՈՒՅԹԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ 

ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
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Ինչ պես ար դեն նշել ենք, ան չա փա հաս նե-
րի հան ցա վո րու թյու նը՝ որ պես մի ջազ գա յին հե-
տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող ո լորտ, աշ խար-
հի գրե թե բո լոր պե տու թյուն նե րում հա մար վում 
է լու ծում պա հան ջող կարևո րա գույն հիմ նախն-
դիր նե րից մե կը։ 

Ան չա փա հաս նե րի կող մից և նրանց մաս-
նակ ցու թյամբ կա տար վող հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի դեմ քրեաի րա վա կան պայ քա րը, 
այս բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի նա խա-
կան խումն ու կան խու մը, ինչ պես նաև դրանց 
նպաս տող պատ ճառ նե րի, պայ ման նե րի վեր-
հա նումն ու վե րա ցու մը մնում է պե տու թյան 
հիմ նա կան ան փո փոխ ա ռաջ նա հեր թու թյուն-
նե րից մե կը։

ՀՀ-ում ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու-
թյան 2017-2019թթ. վի ճա կագ րա կան տվյալ-
նե րը ցույց են տա լիս, որ 2017թ. հա մե մա տու-
թյամբ 2018թ. նշված ցու ցա նի շը ո րո շա կիո րեն 
նվա զել է (2020թ. ըն թա ցիկ վի ճա կը մի ջանկ-
յալ ամ փոփ ման փու լում է): Ե թե 2017թ. ար ձա-
նագր վել է ան չա փա հա սի կող մից կամ նրա 
մաս նակ ցու թյամբ կա տար ված հան ցա գոր ծու-
թյան 403 դեպք, ա պա 2018 թ. ար ձա նագր վել 
է նման 359 դեպք, այ սինքն՝ նվա զու մը ե ղել է 
44 դեպ քով կամ 12%-ով։ 17 դեպքով կամ 5%-
ով նվա զել է նաև հան ցանք կա տա րած, իսկ 
32 դեպքով կամ 19,3%-ով դա տա պարտ ված 
ան չա փա հաս նե րի թի վը։ Իսկ 2019 թ. ար ձա-
նագր վել է ան չա փա հա սի կող մից կամ նրա 
մաս նակ ցու թյամբ կա տար ված հան ցա գոր ծու-
թյան 327 դեպք։

Չ նա յած այս դրա կան մի տում նե րին՝ 
2018թ. ա ճել են ան չա փա հաս նե րի կող մից կամ 
նրանց մաս նակ ցու թյամբ կա տար ված ա ռան-
ձին վտան գա վոր հան ցա տե սակ նե րով, մաս-
նա վո րա պես, սպա նու թյան, ա ռող ջու թյա նը 
դի տա վո րու թյամբ ծանր վնաս պատ ճա ռե լու, 
ա վա զա կու թյան, կո ղո պու տի դեպ քե րը։ 

Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյան և 
շեղ վող վար քագ ծի պատ ճառ նե րի և պայ ման-
նե րի բա ցա հայ տու մը, կանխ ման արդ յու նա-
վետ մի ջո ցա ռում նե րի մշա կումն ու ի րա կա-
նա ցումն անհ նար են ա ռանց հան ցա վոր վար-
քագ ծի մե խա նիզ մի օ ղա կի՝ հան ցա վոր ան ձի 

3 Տե՛ս Попандопуло В. В. Преступность несовершеннолетних: состояние, функции, последствия, социальный контроль: 
Дис. ... канд. юрид. Наук, Краснодар, КубГУ, 2007, ст. 56-64։ 

ու սում նա սի րու թյան։ Հան ցանք կա տա րած 
ան չա փա հա սի քրեա բա նա կան բնու թագ րի ու-
սում նա սի րու թյու նը են թադ րում է նրա ոչ միայն 
սո ցիա լա կան, այլև հո գե բա նա կան ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րի վեր լու ծու թյուն։ Վեր ջի նիս 
կարևո րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, 
որ ան ձի ո՛չ սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կը, ո՛չ 
սո ցիա լա կան դե րե րը և ո՛չ էլ հան ցա վոր վար-
քագ ծի դրսևոր ման պատ ճառ հան դի սա ցող 
օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ այլ գոր ծոն նե րը չեն 
կա րող հան գեց նել հան ցան քի կա տար ման՝ 
ա ռանց հան ցանք կա տա րող ան ձի հո գե բա նա-
կան ո լոր տով անց նե լու, հո գե բա նա կան կար-
գա վի ճակ ստա նա լու3։

Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյունն 
ու նի ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, 
ո րոնք ո րոշ վում են դի տարկ վող տա րի քի ան-
ձանց հո գե բա նա կան հատ կա նիշ նե րով։ Ո րո-
շա կի տա րի քի հա սած ան չա փա հաս նե րի մոտ 
տե ղի է ու նե նում ան հա տա կա նու թյան ձևա վո-
րում, որն ի րե նից ներ կա յաց նում է «մի ջանկ-
յալ», «կրկնվող» ան հա տա կան սո ցիա լա կա-
նա ցում։ Նշենք նաև, որ դե ռա հաս ներն այս 
տա րի քում ա ռա վե լա պես խո ցե լի են ար տա քին 
ներ գոր ծու թյուն նե րից, հա սա կա կից նե րի և, 
ին չը հատ կա պես կարևոր է, մե ծե րի բա ցա սա-
կան ազ դե ցու թյուն նե րից։ Այս հա մա տեքս տում 
կա րե լի է պնդել, որ դա է ան չա փա հաս նե րի 
կող մից «քրեա ծին վա րակ վա ծու թյան» բարձր 
աս տի ճա նի հիմ քը, ին չը հան ցաշ խար հի պա-
րագ լուխ նե րին հիմք է տա լիս ան չա փա հաս-
նե րին դի տե լու որ պես ի րենց «կադ րա յին ռե-
զերվ ներ»։ 

Գո յու թյուն ու նեն ո րո շա կի գոր ծոն ներ, 
ո րոնց նշա նա կու թյու նը կարևոր վում է հատ կա-
պես ան չա փա հաս նե րի նոր ձևա վոր վող վար-
քագ ծի հա մար։ Այդ գոր ծոն նե րի թվին են դաս-
վում ըն տա նի քը և ան չա փա հաս նե րի շրջա նում 
ձևա վոր ված են թամ շա կույ թը։

Նշենք, որ ըն տա նի քում է տե ղի ու նե նում 
ան չա փա հա սի սկզբնա կան սո ցիա լա կա նա-
ցու մը, ձևա վոր վում են դե րա յին, ար ժե քա յին և 
աշ խար հա յաց քա յին կողմ նո րո շում նե րը։ Ա ռա-
ջին հեր թին ըն տա նիքն է հոգ տա նում ե րե-
խա յի անվ տան գու թյան, կա րիք նե րի մա սին, 
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կրթում, դաս տիա րա կում նրան, ա պա հո վում 
նրան հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյամբ։ Հետևա-
բար, բար դույթ նե րից զերծ, հո գե բա նո րեն կա-
յուն, հա սա րա կու թյան պա հանջ նե րը ըն կա լող 
և դրանց հա մար ժեք ար ձա գան քե լու ու նակ 
ան ձի ձևա վոր ման ա ռաջ նա յին նա խադր յա լը 
ա ռողջ բա րո յա հո գե բա նա կան մթնո լորտ ու-
նե ցող, ե րե խա յի ի րա վունք նե րը, նրա հան դեպ 
ու նե ցած պար տա կա նու թյուն նե րը գի տակ ցող 
և դրանք կյան քի կո չող ըն տա նի քի առ կա յու-
թյունն է։ Ազն վու թյու նը, մար դա սի րու թյու նը, 
կեն ցա ղա յին խնդիր նե րին դի մա կա յե լու կա րո-
ղու թյու նը ե րե խա յի մոտ ձևա վոր վում են միայն 
այն դեպ քում, երբ ե րե խան ման կուց մե ծա ցել 
է ըն տա նի քում գո յու թյուն ու նե ցող ան կեղծ ու 
ջերմ հա րա բե րու թյուն նե րի պայ ման նե րում4։

Ան չա փա հաս նե րի ի րա վա խախտ վար-
քագ ծի ձևա վոր մա նը ա ռա վե լա պես նպաս տող 
գոր ծո նը ըն տա նի քում ան բա րեն պաստ ի րա վի-
ճակն է, ո րը շտկե լու գոր ծին պե տու թյան հետ 
պետք է ներգ րավ ված լի նի նաև ըն տա նի քը։ 
Պա տա հա կան չէ, որ ե րե խա յի ի րա վունք նե-
րի պաշտ պա նու թյա նը միտ ված մի ջազ գա յին 
փաս տաթղ թե րում ևս կարևոր վում է ըն տա նի-
քի դե րը։ Այս պես՝ ան չա փա հաս նե րի նկատ-
մամբ ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լու 
վե րա բեր յալ ՄԱԿ-ի նվա զա գույն ստան դարտ 
կա նոն նե րի («Պե կին յան կա նոն ներ») 1.1-րդ 
կե տը սահ մա նում է, որ ան դամ պե տու թյուն-
նե րը պետք է ձգտեն նպաս տե լու ան չա փա հաս 
տղա յի կամ աղջ կա և նրա ըն տա նի քի բա րե-
կե ցու թյա նը5: Հա ման ման կար գա վո րում է 
պա րու նա կում նաև Ան չա փա հաս նե րի շեղ վող 
վար քագ ծի կան խար գել ման ՄԱԿ-ի ու ղե նիշ-
նե րի (Ռիադ յան ու ղե նիշ ներ)6 11-րդ կե տը, ո րը 
սահ մա նում է, որ յու րա քանչ յուր հա սա րա կու-
թյուն պետք է խիստ կարևո րի ըն տա նի քի և 
դրա բո լոր ան դամ նե րի կա րիք ներն ու բա րե-
կե ցու թյու նը:

Ռիադ յան ու ղե նի շե րի 12-19-րդ կե տե րը ևս  
ուղ ղա կիո րեն վե րա բե րում են ե րե խա յի վար-

4 Տե՛ս Ковтуненко Л. В. Семья как социокультурная среда воспитания и ресоциализации несовершеннолетних 
правонарушителей // Вестник Воронежского института МВД России, 2012, № 3, ст. 137-143.

5 Տե՛ս «Անչափահասների նկատմամբ արդարադատություն իրականացնելու վերաբերյալ ՄԱԿ-ի նվազագույն 
ստանդարտ կանոններ» («Պեկինյան կանոններ»), հաստատված է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1985 թ. նոյեմբերի 
29-ի 40/33 բանաձևով:

6 Տե՛ս «Անչափահասների շեղվող վարքագծի կանխարգելման ՄԱԿ-ի ուղենիշներ» («Ռիադյան ուղենիշներ»), 
(հաստատ ված է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1990 թ. դեկտեմբերի 14-ի 45/112 բանաձևով):

7 Տե՛ս նույն տեղում։

քագ ծի ձևա վոր ման ըն թաց քում ըն տա նի քի, 
ծնող նե րի կող մից ե րե խա յի հան դեպ դրսևոր-
վող վե րա բեր մուն քին՝ կարևո րե լով դրանք 
ե րե խա յի ա ռաջ նա յին սո ցիա լա կա նաց ման, 
պաշտ պա նու թյան և խ նամ քի ա պա հով ման 
գոր ծըն թա ցում7։

Ինչ պես հայտ նի է, շատ ըն տա նիք ներ 
տար բեր պատ ճառ նե րով չեն կա տա րում ի րենց 
դաս տիա րակ չա կան գոր ծա ռույ թը, որն ուղ-
ղա կի կամ ա նուղ ղա կի կեր պով նպաս տում է 
ան չա փա հաս նե րի հա կա հա սա րա կա կան և 
եր բեմն ա նօ րի նա կան կողմ նո րո շում նե րի ձևա-
վոր մա նը։ Յու րա քանչ յուր նոր ձևա վոր վող ան-
ձի վար քագ ծի հա մար ան փո խա րի նե լի նշա-
նա կու թյուն և դե րա կա տա րու թյուն ու նի ըն տա-
նի քը։ Մինչ դեռ ըն տա նի քում առ կա սո ցիալ-
հո գե բա նա կան խնդիր նե րը (ան չա փա հա սի 
ծնող նե րի միջև պար բե րա բար կրկնվող կոնֆ-
լիկտ նե րը, ծնող նե րի ան տար բե րու թյու նը միմ-
յանց և ե րե խա յի նկատ մամբ, ձևա կան բնույթ 
կրող՝ հա նուն ե րե խա յի հա րա բե րու թյուն նե րը, 
հան դուր ժո ղա կա նու թյան պա կա սի արդ յունք 
հան դի սա ցող ըն տա նե կան խնդիր նե րը) հան-
գեց նում են ան չա փա հա սի կող մից շեղ վող, իսկ 
ա ռան ձին դեպ քե րում՝ հան ցա վոր վար քագ ծի 
դրսևոր ման։

Յու րա քանչ յուր ըն տա նի քում ծնող նե րի 
կող մից ի րա կա նաց վում են դաս տիա րակ չա-
կան բնույ թի աշ խա տանք ներ՝ ուղղ ված ե րե-
խա յի կա յուն հո գե բա նու թյան, աշ խար հա յաց-
քի, ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր մա նը։ Ծ նող նե-
րի կող մից ի րա կա նաց վող նշված աշ խա տանք-
նե րի ամ բող ջու թյունը ծնո ղա կան դաս տիա րա-
կու թյան մի մա սն է, ո րի բա ցա կա յու թյան կամ 
թե րի ի րա կա նաց ման դեպ քում ան չա փա հա սի 
մոտ ձևա վոր վում է հա կաօ րի նա կան, շեղ վող 
վար քա գիծ։ Այս հան գա ման քի կարևո րու թյու-
նը, ինչ պես ար դեն նշել ենք, այն է, որ ըն տա-
նի քում են ձևա վոր վում ան չա փա սի հո գե բա-
նա կան հա յացք նե րը, ինչն էլ ա ռանց քա յին 
նշա նա կու թյուն ու նի ան չա փա հա սի հո գե բա-
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նու թյան հե տա գա զար գաց ման հար ցում։ Ան-
չա փա հաս նե րը ծնող նե րի կող մից ոչ բա վա րար 
ու շադ րու թյան ար ժա նա նա լու դեպ քում շատ 
հա ճախ փոր ձում են այն լրաց նել ի րենց հա սա-
կա կից նե րի շրջա նում։ 

Ե րե խա յի ան ձի ձևա վոր ման վրա ըն տա-
նի քի ազ դե ցու թյու նը գնա հա տե լիս կարևո րա-
գույն հար ցե րից մե կը ծնող նե րի դաս տիա րա-
կու թյան մե թոդն է։ ՀՀ-ում շեղ վող վար քա գիծ 
հա ճախ դրսևոր վել է ար տա քուստ լիար ժեք 
հա մար վող ըն տա նիք նե րում մե ծա ցող ե րե խա-
նե րի կող մից: Ընդ ո րում, որ պես նման վի ճա կի 
բա ցատ րու թյուն, մենք ա վե լի հակ ված ենք այն 
տե սա կե տին, որ խնդի րը դաս տիա րա կու թյան 
ո լոր տում է, երբ ծնող նե րի և ըն տա նի քի մյուս 
ան դամ նե րի կող մից ե րե խա յի նկատ մամբ չա-
փից դուրս ու շադ րու թյու նը, նրան բո լոր տե-
սա կի կեն ցա ղա յին պար տա կա նու թյուն նե րից 
ա զա տե լը8 ե րե խա յի մեջ ձևա վո րում են ա մե-
նա թո ղու թյան և ան պատ ժե լիու թյան պատ կե-
րա ցում: 

Ե րե խա յի դաս տիա րա կու թյու նը վեհ, բայց 
նաև խիստ պար տա վո րեց նող ա ռա քե լու թյուն 
է, ո րը են թադ րում է նա խա պատ րաս տու թյուն, 
ման կա վար ժա կան, հո գե բա նա կան գի տե լիք-
նե րի ու հմտու թյուն նե րի ձեռք բե րում: Մինչ դեռ 
ՀՀ-ում, ի տար բե րու թյուն արևմ տաեվ րո պա-
կան բազ մա թիվ երկր նե րի, ծնող նե րի հա մար 
նման դա սըն թաց նե րի անց կա ցու մը դեռևս 
տա րած ված երևույթ չէ: Հետևա բար, ծնող նե րը 
ե րե խա նե րին դաս տիա րա կում են կա՛մ ի րենց 
ծնող նե րի օ րի նա կով, վեր ջին նե րիս խոր հուրդ-
նե րով ու ցու ցում նե րով (ին չու չէ` նաև սխալ նե-
րով), կա՛մ գոր ծում են փոր ձար կում նե րի մե թո-
դով՝ մո ռա նա լով, որ «փոր ձարկ վո ղը» ե րե խա 
է, և ի րենց յու րա քանչ յուր սխալ կա րող է կոր-
ծա նա րար լի նել նրա հա մար։ 

Ա մե նաա ռանց քա յին խնդի րը, որն այ-
սօր առ կա է դաս տիա րա կու թյան ո լոր տում, 
ծնող նե րի և ե րե խա նե րի ար ժե քա յին տար բեր 
կողմ նո րո շում ներն են9։ Այ սօր վա դե ռա հաս-
նե րից շա տե րի ծնող նե րը դաս տիա րա կու թյուն 
են ստա ցել Խորհր դա յին Միու թյան ժա մա նակ 

8 Տե՛ս Ковтуненко Л. В., նշվ. աշխ., էջեր 137-143։ Տե՛ս նաև՝ «Юридическая психология: учебник», М., 2003, ст. 95-116.
9 Տե՛ս Жигинас Н. В., Зверева Н. А., Гребенникова Е. В. Девиантное поведение подростков как искажение нравственного 

воспитания // Вестник Томского государственного педагогического университета, 2014, № 1 (142), ст. 39-44.
10 Տե՛ս Лелеков В. А., Кошелева Е. В. Влияние семьи на преступность несовершенолетних. Социологические 

иследования, Учебное пособие. Воронеж: ВИ МВД России 2007, ст. 85-93.

ըն դու նե լի հա մար վող ար ժե հա մա կար գով: 
ԽՍՀՄ-ի փլու զու մից հե տո, բախ վե լով նոր 
ի րա կա նու թյա նը, ի հայտ ե կած նոր ար ժեք նե-
րին, նրանք հայտն վե ցին եր կընտ րան քի առջև. 
կա՛մ ե րե խա նե րին դաս տիա րա կել սկզբունք-
նե րով, ո րոնք ի րենց հա մար ըն դու նե լի չեն, 
սա կայն ե րե խա նե րին թույլ կտան գո յատևել և 
ա ռաջ շարժ վել նոր ձևա վոր ված հա սա րա կա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րում, կա՛մ ե րե խա նե րի 
մեջ սեր մա նել այն ար ժեք նե րը, ո րոնք, ի րենց 
կար ծի քով, ա վե լի ճիշտ են և հիմ նա վոր: Վեր-
ջին դեպ քում, սա կայն, հետևան քը լի նում է այն, 
որ ծնող նե րի կող մից սեր ման վող ար ժեք նե րը, 
ո րոնք պետք է օգ նեին ե րե խա նե րին զար գա-
նալ, ըն դու նե լի լի նել հա սա րա կու թյան կող մից, 
ի րա կա նում ցան կա լի արդ յունք չեն տա լիս: 
Ծ նող նե րի սեր մա նա ծը և ի րա կա նու թյու նը հա-
կադր վում են, ե րե խա յի մեջ ա ռա ջա նում է ներ-
քին կոնֆ լիկտ, որն էլ հան գու ցա լու ծում է ստա-
նում ա ռա ջադր ված հար ցե րի պա տաս խա նը 
ինք նու րույն կամ հա սա կա կից նե րի շրջա նում 
փնտրե լով, հա ճախ հան գեց նում ծնող նե րի 
հետ հա կա սու թյուն նե րի, վեր ջին նե րիս հե ղի-
նա կազրկ ման:

Ըն տա նի քի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը 
ան չա փա հա սի վրա պայ մա նա վոր ված է այն 
հան գա ման քով, որ ըն տա նի քը ան չա փա հա սի 
հա մար կա րող է լինել ան բա րեն պաստ մի ջա-
վայր։ Ըն տա նե կան ա պա սո ցիա լա կա նա ցու մը 
կա րող է կապ ված լի նել ան չա փա հա սի վրա 
ըն տա նի քի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան հետ՝ 
նրա հա կա հա սա րա կա կան կողմ նո րո շում նե րի 
ձևա վոր ման, վար քի բա ցա սա կան չա փա նիշ-
նե րի կամ ըն տա նի քի կող մից ան վե րահս կե-
լիու թյան տես քով10։

Հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գի տե լիք-
նե րի ցածր մա կար դակ ու նե ցող ծնող նե րի կող-
մից դե ռա հաս նե րի դաս տիա րա կու թյու նը ծնում 
է ան չա փա հա սի քրեա ծին վար քագ ծի ուղղ վա-
ծու թյուն։ Նման ըն տա նիք նե րում աս տի ճա նա-
բար վե րա նում են դրա կան, հու զա կան կա պե-
րը ան չա փա հաս նե րի հետ, ին չը հան գեց նում 
է նրան, որ ծնող նե րը կորց նում են ան չա փա-
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հա սի շփման, այլ ո լորտ նե րում ա ռա ջա ցած 
կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճակ նե րը չե զո քաց նե լու 
ի րենց հնա րա վո րու թյու նը։ Արդ յուն քում, ան-
չա փա հաս նե րի մոտ ցան կու թյուն է ա ռա ջա-
նում շփման եզ րեր գտնել այլ փոքր խմբե րում 
օ տար ված չզգա լու հա մար։

Բազ մա թիվ քրեա բան ներ վա ղուց ա պա-
ցու ցել են այն թե զը, որ հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րը, ընդ հան րա պես, իսկ ան չա փա հաս նե րի 
հան ցա վո րու թյու նը, մաս նա վո րա պես, շատ 
հա ճախ կապ ված են աղ քա տու թյան հետ։ Ինչ-
պես ար դա րա ցիո րեն նշում է Յու. Մ. Ան տոն-
յա նը, չպետք է մո ռա նալ, որ աղ քատ հա սա րա-
կու թյու նը աղ քատ է նաև հո գե պես, ին չը ան բա-
րո յա կա նու թյան և հան ցա վո րու թյան ներ կա յիս 
բարձր մա կար դա կի գլխա վոր պատ ճառ նե րից 
մե կն է11։

Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյու նը, 
հա սա րա կու թյան մեջ տե ղի ու նե ցող գոր ծըն-
թաց նե րի ազ դե ցու թյան տակ ձեռք բե րե լով 
զար գաց ման նոր գծեր և ուղ ղու թյուն ներ, մնում 
է և ընդ միշտ կմնա քա ղա քակր թու թյան «հա-
վեր ժա կան ու ղե կի ցը»։

Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյան կան-
խար գել ման գոր ծում մեծ նշա նա կու թյուն ու նի 
ըն տա նի քի կող մից ի րա կա նաց վող սո ցիա լա-
կան վե րահս կո ղու թյու նը։ Նման վե րահս կո ղու-
թյու նը ոչ միայն հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա-
րի մի ջոց նե րի, հնարք նե րի հա մա կարգ է, այլև  
սա վե րա բե րում է կան խար գե լիչ գոր ծու նեու-
թյան հա մոզ ման մե թո դին։

Այս պես՝ Դ. Ա. Շես տա կո վը ան չա փա հա-
սի ան ձի վրա էա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցող 
ըն տա նե կան խնդիր նե րի թվին է դա սում նե-
րըն տա նե կան և շր ջա պա տի հետ ըն տա նի քի 
կոնֆ լիկտ նե րը, դրանց հետևան քով ա ռա ջա-
ցած ա նո միան, ալ կո հո լա մո լու թյու նը, թմրա մո-
լու թյու նը, այ սինքն՝ վար քագ ծի բա ցա սա կան 
չա փա նիշ նե րի ձևա վո րու մը12։

Այս պի սով՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ բո-
լոր դեպ քե րում ըն տա նի քը պետք է լինի այն 
անկ յու նա քա րը, որն կօ ժան դա կի ան չա փա հա-

11 Տե՛ս Антонян Ю. М. Причины преступного поведения, Криминология: Учебник для академического бакалавриата, 
3-е изд., пер. и доп., Mосква, Издательство Юрайт, 1992, ст. 265.

12 Տե՛ս Шестаков Д. А. Криминология. Учебник для вузов, 2-е изд., СПБ, изд-во Р. Асланова «Юридический центр 
пресс», 2006, ст. 19.

13  Տե՛ս Вакутин Ю. А. Словарь жаргонных слов и выражений. Татуировки, Омск, 1979, ст. 126.
14  Տե՛ս Քրեական օրենսգրքի հոդվածներ 223.1, 223.2,223.3, 223.4. Լրացումը կատարվել է 20.09.2019թ

սին և թույլ չի տա շեղ վել բնա կա նոն ու նոր մալ 
վար քագ ծի ձևա վոր ման ճա նա պար հից՝ ան-
կախ ըն տա նի քում առ կա սո ցիա լա կան, բա րո-
յա հո գե բա նա կան և այլ խնդիր նե րից։

Ինչ վե րա բե րում է քրեա կան են թամ շա-
կույ թին, ա պա պետք է նշել, որ այն նա խա տես-
ված չի ե ղել որ պես հան ցա գոր ծու թյուն, չնա յած 
այն ի րե նից ներ կա յաց նում է հա սա րա կա կան 
մեծ վտան գա վո րու թյուն, և այդ վտան գը ա ռա-
վել մեծ բա ցա սա կան ներ գոր ծու թյուն կա րող 
է ու նե նալ ան չա փա հաս նե րի վար քագ ծի ձևա-
վոր ման վրա։ 

Ք րեա կան կամ հան ցա վոր են թամ շա կույ-
թը բա րո յա հո գե բա նա կան ար ժեք նե րի հա-
մա կարգ է, ո րը կար գա վո րում է հան ցա վոր 
գոր ծու նեու թյու նը։ Այս ինս տի տու տի առ կա-
յու թյու նը խթա նում է հան ցա վոր հան րույ թի 
հա մախմբ վա ծու թյու նը, հան ցա վոր վար վե-
ցո ղու թյան խրա խու սու մը և նոր սե րունդ նե րի 
շնոր հիվ քրեա կան ար ժե հա մա կար գա յին կա-
նոն նե րի պահ պա նու մը։ Քն նարկ վող երևույ թի 
ա ռան ձին բա ղադ րիչ ներ, ինչ պի սիք են` ժար-
գո նը, դաջ վածք նե րը, ժես տե րի լե զուն, աս տի-
ճա նա բար սկսե ցին նե րառ վել օ րի նա պաշտ 
քա ղա քա ցի նե րի մշա կույ թում13։ 

Թեև քրեա կան են թամ շա կույ թը ու նե-
ցել է բա վա կա նին լայն տա րած վա ծու թյուն թե՛ 
ԽՍՀՄ-ում, թե՛ Հա յաս տա նի Եր րորդ Հան րա-
պե տու թյու նում, սա կայն այս երևույ թը քրեա-
կա նաց վեց ըն դա մե նը վեր ջերս և նա խա տես-
վեց ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում։14 

Ք րեա կան են թամ շա կույ թը հիմն ված է 
ո րո շա կի ա վան դույթ նե րի, կա նոն նե րի, նոր մե-
րի և ծե սե րի վրա, ո րոնց կեն սա գոր ծու մը հա-
կա սում է ի րա վա կան պե տու թյան և օ րի նա պահ 
հա սա րա կու թյան ե լա կե տա յին սկզբունք նե րին՝ 
խարխ լե լով դրանց հիմ քե րը։ Այ սօ րի նակ ան-
հա մա տե ղե լիու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն 
հան գա ման քով, որ քննարկ վող են թամ շա կույ-
թը ար դա րաց նում և խ րա խու սում է հան ցա վոր 
ապ րե լա կեր պը, այդ թվում՝ հան րո րեն վտան-
գա վոր ա րարք նե րի կա տա րու մը։ Միևնույն 
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ժա մա նակ, քրեա կան են թամ շա կույ թը զգա լի 
վնաս է հասց նում պե տու թյան հիմ քե րին՝ հա-
սա րա կու թյան ա ռան ձին հատ վա ծի հա մար 
ստեղ ծե լով վար քագ ծի նոր կա նոն ներ, ո րոնք 
ա ռերևույթ չեն հա մընկ նում (ինչ պես նաև՝ հա-
կա սում են) պե տու թյան նա խա տե սած հա մա-
պար տա դիր ի րա վա նոր մե րին։

Ք րեա կան են թամ շա կույթ կրող ան ձանց 
հատ կա նիշ նե րից են լեզ վա կան ձևա խե ղու մը, 
մարմ նի տար բեր մա սե րին դաջ վածք նե րի առ-
կա յու թյու նը, ժես տա յին հա ղոր դակ ցու թյու նը և 
այլն։

Են թամ շա կույ թը փոք րա մաս նու թյուն նե-
րի մշա կույթ է, որն ա ռա ջա ցել է այն պատ ճա-
ռով, որ հա սա րա կու թյու նը մեր ժում է հան ցա-
գործ նե րին՝ նրանց մե կու սաց նե լով քրեա կա-
տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում։ Վեր ջին ներս էլ 
ձգտում են ձևա վո րել նոր շեր տա վո րում՝ «հա-
սա րա կու թյուն հա սա րա կու թյան մեջ», որ տեղ 
կգե րիշ խեն ի րենց նա խա տե սած ա վան դույթ-
նե րը, իսկ կա նոն ներն էլ կար տա հայ տեն ի րենց 
իսկ հան ցա վոր ձգտում ներն ու գա ղա փա րա-
կան ար ժեք նե րը15։

Ներ կա յումս բա վա կա նին տա րած ված է 
են թամ շա կույ թի և այն կրող ան ձանց ազ դե-
ցու թյու նը ան չա փա հաս նե րի վար քագ ծի վրա՝ 
որ պես քրեա բա նա կան և ք րեաի րա վա կան հե-
տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող երևույթ։

Տար բեր երկր նե րում մշտա պես առ կա 
է ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյան տա-
րած ման վտանգ, որն ա ռա վել ցայ տուն կեր-
պով դրսևոր վում է հան ցաշ խար հի կող մից իր 
ազ դե ցու թյան տա րած մամբ և իր հան ցա վոր 
նպա տակ նե րի հա մար ան չա փա հաս նե րին 
օգ տա գոր ծե լով։ Ինչ պես նշում են շատ ի րա-
վա բան-գիտ նա կան ներ, ան չա փա հաս նե րի՝ 
տար բեր խմբե րի քրեա կան են թամ շա կույ թին 
հա ղոր դա կից լի նե լը նրանց հա կա հա սա րա-
կա կան և ք րեա կան վար քը պայ մա նա վո րող 
պատ ճառ նե րից մե կն է։

Ք րեա կան են թամ շա կույ թի կրող ներն ան-
չա փա հաս նե րի վրա ազ դե ցու թյուն են ու նե նում 
ոչ միայն այն ժա մա նակ, երբ նրանց հետ միա-
սին մտնում են հան ցա վոր խմբա վո րում նե րի 
մեջ, այլև՝ ա նուղ ղա կի կեր պով՝ հա կաի րա վա-

15 Տե՛ս Капорский С. Я. Воровской жаргон среди школьников: По материалам обследования Ярославская школа // 
Вестник просвещения, 1927, № 1, ст. 45-50.

16 Տե՛ս Пирожков В. Ф. Законы преступного мира молодежи (криминальная субкультура), Тверь, 1994, ст. 74.

կան ա րարք ներ կա տա րե լիս հա ճախ լի նե լով 
նրանց հան ցա վոր գոր ծու նեու թյան կազ մա-
կեր պի չը16։

Ան չա փա հաս նե րը ի րենց՝ մե ծա հա սակ նե-
րից ըն դօ րի նակ ման վրա հիմն ված հո գե բա նու-
թյան պատ ճա ռով, ներգ րավ վե լով քրեա կան 
են թամ շա կույ թի մեջ, ոչ միայն ձեռք են բե րում 
հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա րե լու կամ հան-
ցա վոր գոր ծու նեու թյուն ծա վա լե լու հա կում, 
այլև ի րենք են դառ նում այդ են թամ շա կույ թի 
տա րա ծող նե րը այլ ան չա փա հաս նե րի շրջա-
նում։ Ի րենց հա սա կա կից նե րին ներգ րա վե լով 
շփման մեջ՝ նրանց հա ղոր դա կից են դարձ-
նում քրեա կան են թամ շա կույ թին, քա րո զում են 
քրեա կան ապ րե լա կերպ։

Քա նի որ են թամ շա կույ թի դեմ պայ քարն 
ի րա կա նաց վում է պե տա կան հա մա պա տաս-
խան մար մին նե րի մի ջամ տու թյամբ, ուս տի կա-
րող ենք նշել, որ են թամ շա կու թի ազ դե ցու թյու-
նը հա սա րա կու թյան ա ռա վել խո ցե լի շեր տի՝ 
ան չա փա հաս նե րի վրա կան խե լու նպա տա կով 
պե տու թյան կող մից պետք է ձեռ նարկ վեն և 
ի րա կա նաց վեն ա ռա վել արդ յու նա վետ մի ջո-
ցա ռում ներ։

Ամ փո փե լով վե րընշ վա ծը՝ կա րե լի է ար-
ձա նագ րել, որ ան չա փա հաս ներն հա սա րա-
կու թյան հա տուկ սո ցիա լա կան շերտ են ի րենց 
ար ժեք նե րով և գա ղա փար նե րով, ո րոնք ձևա-
վոր վում են տար բեր գոր ծոն նե րի ազ դե ցու-
թյան տակ։ Կար ծում ենք, որ ե թե ան չա փա-
հաս ներն ի րենց ըն տա նիք նե րում ա պա հով-
ված լի նեն բա վա րար ու շադ րու թյամբ, հո գա-
տա րու թյամբ և խ նամ քով, նրանց մոտ դեռևս 
նոր ձևա վոր վող ար ժեք նե րը, սկզբունք նե րը և 
կողմ նո րո շում նե րը կհան դի սա նան պատ շաճ 
վար քագ ծի ձևա վոր ման հիմ քը, ին չի մա սին 
ա վե լի ման րա մասն խոս վել է վերևում։ Նշենք 
նաև, որ ըն տա նե կան ան բա րե նաստ մի ջա-
վայ րից բա ցի, ան չա փա հա սի վար քագ ծի վրա 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն կարող է ու նե նալ 
նաև են թամ շա կույ թը, ին չի տա րած ման հա-
մար հիմք է հան դի սա նում ան չա փա հաս նե-
րի կող մից հան ցա վոր խմբա վո րում նե րի մեջ 
ներգ րավ վե լը։ 

Կար ծում ենք, որ հա սա րա կու թյան մեջ 
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ան չա փա հաս նե րի կող մից հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի կա տա րու մը նվա զեց նե լու, ինչ պես նաև 
վեր ջին նե րիս վար քագ ծի մեջ կրի մի նո գեն 
տար րե րի չե զո քաց ման հար ցում կարևոր վում է 
ընդ հա նուր սո ցիա լա կան վե րահս կո ղու թյու նը, 
որն ա ռա վել է ֆեկ տիվ է դառ նում ըն տա նի քի 
կող մից ի րա կա նաց վե լու դեպ քում.մաս նա վո-
րա պես՝ ծնո ղե րի կող մից պետք է հա ճա խա կի 
կազ մա կերպ վեն ժա ման ցի, հանգս տի, ինչ պես 
նաև ան չա փա հաս նե րի ա ռօր յան հե տաքր քիր 
և արդ յու նա վետ դարձ նե լուն ուղղ ված մի ջո ցա-
ռում ներ և ծ րագ րեր։

Այս պի սով՝ ան չա փա հաս նե րի հանգս տի և 
ժա ման ցի տա րաբ նույթ ձևե րի կազ մա կեր պու-
մը ոչ այլ ինչ է, ե թե ոչ ա ճող սերն դի հա մար 
ա ռողջ կեն սա կեր պի ա պա հո վում, ո րի հետ 
մեկ տեղ լուծ վում են նաև ան չա փա հաս նե րի 
հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման խնդիր-
նե րը։ Չնա յած, որ ընդ հա նուր սո ցիա լա կան 
բնույ թի կան խար գել ման մի ջոց նե րը չեն կա րող 
ու նե նալ հա տուկ նշա նա կու թյուն, սա կայն կա-
րող են էա կա նո րեն ազ դել հան ցա վո րու թյան 
մա կար դա կի, շար ժի և կա ռուց ված քի վրա, քա-
նի որ կստեղ ծեն պայ ման ներ՝ չե զո քաց նե լու, 
ար գե լա փա կե լու կամ էլ վե րաց նե լու այն գոր-
ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը, ո րոնք պայ մա նա վո-
րում են ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րի 
ձևա վո րու մը և գոր ծու նեու թյու նը։ 

Հարկ ենք հա մա րում նշել նաև, որ ան-
չա փա հա սե րի հան ցա վո րու թյան նվա զեց ման, 
ինչ պես նաև ան չա փա հա սի նոր ձևա վոր վող 
վար քագ ծի հա մար կարևոր վում է այն հար ցը, 

թե ծնող նե րի կող մից դաս տիա րա կու թյան ինչ-
պի սի մե թոդ ներ են կի րառ վում։ 

Ե րե խա նե րի դաս տիա րա կու թյան հար ցե-
րում ոչ բո լոր ծնող ներն են ի րենց մո տե ցում նե-
րում կարևո րում անհ րա ժեշտ հո գե բա նա կան, 
ման կա վար ժա կան տար րե րը, և վեր ջին նե րիս 
բա ցա կա յու թյան հետևան քով, ծնող նե րի կող-
մից թույլ են տրվում ե րե խա յի ի րա վունք նե րի 
խախ տում, բռնու թյան գոր ծադ րում, ա զա տու-
թյու նից զրկում, ինչ պես նաև ի րենց այդ վար-
քագ ծով ե րե խա յի մոտ հոգևոր ար ժեք ներ սեր-
մա նե լու փո խա րեն ձևա վո րում են շա հա դի տա-
կան, սպա ռո ղա կան հո գե բա նու թյուն։

Ուս տի կար ծում ենք, որ ՀՀ-ում անհ րա-
ժեշտ է ծնող նե րի հա մար պե տա կան մա կար-
դա կով նա խա տե սել հա տուկ դա սըն թաց ներ՝ 
ե րե խա նե րի դաս տիա րակ ման գոր ծըն թա ցում 
անհ րա ժեշտ ման կա վար ժա կան, հո գե բա նա-
կան գի տե լիք ներ տա լու, հմտու թյուն ներ ու կա-
րո ղու թյուն ներ ձևա վո րե լու նպա տա կով, ին չը 
խթան կհան դի սա նա նաև հա սա րա կու թյան 
ան դամ նե րի ի րա վա գի տակ ցու թյան բարձ րաց-
ման հա մար։

Կար ծում ենք, որ մեր հա սա րա կու թյու նում 
ար մա տա ցած հիմ նա կան խնդիր նե րից է նաև 
ան չա փա հաս նե րի շրջա նում վստա հու թյան 
պա կաս ի րա վա պահ մար մի նե րի, մաս նա վո-
րա պես՝ ոս տի կա նու թյան նկատ մամբ, հետևա-
բար ահ րա ժեշտ է մի ջո ցա ռում ներ ձեռ նար կել 
ե րե խա նե րի և ընդ հա նուր բնակ չու թյան շրջա-
նում ի րա վա պահ մար մին նե րի հե ղի նա կու թյու-
նը բարձ րաց նե լու ուղ ղու թյամ բ։ 
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 «Պաշ տո նա տար անձ» հաս կա ցու թյան բո-
վան դա կու թյան բա ցա հայ տումն ու նի ինչ պես 
տե սա կան, այն պես էլ գործ նա կան կարևոր 
նշա նա կու թյուն: Դա պայ մա նա վոր ված է մի 
շարք հան գա մանք նե րով, մաս նա վո րա պես՝ 
գոր ծող ի րա վա կան ակ տե րում նշված հաս կա-
ցու թյան կի րա ռու մը և դրա մեկ նա բա նու թյան 
բա ցա կա յու թյու նը, նոր ի րա վա կան ակ տե րի 
ըն դու նու մը, ո րոն ցում կի րառ վող «պաշ տո նա-
տար անձ» հաս կա ցու թյունն ընդգր կում է մինչ 
այդ ըն դուն ված ի րա վա կան ակ տե րում կի րառ-
վող նշված հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյու-
նից տար բեր վող՝ ան ձանց այլ շրջա նակ, որն 
ա ռա ջաց նում է ի րա վա կան ա նո րո շու թյուն և 
ընդգ ծում բո վան դա կու թյանն անդ րա դառ նա-
լու կարևո րու թյու նը:

Ինչ պես նշում է Դ.Ն. Բախ րա խը, «Ցա-
վոք «պաշ տո նա տար ան ձինք» հաս կա ցու թյան 
միաս նա կան սահ մա նում չկա թե՛ դաշ նա յին 
օ րենսդ րու թյան (ՌԴ), թե՛ ի րա վա գի տու թյան 
մեջ, չնա յած որ այն օգ տա գործ վում է թե՛ սահ-
մա նադ րա կան, թե՛ վար չա կան, թե՛ քրեա կան 
ի րա վուն քում, ինչ պես նաև ի րա վուն քի այլ ճյու-
ղե րում»1:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենսդ րա կան 
այլ ակ տե րով բազ միցս կի րառ վում է «պաշ-
տո նա տար անձ» հաս կա ցու թյու նը: Սա կայն, 
Սահ մա նադ րու թյամբ չի տրվում այդ հաս կա-
ցու թյան սահ մա նու մը: Քն նարկ վող հաս կա-
ցու թյան սահ մա նում չի տրվում նաև «Հան րա-
յին ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով (սույն 
օ րեն քի 34-րդ հոդ վածն անդ րա դարձ է կա-
տա րում միայն «հայ տա րա րա տու պաշ տո նա-
տար անձ» հաս կա ցու թյա նը)։ «Ա պօ րի նի ծա-
գում ու նե ցող գույ քի բռնա գանձ ման մա սին» 

1  Տե՛ս Бахрах Д.Н. Административное право России, М., 2000, ст. 155.
2  Տե՛ս Бахрах Д.Н. Административное право России, ст. 156.

ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 11-րդ 
կետն անդ րա դառ նում է «պաշ տո նա տար անձ» 
հաս կա ցու թյա նը, սա կայն նշված սահ մա նու մը 
տա րած վում է միայն օ րեն քի կար գա վոր ման 
ա ռար կան կազ մող ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող 
գույ քի բռնա գանձ ման վա րույ թի հետ կապ ված 
հա րա բե րու թյուն նե րի վրա։ ՀՀ քրեա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քում 2020 թվա կա նին 
կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի արդ յուն քում 
սահ ման վեց միայն «բարձ րաս տի ճան պաշ տո-
նա տար ան ձանց» շրջա նա կը:

Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կի հիմ նա կան պատ-
ճառն այն է, որ ի րա վա գի տու թյան ո լոր տում 
դեռևս մշակ ված չէ քննարկ վող հաս կա ցու-
թյան միաս նա կան սահ մա նում: Մինչ դեռ ի րա-
վուն քի բո լոր ճյու ղե րի հա մար պաշ տո նա տար 
անձ հաս կա ցու թյան միաս նա կան սահ ման-
ման անհ րա ժեշ տու թյունն ակն հայտ է: Այդ պի-
սի սահ մա նու մը պետք է լի նի ընդ հան րա կան, 
իսկ անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում հա սա րա կա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռան ձին ո լորտ ներ 
կար գա վո րող օ րենսդ րա կան ակ տե րում կա րող 
են մտցվել ո րո շա կի ճշգրտում ներ2:

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի տե սանկ յու նից 
պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մարմ նի ծա ռա յո ղին պե տա կան ծա ռա յու թյան 
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ հա-
մա րե լու կարևոր չա փա նիշ է այն, որ տվյալ ան-
ձը պետք է օժտ ված լի նի ի րա վա կան նշա նա-
կու թյուն ու նե ցող՝ ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ 
ա ռա ջաց նող, դա դա րեց նող կամ փո փո խող 
գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու լիա զո րու թյամբ: 
Հետևա բար, պե տա կան ծա ռա յու թյան դեմ 
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի սուբ յեկտ 
կա րող է հա մար վել այն պե տա կան ծա ռա յո ղը, 

ՆԵԼԼԻ ՏԵՐ-ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ գլխավոր դատախազության 
ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով 
վարչության դատախազ, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 
քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ
________________________________________________________________________________________________________

§ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁ¦ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ



13

ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

 1
2

6
  2

0
2

1

ով ի րա վունք ու նի պե տա կան կամ տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման հիմ նար կու թյան, կազ-
մա կեր պու թյան կամ ձեռ նար կու թյան ա նու նից 
պաշ տո նա կան փաս տաթղ թեր տրա մադ րել 
քա ղա քա ցի նե րին և դրա նով իսկ կար գա վո րել 
նրանց վար քա գի ծը:

ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 
ՍԴՈ–882 ո րոշ մամբ անդ րա դառ նա լով հա-
տուկ սուբ յեկտ հաս կա ցու թյա նը, ար ձա նագ-
րում է, որ քրեա կան օ րենս գիր քը հան ցա կազ-
մի ընդ հա նուր սուբ յեկտ նե րից ա ռանձ նաց նում 
է հա տուկ սուբ յեկտ նե րին։ Հա տուկ սուբ յեկտն 
իր պաշ տո նեա կան, ծա ռա յո ղա կան կամ մաս-
նա գի տա կան գոր ծու նեու թյան բե րու մով հան-
րո րեն վտան գա վոր այն պի սի գոր ծո ղու թյուն 
(ան գոր ծու թյուն) կա տա րող անձն է (օր.` պաշ-
տո նա տար ան ձը, զին ծա ռա յո ղը, բժիշ կը, դա-
տա վո րը, դա տա խա զը և այլն), որ պի սին չեն 
կա րող կա տա րել այլ ան ձինք։ Այդ պի սի ան-
ձանց հա տուկ սուբ յեկտ ներ ճա նա չե լը բխում է 
ոչ թե նրանց սե ռից, ռա սա յից, մաշ կի գույ նից, 
լեզ վից, կրո նից, քա ղա քա կան կամ այլ հա մոզ-
մուն քից, ազ գա յին կամ սո ցիա լա կան ծա գու-
մից, ազ գա յին փոք րա մաս նու թյա նը պատ կա-
նե լուց, ծննդից, գույ քա յին կամ այլ դրու թյու նից, 
ո րը կհա կա սեր օ րեն քի առջև բո լո րի հա վա սա-
րու թյան սկզբուն քին (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
14.1–րդ հոդ վա ծի 1–ին մաս և օ րենսգր քի 6–րդ 
հոդ ված), այլ, ո րով հետև հան րո րեն վտան գա-
վոր նման ա րարք նե րը կա րող են կա տար վել 
միայն այդ ան ձանց կող մից3։

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում պաշ տո նա-
տար ան ձանց կող մից կա տար վող հան ցանք-
նե րը հիմ նա կա նում նա խա տես ված են 11-րդ 
բաժ նի («Պե տա կան իշ խա նու թյան դեմ ուղղ-
ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը») գլուխ ներ 29-
ում («Պե տա կան ծա ռա յու թյան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րը») և 31-ում («Ար դա րա-
դա տու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րը»): Նշ ված ան ձանց կող մից կա տար վող 
հան ցա վոր ո րոշ ա րարք ներ նա խա տես ված են 
նաև ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի այլ բա ժին նե-
րում և գ լուխ նե րում: Այս պես՝ քր. օր.-ի 179-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տը պա տաս խա-
նատ վու թյուն է սահ մա նում պաշ տո նեա կան 
դիրքն օգ տա գոր ծե լով յու րա ցում կամ վատ նում 

3  Տե՛ս ՍԴՈ–882, 11 մայիսի, 2010 թ, 7-րդ կետ:

կա տա րե լու հա մար, 187-րդ հոդ վա ծով («Օ րի-
նա կան ձեռ նար կա տի րա կան կամ այլ տնտե-
սա կան գոր ծու նեու թյա նը խո չըն դո տե լը») նա-
խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտն է 
հա մա պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձը և 
այլն: Նշ ված բո լոր ա րարք նե րը, ըստ էու թյան, 
պաշ տո նեա կան լիա զո րու թյուն նե րը չա րա շա-
հե լու կամ անց նե լու կոնկ րետ դրսևո րում ներ 
են, ո րոնք նա խա տես ված են հա տուկ հան-
ցա կազ մե րով և ոտնձ գում են հա սա րա կա կան 
տար բեր հա րա բե րու թյուն նե րի դեմ:

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա-
ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ պաշ տո նա տար ան-
ձինք են՝

1) մշտա պես, ժա մա նա կա վո րա պես կամ 
ա ռան ձին լիա զո րու թյամբ իշ խա նու թյան ներ-
կա յա ցուց չի գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող 
ան ձինք.

2) պե տա կան մար մին նե րում, տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում, դրանց 
կազ մա կեր պու թյուն նե րում, ինչ պես նաև Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան զին ված ու ժե-
րում, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան այլ 
զոր քե րում և զին վո րա կան միա վո րում նե րում 
մշտա պես, ժա մա նա կա վո րա պես կամ ա ռան-
ձին լիա զո րու թյամբ կազ մա կեր պա կան-տնօ-
րին չա կան, վար չատն տե սա կան գոր ծա ռույթ-
ներ ի րա կա նաց նող ան ձինք:

Միևնույն ժա մա նակ, պե տա կան կամ տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի այն 
ծա ռա յող նե րը, ով քեր զուտ մաս նա գի տա կան 
գոր ծա ռույթ ներ են ի րա կա նաց նում (օ րի նակ՝ 
բժիշ կը՝ վի րա հա տու թյուն, հի վան դու թյան ախ-
տո րո շում, բու ժում ի րա կա նաց նե լիս, դա սա-
խո սը՝ դա սա խո սու թյուն կար դա լիս կամ գործ-
նա կան պա րապ մունք անց կաց նե լիս և այլն), 
քննարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի սուբ յեկտ 
չեն հան դի սա նում:

ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 2018 թվա կա նի 
դեկ տեմ բե րի 14-ի թիվ ԵԷԴ/0040/01/16 ո րոշ-
մամբ նշել է. «14.(...) Անդ րա դառ նա լով այն 
ի րա վա կան հար ցին, թե արդ յոք բժշկա կան 
գոր ծու նեու թյան ո լոր տի աշ խա տո ղը (բու ժաշ-
խա տո ղը) կա րող է հա մար վել պե տա կան ծա-
ռա յու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի, մաս նա վո րա պես՝ կա շառք ստա նա լու 
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հան ցա կազ մի սուբ յեկտ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը փաս տում է, որ վեր ջինս զուտ իր մաս նա-
գի տա կան գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լիս 
պաշ տո նա տար ան ձի կար գա վի ճակ չու նի: 
Սա կայն բժշկա կան գոր ծու նեու թյան ո լոր տում 
մշտա պես, ժա մա նա կա վո րա պես կամ հա տուկ 
լիա զո րու թյամբ կազ մա կեր պա կան-տնօ րին-
չա կան և վար չատն տե սա կան գոր ծա ռույթ ներ 
ի րա կա նաց նող ան ձինք կա րող են քննարկ վող 
կար գա վի ճակն ու նե նալ։

Բժշ կա կան գոր ծու նեու թյան ո լոր տում 
կազ մա կեր պա կան-տնօ րին չա կան գոր ծա-
ռույթ նե րը, մաս նա վո րա պես, նե րա ռում են 
պե տա կան մարմ նի, պե տա կան կամ տե ղա-
կան հիմ նար կի (դրա կա ռուց ված քա յին ստո-
րա բա ժան ման) աշ խա տան քա յին կո լեկ տի վի 
կամ իր ծա ռա յո ղա կան են թա կա յու թյան ներ-
քո գտնվող ան ձանց ղե կա վա րու մը, կադ րա-
յին կազ մի ձևա վոր ման կամ աշ խա տան քա յին 
գոր ծա ռույթ նե րի, ծա ռա յու թյուն անց նե լու կար-
գի սահ մա նու մը, խրա խուս ման և պարգևատր-
ման մի ջոց նե րի, կար գա պա հա կան տույ ժե րի 
կի րա ռու մը, ինչ պես նաև ի րա վա կան նշա նա-
կու թյուն ու նե ցող կամ ի րա վա կան հետևանք-
ներ ա ռա ջաց նող ո րո շում նե րի ըն դու նու մը 
(oրի նակ՝ ան ձի աշ խա տու նա կու թյան, ա ռող-
ջա կան վի ճա կի վե րա բեր յալ փաս տա թուղթ 
տա լը, փոր ձա գի տա կան հանձ նա ժո ղո վի կամ 
զո րա կո չա յին հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք-
նե րին մաս նակ ցե լու հետ կապ ված լիա զո րու-
թյուն ներ ի րա կա նաց նե լը)»4:

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա-
ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ քր. օր.-ի հոդ ված ներ 
311-ով (կա շառք ստա նա լը), 311.2-ով (ի րա կան 
կամ են թադր յալ ազ դե ցու թյու նը օգ տա գոր ծե-
լը), 312-ով (կա շառք տա լը), 312.2-ով (ի րա կան 
կամ են թադր յալ ազ դե ցու թյունն օգ տա գոր ծե-
լու հա մար ա պօ րի նի վար ձատ րու թյուն տա լը) 
և 313-ով (կա շառ քի միջ նոր դու թյու նը) նա խա-
տես ված հան ցա կազ մե րի ի մաս տով պաշ տո-
նա տար ան ձինք են նաև. 1) օ տա րերկր յա պե-
տու թյան՝ տվյալ պե տու թյան ներ պե տա կան 
ի րա վուն քին հա մա պա տաս խան` պե տա կան 
պաշ տոն յա յի գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող 
ան ձինք, ինչ պես նաև օ տա րերկր յա պե տու-
թյան օ րենս դիր մարմ նի կամ վար չա կան լիա-

4  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=133945:

զո րու թյուն ներ ի րա կա նաց նող որևէ ներ կա յա-
ցուց չա կան մարմ նի ան դամ նե րը. 2) մի ջազ գա-
յին կամ վե րազ գա յին հան րա յին կազ մա կեր-
պու թյան կամ մարմ նի, ո րի ան դամ է Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նը, պաշ տոն յա նե րը 
կամ այդ կազ մա կեր պու թյան կամ մարմ նի 
կա նո նա կար գե րով նա խա տես ված դեպ քե-
րում պայ մա նագ րե րով աշ խա տող նե րը կամ 
այլ ան ձինք, ո րոնք կա տա րում են նման պաշ-
տոն յա նե րի կամ աշ խա տող նե րի կող մից ի րա-
կա նաց վող գոր ծա ռույթ նե րին հա մա պա տաս-
խա նող գոր ծա ռույթ ներ. 3) մի ջազ գա յին կամ 
վե րազ գա յին կազ մա կեր պու թյան, ո րի ան դամ 
է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, խորհըր-
դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի կամ նման գոր ծա-
ռույթ ի րա կա նաց նող այլ մարմ նի ան դամ նե րը. 
4) մի ջազ գա յին դա տա րա նի, ո րի ի րա վա սու-
թյունն ըն դու նել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նը, դա տա կան գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա-
նաց նող ան դամ նե րը կամ պաշ տոն յա նե րը. 5) 
օ տա րերկր յա պե տու թյուն նե րի դա տա րան նե րի 
երդվ յալ ա տե նա կալ նե րը: 

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սով ամ րագր ված 
է, որ հոդ վա ծով սահ ման ված «պաշ տո նա տար 
ան ձինք» հաս կա ցու թյու նը կի րա ռե լի է միայն 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 29-րդ գլ խի հա մար 
(«Սույն գլխում պաշ տո նա տար ան ձինք են`...»)։ 
Սա կայն, ինչ պես նշվեց, պաշ տո նա տար ան-
ձանց պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց ներ են 
սահ ման ված նաև ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի այլ 
գլուխ նե րի հոդ ված նե րով, և այդ հոդ ված նե րը 
գործ նա կա նում կի րառ վում են: 

Արդ յուն քում ստաց վում է, որ քննարկ վող 
դեպ քե րում կի րառ վում է օ րեն քի ա նա լո գիա, 
այ սինքն՝ ա նա լո գիա յով կի րառ վում է ՀՀ քրեա-
կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի սահ մա նու-
մը: Մինչ դեռ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 5-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սով ամ րագր ված կար գա-
վոր մամբ ա նըն դու նե լի է հա մար վում ա նա լո-
գիա յի կի րա ռու մը, մաս նա վո րա պես՝ քրեա կան 
օ րենքն ա նա լո գիա յով կի րա ռելն ար գել վում է:

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա-
ծի 3-րդ մա սի ձևա կեր պու մից հետևում է նաև, 
որ պե տա կան ծա ռա յու թյան դեմ ուղղ ված հան-
ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ հա մար վում է այն ան-
ձը, ով կազ մա կեր պա կան-տնօ րին չա կան կամ 
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վար չատն տե սա կան գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա-
նաց նում է ժա մա նա կա վո րա պես կամ հա տուկ 
լիա զո րու թյամբ: Միևնույն ժա մա նակ անհ րա-
ժեշտ է նշել, որ հա մա պա տաս խան լիա զո րու-
թյուն ներն այս ան ձանց պետք է տրված լի նեն 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Հա կա ռակ 
դեպ քում նշված ան ձինք պե տա կան ծա ռա յու-
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյան սուբ-
յեկտ չեն հան դի սա նա: Դա նշա նա կում է, որ 
հա մա պա տաս խան լիա զո րու թյուն նե րը, որ պես 
կա նոն, պետք է վե րա պահ ված լի նեն պաշ տո-
նա տար ան ձին միայն գրա վոր ձևով: Հա կա-
ռակ պա րա գա յում հնա րա վոր չի լի նի հստակ 
հիմ քե րով ան ձին դա սել պաշ տո նա տար նե րի 
շար քը: Այս կա նո նից, թերևս, կա րող է լի նել 
միայն մեկ բա ցա ռու թյուն, կապ ված զին վո րա-
կան ծա ռա յու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
հետ: Մաս նա վո րա պես, զին ծա ռա յո ղին պետ 
նշա նա կե լու հրա մա նի գրա վոր ձևը ոչ միշտ է 
պար տա դիր5: 

Հարկ է նշել նաև, որ քննարկ վող հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րի ա ռու մով պար տա դիր 
չէ, որ պես զի հան ցան քը կա տա րե լու պա հին 
պաշ տո նա տար ան ձը ցու ցադ րի իշ խա նու-
թյան ար տա քին բա ղադ րիչ նե րը (հա մազ գեստ 
հա գած լի նի, վկա յա կան ներ կա յաց նի և այլն): 
Միևնույն ժա մա նակ, անհ րա ժեշտ է, որ հան-
ցա վո րը հան դես գա որ պես պաշ տո նա տար 
անձ, ըն կալ վի շրջա պա տի և տու ժո ղի կող մից 
հենց որ պես այդ պի սին6: 

Այս ա ռու մով ո րո շա կի բար դու թյուն է 
ա ռա ջաց նում այն դեպ քե րի ո րա կու մը, երբ 
ան ձը փաս տա ցի ի րա կա նաց նում է պաշ տո-
նա տար ան ձի պար տա կա նու թյուն ներ՝ դրա 
հա մար օ րի նա կան որևէ հիմք չու նե նա լով: 
Մինչ խորհր դա յին դա տա կան պրակ տի կա յում, 
ինչ պես նշում է Ա.Վ. Գա լա խո վան, «... ըն դուն-
ված էր այն մո տե ցու մը, որ ան ձը կա րող է հա-
մար վել պաշ տո նեա կան հան ցա գոր ծու թյան 
սուբ յեկտ ոչ միայն այն դեպ քե րում, երբ օ րեն-
քով սահ ման ված կար գով ճա նաչ վել է որ պես 
պաշ տո նա տար անձ, այլև, երբ իր գոր ծու նեու-
թյան բնույ թով ի րա կա նաց նում է նման ան ձին 

5 Տե՛ս Квициния А.К. Проблемы ответственности за должностные преступления: Дис... д-ра юрид. наук. Сухуми, 1990, 
ст. 84.

6 Տե՛ս Снежко А.С. Превышение должностных полномочий: Дис... канд. юрид. наук. Краснодар, 2004, ст. 101.
7 Տե՛ս Галахова А.В. О понятии представителя власти // Сборник статей адъюнктов и соискателей. М., 1967, ст. 81.
8 Տե՛ս ՀՀ քրեական իրավունք: Հատուկ մաս: Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012, էջեր 785-786:

բնո րոշ գոր ծա ռույթ ներ»: Նման ան ձանց շար-
քին հե ղի նա կը դա սում է, օ րի նակ, հա սա րա-
կու թյան՝ հա սա րա կա կան կար գի պահ պա նու-
թյան պար տա կա նու թյուն ներ ի րա կա նաց նող 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին7:

Ք րեա կան ի րա վուն քի ներ կա յիս հա յե-
ցա կար գում և ի րա վա կի րառ ժա մա նա կա կից 
պրակ տի կա յում, սա կայն, ար դա րա ցիո րեն 
ձևա վոր վել և գոր ծում է հա կա ռակ մո տե ցու-
մը, ո րի հա մա ձայն՝ պաշ տո նա տար (ուս տի և՝ 
պաշ տո նեա կան հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ) 
կա րող է հա մար վել միայն այն ան ձը, ով օ րեն-
քով սահ ման ված հիմ քե րով օժտ ված է հա մա-
պա տաս խան լիա զո րու թյուն նե րով8: 

Հարկ է նկա տել, որ 2021 թվա կա նին ըն-
դուն ված ՀՀ քրեա կան նոր օ րենսգր քի 3-րդ 
հոդ վա ծի 20–րդ կե տով որ պես ընդ հա նուր 
դրույթ սահ ման ված է պաշ տո նա տար անձ 
հաս կա ցու թյու նը: Մաս նա վո րա պես՝ 

ա. հան րա յին ծա ռա յող, հան րա յին պաշ-
տոն զբա ղեց նող անձ, պե տա կան, պե տա կան 
կա ռա վար ման հա մա կար գի, տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման մարմ նի, պե տու թյան կամ 
հա մայն քի կող մից ստեղծ ված ոչ առևտ րա յին 
կազ մա կեր պու թյան կամ հիմ նար կի ա նու նից 
հան դես գա լու լիա զո րու թյուն ու նե ցող կամ 
դրանց ա նու նից ի րա վունք, պար տա կա նու-
թյուն կամ պա տաս խա նատ վու թյուն ա ռա ջաց-
նող գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող անձ,

բ.  այլ պե տու թյան հան րա յին իշ խա նու-
թյան ո լոր տում, օ րենս դիր, գոր ծա դիր կամ 
դա տա կան իշ խա նու թյան ո լոր տում մշտա պես, 
ժա մա նա կա վո րա պես, կա՛մ հա տուկ լիա զո րու-
թյամբ պաշ տոն զբա ղեց նող կամ ծա ռա յու թյուն 
ի րա կա նաց նող, կա՛մ այդ կա ռույ ցի ա նու նից 
հան դես գա լու լիա զո րու թյուն ու նե ցող անձ կամ 
ի րա վունք, պար տա կա նու թյուն կամ պա տաս-
խա նատ վու թյուն ա ռա ջաց նող գոր ծա ռույթ ներ 
ի րա կա նաց նող անձ,

գ. մի ջազ գա յին կամ վեր պե տա կան հան-
րա յին կազ մա կեր պու թյու նում կամ կա ռույ ցում 
մշտա պես, ժա մա նա կա վո րա պես կամ հա տուկ 
լիա զո րու թյամբ պաշ տոն զբա ղեց նող կամ ծա-
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ռա յու թյուն ի րա կա նաց նող կամ նշված կազ մա-
կեր պու թյան կամ կա ռույ ցի ա նու նից հան դես 
գա լու լիա զո րու թյուն ու նե ցող անձ կամ դրանց 
ա նու նից ի րա վունք, պար տա կա նու թյուն կամ 
պա տաս խա նատ վու թյուն ա ռա ջաց նող գոր ծա-
ռույթ ներ ի րա կա նաց նող անձ,

դ. մի ջազ գա յին կամ վեր պե տա կան մի-
ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցուց-
չա կան մարմ նի կամ նման գոր ծա ռույթ ի րա-
կա նաց նող կա ռույ ցի ներ կա յա ցու ցիչ,

ե.  մի ջազ գա յին դա տա րա նում մշտա պես, 
ժա մա նա կա վո րա պես կամ հա տուկ լիա զո րու-
թյամբ պաշ տոն զբա ղեց նող, կա՛մ ծա ռա յու-
թյուն ի րա կա նաց նող, կա՛մ դա տա րա նի ա նու-
նից հան դես գա լու լիա զո րու թյուն ու նե ցող անձ 
կամ դրա ա նու նից ի րա վունք, պար տա կա նու-
թյուն կամ պա տաս խա նատ վու թյուն ա ռա ջաց-
նող գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող անձ,

զ.  այլ պե տու թյան կամ մի ջազ գա յին դա-
տա րա նի երդվ յալ ա տե նա կալ:

Ս տաց վում է, որ որ պես ընդ հա նուր դրույթ 
կի րառ ված պաշ տո նա տար անձ հաս կա ցու-
թյան բո վան դա կու թյու նը տա րած վում է բո լոր 
այն նոր մե րում, ո րոն ցում այն կի րառ վում է, 
ինչն ա ռա վել ար դա րաց ված է:

Սա կայն հարկ է նկա տել, որ քննարկ վող 
նորմն ու նի վե րախմ բագր ման անհ րա ժեշ տու-
թյուն: Մաս նա վո րա պես՝ նոր մի ա) են թա կե տով 
որ պես պաշ տո նա տար անձ սահ ման վում են և՛ 
հան րա յին ծա ռա յո ղը, և՛ հան րա յին պաշ տոն 
զբա ղեց նող ան ձը: «Հան րա յին ծա ռա յու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ հան րա յին ծա ռա յու թյու նը հան րա-
յին իշ խա նու թյան մար մին նե րին Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ և 
օ րենք նե րով վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րի 
ի րա կա նա ցումն է, որն ընդգր կում է պե տա կան 
ծա ռա յու թյու նը, հա մայն քա յին ծա ռա յու թյու նը և 
հան րա յին պաշ տոն նե րը։ 

Այ սինքն՝ հան րա յին պաշ տո նը և հան րա-
յին ծա ռա յու թյու նը հա րա բե րակց վում են այն-
պես, ինչ պես մա սը և ամ բող ջը, հետևա բար՝ 
հան րա յին պաշ տոն զբա ղեց նող ան ձը հան րա-
յին ծա ռա յող է, և քն նարկ վող նոր մում հան րա-
յին պաշ տոն զբա ղեց նող ան ձին ա ռանձ նաց-
նե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Բա ցի այդ, նշված նոր մով ամ րագր ված 
կար գա վո րու մը թե րի է նաև այն տե սանկ յու-
նից, որ նա խա տե սել է այն պի սի սահ մա նում, 
ո րի շրջա նակ նե րում չի կա րող ընդգրկ վել, օ րի-
նակ, բժշկա կան գոր ծու նեու թյան ո լոր տի այն 
աշ խա տո ղը, ով նշված ո լոր տում մշտա պես, 
ժա մա նա կա վո րա պես կամ հա տուկ լիա զո րու-
թյամբ կազ մա կեր պա կան-տնօ րին չա կան և 
վար չատն տե սա կան գոր ծա ռույթ ներ է ի րա կա-
նաց նում, և ով կա րող է դի տարկ վել, օ րի նակ, 
որ պես կա շառք ստա նա լու հան ցա կազ մի սուբ-
յեկտ:

Հարկ է նկա տել սա կայն, որ ՀՀ քրեա կան 
նոր օ րենսգր քի 272-րդ հոդ վա ծը պա տաս խա-
նատ վու թյուն է նա խա տե սում մաս նա վոր ո լոր-
տում կա շառք ստա նա լու հա մար, և այս հան ցա-
կազ մի սուբ յեկ տա յին կազ մի մեջ ի թիվս այ լոց 
նա խա տես ված է նաև Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան կամ այլ պե տու թյան առևտ րա յին 
կամ այլ կազ մա կեր պու թյան աշ խա տո ղը, ով 
ի րա վամբ կա րող է լի նել նաև բժշկա կան գոր-
ծու նեու թյան ո լոր տի աշ խա տո ղը, հետևա բար, 
չնա յած այն հան գա ման քին, որ նոր օ րենսգր-
քով բժշկա կան գոր ծու նեու թյան ո լոր տի աշ-
խա տո ղը պաշ տո նա տար անձ չի հա մար վում, 
սա կայն կա րող է դի տարկ վել որ պես մաս նա-
վոր ո լոր տում կա շառք ստա նա լու սուբ յեկտ:

Բայց խնդիրն ամ բող ջո վին չի լուծ վում, 
քա նի որ բժշկա կան գոր ծու նեու թյան ո լոր-
տի աշ խա տո ղը նոր կար գա վոր մամբ ար դեն 
չի կա րող դի տարկ վել որ պես պաշ տո նա տար 
անձ, և հետևա բար՝ պե տա կան ծա ռա յու թյան 
դեմ (նոր օ րենսգր քով հան րա յին ծա ռա յու թյան 
շա հե րի դեմ) ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
սուբ յեկտ, որ պի սի մո տե ցու մը, կար ծում ենք, 
ար դա րաց ված չէ:

Այս պի սով՝ հիմք ըն դու նե լով վե րո շա րադր-
յա լը, գտնում ենք, որ անհ րա ժեշտ է քննարկ-
վող նոր մը ձևա կեր պել այն պես, որ այն նա-
խա տե սի բժշկա կան գոր ծու նեու թյան ո լոր տի 
աշ խա տո ղին որ պես հան րա յին ծա ռա յու թյան 
շա հե րի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
սուբ յեկտ դի տար կե լու հնա րա վո րու թյու նը և 
բա ցա ռի նույ նա բո վան դակ հաս կա ցու թյուն նե-
րի կրկնությունը:
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Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ 
փոր ձա գե տի ներ քին հա մոզ մուն քին վե րա-
բե րող հար ցը ա ռա վել քիչ ու սում նա սիր ված 
հիմ նախն դիր նե րից մեկն է: Թերևս, կա րե-
լի է փաս տել, որ նմա նա տիպ վե րա բեր մուն-
քի դրսևոր ման հիմ նա կան պատ ճա ռը, տվյալ 
հար ցի նկատ մամբ ցու ցա բե րած ու շադ րու թյան 
և հա տուկ հե տաքրք րու թյան վե րա բեր մուն քի 
բա ցա կա յու թյունն է: Ըն դա մե նը պետք է նշել, 
որ քրեա գետ-գիտ նա կան նե րը տվյալ հար ցի 
ու սում նա սի րու թյամբ սկսել են զբաղ վել դեռևս 
20-րդ դա րի 50-ա կան թվա կան նե րից: Այս հար-
ցի շուրջ ա ռա ջինն իր տե սա կետն է ար տա հայ-
տել Վ. Պ. Կոլ մա կո վը, ո րին հա ջոր դել են՝ Տ. 
Վ. Ա վեր յա նո վան, Վ. Դ. Ար սենևը, Ռ. Ս. Բել կի-
նը, Ա. Վ. Կուդր յավցևան, Յու. Կ. Օր լո վը, Յա. 
Մ. Յա կովլևը և ու րիշ ներ: Սա կայն, դա տա կան 
փոր ձա գե տի ներ քին հա մոզ մուն քին վե րա բե-
րող ա ռան ձին հա տուկ հե տա զո տու թյուն ներ 
մինչ օրս այդ պես էլ չեն ի րա կա նաց վել:1

Փոր ձա գե տի ներ քին հա մոզ մուն քը, հիմ-
նա կա նում, ձևա վոր վում է այն փաս տա կան 
տվյալ նե րի վրա, ո րոնք ստաց վել են հա տուկ 
գի տե լիք նե րի կի րառ մամբ՝ այդ պի սի տվյալ նե-
րի գնա հատ ման արդ յուն քում: Սա կայն, փոր-
ձա գի տա կան արդ յունք նե րի գնա հատ ման 
ըն թաց քում, չեն կա րող կի րառ վել այն պի սի 
տվյալ ներ, ո րոնք դուրս են վեր ջի նիս հա տուկ 
մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի շրջա նա կից: 
Միևնույն ժա մա նակ, ներ քին հա մոզ մուն քի 
ձևա վոր ման հար ցում, կա րող են ո րո շիչ դե-
րա կա տա րու թյուն ու նե նալ ոչ միայն սե փա կան 
հե տա զո տու թյան արդ յունք նե րը, այլև դրանց 

1 Տե՛ս. Бушуев В.В. Внутреннее убеждение судебного эксперта в уголовном судопроизводстве /Специальность 
12.00.09., автореферат: диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук/, Москва, 2008. ст.  
5 - https://www.dissercat.com/content/vnutrennee-ubezhdenie-sudebnogo-eksperta-v-ugolovnom-sudoproizvodstve/read:

2 Տե՛ս. Մելանյա Հարությունյան Ինտուիտիվի և տրամաբանականի փոխհարաբերությունը նոր գիտելիքների 
ձեռքբերման պրոցեսում /քննարկումներ/, էջ 85 - http://arar.sci.am/Content/36242/file_0.pdf. 

ձեռք բեր ման ա ռան ձին հան գա մանք նե րը: 
Փոր ձա գե տը պետք է մշտա պես կա րո ղա նա 
գնա հա տել այն մե թոդ նե րի ար ժա նա հա վա տու-
թյու նը, ո րոնց կի րառ ման արդ յուն քում ստաց-
վել են հա մա պա տաս խան արդ յունք նե րը: Այն 
պետք է հիմն ված լի նի ոչ միայն սե փա կան ան-
ձի ինք նա հա մոզ ման, ին չը հա մա պա տաս խան 
փաս տե րի սա կա վու թյան պատ ճա ռով կա րող է 
հա ճա խա կի հան դի պող երևույթ հան դի սա նալ, 
այլև այս կամ այն հան գա ման քի կամ փաս-
տա կան տվյա լի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված, 
խո րը վեր լու ծու թյան ու հե տա զո տու թյան արդ-
յուն քում ստաց ված հա մո զիչ տվյալ նե րի և ին-
տուի տիվ մտա ծե լա կեր պի ձևա վոր ման վրա: 
Այդ պի սի մտա ծե լա կեր պի առ կա յու թյու նը, եր-
բեմն, մեծ դե րա կա տա րու թյուն է ու նե նում նաև 
որևէ ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի կազ-
մա կերպ ման հար ցում: Այլ կերպ ա սած՝ ...
ին տուի ցիան բա նա կա նու թյան կազ մա կեր պող 
նա խաս կիզբն է:2 Սա կայն, փոր ձա գի տա կան 
եզ րա կա ցու թյան մեջ, ին տուի ցիան պետք է օգ-
նի ոչ միայն հա մա պա տաս խան հետևու թյուն-
նե րը կազ մե լու, այլև ի րա կա նաց վող հա մա պա-
տաս խան հե տա զո տու թյուն նե րը ճիշտ կազ-
մա կեր պե լու և ա ռա ջադր ված խնդիր նե րին, 
հա տուկ գի տե լիք նե րի շրջա նակ նե րում, ճիշտ 
լու ծում ներ ներ կա յաց նե լու հա մար: 

Ընդ հան րաց նե լով ին տուի տիվ մտա ծե լա-
կեր պի վե րա բեր յալ առ կա մո տե ցում նե րը՝ կա-
րե լի է ըն դա մե նը փաս տել հետևյա լը. ի տար-
բե րու թյուն այլ գոր ծու նեու թյան, փոր ձա գե տի 
ին տուի տիվ մտա ծե լա կեր պը պետք է հիմն ված 
լի նի միայն վեր ջի նիս հա տուկ գի տե լիք նե րի 

ԱՐԱՅԻԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ 
ՀՀ ոստիկանության փորձաքրեագիտական 
վարչության քրեագիտական հետազոտությունների 
բաժնի պետի տեղակալ, ոստիկանության փոխգնդապետ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
________________________________________________________________________________________________________

ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՄՈԶՄՈՒՆՔԸ ՔՐԵԱԿԱՆ 
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
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վրա:3 Այն պա հը, երբ հա վա նա կա նու թյու նը վե-
րած վում է վստա հու թյան, ձևա վոր վում է ներ
քին հա մոզ մուն քը:4 Այն պետք է տա րած վի ոչ 
միայն գնա հատ ման ամ բող ջա կան, այլև եզ րա-
կա ցու թյան ձևա վոր ման վերջ նա կան ըն թաց քի 
վրա՝ դի տարկ վե լով որ պես գնա հատ ման մե-
թոդ կամ վերջ նա կան արդ յունք: Դա նաև սուբ-
յեկ տի վստա հու թյունն է ինչ-որ բա նում հա մոզ-
ված լի նե լու հո գե բա նա կան վի ճա կի վե րա բեր-
յալ:

Փոր ձա գե տի ներ քին հա մոզ մուն քին վե-
րա բե րող խնդրի ձևա վո րու մը ՀՀ քրեա կան 
դա տա վա րու թյան այ սու հետ՝ ՀՀ ՔԴՕ մեջ 
իր վերջ նա կան ար տա հայտ վա ծու թյունն ու 
վճռա կան նշա նա կու թյունն է ստա նում փոր ձա-
գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ի րա վա կան գնա-
հատ ման ըն թաց քում: Փոր ձա գե տի եզ րա կա-
ցու թյան գնա հատ մա նը վե րա բե րող կոնկ րետ 
խնդրի առն չու թյամբ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
անդ րա դար ձել է Ա րա յիկ Օ նի կի Խա չատր յա-
նի գոր ծով 2015 թվա կա նի մար տի 27-ի թիվ 
ԿԴ1/0006/01/14 ո րոշ ման մեջ, որ տեղ, մաս նա-
վո րա պես, ար տա հայ տել է հետևյալ ի րա վա-
կան դիր քո րո շու մը.

... փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը ա պա
ցույց նե րի տե սակ նե րից մեկն է և որ պես այդ
պի սին չու նի նա խա պես հաս տատ ված ա պա
ցույ ցի ուժ, իսկ դրա գնա հատ ման նկատ մամբ 
կի րա ռե լի են ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման 
ընդ հա նուր կա նոն նե րը (ա պա ցույց նե րի գնա
հատ ման կա նոն նե րի վե րա բեր յալ ման րա
մասն տե՛ս օ րի նակ Ա րա րատ Ա վագ յա նի և 
Վա հան Սա հակ յա նի գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա
րա նի 2014 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 31ի թիվ 
ԵԿԴ/0252/01/13 ո րոշ ման 3131.3րդ կե տե
րը)՝ հաշ վի առ նե լով ա պա ցույ ցի այդ տե սա կի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

3 Տե՛ս. «Судебная экспертиза: типичные ошибки» (под ред. Е.Р. Россинской) (“Проспект”, 2012), доку мент предоставлен 
КонсультантПлюс - дата сохранения: 23.10.2012, ст. 3-25.

 http://sudsovet.ru/content/files/00/0c/64/eo93Eu5fBcW3.pdf
4 Տե՛ս. Боруленков Ю.П. Теоретические основы процессуального познания. - Владимир: ВГПУ, 2006, ст. 82.
 http://skspba.ru/wp-content/uploads/2016/12/borulenkov_monografiya_03-2016.pdf
5 Տե՛ս. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի՝ Արայիկ Օնիկի Խաչատրյանի վերաբերյալ գործով, 2015 թվականի մարտի 27-ի թիվ 

ԿԴ1/0006/01/14 որոշման 16-ից 18-րդ կետերը: https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=100079
6 Տե՛ս. Ռաֆայել Ավետիսյանն ընդդեմ Սեյրան Վարդանյանի իրավահաջորդներ Արթուր և Անժելա Վարդանյանների 

թիվ ԿԴ3/0133/02/09 քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 05.04.2013 թվականի որոշումը: 
 https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=103183
7 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2015 թվականի հուլիսի 17-ի թիվ ԵԷԴ/1284/02/12 քաղաքացիական գործով որոշման 

4-րդ կետը:
 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=103183

Այս պես՝ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը 
ար ժա նա հա վա տու թյան տե սանկ յու նից գնա
հա տե լիս վա րույթ ի րա կա նաց նող մար մի նը, 
ի թիվս այլ նի, պետք է հաշ վի առ նի օ րեն քով 
փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյա նը ներ կա յաց վող 
պա հանջ նե րի պահ պան վա ծու թյու նը: Մաս
նա վո րա պես՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգրքի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րի 
– խմբ. վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ փոր
ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը պետք է բավարար 
չափով հստակ և հիմնավորված լինի: Այլ խոս
քով՝ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նում կա
տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի ողջ ըն թացքն 
ու արդ յունք նե րը, պետք է շա րադր վեն ամ
բող ջա կան և հ նա րա վո րին չափ ման րա մասն, 
կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի և հետևու
թյուն նե րի միջև պետք է առ կա լի նի տրա մա բա
նա կան կապ, բա ցառ վեն ի մաս տա յին հա կա
սու թյուն նե րը: Միայն այդ դեպ քում վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մար մի նը հնա րա վո րու թյուն 
կու նե նա հաս կա նալ հե տա զո տու թյան էու թյու
նը և պատ շաճ գնա հա տել դրա արդ յունք նե
րը:5

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն, անդ րա դառ-
նա լով ա պա ցույց նե րի զանգ վա ծում նե րառ ված 
փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի գնա-
հատ ման խնդրին, նաև նշել է, որ փոր ձա գի
տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի գնա հա տու մը 
պետք է կա տա րել այն պես, որ ամ բողջ եզ րա
կա ցու թյու նը, այլ ոչ թե այդ եզ րա կա ցու թյան 
ո րո շա կի բաժ նում ար տա ցոլ ված տվյալ նե րը, 
գնա հատ վեն որ պես մեկ ա պա ցույց:6 Վեր-
ջինս հատ կա պես ա ռանձ նաց րել է այն հիմ-
նա կան չա փո րո շիչ նե րը, ո րոնք, ա պա ցույ ցը 
գնա հա տե լիս, են թա կա են կի րառ ման վե րա
բե րե լիու թյան, թույ լատ րե լիու թյան և ար ժա
նա հա վա տու թյան տե սանկ յու նից:7
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Հե ղի նակ նե րից՝ Վ.Գ. Են գի բար յա նը, 
կար ծում է, որ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան 
գնա հատ ման «չա փա նիշ նե րը» գի տու թյամբ 
և պ րակ տի կա յով մշակ ված այն կողմ նո րո շիչ-
ներն են, ո րոնց վրա հիմն վե լով՝ վա րույթն ի րա-
կա նաց նող մար մի նը ձևա վո րում է ներ քին հա-
մոզ մունք փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան այս 
կամ այն տար րի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա-
յու թյան մա սին:8

Կա րե լի է փաս տել, որ ա պա ցույց նե րի գնա-
հատ ման հար ցում, ներ քին հա մոզ մուն քը՝ սուբ-
յեկ տի լիա կա տար վստա հու թյունն է ստաց ված 
հետևու թյուն նե րի հու սա լիու թյան վե րա բեր յալ:9 
Ե թե ճշմար տա ցի դա տո ղու թյու նը՝ վեր ջի նիս 
հա մա պա տաս խա նու թյունն է ի րա կա նու թյան 
հետ, ա պա հու սա լիու թյու նը՝ հիմ նա վոր վստա-
հու թյու նը ճշմար տու թյան նկատ մամբ:10 

...Դա տա կան ճա նա չո ղու թյան գոր ծըն-
թա ցը եզ րա փակ վում է դա տա վո րի ներ քին 
հա մոզ մուն քով, ո րը հիմն վում է հաս տատ ված 
փաս տե րի վրա: Ներ քին հա մոզ մունքն անձ-
նա կան մտա վոր երևույթ է, ո րը չի են թարկ վում 
ի րա վա կան ուղ ղա կի կար գա վոր մա նը: Յու րա-
քանչ յուր ա պա ցույց կոնկ րետ գոր ծով որևի ցե 
նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում դա տա վո րի գի-
տակ ցու թյու նում գնա հատ վե լուց հե տո...:11 «...
Ներ քին հա մո զու մը հիմն ված է գոր ծում ե ղած 
բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ, 
օբ յեկ տիվ և ան մի ջա կան հե տա զոտ ման վրա և 

8  Տե՛ս. Վ. Ենգիբարյան Փորձագետի եզրակացության ապացուցողական նշանակության առանձնահատկությունները 
քրեական դատավարությունում /քրեական դատավարություն և կրիմինալիստիկա/, «Բանբեր Երևանի 
համալսարանի. Իրավագիտություն» հանդես, ԵՊՀ հրատարակչություն, №1 28, Երևան, 2019, էջ 51-53:

 http://www.ysu.am/faculties/Law/banber/Banber2019N1.pdf
9 Տե՛ս. Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008, ст. 77.
 http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/UGOLOVNYY-PROCESS-smirnov_kalinovsky.pdf
10 Տե՛ս Клюевой А.С. Заключение эксперта и заключение специалиста: Сравнительный анализ /НИУ «БелГу», 

Юридический институт, Кафедра судебной экспертизы и криминалистики/. Выпускная квалификационная работа 
обучающейся по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза очной формы обучения, Белгород, 2018, ст. 19.

 https://nauchkor.ru/uploads/documents/5c1a5cf67966e104f6f85585.pdf
11 Տե՛ս. ՀՀ Արդարադատության խորհրդի 2008թ.-ի №ԱԽ-3-Ո-8 որոշումը՝ ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական 

դատարանի դատավորներ Կարինե Հակոբյանին, Լևոն Գրիգորյանին և ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր 
Լարիսա Սոսյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ գործը կարճելու մասին:

 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=43083
12 Տե՛ս. ՀՀ Արդարադատության խորհրդի 2011թ.-ի №ԱԽ-1-Ո-4 որոշումը՝ ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դա տա-

րա նի դատավորներ՝ Ա. Խառատյանին, Ն. Տավարացյանին և Դ. Խաչատրյանին կարգապահական պատաս խա-
նատվություն ենթարկելու վերաբերյալ: http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=59006

13 Տե՛ս. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի՝ Արարատ Ավագի Ավագյանի և Վահան Սերյոժայի Սահակյանի վերաբերյալ գործով, 
2014 թվականի հոկտեմբերի 31-ի թիվ ԵԿԴ/0252/01/13 որոշման 28-ից 32-րդ կետերը:

 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=95718 
14 Տե՛ս. Правовые и методологические проблемы судебной экспертизы / Сборник научных трудов 10/, Министерство 

Юстиции СССР, Всесоюзный НИИ судебных экспертиз, ред. кол.: А.И. Винберг /председатель/, Г.П. Прошина, В.Д. 
Арсеньев и др., М., 1974, ст. 72.

ոչ մի դեպ քում չի կա րող ըն կալ վել որ պես դա-
տա րա նի կող մից կա մա յա կա նու թյան դրսևո-
րում...:12 

«...Այս պի սով՝ «ներ քին հա մոզ մուն քը» 
սուբ յեկ տիվօբ յեկ տիվ կա տե գո րիա է: Այն 
ա պա ցույց նե րի գնա հա տումն ի րա կա նաց նող 
սուբ յեկ տի գի տակց ված և ող ջա միտ հա մոզ վա
ծու թյունն է իր իսկ կող մից կա յաց ված ո րոշ ման 
հիմ նա վոր վա ծու թյան մեջ (սուբ յեկ տիվ բնույթ): 
Այդ պի սի հա մոզ վա ծու թյու նը պետք է ձևա վոր
ված լի նի գոր ծի բո լոր հան գա մանք նե րի լրիվ, 
օբ յեկ տիվ և բազ մա կող մա նի քննու թյան արդ
յուն քում և հիմն վի թույ լատ րե լի, վե րա բե րե լի 
և ար ժա նա հա վատ ա պա ցույց նե րի բա վա րար 
հա մակ ցու թյամբ հաս տատ ված փաս տե րի 
վրա, ո րոնք ան կողմ նա կալ դի տոր դի մոտ ող
ջամ տո րեն կձևա վո րեն նույն հա մոզ վա ծու թյու
նը (օբ յեկ տիվ բնույթ)...:13 

Հո գե բա նա կան տե սանկ յու նից՝ փոր ձա գե-
տի հա մոզ վա ծու թյու նը դի տարկ վում է որ պես 
ձևա վոր ված վստա հու թյան հետ կապ ված մի 
ի րա վի ճակ, երբ այն, հիմն ված լի նե լով հա տուկ 
գի տե լիք նե րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց-
ված հե տա զո տա կան արդ յունք նե րի վրա, ար-
տա հայ տում է օբ յեկ տիվ ի րա կա նու թյու նը...:14 
Փոր ձա գե տի ներ քին հա մոզ մուն քը՝ բնազդ 
կամ ան պա տաս խա նա տու ին տուի ցիա չէ. դա 
օբ յեկ տիվ հիմ քե րի վրա ձևա վոր ված գի տակ
ցա կան և ա զատ հա մոզ մունք է, ո րը թույլ է տա
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լիս կա տա րե լու միայն մեկ՝ ճշմա րիտ հետևու
թյուն:15 Վեր ջի նիս ձևա վոր ման հիմքն ու 
գոր ծի քը (մե թո դը) նաև «ող ջա միտ դա տո ղու-
թյունն» է, որ տեղ «ող ջամ տու թյունն» ու «ներ-
քին հա մոզ մուն քը», հա կադ րու թյուն ներ չեն, 
այլ մեկ ամ բող ջու թյան մա սեր:16

Ան չափ կարևոր է, հատ կա պես, ՀՀ ՔԴՕ-ի 
մեջ ներ քին հա մոզ մունք եզ րույ թի, ի րա-
վա կան բնո րոշ ման հար ցը. այն կի րառ վե լով 
բազ մա թիվ քրեա դա տա վա րա կան նոր մե րում՝ 
դեռևս չի ստա ցել իր հստակ օ րենսդ րա կան 
կար գա վո րու մը: Նշ ված եզ րույ թին վե րա բե րող 
հստակ բնո րո շում դժվար է գտնել նաև ի րա-
վա բա նա կան բա ռա րան նե րում կամ հան րա գի-
տա րան նե րում: Ուս տի, ել նե լով վե րոգր յա լից, 
կար ծում ենք, որ սույն եզ րույ թի բնո րոշ ման 
հետ կապ ված օ րենսդ րա կան բա ցը, էա կան 
խնդիր է նաև ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան17 
տե սանկ յու նից: Ինչ պես նշված է Դա վիթ Ալ-
բեր տի Սի միդ յա նի վե րա բեր յալ, ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 2014 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 16-ի 
ԵԷԴ/0122/01/13 քրեա կան գոր ծով կա յաց ված 
ո րոշ ման մեջ. ...ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան 
չա փա նի շին բա վա րա րելն ա ռա ջին հեր թին 
օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման խնդիր է, իսկ 
դա տա կան մեկ նա բա նու մը լրաց նող դե րա կա
տա րու թյուն ու նի...:18 

Են թադր վում է, որ ներ քին հա մոզ-
մունք եզ րույ թի ի րա վա կան բնո րո շու մը, որ-
պես կարևոր ու դժվար ըն կալ վող քրեա դա տա-

15 Տե՛ս. Колмаков В.П. О внутреннем убеждении советского судебного эксперта. – В кн.: Вопросы советской 
криминалистики. М., 1951, ст. 28.

16 Տե՛ս. Багдасаров Р.В. Принцип состязательности в уголовном процессе России и стран Европейского Союза / 
Р.В.Багдасаров. - М.: Юрлитинформ, 2008, ст. 174.

 https://mgimo.ru/upload/iblock/493/49327214e64d8ed355874959f95c0663.pdf
17 Իրավական որոշակիության սկզբունքի վերաբերյալ դիրքորոշումներն ամրագրված են Սահմանադրական 

դատարանի մի շարք, մասնավորապես, ՍԴՈ-630, ՍԴՈ-753, ՍԴՈ-1270 որոշումներում, որոնցից բխում է, որ 
Սահմանադրական դատարանն իրավական որոշակիության սկզբունքը դիտարկում է որպես Սահմանադրության 
1-ին հոդվածով ամրագրված՝ իրավական պետության և հատկապես վերջինիս կարևորագույն հատկանիշներից` 
իրավունքի գերակայության գլխավոր պահանջներից մեկը, և հիշյալ սահմանադրաիրավական սկզբունքի 
գործողությունը տարածվում է բոլոր օրենքների վրա` անկախ այն հանգամանքից, թե վերջիններս ունեն հիմնական 
իրավունք սահմանափակող, թե հիմնական իրավունքի իրացումը կարգավորող բնույթ (ՍԴՈ-1357):

 Անդրադառնալով իրավական որոշակիության սկզբունքին` Սահմանադրական դատարանն իր որոշումներում 
արտահայտել է իրավական դիրքորոշումներ առ այն, որ, մասնավորապես, որևէ իրավական նորմ չի կարող 
համարվել օրենք, եթե այն չի համապատասխանում իրավական որոշակիության (res judicata) սկզբունքին: 
Այսինքն՝ ձևակերպված չէ բավարար աստիճանի հստակությամբ, որը թույլ տա քաղաքացուն դրա հետ համատեղելու 
իր վարքագիծը (ՍԴՈ-630), վերջինս պետք է լինի բավականաչափ մատչելի: Իրավունքի սուբյեկտները պետք է 
համապատասխան հանգամանքներում հնարավորություն ունենան կողմնորոշվելու, թե տվյալ դեպքում ինչ իրավա-
կան նորմեր են կիրառվում (ՍԴՈ-753): Օրենսդրության մեջ օգտագործվող հասկացությունները պետք է լինեն 
հստակ, որոշակի և չհանգեցնեն տարաբնույթ մեկնաբանությունների կամ շփոթության (ՍԴՈ-1176, ՍԴՈ-1449):

18 Տե՛ս. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի՝ Դավիթ Ալբերտի Սիմիդյանի վերաբերյալ գործով, 2014 թվականի դեկտեմբերի 16-ի 
թիվ ԵԷԴ/0122/01/13 որոշման 17-րդ կետը: https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=93898

վա րա կան հաս կա ցու թյուն, օ րենս դիրն ար դեն 
վա ղուց պետք է սահ մա նած լի ներ: Կա րե լի է 
ա սել, որ ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան 
մեջ, նշված եզ րույ թի հետ կապ ված մեկ նա բա-
նու թյուն նե րը, նույ նիսկ տար բեր վող են. դրանք 
կա րող են լի նել տա րաբ նույթ, իսկ եր բեմն էլ՝ 
միմ յանց հա կա սող: Այ նուա մե նայ նիվ, սույն 
հար ցի հետ կապ ված, տե սու թյան մեջ և պ րակ-
տի կա յում ի հայտ ե կող հար ցադ րում նե րը, 
հետևյալն են՝ ինչ պե՞ս պետք է մեկ նա բան վի 
նշված եզ րույ թը հա մա պա տաս խան ի րա վա-
նոր մե րում, և, ի վեր ջո, ինչ պի սի՞ ի րա վա կան 
բնո րո շում պետք է այն ու նե նա: 

 Ներ քին հա մոզ մուն քը՝ օբ յեկ տիվ ի րա կա
նու թյան նկատ մամբ ձևա վոր ված սուբ յեկ տիվ 
վե րա բեր մուն քի ար տա հայտ ման չա փա նիշն է: 
Անձ նա կան հա մոզ վա ծու թյու նը չի կա րող հան-
դես գալ որ պես օբ յեկ տի վու թյան չա փա նիշ: 
Այ սինքն՝ ներ քին հա մոզ մուն քի վրա հիմն ված 
ա պա ցույց նե րի գնա հա տու մը, քրեա կան դա-
տա վա րու թյուն ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար 
ան ձանց հա մար, չի կա րող ո րո շա կի սխալ նե րի 
կամ բաց թո ղում նե րի ի րա վունք վե րա պա հել: 
Այն են թադ րում է, որ հա մա պա տաս խան սուբ-
յեկտ նե րը պետք է պա տաս խա նատ վու թյուն 
կրեն ոչ միայն ի րենց սե փա կան անձ նա կան 
հա մոզ մուն քի, այլև ի րենց ոչ պատ շաճ մաս-
նա գի տա կան այն ո րակ նե րի կամ սխալ գոր-
ծո ղու թյուն նե րի հա մար, ո րոնք նմա նա տիպ 
հա մոզ մուն քի ձևա վոր ման պատ ճառ են հան-
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դի սա ցել:19 Ընդ ո րում, կար ծիք է ար տա հայտ-
վել նաև այն մա սին, որ «ներ քին հա մոզ մունք» 
եզ րույթն, որ պես այդ պի սին, ճիշտ չէ: Խն դի րն 
այն է, որ հա մոզ մուն քի որևէ այլ տե սակ, քան 
ներ քին հա մոզ մունքն է, ուղ ղա կի չի լի նում: 
Հետևա բար, ստաց վում է այն պես, որ ներ քին 
հա մոզ մուն քի տե սու թյու նը՝ որ պես ա պա ցույ ցի 
գնա հատ ման չա փա նիշ, ան խու սա փե լիո րեն 
կրում է սուբ յեկ տիվ բնույթ:20 Այս ա ռու մով՝ փոր-
ձա գե տի ներ քին հա մոզ մուն քը, որ պես այդ պի-
սին, նույն պես սուբ յեկ տիվ կա տե գո րիա է: Այն, 
ըստ էու թյան, փոր ձա գե տի վստա հու թյունն 
է իր իսկ կող մից տրված հետևու թյուն նե րի 
ճշմար տա ցիու թյան վե րա բեր յալ: Դա նաև հո-
գե բա նա կան-մտա վոր գոր ծու նեու թյան մի յու-
րա հա տուկ ի րա վի ճակ է, ո րը, տվյալ սուբ յեկ-
տի մոտ, ի հայտ է գա լիս հա մա պա տաս խան 
խնդիր նե րի լուծ ման վերջ նա կան արդ յուն քում: 

Փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյունն այն մի-
ջոց նե րից մեկն է միայն, ո րը թույլ է տա լիս 
դա տա րա նին ձևա վո րե լու իր ներ քին հա մոզ-
մուն քը՝ օբ յեկ տիվ ի րա կա նու թյան կա պակ ցու-
թյամբ: Փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան գի-
տա կան հիմ նա վոր վա ծու թյու նը փոր ձա գե տի 
հետևու թյուն նե րի այն հիմ նա կան հատ կա նիշն 
է, ո րի հի ման վրա դա տա րա նը հա մոզ վում է 
փոր ձա գե տի հա վա նա կան են թադ րու թյան 
ճշմար տա ցիու թյան մեջ:21 Այլ կերպ ա սած՝ դա-
տա կան փոր ձաքն նու թյու նը հա մար վում է այն 
հիմ նա կան ու ղին, ո րի մի ջո ցով գի տու թյան, 
տեխ նի կա յի, ար վես տի և ար հես տի նվա ճում-
նե րը ներդր վում են դա տա կան պրակ տի կա-
յում՝ նպաս տե լով գոր ծի ար դա րա ցի քննու թյա-
նը և ճշ մար տու թյան բա ցա հայտ մա նը։22

Փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան ա պա ցու-
ցո ղա կան նշա նա կու թյան գնա հատ ման և 

19 Տե՛ս նույն տեղը:
20 Տե՛ս. Доказывание в уголовном процессе: Учебно-методические материалы / Краснояр. гос. ун-т; Сост. А.С. Барабаш. 

Красноярск, 1997, էջ 838-839: http://law.sfu-kras.ru/data/method/e-library-kup/Mono/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0
%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B4%D0%B
E%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-5.pdf

21 Տե՛ս. Ենգիբարյան Վ. Գ., Հովսեփյան Ա. Ն. Դատական փորձաքնությունների տեսական և գործնական արդի հիմ-
նա խնդիրները/ Վ. Գ. Ենգիբարյան, Ա. Ն. Հովսեփյան.- Եր.: ՀՀ արդարադատության ակադեմիա, 2020, էջ 150:

 http://www.justiceacademy.am/assets/attachments/book_part_1.pdf
22 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, ընդհանուր մաս: Դասագիրք բուհերի 

համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան: Երևան, 4-րդ հրատ. փոփոխ. և լրաց., ԵՊՀ 
հրատ., 2006, էջ 323։

23 Տե՛ս. Ենգիբարյան Վ. Գ., Հովսեփյան Ա. Ն. Դատական փորձաքնությունների տեսական և գործնական արդի հիմ-
նա խնդիրները/ Վ. Գ. Ենգիբարյան, Ա. Ն. Հովսեփյան.- Եր.: ՀՀ արդարադատության ակադեմիա, 2020, էջ 121:

 http://www.justiceacademy.am/assets/attachments/book_part_1.pdf

ներ քին հա մոզ մուն քի ձևա վոր ման հար ցում, 
ա ռա վել քան էա կան են հա մար վում վեր ջի նիս՝ 
պատ շաճ մաս նա գի տա կան ո րակ նե րի տի րա-
պետ ման, ինչ պես նաև ձեռն հա սու թյան գնա-
հատ մա նը վե րա բե րող, խնդիր նե րի քննար կու-
մը. վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը խիստ 
կարևո րում է փոր ձա գե տի՝ հա մա պա տաս խան 
մաս նա գի տա կան կրթու թյուն, ո րա կա վո րում 
և աշ խա տան քա յին փորձ ու նե նա լու, հան գա-
ման քի գնա հա տու մը: Այ սինքն՝ են թադր վում 
է, որ վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը, մինչ 
փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու մա սին հա մա-
պա տաս խան ո րո շում կա յաց նե լը, պար տադր-
ված է ի րա կա նաց նե լու փոր ձա գե տի մասնա-
գի տա կան ո րակ նե րի և ձեռն հա սու թյան գնա-
հա տում: Նույ նիսկ, հա մա լիր փոր ձաքն նու-
թյուն նե րի կա տար ման ըն թաց քում, պետք է 
հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել դրա կազմ մա-
նը մաս նակ ցող փոր ձա գետ նե րից յու րա քանչ-
յու րի ան ձին՝ հատ կա պես գնա հա տե լով նրան-
ցից յու րա քանչ յու րի ի րա վա սու թյու նը հա մա լիր 
փոր ձաքն նու թյա նը մաս նակ ցե լու ա ռու մով:

Ներ քին հա մոզ մուն քի ձևա վոր ման հար-
ցում, կարևոր նշա նա կու թյուն է տրվում նաև 
փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան գի տա-
կան հիմ նա վոր վա ծու թյան գնա հատ մա նը, ո րի 
ա ռա ջին չա փա նի շը՝ փոր ձա գե տի ձեռն հա սու-
թյան և տվ յալ գոր ծով նշա նակ ված փոր ձաքն-
նու թյան ա ռար կա յի գնա հա տումն է: ...Փոր ձա-
գե տի եզ րա կա ցու թյան գի տա կան հիմ նա վոր-
վա ծու թյու նը գնա հատ վում է հա մա պա տաս-
խան բնա գա վա ռում նրա ու նե ցած հա տուկ գի-
տե լիք նե րի բա վա րա րու թյան ստուգ մամբ, ո րը 
վեր ջի նիս ձեռն հա սու թյան բո վան դա կու թյունն 
է կազ մում:23 

Մաս նա գի տա կան բա ցատ րա կան բա ռա-
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րա նում՝ փոր ձա գե տի ձեռն հա սու թյուն եզ-
րույ թի տակ, հաս կաց վում է որ պես ի րա զեկ 
ան ձի ըն դու նա կու թյու նը՝ լու ծե լու փոր ձաքն-
նու թյան ա ռար կա յին առնչ վող հար ցե րը: Այն 
ո րոշ վում է նրա կրթու թյամբ, հա տուկ պատ-
րաստ վա ծու թյամբ, նմա նա տիպ խնդիր ներ լու-
ծե լու փոր ձով, էվ րիս տիկ մտա ծո ղու թյան ան-
հա տա կան ըն դու նա կու թյուն նե րով:24 Կար ծում 
ենք, որ սույն հաս կա ցու թյան բնու թագր մա նը 
վե րա բե րող ի րա վա կար գա վո րում նե րում, ՀՀ 
գոր ծող ՔԴՕ-ի մեջ առ կա են ո րո շա կի բա ցեր. 
այն լրաց նե լու նպա տա կով, ա ռա վել նպա տա-
կա հար մար կլի ներ, ե թե ՀՀ ՔԴՕ-ի 6-րդ հոդ-
վա ծով  Սույն օ րենսգր քում օգ տա գործ վող հիմ
նա կան հաս կա ցու թյուն նե րը նաև սահ ման վեր՝ 
փոր ձա գե տի ձեռն հա սու թյուն եզ րույ թի, 
քրեա դա տա վա րա կան սահ մա նու մը: 

Այս պի սով` ընդ հան րաց նե լով կա տար-
ված ու սում նա սի րու թյուն նե րի արդ յունք նե րը՝ 
հարկ ենք հա մա րում փաս տել, որ փոր ձա գե-
տի ներ քին հա մոզ մուն քին վե րա բե րող հար-
ցը, շա րու նա կում է մնալ որ պես ար դիա կան 
նշա նա կու թյան կարևո րա գույն հիմ նախն դիր: 

24 Տե՛ս. Ավագյան Ա. Բ., Հովսեփյան Ա. Գ., Պետրոսյան Տ. Ռ. Ռուս-հայերեն քրեագիտական համառոտ բառարան, 
Եր., Այբ-Քե, 1993, էջ 56:

Միան շա նակ է, որ ՀՀ օ րենսդ րա կան դաշ տում 
առ կա ո րո շա կի բա ցե րը, ինչ պես նաև սույն 
հար ցի շուրջ մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ ձևա վոր ված տա րաբ նույթ մո տե ցում նե-
րը, դեռևս բա վա րար չեն փոր ձա գե տի ներ քին 
հա մոզ մուն քին վե րա բե րող հար ցը, իր էու թյան 
մեջ, ամ բող ջու թյամբ պար զա բան ված դի տար-
կե լու հա մար:

Ուս տի, ել նե լով վե րոգր յա լից, ինչ պես նաև 
քննարկ վող խնդրի կարևո րու թյու նից, ա ռա
ջար կում ենք՝ ՀՀ ՔԴՕ-ի մեջ սահ մա նել փոր-
ձա գե տի ներ քին հա մոզ մունք եզ րույ թի, հե-
տևյալ ի րա վա կան բնո րո շու մը.

 Փոր ձա գե տի ներ քին հա մոզ մուն քը՝ մաս
նա գի տա կան հա տուկ գի տե լիք նե րի վրա հիմն
ված, բազ մա կող մա նի, լրիվ, օբ յեկ տիվ հե տա
զո տու թյան ու վեր լու ծու թյան արդ յուն քում ձևա
վոր ված, փոր ձա գե տի գի տակ ցա կան և ա զատ 
հա մոզ մուն քի ար տա հայ տումն է ստաց ված 
տվյալ նե րի հե տա զո տու թյան արդ յունք նե
րի հու սա լիու թյան, վստա հե լիու թյան, ճշմար
տա ցիու թյան և գի տա կա նո րեն ամ րագր ված 
պատ շաճ հիմ նա վոր վա ծու թյան վե րա բեր յալ:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը սահ-
մա նում է. ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րանն ան ձի 
դի մու մով կա րող է կի րա ռել հայ ցի նախ նա կան 
ա պա հով ման մի ջոց ներ, ո րոնք ուղղ ված են դի-
մո ղի կող մից հա րուց վե լիք հայ ցի ա պա հով մա-
նը:

Հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց-
նե րի հաս կա ցու թյու նը ներդր վել է ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա վա րու թյու նում 09.02.2018 
թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում։ Այս պի սով՝ 
այն նոր է հայ րե նա կան օ րենսդ րու թյան և դա-
տա վա րա կան տե սու թյան հա մար, ին չով էլ 
պայ մա նա վոր ված է այս թե մա յի վե րա բեր յալ 
հե տա զո տու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը։

Հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց-
նե րը տա րած ված են ար տա սահ ման յան երկր-
նե րի մեծ մա սում։ Օ րի նակ՝ Անգ լիա յի Քա ղա-
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կա նոն նե րի 4.1 
կե տը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս դի մել դա-
տա րան՝ նախ քան հայց ներ կա յաց նե լը։ Այս 
դեպ քում դի մո ղը պար տա վոր վում է ան հա պաղ 
դա տա կան   հայց ներ կա յաց նել կամ դա տա րա-
նը սահ մա նում է ժամ կետ հայ ցա դի մում ներ-
կա յաց նե լու հա մար: Նախ նա կան մի ջոց ներ 
կի րա ռե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը պետք է հիմ-
նա վոր ված լի նեն այդ մի ջոց նե րի կի րառ ման 
հրա տա պու թյամբ, ան հե տաձ գե լիու թյամբ կամ 
ար դա րա դա տու թյան շա հե րից ել նե լով1։

Անգ լիա յի դա տա կան պրակ տի կա յին ա մե-
նա հայտ նի ար գե լանք նե րից մե կը Մարևա-
յի հրա հանգն է, ո րի ա նու նը գա լիս է 1975-ի 
Mareva Compania Naviera SA v. v. International 
Bulk carriers SA գոր ծով հայտ նի դար ձած նա վի 
ա նու նից, և ար տա հայտ ում է պա տաս խա նո ղին 

1 Տե՛ս Селькова А.А. Институт обеспечительных мер в процессуальном законодательстве России и Англии: 
сравнительно-правовой аспект. Дисс… канд.юрид.наук. Екатеринбург. 2018. ст. 200.

2 Տե՛ս Mareva Compania Naviera SA v International Bulkcarriers SA The Mareva //URL: http://www.uniset.ca/other/
cs4/19801AER213.html.

3 Տե՛ս Павлова Н.В. Предварительные обеспечительные меры в международном гражданском процессе: дис... канд. 
юрид. наук. М., 2002. ст. 80-89. 

4 Տե՛ս Dunkl H., Moeller D. Handbuch des vorlaeufigen Rechtsschutzes. Muenchen, 1999. Մաս A։ 154 պարբ.։ 

իր ակ տիվ նե րը օգ տա գոր ծե լուն ուղղ ված գոր-
ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լուն ար գե լե լը2։ Ա մե-
րիկ յան օ րենսդ րու թյա նը ևս հայտ նի են նախ-
նա կան հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րը, ո րոնք 
հիմ նա կա նում ար գե լանք ներ կի րա ռե լու մի ջո-
ցով են ար տա հայտ վում3։ Ֆ րան սիա յի օ րենսդ-
րու թյու նը ևս նա խա տե սում է հայ ցի նախ նա-
կան ա պա հով ման մի ջոց նե րի հա մա կարգ, 
սա կայն դրանց կի րառ ման հա մար կարևոր 
նա խա պայ ման է հա մա րում ծայ րա հեղ անհ րա-
ժեշ տու թյու նը։ Հայ ցի նախ նա կան ա պա հով-
ման մի ջոց նե րը հայտ նի են նաև գեր մա նա կան 
օ րենսդ րու թյա նը (der einstweilige Rechtsschutz 
կամ vorlaeuflger Rechtsschutz)4:

Մինչ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան նոր օ րենսգր քի ըն դու նու մը, դա տա վա-
րա գի տու թյան տե սու թյան մեջ գե րակշ ռում էր 
այն տե սա կե տը, հա մա ձայն ո րի, դա տա վա րա-
կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը սկսվում են 
դա տա րա նի կող մից հայ ցա դի մու մի կամ դի-
մու մի ըն դուն ման պա հից։ Նախ կի նում գոր ծող 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քով սահ ման ված հայ ցի ա պա հով ման ինս տի-
տու տի հատ կա նիշ նե րից գլխա վո րը ար դեն իսկ 
ներ կա յաց ված հայ ցի հա մար կի րառ վող ա պա-
հով ման մի ջոց ներն էին։ Հայց վո րի նյու թաի-
րա վա կան պա հան ջը պա տաս խա նո ղի հան-
դեպ կա րող էր գո յու թյուն ու նե նալ հայ ցա դի-
մում ներ կա յաց նե լուց ա ռաջ, սա կայն հայց վո րի 
ի րա վուն քը, իր նյու թաի րա վա կան պա հան ջի 
հար կա դիր կա տար ման վե րա բեր յալ, ա ռա-
ջա նում էր միայն հայ ցա դի մու մը դա տա րա նի 
կող մից ըն դուն վե լու պա հից հե տո։ Հայ ցա յին 
վա րույ թը սկսվում էր միան հայ ցա դի մու մը դա-
տա րան ներ կա յաց նե լու պա հից, և ա պա հո վել 
կա րե լի էր միայն ար դեն իսկ դա տա րան ներ-

ԼՈՒՍԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Փաստաբան, Հայ-Ռուսական համալսարանի հայցորդ
________________________________________________________________________________________________________

ՀԱՅՑԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
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կա յաց ված հայ ցը։ Ներ կա յումս գոր ծող ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգրքի 
137-րդ հոդ վա ծը թույլ է տա լիս ա ռա ջին ատ-
յա նի դա տա րա նին՝ ան ձի դի մու մով, կի րա ռել 
հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց ներ, 
ո րոնք ուղղ ված են դի մո ղի կող մից հա րուց վե-
լիք հայ ցի ա պա հով մա նը: Այս պի սով՝ այս հոդ-
վա ծի տրա մա բա նու թյամբ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը 
տվյալ պա րա գա յում սկսվում են հայ ցա դի մու-
մը ներ կա յաց նե լուց ա ռաջ, հետևա պես կա րե լի 
է տար բե րա կել հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րի 
եր կու տե սակ՝ հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման 
մի ջոց ներ և հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներ։

Հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց-
նե րի հա ջորդ հատ կու թյու նը դրանց կի րառ ման 
անս պա սե լիու թյունն է, ինչն էլ, ըստ Վ.Յար կո-
վի, դրանց արդ յու նա վե տու թյու նն է5։ Երբ հայ-
ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րը կի րառ վում են 
հայց հա րու ցե լուց հե տո, դրանք ո րո շա կիո րեն 
կան խա տե սե լի են դառ նում ան ձի հա մար, սա-
կայն հայց հա րու ցե լուց ա ռաջ այն հնա րա վոր 
չէ կան խա տե սել, ին չի արդ յուն քում ան ձը չի 
կա րող ձեռ նար կել որևէ գոր ծո ղու թյուն՝ ուղղ-
ված իր գույ քը թաքց նե լուն կամ դա տա րա նի 
հե տա գա վճռի կա տա րու մը անհ նա րին դարձ-
նե լուն։ Մ.Ա. Ռոժ կո վան տար բե րա կում է հայ ցի 
նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց նե րի ևս մեկ 
հատ կու թյուն՝ այն է, այդ մի ջոց նե րի կի րառ-
ման ան հե տաձ գե լիու թյու նը6։ 

Ու սում նա սի րե լով հայ ցի նախ նա կան 
ա պա հով ման մի ջոց նե րի հաս կա ցու թյու նը՝ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան մեջ կա րե լի է 
տալ հետևյալ բնո րո շու մը. հայ ցի նախ նա կան 
ա պա հով ման մի ջոց նե րը ան ձի դի մու մով ա ռա
ջին ատ յա նի դա տա րա նի կող մից կի րառ վող 
ա պա հով ման մի ջոց ներ են, ո րոնք ուղղ ված են 
դի մո ղի շա հե րի պաշտ պա նու թյա նը՝ հայց ներ
կա յաց նե լուց ա ռաջ։ 

Հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց-
ներ կի րա ռե լու վե րա բեր յալ դի մու մով, ի տար-
բե րու թյուն հայ ցի ա պա հով ման միջ նոր դու-
թյան, կա րող է հան դես գալ միայն հե տա գա-

5 Տե՛ս Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) (3-е издание, 
переработанное и дополненное) / под ред. В.В. Яркова. М.: Инфотропик Медиа, 2011. // СПС “Консультант Плюс” 
(10.10.2019): 

6 Տե՛ս Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: 
монография. М.: Норма, ИНФРА-М, 2014 // СПС “Консультант Плюс” (10.10.2019).

յում հա րուց վող գոր ծով հայց վո րը։ Այս պի սով՝ 
պա տաս խա նո ղը և եր րորդ ան ձինք չեն կա րող 
ներ կա յաց նել հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման 
մի ջոց ներ կի րա ռե լու վե րա բեր յալ դի մում, քա-
նի որ այն գոր ծով վա րույ թը, ո րով ի րենք հան-
դես կգան որ պես գոր ծին մաս նակ ցող անձ, 
դեռևս չի սկսվել և մինչև հայցվորի կողմից հա-
մա պա տաս խան հայ ցի ներ կա յա ցու մը ի րենք 
չեն կա րող հան դես գալ որևէ դիր քո րոշ մամբ։ 

Հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց-
նե րը կա րող են կի րառ վել հե տա գա յում ներ-
կա յաց վող հայ ցով ոչ միայն պա տաս խա նո ղի, 
այլ նաև այլ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հան-
դեպ։ Օ րի նակ՝ հո ղա մա սի սե փա կա նա տի րոջ 
խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
ուղղ ված հայ ցով՝ հայ ցի նախ նա կան ա պա հով-
ման մի ջոց ներ կա րող են կի րառ վել ոչ միայն 
հո ղա մա սի վար ձա կա լի կամ սե փա կա նա տի-
րոջ հան դեպ, այլ նաև կա ռու ցա պա տո ղի, ով 
ի րա կա նաց նում է այդ հո ղա մա սի վրա կա ռու-
ցա պատ ման աշ խա տանք ներ։ 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ հայ ցի նախ նա-
կան ա պա հով ման մի ջոց նե րի կի րա ռու մը դա-
տա րա նի կող մից պետք է հան գեց նի հայ ցի 
ա պա հով ման ինս տի տու տի դա տա վա րա կան 
նպա տակ նե րին։ Այ սինքն՝ ան կախ այն բա նից, 
որ հայ ցա դի մու մը դեռևս դա տա րան ներ կա-
յաց ված չէ, հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման 
մի ջոց նե րի ըն դու նու մը պետք է ե րաշ խա վո-
րի դի մու մա տուի, նյու թաի րա վա կան պա հան-
ջի բա վա րար ման դեպ քում, դա տա կան ակ տի 
փաս տա ցի կա տա րու մը, կա՛մ կան խար գե լի վե-
ճի ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի փաս տա ցի 
կա՛մ ի րա վա կան վի ճա կի փո փո խու թյու նը, կա՛մ 
ան ձին էա կան վնաս հասց նե լը։ Ուս տի, գտնում 
ենք, որ հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի-
ջոց ներ կի րա ռե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյու-
նը պետք է պա րու նա կի տե ղե կատ վու թյուն 
այդ մի ջոց նե րի կի րառ ման անհ րա ժեշ տու թյան 
մա սին, սա կայն այդ հիմ նա վո րում նե րի վե րա-
բեր յալ ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լը չպետք 
է լի նի պար տա դիր։ Այս պի սով՝ անհ րա ժեշտ 
ենք հա մա րում, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
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վա րու թյան օ րենսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սը լրաց նել, և որ պես հայ ցի նախ նա կան 
ա պա հով ման մի ջոց ներ կի րա ռե լու վե րա բեր-
յալ դի մու մի բո վան դա կու թյա նը ներ կա յաց վող 
պա հանջ ա վե լաց նել հիմ նա վո րում ներ ա պա
հով ման նպա տա կի մա սին, ո րով կա րե լի կլի նի 
պար զել, որ հա րուց վե լիք հայ ցի ա պա հո վու մը 
հա մա պա տաս խա նում է հայ ցի ա պա հով ման 
ինս տի տու տի դա տա վա րա կան նպա տակ նե-
րին։ 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի մեկ նա բա նու-
թյու նից պարզ է դառ նում, որ ինչ պես հայ ցի 
ա պա հով ման մի ջոց նե րը, այն պես էլ հայ ցի 
նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց նե րը կա րող 
են կի րառ վել միայն ա ռա ջին ատ յա նի դա տա-
րա նում։ Հոդ վա ծով սահ ման ված են նաև հայ-
ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց ներ կի րա-
ռե լու վե րա բեր յալ դի մու մի բո վան դա կու թյան 
պա հանջ նե րը։ 

Գտ նում ենք, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ մա սը, ո րով սահ ման ված են հայ ցի նախ-
նա կան ա պա հով ման մի ջոց ներ ներ կա յաց նե լու 
դի մու մի պա հանջ նե րը, թե րի են։ Հ նա րա վոր է, 
որ օ րենս դի րը են թադ րել է այս հոդ վա ծի ա վե-
լի լայն մեկ նա բա նում կի րա ռո ղի կող մից, քա նի 
որ օ րենսգր քում սահ ման ված է, որ հայ ցի նախ-
նա կան ա պա հով ման մի ջոց նե րի կի րա ռումն 
ի րա կա նաց վում է հայ ցի ա պա հով ման մա սին 
սահ ման ված ընդ հա նուր կա նոն նե րով՝ հայ ցի 
նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց նե րի ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ, այ սինքն՝ 
այն պա հանջ նե րը, ո րոնք սահ ման ված են հայ-
ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րի կի րառ ման հա-
մար, պետք է պահ պան վեն նաև հա րուց վե լիք 
հայ ցի ա պա հով ման հա մար։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
գտնում ենք, որ օ րենս դի րի նման մո տե ցու մը 
չի կա րող ար դա րաց վել: Հայ ցի նախ նա կան 
ա պա հով ման մի ջոց ներ կի րա ռե լու վե րա բեր-
յալ դի մու մը ներ կա յաց վում է դա տա րան՝ նախ-
քան հայ ցա դի մու մի ներ կա յաց նու մը, այլ ոչ թե 
հե տո, հետևա բար, օ րենսգր քի 137-րդ հոդ վա-
ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված պա հանջ նե րը բա-
վա րար չեն հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման 
մի ջոց նե րի կի րառ ման անհ րա ժեշ տու թյան 
վե րա բեր յալ հիմ նա վո րում ներ ներ կա յաց նե-
լու հա մար։ Առ կա բա ցը շտկե լու նպա տա կով՝ 

ա ռա ջար կում ենք 137-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը 
լրաց նել և ձևա կեր պել հետևյալ կերպ. հայ ցի 
նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց ներ կի րա ռե
լու վե րա բեր յալ դի մու մը պետք է պա րու նա կի 
հետևյալ տե ղե կու թյուն նե րը. 1) դա տա րա նի 
ան վա նու մը, որ տեղ ներ կա յաց վում է դի մու մը. 
2) դի մո ղի ա նու նը (ան վա նու մը), հաշ վառ ման 
(գտնվե լու) վայ րի հաս ցեն, ծա նուց ման հաս ցեն 
(ե թե այն տար բեր վում է հաշ վառ ման (գտնվե
լու) վայ րի հաս ցեից), դի մող քա ղա քա ցու անձ
նագ րա յին տվյալ նե րը, դի մող ի րա վա բա նա
կան ան ձի պե տա կան գրանց ման հա մա րը, 
նրա ներ կա յա ցուց չի ա նու նը, անձ նագ րա յին 
տվյալ նե րը, իսկ ե թե հայ ցը ներ կա յաց րել է 
դրա ի րա վունքն ու նե ցող պաշ տո նա տար ան
ձը՝ նաև այդ ան ձի ա նու նը, պաշ տո նը. 3) պար
տա պա նի ա նու նը (ան վա նու մը), հաշ վառ ման 
(գտնվե լու) վայ րի հաս ցեն. 4) հա րուց վե լիք հայ
ցի ա ռար կան, ո րի կա պակ ցու թյամբ պետք է 
կի րառ վի հայ ցի նախ նա կան ա պա հո վում. 5) 
տե ղե կու թյուն ներ՝ դի մու մում որ պես պար տա
պան նշված ան ձի նկատ մամբ դի մո ղի պա հան
ջի հիմ քե րի վե րա բեր յալ. 6) հիմ նա վո րում ներ՝ 
հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց նե րի 
կի րառ ման ի րա վա կան նպա տա կի մա սին 7) 
հիմ նա վո րում ներ՝ հայ ցի նախ նա կան ա պա
հով ման մի ջո ցի ան հա պաղ ըն դուն ման մա սին. 
8) նշում՝ հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցի մա սին: 
Գոր ծող ՀՀ քաղ. դատ. օր. 137-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ մա սը նե րա ռում է միայն 1-4 և 6-րդ կե տով 
ա ռա ջադր ված պա հանջ նե րը։ 

Պետք է նշել, որ հայ ցի նախ նա կան ա պա-
հով ման մի ջոց նե րը կա րող են ներ կա յաց վել 
ինչ պես հե տա գա յում՝ գույ քա յին պա հան ջով 
հայց ներ կա յաց նե լու հա մար, այն պես էլ՝ ոչ 
գույ քա յին։ Օ րենս դի րի այ սպի սի մո տե ցու մը 
գտնում ենք հիմ նա վոր, քա նի որ ոչ նյու թա-
կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար 
ևս կա րող է անհ րա ժեշտ լի նել կի րա ռել հայ ցի 
նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց ներ։ 

Հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց-
նե րի վե րա բեր յալ դի մում ներ կա յաց նե լու հա-
մար գոր ծում է ընդ դա տու թյան հա տուկ կա նոն. 
դի մու մը ներ կա յաց վում է դի մո ղի հաշ վառ ման 
կամ գտնվե լու վայ րի դա տա րան։ Օ րենս դի րի 
այս պի սի մո տե ցու մը գտնում ենք հիմ նա վոր, 
քա նի որ հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի-
ջոց նե րի կի րա ռու մը կրում է ան հա պաղ բնույթ, 
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իսկ ներ կա յաց նել դի մում՝ գոր ծով հե տա գա յում 
որ պես պա տաս խա նող կամ եր րորդ անձ հան-
դես ե կող ան ձի բնա կու թյան վայ րի դա տա րան, 
կա րող է ձգձգել գոր ծըն թա ցը, ին չի արդ յուն-
քում ի մաս տա զուրկ կդառ նա հայ ցի նախ նա-
կան ա պա հով ման մի ջոց նե րի կի րա ռու մը։ 

Հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց-
նե րը, ինչ պես և հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց-
նե րը, պետք է հա մա չափ լի նեն հե տա գա յում 
ներ կա յաց վող հայ ցա պա հան ջին։ Գտ նում ենք, 
որ հա մա չա փու թյու նը գնա հա տե լիս դա տա-
րան նե րը պետք է ղե կա վար վեն հետևյալ չա-
փա նի շով՝ ա պա հով ված պա հան ջի չա փը չի 
կա րող լի նել ա վե լի փոքր, քան հա կա ռակ կող-
մի հա մար ա ռա ջա ցող հնա րա վոր կո րուստ նե-
րի չա փը։ Ըստ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի՝ հա-
մա չա փու թյան սկզբուն քը բաղ կա ցած է ե րեք 
տար րե րից՝ պի տա նիու թյուն, անհ րա ժեշ տու-
թյուն և չա փա վո րու թյուն: Ըստ այդմ՝ կոնկ րետ 
պա հան ջի ա պա հով ման նպա տա կով կա րող 
են կի րառ վել բա ցա ռա պես այն ա պա հով ման 
մի ջոց նե րը, ո րոնք պի տա նի, անհ րա ժեշտ և 
բա վա րար (չա փա վոր) են՝ կա յաց վե լիք դա տա-
կան ակ տի կա տա րու մը ե րաշ խա վո րե լու կամ 
ի րա վա տի րոջն ան դառ նա լի վնաս պատ ճա ռե-
լու հա վա նա կա նու թյու նը բա ցա ռե լու հա մար: 
Հա մա չա փու թյան սկզբուն քի այն պա հան ջը, 
հա մա ձայն ո րի, հե տապնդ վող նպա տա կին 
հաս նե լու հա մար գոր ծադր վող մի ջոց նե րը 
պետք է լի նեն պի տա նի, նշա նա կում է, որ իր 
հա յե ցո ղու թյա նը վե րա պահ ված մի ջոց նե րից 
դա տա րա նը պետք է ընտ րի այն մի ջո ցը, ո րով 
կա րող է հաս նել այդ նպա տա կին: Ե թե պի տա-
նի մի ջոց նե րը մե կից ա վե լի են, ա պա դրան ցից 
պետք է ընտր վի տվյալ նպա տա կին հաս նե լու 
հա մար ա ռա վել անհ րա ժեշ տը, իսկ պի տա նի 
և անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րից այն մի ջո ցը, ո րը 
ա ռա վել նվազ ձևով մի ջամ տե լով ան ձի ի րա-
վունք նե րին, այ դու հան դերձ, թույլ է տա լիս 
ա ռա վե լա գույնս հաս նել հե տապնդ վող նպա-
տա կին: Չա փա վո րու թյու նը են թադ րում է, որ 
անհ րա ժեշտ և պի տա նի մի ջո ցը, միևնույն ժա-
մա նակ, պետք է ա պա հո վի ող ջա միտ հա վա-
սա րակշ ռու թյուն՝ ձեռ նարկ վող մի ջամ տու թյան 
և հե տապնդ վող նպա տա կի միջև7:

7 Տե՛ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԿԴ/1807/02/13 քաղաքացիական գործով 27.11.2015 թ. որոշումը:
8 Տե՛ս Павлова И. В. Предварительные обеспечительные меры в международном гражданском процессе. Дисс…канд. 

юрид. наук. М.,2002. ст. 100. 

Այս պի սով՝ հայ ցի նախ նա կան ա պա հով-
ման մի ջոց ներ կի րա ռե լու վե րա բեր յալ դի մու մը 
դա տա րա նի կող մից քննու թյան առ նե լու հա-
մար, պար տա դիր վա վե րա պայ ման է դի մո ղի 
կող մից հա րուց վե լիք հայ ցի հայ ցագ նի չա փով 
ա պա հո վող գու մա րը դա տա րա նի դե պո զիտ 
վճա րե լը։ Օ րենս դի րի այս պա հան ջը գտնում 
ենք հիմ նա վոր, քա նի որ դա տա րա նը, կի րա-
ռե լով հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց-
ներ, դեռևս վստահ չէ, որ առ կա է ի րա վուն քի 
որևէ խախ տում հայց վո րի հան դեպ։ Դա տա-
րա նը, չտի րա պե տե լով գոր ծին վե րա բե րող ամ-
բող ջա կան տե ղե կատ վու թյան, չի կա րող կան-
խա տե սել հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման 
մի ջոց նե րի կի րառ ման հետևանք նե րը, ուս տի 
անհ րա ժեշտ է, որ պես զի հա կա ռակ դա տա վա-
րա կան կող մի բո լոր ռիս կե րը զսպված լի նեն։ 

Հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց-
նե րի կի րառ ման մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված 
ընդ հա նուր մո տե ցու մը այն պի սին է, որ դա տա-
րա նի կող մից հե տա գա յում սահ ման վում է ող-
ջա միտ ժամ կետ՝ վե ճի վե րա բեր յալ հայց ներ-
կա յաց նե լու հա մար8։ Ե թե դա տա րա նը հայ ցի 
նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց ներ կի րա ռե-
լու վե րա բեր յալ դի մու մի վե րա դարձ ման հիմ-
քեր չի գտնում, ա պա ա ռանց դա տա կան նիստ 
հրա վի րե լու՝ ե ռօր յա ժամ կե տում, ո րո շում է կա-
յաց նում դի մու մը մեր ժե լու կամ բա վա րա րե լու 
վե րա բեր յալ։ Նշ ված սեղմ ժամ կե տում դա տա-
րա նի կող մից ո րո շում կա յաց նե լը կապ ված է 
հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց նե րի 
կի րառ ման այն պայ մա նի հետ, ո րը ի րա վա բա-
նա կան գրա կա նու թյան մեջ հայտ նի է որ պես 
periculum in mora (դան դա ղու մը վտան գա վոր 
է): Հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րը կրում են 
հրա տապ բնույթ նույ նիսկ այն ժա մա նակ, երբ 
ա պա հո վում են ար դեն իսկ հա րուց ված հայ-
ցը, իսկ այն դեպ քում, երբ ուղղ ված են դեռևս 
չներ կա յաց ված հայ ցի ա պա հով մա նը, ա ռա վել 
ևս պետք է կա տար վեն շատ ա րագ։ Ծայ րա-
հեղ ա րա գու թյան անհ րա ժեշ տու թյան մա սին 
խո սում է ար դեն իսկ այն փաս տը, որ դեռևս 
հնա րա վո րու թյան չկա հայց ներ կա յաց նե լու, 
սա կայն ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա ցել կի-
րա ռել հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց։ Ներ կա յիս 
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գոր ծող քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյու-
նը չի նա խա տե սում periculum in mora որ պես 
հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց նե րի 
դի մու մի բա վա րար ման պայ ման, սա կայն այդ-
պի սի կի րառ ման ա րա գու թյան անհ րա ժեշ տու-
թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում՝ կկո րեր հայ ցի 
նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց նե րի ի մաս տը։ 
Այս պի սով՝ «periculum in mora»-ն չ լի նե լով հայ-
ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց նե րի կի-
րառ ման վե րա բեր յալ դի մու մի բա վա րար ման 
պայ ման՝ այդ պի սին փաս տա ցի հան դի սա նում 
է։ Այս իսկ պատ ճա ռով, սույն աշ խա տան քում, 
ա ռա ջար կել ենք ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սը լրաց նել ևս մեկ դրույ թով, այն է՝ հիմ նա-
վո րում ներ հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման 
մի ջոց նե րի ան հա պաղ կի րառ ման անհ րա ժեշ-
տու թյան վե րա բեր յալ։ 

Հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի-
ջոց նե րի կի րա ռումն ի րա կա նաց վում է հայ ցի 
ա պա հով ման մի ջոց նե րի կի րառ ման հա մար 
սահ ման ված կա նոն նե րով (ՀՀ քաղ. դատ. օր 
137-րդ հոդ ված): Քա նի որ, հայ ցի ա պա հով-
ման մի ջոց նե րը կի րառ վում են ա ռանց դա տա-
կան նիստ հրա վի րե լու, կա րող ենք փաս տել, 
որ հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց կի-
րա ռե լու վե րա բեր յալ հար ցը, ևս  ի րա կա նաց-
վում է ա ռանց դա տա կան նիստ հրա վի րե լու 
և ա ռանց կող մե րին ծա նու ցե լու, այ սինքն ex 
parte (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մաս): Այս 
ըն թա ցա կար գը նա խա տես ված է դի մո ղի ի րա-
վունք նե րի ամ բող ջա կան պաշտ պա նու թյու նը 
ե րաշ խա վո րե լու հա մար: Տվյալ պա րա գա յում 
հա կա ռակ դա տա վա րա կան կող մին ծա նու ցե լը 
կա րող է հան գեց նել նրան, որ վեր ջինս կա րող 
է մի ջոց ներ ձեռ նար կել վե ճի ա ռար կա հան դի-
սա ցող գույ քը կամ այլ իր ակ տիվ նե րը թաքց նե-
լու հա մար, այ սինքն ա նել այն, ին չը փոր ձում է 
կան խել դի մո ղը։ 

Հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց-
ներ կի րա ռե լու վե րա բեր յալ դի մու մը քննար կե-
լու արդ յուն քում, ինչ պես և հայ ցի ա պա հով ման 
մի ջոց նե րի պա րա գա յում, դա տա րա նը կա րող 
է այն մեր ժել (ՀՀ քաղ. դատ. օր 131-րդ հոդ վա-
ծի 4-րդ մաս)։ Ինչ պես և հայ ցի ա պա հով ման 

9  Տե՛ս Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի թիվ ՍԴ/0531/02/18 քաղաքացիական գործի նյութեր։ 

միջ նոր դու թյան մերժ ման պա րա գա յում, այդ-
պես էլ հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց-
նե րի միջ նոր դու թյան դեպ քում, այն կա րող է 
մերժ վել, երբ բա ցա կա յում են այդ պի սի մի ջոց-
նե րի կի րառ ման հիմ քե րը։ Օ րի նակ՝ Ս յու նի քի 
մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա-
նը թիվ ՍԴ/0531/02/18 քա ղա քա ցիա կան գոր-
ծով հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց ներ 
կի րա ռե լու վե րա բեր յալ դի մու մը մեր ժել է այն 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ հայ ցի ա պա հով-
ման մի ջո ցը նույ նա բո վան դակ է ե ղել ներ կա-
յաց վող հայ ցի ա ռար կա յի հետ, հետևա բար 
հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցի կի րա ռու մը կա րող 
էր հան գեց նել ներ կա յաց վե լիք հայ ցի պա հան-
ջի փաս տա ցի կա տար ման, ին չը ան թույ լատ րե-
լի է9։ 

Քա նի որ հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման 
մի ջոց նե րի կի րա ռու մը կար գա վո րող ՀՀ քաղ. 
դատ. օր.-ի 137-րդ հոդ վա ծը չի պա րու նա կում 
որևէ դրույթ, ո րը կվե րա բե րեր հայ ցի նախ-
նա կան ա պա հով ման մի ջոց նե րի կի րառ ման 
վե րա բեր յալ ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյան 
մերժ մա նը, ին չը կա րող է հան գեց նել ի րա վա-
կի րա ռող նե րի մոտ տա րա կար ծու թյուն նե րի 
ա ռա ջաց ման, ուս տի, գտնում ենք, որ այդ հոդ-
վա ծը պետք է լրաց նե լով հետևյալ նոր մով՝ Հայ
ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց կի րա ռե լու 
վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյու նը լրիվ կամ մաս
նա կի մերժ վում է, ե թե. 1. բա ցա կա յում են հայ
ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց կի րա ռե լու 
հիմ քե րը, 2.հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցը հա մա
չափ չէ ներ կա յաց ված պա հան ջին և /կամ հայ
ցի ա պա հով մամբ հե տապնդ վող նպա տա կին։ 

Անդ րա դառ նանք նաև հայ ցի նախ նա կան 
ա պա հով ման մի ջոց նե րի կի րառ ման հետևան-
քով ան ձին պատ ճառ ված վնաս նե րի հար ցին։ 
Հա մա ձայն գոր ծող օ րենսդ րու թյան՝ ան ձը, ո րի 
դեմ կի րառ վել է հայ ցի նախ նա կան ա պա հով-
ման մի ջոց, ի րա վունք ու նի հայ ցա դի մում ներ-
կա յաց նե լու նույն դա տա րան՝ ընդ դեմ հայ ցի 
նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց պա հան ջած 
ան ձի` նախ նա կան ա պա հով մամբ ի րեն պատ-
ճառ ված վնաս նե րը հա տու ցե լու պա հան ջով, 
ե թե սահ ման ված ժամ կե տում չի ներ կա յաց վել 
հայ ցա դի մում այն պա հան ջով, ո րի կա պակ ցու-
թյամբ կի րառ վել է նախ նա կան ա պա հով ման 
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մի ջոց, կամ ներ կա յաց ված հայ ցը մերժ վել է, 
թողն վել է ա ռանց քննու թյան կամ գոր ծի վա-
րույ թը կարճ վել է օ րենսգր քի 182-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-3-րդ, 7-րդ կամ 11-րդ կե տե րով նա-
խա տես ված հիմ քով։ 

Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ կա րե լի է եզ րա կաց-
նել, որ ցան կա ցած անձ, ում նկատ մամբ կի-
րառ վել են հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման 
մի ջոց ներ, կա րող է դի մել իր կրած վնաս նե րի 
հա տուց ման հա մար: Այս պի սի հայց ներ կա յաց-
նե լու ի րա վունք կա րող է ու նե նալ թե՛ պա տաս-
խա նո ղը, թե՛ եր րորդ ան ձը, ում հան դեպ ձեռ-
նարկ վել են հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման 
մի ջոց ներ։

Սույն հե տա զո տու թյան հա մար հե տաքրք-
րու թյուն է ներ կա յաց նում նաև հայ ցի նախ-
նա կան ա պա հով ման մի ջոց նե րի կի րառ ման 
ու սում նա սի րու թյու նը ա պօ րի նի գույ քի բռնա-
գանձ ման վա րույ թում, որն ու նի իր մի շարք 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Այս պես՝ նշված 
վա րույ թի շրջա նակ նե րում դի մո ղը ա զատ ված 
է պե տա կան տուր քի, ինչ պես նաև հնա րա վոր 
վնաս նե րի հա տու ցումն ա պա հո վող գու մա րը 
դա տա րա նի դե պո զիտ վճա րե լու պար տա կա-
նու թյու նից։ Տվյալ գոր ծե րի շրջա նա կում թույ-
լատր վում է հայ ցի ա ռար կա յի և հայ ցի նախ նա-
կան ա պա հով ման դի մու մի ա ռար կա յի մաս նա-
կի կամ ամ բող ջա կան հա մընկ նու մը, ինչ պես 
նաև նա խա տես վում է հայ ցա դի մում ներ կա-
յաց նե լու հա մար ա վե լի եր կար ժամ կետ, քան 

նա խա տես ված է ՀՀ քաղ. դատ. օր.-ի 137-րդ 
հոդ վա ծի 9-րդ մա սով, այն է 6 ա միս։ Դի մո ղի 
առն չու թյամբ, տվյալ պա րա գա յում, չեն կա րող 
կի րառ վել հա կընդ դեմ ա պա հով ման վե րա-
բեր յալ ՀՀ քաղ. դատ. օր.-ի նոր մե րը։ Հայ ցի 
նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց նե րը ՀՀ քաղ. 
դատ. օր.-ի 134-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա-
խա տես ված հիմ քե րից բա ցի, կա րող են լրիվ 
կամ մաս նա կի վե րաց վել այն ան ձի դի մու մի 
հի ման վրա, ո րի գույ քի նկատ մամբ կի րառ վել 
է ա պա հով ման մի ջո ցը, ե թե նա հիմ նա վո րում 
է, որ գույ քի մի մասն ար գե լան քից ա զա տելն 
անհ րա ժեշտ է իր փաս տա բա նի ծախ սե րը կամ 
իր կամ իր խնամ քի տակ գտնվո ան ձանց ապ-
րուս տի ող ջա միտ ծախ սե րը հո գա լու կամ ա լի-
մեն տի վճար ման կամ կյան քին ա ռող ջու թյա նը 
պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տու ցում ներ կա-
տա րե լու հա մար։ 

Ամ բող ջաց նե լով վե րոգր յա լը՝ գա լիս ենք 
հետևյալ եզ րա հանգ ման. հայ ցի նախ նա կան 
ա պա հով ման մի ջոց նե րը Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան հա մար հան դի սա նում է նոր 
դատ վա րա կան կա տե գո րիա, ո րի ի րա վա կան 
նպա տա կը ևս գոր ծով կա յաց վող վերջ նա կան 
դա տա կան ակ տի փաս տա ցի կա տար ման 
ե րաշ խա վո րումն է, սա կայն ի տար բե րու թյուն 
հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րի հայ ցի նախ-
նա կան ա պա հով ման մի ջոց նե րը կի րառ վում 
են նախ քան հայց հա րու ցե լը։ 
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Տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան հիմ նա-
կան ի րա վուն քի նկատ մամբ գի տա կան և գործ-
նա կան ըն կա լում ներն, ա ռա ջին հեր թին, ար-
տա հայտ վում են հան րա յին (պե տա կան և տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման) մար մին նե րից 
տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու հա մա տեքս տում, 
մինչ դեռ առն վազն ան լուրջ է հա մա րել, որ մար-
դու հա մար կարևոր ու կեն սա կան հա մար-
վող տե ղե կատ վու թյան տնօ րի նող կա րող են 
հան դի սա նալ միայն հան րա յին մար մին նե րը։ 
Հետևա բար հարց է ա ռա ջա նում՝ ո րո՞նք են տե-
ղե կատ վու թյան այլ տնօ րի նող նե րի նկատ մամբ 
(սույն դեպ քում՝ մաս նա վոր մար մին նե րի) տե-
ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան հիմ նա կան ի րա-
վուն քի կի րարկ ման ի րա վա կան սահ ման նե րը։

Ռուս ի րա վա գետ Բա չի լոն տե ղե կատ-
վա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի սուբ-
յեկ տե րին բա ժա նում է եր կու մա սի՝ ակ տիվ 
և պա սիվ: Ըստ նրա՝ ակ տիվ են հա մար վում 
այն սուբ յեկտ նե րը, ո րոնք ի րա վունք ու նեն 
տե ղե կատ վու թյուն ստա նալ, իսկ պա սիվ նե-
րը, ո րոնք պար տա վոր են ի րենց տնօ րին ման 
տակ գտնվող տե ղե կու թյու նը տրա մադ րել1: 
Կա րող ենք փաս տել, որ ՀՀ-ում բո լոր տե սա-
կի սուբ յեկտ նե րը հա մար վում են տե ղե կատ վու-
թյան ա զա տու թյան ակ տիվ սուբ յեկտ ներ, մինչ-
դեռ պա սիվ սուբ յեկ տի շրջա նակն այդ քան էլ 
հստակ չէ: Ան վի ճե լի է, որ դրա մեջ են մտնում, 
ա ռա ջին հեր թին, հան րա յին մար մին նե րը, իսկ 
մաս նա վոր մար մին նե րի տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադր ման պար տա կա նու թյուն կրող (որ-
պես պա սիվ) մար մին նե րի հար ցը հստակ կար-
գա վոր ված չէ:

1 Տե՛ս “Информационное право: учебник для магистров”, И. Л. Бачило. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство 
Юрайт, 2011. Серия: Магистр, ст.  54.

2 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական իրավունք», Վ. Այվազյան և ուրիշներ, Եր.: ԵՊՀ 
հրատարակչություն, 2016թ., էջ 288:

3 Տե՛ս «ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ», ընդհանուր խմբագրությամբ՝ Գ. Հարությունյանի, Ա. 
Վաղարշյանի.- Եր.: «Իրավունք», 2010, էջ 308:

Խնդ րո ա ռար կա յի վե րա բեր յալ տե սա կան 
ու սում նա սի րու թյուն նե րի գե րակ շիռ մա սը ևս 
տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան հիմ նա կան 
ի րա վուն քի շրջա նակն անց կաց նում է հան րա-
յին մար մին նե րի սահ մա նով։ Ն. Այ վազ յա նը, 
ներ կա յաց նե լով տե ղե կատ վու թյան ա զա տու-
թյան ի րա վուն քի նշա նա կու թյու նը, գրում է, որ 
պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րը՝ հա սա րա կու թյան 
ան դամ նե րը, պետք է տեղ յակ լի նեն, թե ին չով 
են զբաղ ված պե տա կան մար մին նե րը, ինչ մի-
ջոց ներ են ձեռ նար կում հա սա րա կու թյան հետ 
առնչ վող խնդիր նե րը կար գա վո րե լու և ի րենց 
(քա ղա քա ցի նե րի) ի րա վունք ներն ու ա զա տու-
թյուն նե րը ի րա կա նաց նե լու ուղ ղու թյամբ2։ Ըստ 
Գ. Հա րու թյուն յա նի՝ քա ղա քակր թու թյան բարձ-
րա գույն աս տի ճա նին հաս նում է այն հա սա րա-
կու թյու նը և պե տու թյու նը, ո րը տնօ րի նում է 
ա մե նից ո րա կով տե ղե կույ թին, մեծ ծա վա լով 
և ա րագ յու րաց նում է այն՝ արդ յու նա վետ կեր-
պով օգ տա գոր ծե լով հա մա մարդ կա յին նպա-
տակ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար3: Միևնույն 
ժա մա նակ ան հեր քե լի է, որ հա սա րա կու թյու նը 
հիմ նա վոր և ող ջա միտ հե տաքրք րու թյուն (ե թե 
ոչ անհ րա ժեշ տու թյուն) ու նի նաև մաս նա վոր 
մար մին նե րի տնօ րին ման ներ քո գտնվող տե-
ղե կատ վու թյան նկատ մամբ, այն էլ ժա մա նա-
կա կից դա րաշր ջա նում, երբ մաս նա վոր ո լոր տի 
սուբ յեկտ նե րի հետ քա ղա քա ցին եր բեմն ա վե-
լի հա ճախ է ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ 
մտնում, քան պե տա կան մար մին նե րի հետ։

Պահ պա նո ղա կան տե սա կե տը, հա մա-
ձայն ո րի, պե տա կան մար մին նե րի ու ժեղ իշ-
խա նու թյան պայ ման նե րում մար դու ի րա վունք-

ԷԴԳԱՐ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԵՀ, Իրավագիտության ամբիոն, ասպիրանտ
________________________________________________________________________________________________________

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 
ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ 
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նե րի պաշտ պա նու թյան ու ղիղ պար տա կա նու-
թյուն չի կա րող դրվել մաս նա վոր մար մին նե րի 
վրա, եր կար ժա մա նակ գե րիշ խում է մար դու 
ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին պաշտ պա նու-
թյան ո լոր տում։ Այս տե սա կե տի հա մա ձայն՝ 
մաս նա վոր մար մին նե րը մար դու ի րա վունք նե-
րի պաշտ պա նու թյան ո լոր տում ի րենց ու նե ցած 
դե րի հա մար կա րող են պա տաս խա նատ վու-
թյուն կրել միայն պե տու թյան մի ջո ցով։ Մինչ-
դեռ վեր ջին տա րի նե րին նկատ վում է նման 
տե սա կան մո տե ցում նե րի փո փո խու թյուն, ո րը 
պայ մա նա վոր ված է մաս նա վոր մար մին նե րի՝ 
տնտե սու թյան ու հան րա յին նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող գոր ծա ռույթ նե րի ա ճով։ Պե տա կան 
մար մին նե րը ներ կա յումս ի րենց գոր ծա ռույթ-
նե րը հնար վո րինս չափ ուղ ղում են ա պա կենտ-
րո նաց ման՝ դրանք պատ վի րա կե լով մաս-
նա վոր մար մին նե րին4։ Այս երևույ թը Լ յուիսն 
ան վա նում է «կա ռա վա րու թյան մաս նա վոր աշ-
խարհ»5։ 

Դեռևս 2004թ.-ին Դեն վուդ Չիր վան նշում 
էր, որ միայն պե տա կան մարմ նի գոր ծո ղու-
թյուն նե րը ներ կա դա րաշր ջա նում բա վա րար 
չեն մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու-
նը ե րաշ խա վո րե լու հա մար։ Օ րի նակ՝ մար դու 
ա ռող ջա պա հա կան ի րա վունք նե րի ա պա հո-
վու մը կախ ված չէ միայն պե տա կան մարմ նի 
ո րո շում նե րից. դրա նում մեծ դե րա կա տա րում 
ու նեն նաև բժշկա կան մաս նա վոր հաս տա տու-
թյուն նե րը, նրանց ո րո շում ներն ու գոր ծո ղու-
թյուն նե րը: Նմա նօ րի նակ դե րա կա տա րում ու 
նշա նա կու թյուն ու նեն նաև բան կե րը, ֆի նան-
սա կան ըն կե րու թյուն նե րը, մաս նա վոր ո լոր-
տի այն պի սի ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց մամբ 
զբաղ վող ըն կե րու թյուն ներ, ինչ պի սիք են` ջրի, 
է լեկտ րաէ ներ գիա յի, կա պի, կրթու թյան և այլ 
ո լոր տում ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց մամբ 
զբաղ վող մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րը։ Վեր-
ջին նե րիս ո րո շում նե րով, որ դեգ րած քա ղա-
քա կա նու թյամբ ու գոր ծո ղու թյուն նե րով է հա-
ճախ պայ մա նա վոր վում մար դու ի րա վունք նե րի 

4 Տե՛ս “Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences (2010) Volume 2, No 1. Exclusion of Private Sector from 
Freedom of Information Laws: Implications from a Human Rights Perspective”, Mazhar Siraj, Institute of Social and Policy 
Sciences, Islamabad, Pakistan, 2010, p. 214. https://bit.ly/3gMG4hs [վերջին այցելություն՝ 14.06.2021թ.]

5 Տե՛ս “Law and Governance: Cavendish Publishing Limited”, Lewis, N. Douglas, London, UK, 2001, p. 111
 https://bit.ly/3xwjnVA [վերջին այցելություն՝ 15.06.2021թ.]
6 Տե՛ս “The Doctrine of State Responsibility as a Potential Means of Holding Private Actors Accountable for Human Rights”, 

Danwood Mzikenge Chirwa, Melbourne Journal of International Law, Cape Town, South Africa, 2004, p. 2.
 https://bit.ly/3xvPMeY [վերջին այցելություն՝ 15.06.2021թ.]

պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ ա պա հո վու-
մը6։

Քն նարկ վող թե մա յի հետ կապ ված ի րա վա-
հա րա բե րու թյուն նե րը ՀՀ-ում կար գա վոր վում 
են Սահ մա նադ րու թյամբ և «Տե ղե կատ վու թյան 
ա զա տու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով (այ սու հետ 
նաև՝ ՏԱ օ րենք)։ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը տե-
ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան կար գա վոր մա նը 
վե րա բե րող եր կու հոդ ված է նե րա ռում՝ 42-րդ 
և 51-րդ հոդ ված նե րը, ո րոն ցից ա ռա ջի նի հա-
մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ու նի (...) տե ղե կատ
վու թյան որևէ մի ջո ցով տե ղե կու թյուն ներ ու 
գա ղա փար ներ փնտրե լու, ստա նա լու և տա րա
ծե լու ա զա տու թյուն: Իսկ մյու սը սահ մա նում է՝ 
յու րա քանչ յուր ոք ու նի պե տա կան և տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ու պաշ տո
նա տար ան ձանց գոր ծու նեու թյան մա սին տե
ղե կու թյուն ներ ստա նա լու և փաս տաթղ թե րին 
ծա նո թա նա լու ի րա վունք: Ինչ պես նկա տում 
ենք, վե րոգր յալ հոդ ված նե րից երկ րոր դը՝ 51-
րդ հոդ վա ծը, վե րա բե րում է տե ղե կատ վու թյան 
կոնկ րետ տնօ րի նո ղի՝ պե տա կան կամ տե ղա-
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կող-
մից տե ղե կատ վու թյան ստաց ման ի րա վա հա-
րա բե րու թյուն նե րին, ուս տի այս հոդ վա ծը չի 
ընդգրկ վում քննարկ վող թե մա յի հե տաքըրքը-
րու թյան շրջա նա կում։ Ինչ վե րա բե րում է 42-րդ 
հոդ վա ծին, ա պա այն, հան դի սա նա լով ընդ-
հա նուր տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան ի րա-
վուն քի ե րաշ խա վոր ման հիմք, ճա նա չե լով ան-
ձի տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան ի րա վուն-
քը՝ չի սահ մա նա փա կում տե ղե կատ վու թյան 
ստաց ման աղբ յուր նե րը։

Հա ջոր դիվ կարևոր է անդ րա դառ նալ ՏԱ 
օ րեն քին, ո րի 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ՏԱ 
օ րեն քի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է պե տա-
կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րի, պե տա կան հիմ նարկ նե րի, բյու ջե-
նե րից ֆի նան սա վոր վող կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի, ինչ պես նաև հան րա յին նշա նա կու թյան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի և դրանց պաշ տո նա-
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տար ան ձանց վրա։ Նույն օ րեն քի 3-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն` հան րա յին նշա նա կու թյան 
կազ մա կեր պու թյուն է հա մար վում ապ րան քա-
յին շու կա յում մե նաշ նորհ կամ գե րիշ խող դիրք 
ու նե ցող, ինչ պես նաև ա ռող ջա պա հու թյան, 
սպոր տի, կրթու թյան, մշա կույ թի, սո ցիա լա-
կան ա պա հո վու թյան, տրանս պոր տի և կա պի, 
կո մու նալ ո լորտ նե րում հան րու թյա նը ծա ռա յու-
թյուն ներ մա տու ցող ոչ պե տա կան կազ մա կեր-
պու թյու նը: Այ սինքն՝ ՏԱ օ րեն քը տե ղե կատ-
վու թյուն տրա մադ րե լու պար տա կա նու թյուն է 
դնում մաս նա վոր մար մին նե րի միայն մի մա-
սի վրա՝ հաշ վի առ նե լով դրանց ա ռանձ նա-
հա տուկ հան րա յին նշա նա կու թյու նը (օ րի նակ՝ 
«Գազպ րոմ Ար մե նիա» ՓԲԸ-ն, «Հա յաս տա նի 
է լեկտ րա կան ցան ցեր» ՓԲԸ-ն, «ԵՐԵՎԱՆԻ 
ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-ն և այլն):

Վե րոնշ յալ տե սա կան մո տե ցում նե րը, կա-
րե լի է ա սել, մա սամբ ըն դուն ված են ՀՀ-ում 
գոր ծող ի րա վա կար գա վո րում նե րում, և, ընդ-
հան րա պես, տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան 
նկատ մամբ մի ջազ գա յին հե տաքրք րու թյունն 
ուղղ վում է մաս նա վոր հատ վա ծի ո րոշ ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րին տե ղե կատ վու թյան ա զա տու-
թյան կար գա վոր ման ո լորտ ներգ րա վե լուն։ 
Օրի նակ՝ Ան գո լան, Պե րուն, Լիխ տենշ տեյ նը 
տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան կար գա վոր-
ման ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի սուբ յեկտ 
են հա մա րում այն ի րա վա բա նա կան ան ձանց, 
ո րոնք ի րա կա նաց նում են պե տու թյան կող մից 
պատ վի րակ ված ո րո շա կի գոր ծա ռույթ ներ։ Չե-
խիան, Ֆին լան դիան, Ս լո վա կիան, Լե հաս տա-
նը, Իս լանդ յան դրանց թվին են դա սում այն 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց, ո րոնք ֆի նան սա-
վոր վում են պե տա կան բյու ջեից, իսկ Ֆ րան-
սիան, Էս տո նիան և ՄԲ-ն, ա ռայժմ, մաս նա-
վոր ո լոր տի կոնկ րետ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի են 
ներգ րա վում՝ հաշ վի առ նե լով հստակ ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն ներ։

ՀՀ-ում գոր ծող ՏԱ օ րեն քը, կար ծում ենք, 
ա մեն դեպ քում ա նո րոշ է ձևա կեր պում հենց 
հան րա յին նշա նա կու թյան կազ մա կեր պու թյան 
հաս կա ցու թյու նը, և, ըստ էու թյան, հնա րա վոր 
չէ հստակ հաս կա նալ, թե որն է, օ րի նակ, սո-

7 Տե՛ս ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի փոփոխությունների հայեցակարգ, գլուխ 5՝ իրավաբանական անձինք, հեղ. 
Վ. Ավետիսյան, Դ. Սերոբյան, Եր., 2014, էլեկտրոնային ռեսուրս:

 https://bit.ly/2UalZdi [վերջին այցելություն՝ 15.06.2021թ.]
8 Տե՛ս Թիվ ՎԴ/0015/05/14 վարչական գործով ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի 19.04.2016թ.-ի որոշում։

ցիա լա կան ա պա հո վու թյան ո լոր տում հան րու-
թյա նը ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ոչ պե տա-
կան կազ մա կեր պու թյուն, դրա ներ քո կա րո՞ղ 
ենք դի տար կել, օ րի նակ, բան կե րին։ Այլ օ րի-
նակ՝ ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տը, որ պես 
մե նաշ նորհ դիրք ու նե ցող ոչ պե տա կան ըն կե-
րու թյուն, արդ յո՞ք հա մար վում է հան րա յին նշա-
նա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն, և այլն: Հաշ-
վի առ նե լով այն, որ շրջա նա ռու թյան մեջ է ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 5-րդ՝ ի րա վա բա-
նա կան ան ձանց վե րա բե րող գլխում փո փո խու-
թյուն ներ կա տա րե լու մա սին հա յե ցա կար գը7, 
որ տեղ ա ռա ջարկ վող փո փո խու թյու նե րից է 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց՝ հան րա յի նի և մաս-
նա վո րի դա սա կար գու մը՝ կար ծում ենք՝ հիմ-
նա վոր և ո րո շա կի կլի նի նաև հան րա յին ի րա-
վուն քի ի րա վա բա նա կան ան ձանց որ պես ՏԱ 
օ րեն քի ի մաս տով հան րա յին նշա նա կու թյան 
կազ մա կեր պու թյուն դի տար կե լը:

ՏԱ օ րեն քի ի մաս տով հստակ բա ցա հայտ-
ված չէ նաև բյու ջե նե րից ֆի նան սա վոր վող 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի շրջա նա կը։ ՀՀ վար-
չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նը նշում է, որ 
կազ մա կեր պու թյու նը կա րող է հա մար վել բյու-
ջեից ֆի նան սա վոր վող, ե թե տվյալ բյու ջեում 
ի սկզբա նե նա խա տես ված է ե ղել կոնկ րետ 
կազ մա կեր պու թյան ֆի նան սա վո րու մը կոնկ-
րետ նպա տա կա յին ծախ սե րի մա սով, ո րոնք 
ի սկզբա նե նա խա տես ված են բյու ջեի ել քա յին 
մա սով8։ Այս ա ռու մով կարևոր ենք հա մա րում 
անդ րա դառ նալ Եվ րո պա յի խորհր դի «Պաշ-
տո նա կան փաս տաթղ թե րի մատ չե լիու թյան 
մա սին» կոն վեն ցիա յին, ո րի 1-ին հոդ վա ծի 
հա մա ձայն՝ պե տա կան մարմ նի սահ մա նու մը 
նե րա ռում է ցան կա ցած հիմ նարկ, ըն կե րու-
թյուն, որևէ այլ ի րա վա բա նա կան անձ, ո րը 
ֆի նան սա վոր վում կամ հա մա ֆի նան սա վոր-
վում է պե տու թյան կող մից, կամ պե տու թյան 
կամ հա մայն քի՝ հի սուն տո կո սից ա վե լի բաժ-
նե մաս ու նե ցող ի րա վա բա նա կան ան ձինք, 
հիմ նա կա նում պե տա կան մի ջոց նե րից ֆի նան-
սա վոր վող ի րա վա բա նա կան ան ձինք, ինչ պես 
նաև ֆի զի կա կան անձ, ան հատ ձեռ նե րեց կամ 
ի րա վա բա նա կան անձ, որն ի րա կա նաց նում է 
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հան րա յին գոր ծա ռույթ ներ կամ վե րահս կում է 
պե տա կան մի ջոց ներ: Իսկ տե ղե կատ վու թյան 
ա զա տու թյանն առնչ վող խնդիր նե րի ու սում-
նա սի րու թյան շրջա նա կում «Բաց Հա սա րա կու-
թյան Հիմ նադ րամ»-ն  անհ րա ժեշտ է հա մա րում 
տե ղե կատ վու թյուն տնօ րի նող նե րի ցան կում 
ընդգր կել նաև հան րա յին ռե սուրս ներ օգ տա-
գոր ծող կազ մա կեր պու թյուն նե րին9:

Կար ծում ենք՝ անհ րա ժեշտ է հնա րա վո-
րինս հստա կեց նել տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադր ման պար տա կա նու թյուն ու նե ցող սուբ-
յեկտ նե րի շրջա նա կը, ինչ պես նաև դրա նում 
ընդգր կել այն սուբ յեկտ նե րին, ո րոնք կհան դի-
սա նան պե տու թյան կամ հա մայնք նե րի՝ հի սուն 
տո կո սից ա վե լի բաժ նե մաս ու նե ցող, հիմ նա-
կա նում պե տա կան մի ջոց նե րից ֆի նան սա վոր-
վող, ինչ պես նաև պե տա կան և տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կող մից պատ-
վի րակ ված լիա զո րու թյուն ներ ի րա կա նաց նող 
ի րա վա բա նա կան անձ:

ՀՀ-ում գոր ծող օ րենսդ րու թյունն, ա մեն 
դեպ քում, մաս նա վոր մար մին նե րի վրա ո րո շա-
կի տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լու (հրա պա-
րա կե լու) պար տա կա նու թյուն է դնում, սա կայն 
այն պայ մա նա վոր ված է կոնկ րետ մաս նա վոր 
մարմ նի ո րո շա կի «հատ կու թյու նից».

1. ըստ գոր ծու նեու թյան տե սա կի՝ ՀՀ-ում 
գոր ծող բան կե րը, վար կա յին կազ մա կեր պու-
թյուն նե րը ո րո շա կի տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադր ման պար տա կա նու թյուն ու նեն («Բան-
կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ հոդ վա ծը բան-
կե րին պար տա վո րեց նում է ցան կա ցած ան ձի 
պա հան ջով նրան տրա մադ րել նույն հոդ վա-
ծում նշված ո րո շա կի տե ղե կատ վու թյուն),

2. ըստ կազ մա կեր պաի րա վա կան ձևի՝ 
բաց բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րը պար-
տա վոր են պրոակ տիվ կեր պով հրա պա րա կել 
օ րեն քով նա խա տես ված տե ղե կատ վու թյու նը 
(«Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րենք, հոդ ված 96-րդ),

3. ըստ գոր ծու նեու թյան նշա նա կու թյան՝ 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նը կամ 
կու սակ ցու թյու նը պար տա վոր են հրա պա րա-
կել ի րենց ֆի նան սա կան աղբ յուր նե րի, ինչ պես 

9 Տե՛ս «Տեղեկատվության ազատությանն առնչվող խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում», «Իրավունքի 
զարգացման և պաշտպանության» հիմնդրամ, «Բաց Հասարակության Հիմնադրամ», Երևան, 2020, էջ 11:

 https://bit.ly/3vBU9nv [վերջին այցելություն՝ 15.06.2021թ.]

նաև ի րա կա նաց րած ծրագ րե րի արդ յունք նե րի 
մա սին տե ղե կատ վու թյուն («Հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
24-րդ հոդ ված, «Կու սակ ցու թյուն նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 22-րդ, 27-րդ հոդ ված) և այլն:

Մաս նա վոր մար մին նե րի տե ղե կատ վու-
թյուն տրա մադ րե լու պար տա կա նու թյան ծագ-
ման յու րա հա տուկ հիմք է հան դի սա նում փաս-
տա բա նա կան հար ցու մը: «Փաս տա բա նու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե-
տի հա մա ձայն՝ փաս տա բանն ի րա վունք ու նի 
դի մե լու պե տա կան, տե ղա կան ինք նա կա ռա
վար ման մար մին նե րին, ան հատ ձեռ նար կա
տե րե րին և ի րա վա բա նա կան ան ձանց` ի րա
վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու հա մար 
անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թեր (տե ղե կու թյուն
ներ) ստա նա լու պա հան ջով: Պե տա կան և տե
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը 
պար տա վոր են տաս նօր յա ժամ կե տում փաս
տա բա նին տրա մադ րել պա հանջ վող փաս
տաթղ թե րը (տե ղե կու թյուն նե րը) կամ դրանց 
պատ ճեն նե րը: Ինչ պես տես նում ենք, օ րենս դի-
րը փաս տա բան նե րի հարց մա նը պա տաս խա-
նե լու պար տա կա նու թյուն է դրել միայն հան րա-
յին՝ պե տա կան և տե ղա կան մար մին նե րի վրա: 
Ս տաց վում է, որ մաս նա վոր ո լոր տի ի րա վա բա-
նա կան ան ձը պար տա վոր չէ պա տաս խա նել 
փաս տա բա նի հարց մա նը և տ րա մադ րել տե ղե-
կատ վու թյուն: Օ րենսդ րի նման դիր քո րո շու մը, 
հա վա նա բար, ուղղ ված է մաս նա վոր ո լոր տի 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց ինք նա վա րու թյան 
ա պա հով մա նը, սա կայն այն, կար ծում ենք, 
չպետք է լի նի բա ցար ձակ, հատ կա պես, երբ 
խոս քը վստա հոր դի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյա նն է վերաբերում: Նման ի րա վա կար-
գա վո րում նե րի պա րա գա յում փաս տա բա նը 
կա րող է մաս նա վոր ի րա վա բա նա կան ան ձից 
տե ղե կատ վու թյուն ստա նալ միայն դա տա կան 
կար գով: Միչ դեռ, հաշ վի ա ռե լով դա տա կան 
ըն թա ցա կար գե րի տևո ղու թյու նը, դա տա կան 
կար գով մաս նա վոր ո լոր տի ի րա վա բա նա կան 
ան ձից տե ղե կատ վու թյան ստա ցու մը մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար արդ-
յու նա վետ լի նել չի կա րող:

Փաս տա բան նե րը հար ցում ներ են ու ղար-
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կում պե տա կան մար մին նե րին և ի րա վա բա նա-
կան ան ձանց, որ պես զի ի րա կա նաց նեն ի րենց 
հիմ նա կան և ա մե նա կարևոր գոր ծա ռույթ նե-
րից մե կը՝ ա պա ցույց նե րի հա վաք ման գոր ծըն-
թա ցը: Ցա վոք, ոչ բո լորն են գի տակ ցում ա պա-
ցույց հա վա քե լու փաս տա բա նի գոր ծա ռույ թի 
կարևո րու թյունն ու նշա նա կու թյու նը և հա ճախ, 
հարց մա նը պատ շաճ պա տաս խան ու ղար կե-
լու փո խա րեն, բա վա րար վում են ոչ նինչ չա սող 
գրու թյուն նե րով կամ նույն այն օ րեն քի ան հա-
ջող մեկ նա բա նու թյուն նե րով, որն ա ռա վե լա-
պես կոչ ված է ե րաշ խա վո րե լու հենց փաս տա-
բա նի գոր ծու նեու թյան արդ յու նա վե տու թյու նը10: 
Մինչ դեռ փաս տա բան նե րի այս ի րա վուն քը 
ե րաշ խա վո րող կամ տե ղե կատ վու թյու նը տնօ-
րի նող կազ մա կեր պու թյան հա մար պար տա կա-
նու թյուն կամ պա տաս խա նատ վու թյուն ա ռա-
ջաց նող նոր մեր սահ ման ված չեն օ րեն քով: 

Ս տաց վում է, որ ցան կա ցած անձ, այ նուա-
մե նայ նիվ, օ րեն քով սահ ման ված տե ղե կատ-
վու թյուն ստա նա լու ի րա վունք ու նի, մինչ դեռ 
դրա կար գա վո րում նե րը չեն տե ղա վոր վում ՏԱ 
օ րեն քում, քա նի որ վե րոնշ յալ կազ մա կեր պու-
թյուն նե րը ՏԱ օ րեն քի ի մաս տով չեն հա մար-
վում տե ղե կատ վու թյուն տնօ րի նող: Ի րա վա-
կի րառ պրակ տի կա յում, հա վա նա բար, օ րեն քի 
կար գա վոր ման բա ցի պատ ճա ռով կա րող է 
կի րառ վել ա նա լո գիա, որն այս պա րա գա յում 
միայն տե ղե կատ վու թյուն տնօ րի նո ղի բա րի 
կամ քի դրսևո րումն է:

Ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա մար ՀՀ 
օ րենսդ րու թյու նը տե ղե կատ վու թյուն տա լու 
պար տա կա նու թյուն է ա ռա ջա նում նաև հար-
ցում ի րա կա նաց նող հա տուկ սուբ յեկ տով պայ-
մա նա վոր ված։ «Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նի մա սին» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 
9-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ... կազ մա կեր պու
թյուն նե րը պար տա վոր են մար դու ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նին անվ ճար և հ նա րա վոր 
կարճ ժամ կե տում տրա մադ րել անհ րա ժեշտ 
նյու թեր, փաս տաթղ թեր, տե ղե կու թյուն ներ և 
պար զա բա նում ներ ..., կամ ՀՀ քրեա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն՝ պաշտ պանն ի րա վունք ու նի հարց ման 
են թար կել մաս նա վոր ան ձանց, ինչ պես նաև 

10 Տե՛ս «Փաստաբանական հարցում. «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3 կետի գործնական 
կիրարկման խնդիրներ», Այլեքս փաստաբանական գրասենյակ. 06.06.2016: https://bit.ly/2SDQxUF [վերջին 
այցելություն՝ 15.06.2021թ.]

տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րից պա հան
ջել տե ղե կանք ներ, բնու թագ րեր և այլ փաս
տաթղ թեր, ե թե դրանք չեն պա րու նա կում պե
տա կան կամ ծա ռա յո ղա կան գաղտ նիք: Վեր
ջին ներս պար տա վոր են սահ ման ված կար գով 
տրա մադ րել այդ փաս տաթղ թե րը կամ դրանց 
պատ ճեն նե րը։

Ինչ պես տես նում ենք, օ րենս դի րը ո րո-
շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից ել նե լով, 
այ նուա մե նայ նիվ, ո րոշ մաս նա վոր մար մին-
նե րի վրա տե ղե կատ վու թյան տրա մադր ման 
պար տա կա նու թյուն դրել է։ Մինչ դեռ նման 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը փաս տա ցի կար-
գա վոր վում են ո լոր տա յին օ րենք նե րով, ո րոնք 
ոչ հա ճախ (գրե թե եր բեք) չեն ընդգր կում տե-
ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան արդ յու նա վետ 
ա պա հո վու մը նա խա տե սող ե րաշ խիք ներ։ Այլ 
խոս քով, թեև ո լոր տա յին ի րա վա կան ակ տե րը 
մաս նա վոր մար մին նե րի հա մար ա ռա ջաց նում 
են ո րո շա կի տե ղե կատ վու թյան տրա մադր ման 
պար տա կա նու թյուն, սա կայն նշված ի րա վա հա-
րա բե րու թյան վրա չի տա րած վում ՏԱ օ րեն քը։

Նման դրու թյու նում, կար ծում ենք, անհ-
րա ժեշտ է ՏԱ օ րեն քի կար գա վո րում նե րը տա-
րա ծել ցան կա ցած տե սա կի մարմ նից օ րեն քով 
նա խա տես ված տե ղե կատ վու թյան ստաց ման 
հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, ո րի արդ յուն քում 
ան ձը ցան կա ցած մարմ նից օ րեն քով նա խա-
տես ված տե ղե կատ վու թյան ստաց ման հա մար 
«կօգտ վի» ՏԱ օ րեն քով նա խա տես ված ե րաշ-
խիք նե րից՝ տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան 
ա պա հով ման հիմ նա կան սկզբունք նե րից, 
տրա մադր ման ժամ կետ նե րից, պա տաս խա-
նատ վու թյու նից և այլն։ Վեր ջի նիս ի րա կա նաց-
ման հա մար, կար ծում ենք, անհ րա ժեշտ է այն 
ուղ ղա կի նշել ՏԱ օ րեն քում, ուս տի ա ռա ջար-
կում ենք, ՏԱ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի մեջ օ րեն քի 
գոր ծո ղու թյան տա րած ման շրջա նա կի մեջ նե-
րա ռել նաև տե ղե կատ վու թյուն տնօ րի նող այն 
մար մին նե րը, ո րոնք օ րեն քով նա խա տես ված 
դեպ քե րում ո րո շա կի տե ղե կատ վու թյան տրա
մադր ման պար տա կա նու թյուն ու նեն: Հաշ-
վի առ նե լով, որ ո րոշ մաս նա վոր մար մին նե րի 
դեպ քում տե ղե կատ վու թյան տրա մադր ման 
պար տա կա նու թյուն նա խա տե սող ի րա վա կան 
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ակ տով ա ռան ձին կար գա վո րում ներ են առ կա, 
ա պա պետք է նշել, որ ՏԱ օ րեն քը կտա րած վի 
այն դեպ քում, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ 
դրանք կար գա վո րող հա տուկ օ րենք նե րում:

Անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում նաև ՏԱ 
օ րեն քի ի մաս տով ընդ լայ նել «հան րա յին մար-
մին նե րի» շրջա նա կը, այն հա մա պա տաս խա-
նեց նել Եվ րո պա յի խորհր դի «Պաշ տո նա կան 
փաս տաթղ թե րի մատ չե լիու թյան մա սին» կոն-
վեն ցիա յի 1-ին հոդ վա ծին (ինչ պես վերևում 
նշե ցինք)։ Ինչ պես նաև՝ հան րա յին ի րա վուն-
քի ի րա վա բա նա կան ան ձանց ևս նե րա ռել ՏԱ 
օ րեն քի գոր ծո ղու թյան ո լորտ։

Միևնույն ժա մա նակ կարևոր ենք հա մա-
րում նաև փաս տա բա նի դե րի բարձ րաց ման 
և (թե կուզ) մար դու ի րա վուն քի պաշտ պա նին՝ 
տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան ո լոր տում 
ու նե ցած լիա զո րու թյան ի մաս տով հա վա սա-
րեց մա նը, ո րի արդ յուն քում փաս տա բա նին 
տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լու պար տա կա-
նու թյուն կու նե նան նաև մաս նա վոր մար մին նե-
րը։ Կար ծում ենք՝ նշվա ծը տե ղե կատ վու թյան 
ա զա տու թյան հիմ նա կան ի րա վուն քի ե րաշ խա-
վո րու մից զատ, նաև ի րա վա բա նա կան օգ նու-
թյուն ստա նա լու՝ ան ձի հիմ նա կան ի րա վուն քի 
ա պա հով ման կարևոր ձեռք բե րում կլի նի։
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Սո ցիա լա կան պե տու թյու նը ի րա վա կան 
ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյան տե սակ է: 
Այն ձևա վոր վում է մարդ կու թյան պատ մա կան 
զար գաց ման ո րո շա կի փու լում, ա պա հո վում է 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի օպ տի մալ զար գա-
ցումն պե տու թյան և ան ձի, ինչ պես նաև հա-
սա րա կու թյան ու ան ձի միջև: Սո ցիա լա կան 
պե տու թյու նը այն կա տա րե լու թյունն է, ո րին 
մարդ կու թյու նը ձգտել է բա զում դա րե րի ըն-
թաց քում: Այն պե տա կան շի նա րա րու թյան նոր 
ո րակ է, ո րի գոր ծու նեու թյու նը հիմն ված է սո-
ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի ճա նաչ ման 
և ե րաշ խա վոր ված պաշտ պա նու թյան վրա: 
Սո ցիալ-տնտե սա կան, մշա կու թա յին բնա պահ-
պա նա կան և այլ ի րա վունք նե րը, մար դու և 
քա ղա քա ցու ա զա տու թյուն ներն ու օ րի նա կան 
շա հե րը ա պա հո վում են մար դու ար ժա նա պա-
տիվ գո յու թյու նը: Սո ցիա լա կան պե տու թյան 
հիմ նա կան խնդի րը անհ րա ժեշտ ու բա վա-
րար քա ղա քա կան, սո ցիալ-տնտե սա կան ու 
հոգևոր-բա րո յա կան պայ ման նե րի ստեղ ծումն 
է մար դու ար ժա նա պա տիվ կյան քի, ան հա տի 
ա զատ ու բազ մա կող մա նի զար գաց ման հա-
մար: Ի րա պես քա ղա քա կիրթ է հա մար վում 
այն պե տու թյու նը, ո րը կողմ նո րոշ ված է ար դա-
րու թյան, մարդ կա յին ար ժա նա պատ վու թյան, 
ա զա տու թյան գա ղա փար նե րի վրա: Այդ պի սի 
պե տու թյան հա մար բարձ րա գույն ար ժե քը և 
ա մե նա մեծ կա պի տա լը մար դն է, նրա հիմ նա-
կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը, այդ 
թվում՝ սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք ներ: XIX 
դա րի կե սե րին գեր մա նա կան հե գել յան դպրո-
ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից ա ռաջ քաշ վեց 
պե տու թյան նոր տե սա կի ստեղծ ման գա ղա-
փա րը1: Գեր մա նա ցի փի լի սո փա, ի րա վա գետ, 

1 Տե՛ս Գ. Հա րու թյուն յան, Ա. Վա ղարշ յան. «ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան մեկ նա բա նու թյուն ներ«, Երևան, 2010թ, էջ 48:
2 Տե՛ս Գ. Հա րու թյուն յան – Սահ մա նադ րա կան մշա կույթ, պատ մու թյան դա սե րը և ժա մա նա կի մար տահ րա վեր նե րը: 

Երևան 2016թ., էջ 181:
3 Տե՛ս Գ. Հա րու թյուն յան, Ա.Վա ղարշ յան. «ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան մեկ նա բա նու թյուն ներ», Երևան, 2010թ, էջ 48:

պե տա կա նա գետ Լո րենց Ֆոն Շ տայ նը (1815-
1890թթ) ա ռա ջինն էր, ով 1850թ. գի տա կան 
շրջա նա ռու թյան մեջ դրեց «Սո ցիա լա կան պե-
տու թյուն» հաս կա ցու թյու նը: Այն վկա յում է պե-
տու թյան նոր ո րա կի ա ռա ջաց ման մա սին, հա-
մա ձայն ո րի` պե տու թյու նը պար տա վո րու թյուն 
է ստանձ նում հոգ տա նել իր քա ղա քա ցի նե րի 
սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյան հա մար2: 
Սո ցիա լա կան է կոչ վում այն պե տու թյու նը, ո րը 
ձգտում է իր բնակ չու թյան հա մար ա պա հո-
վել ար ժա նա պա տիվ և անվ տանգ գո յու թյան 
պայ ման ներ, աշ խա տանք, բա րեն պա սատ 
կեն սա կան մի ջա վայր, բո լո րի հա մար հա մե-
մա տա բար մատ չե լի կեն սա կան հնա րա վո րու-
թյուն ներ: Սո ցիա լա կան պե տու թյու նը գույ քա-
յին և այլ սո ցիա լա կան տար բե րու թյուն նե րը 
հար թեց նում է ազ գա յին ե կա մու տի մի մա սը 
հօ գուտ ա նա պա հով նե րի վե րա բաշ խե լու մի-
ջո ցով, ստեղ ծում է սո ցիա լա կան ա պա հո վագ-
րու թյան և բո լո րի հա մար մատ չե լի կրթա կան, 
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գեր, ի րա կա-
նաց նում է մշա կույ թի զար գաց ման, զբաղ-
վա ծու թյան ա պա հով ման, աշ խա տա վոր նե րի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ծրագ րեր, 
սո ցիա լա կան օգ նու թյուն է մա տու ցում գոր-
ծա զուրկ նե րին, մայ րու թյա նը, ման կու թյա նը, 
կա րի քա վոր նե րին, ե րի տա սար դու թյա նը և այլ 
խո ցե լի հա սա րա կա կան շեր տե րին3: Ժա մա-
նա կա կից սո ցիա լա կան պե տու թյան բնո րոշ 
հատ կա նի շը սո ցիա լա կան շու կա յա կան տնտե-
սու թյունն է, դրա բնա կա նոն գոր ծու նեու թյու նը: 
Սո ցիա լա կան շու կա յա կան տնտե սու թյան պայ-
ման նե րում ե լա կե տա յին է հա մար վում «ա զատ 
ան հա տի հա յե ցա կար գը», ըստ ո րի՝ վեր ջինս 
«ինք նու րույն է և պա տաս խա նա տու իր գոր ծո-

ՎԱԽԹԱՆԳ ԲԱԲԱՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, իրավունքի և սոցիոլոգիայի ինստիտուտի հայցորդ, 
ՀՀ Միասնական սոցիալական ծառայության նշանակման վարչության երրորդ բաժնի պետ
________________________________________________________________________________________________________

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
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ղու թյուն նե րի հա մար»: Տվյալ դեպ քում չի ան-
տես վել այն,որ ան հա տի ա զատ զար գա ցումն 
ան խու սա փե լիո րեն հան գեց նում է ո րո շա կի 
ան հա վա սա րու թյուն նե րի, որ պի սիք մեղ մե-
լուն պետք է ուղղ ված լի նեն մի շարք լծակ ներ՝ 
սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյուն, սո ցիա լա կան 
ա պա հո վագ րու թյուն և սո ցիա լա կան օգ նու-
թյան նպա տա կա յին քա ղա քա կա նու թյուն: Սո-
ցիա լա կան պե տու թյան սկզբունքն ուղղ ված է 
սո ցիա լա կան ար դա րու թյա նը, այն պար տադ-
րում է պե տու թյանն ա պա հո վել ար դար սո-
ցիա լա կան կարգ: Սո ցիա լա կան պե տու թյան 
սկզբուն քը ոչ միայն ընդ հա նուր ծրագ րա յին 
դրույթ է կամ սահ մա նադ րաի րա վա կան ու ղե-
նիշ, այլ նաև՝ պար տա դիր սահ մա նադ րա կան 
նորմ4: Պե տու թյան սո ցիա լա կան բնու թագ րու-
թյունն ա ռա ջին ան գամ իր ար տա հայ տու թյունն 
է գտել Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ-
մից հե տո ըն դուն ված Արևմտ յան Եվ րո պա յի մի 
շարք երկր նե րի (Ի տա լիա, Ֆ րան սիա, Գեր մա-
նիա) սահ մա նադ րու թյուն նե րում: Այ նու հետև 
այն իր ամ րագ րու մը ստա ցավ ներ կա ԱՊՀ 
շատ երկր նե րի, այդ թվում նաև Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան մեջ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ-
մա նադ րու թյան ա ռա ջին հոդ վա ծը սահ մա-
նում է, որ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը 
ինք նիշ խան, ժո ղովր դա վա րա կան, սո ցիա լա-
կան, ի րա վա կան պե տու թյուն է»: Սահ մադ-
րու թյան ան փո փո խե լի հոդ վա ծով Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյու նը ճա նաչ վում է որ պես 
սո ցիա լա կան-ի րա վա կան պե տու թյուն5: Սահ-
մադ րու թյան նշված դրույ թը նորմ սկզբունք 
է, վար քագ ծի պար տա դիր կա նոն, այն օժտ-
ված է ան մի ջա կան գոր ծո ղու թյան ի րա վա զո-
րու թյամբ: Սահ մա նադ րա կան նշված դրույ թը 
գոր ծո ղու թյան ծրա գիր և բո վան դա կու թյուն 
է պե տա կան գոր ծու նեու թյան և հա սա րա կա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րի բո լոր ո լորտ նե րում: 
Սո ցիա լա կան պե տու թյան կա յա ցումն ա նընդ-
հատ և մշ տա կան գոր ծըն թաց է: Սո ցիա լա-
կան պե տու թյան հիմ նա կան բնու թագ րիչ նե-

4 Տե՛ս Գ. Դա նիել յան, Վ. Այ վազ յան, Ա. Մա նաս յան, « Սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի հա յե ցա կար գի դրույթ նե-
րը և դրանց ի րաց ման հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը ՀՀ-ում». Գի տա գործ նա կան հե տա զո տու թյուն, Երևան, 2015թ., 
էջ 137-138:

5 Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի հա յե ցա կարգ, Երևան, 2014, էջ 39:
6 Գ. Հա րու թյուն յան « Սահ մա նադ րա կան մշա կույթ, պատ մու թյան դա սե րը և ժա մա նա կի մար տահ րա վեր նե րը» 

Երևան, 2016թ., էջ 186-189:

րից անհ րա ժեշտ է ա ռանձ նաց նել՝ ա) մարդ-
կանց սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյան և 
բա րե կե ցու թյան բարձ րաց ման օ րենսդ րա կան 
ե րաշ խիք նե րի ա պա հո վու մը, բ) սո ցիա լա կան 
պաշտ պան վա ծու թյան պե տա կան և ոչ պե տա-
կան անհ րա ժեշտ ինս տի տու ցիո նալ հա մա-
կար գե րի ստեղ ծումն ու դրանց հստակ աշ խա-
տան քի ա պա հո վու մը, գ) կեն սան վա զա գույ նի 
ե րաշ խա վո րու մը, դ) ան հա տի ա զատ զար գաց-
ման, դա վա նան քի ու նա խա սի րու թյուն նե րի 
ան կաշ կանդ ի րաց ման ինչ պես նաև բա նա-
կան ինք նադրսևոր ման ե րաշ խիք նե րի ա պա-
հո վու մը, ե) այդ սկզբուն քի ի րա կա նաց ման 
անշր ջե լիու թյան ե րաշ խա վո րու մը, զ) մար դու 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար տա դա-
տա կան ա պա հո վու մը, է) շու կա յա կան տնտե-
սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի սո ցիա լա կան 
բնույ թի ե րաշ խա վո րու մը և այլն: Սո ցիա լա-
կան պե տու թյու նը, մի կող մից, ա պա հո վե լով 
սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյան ո րո շա կի 
մի ջա վայր, դնե լով, այս պես կոչ ված, ներ քին 
չա փա ձո ղը, մյուս կող մից՝ անհ րա ժեշտ մի ջա-
վայր պետք է ստեղ ծի, որ պես զի հա վա սար 
ի րա վունք ներ ու նե ցող ա մեն մի ան հատ իր 
բա նա կան կա րո ղու թյուն նե րին ու օ րի նա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան 
ինք նադրսևոր ման դաշտ ստա նա6: Սո ցիա լա-
կան պե տու թյան սահ մա նադ րա կան սկզբուն-
քով պայ մա նա վոր ված մյուս կարևոր հար ցը 
սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի և այս ո լոր տում 
պե տու թյան նպա տակ նե րի սահ մա նադ րա կան 
ամ րագ րումն է: Ա մե նա կարևորն այս տեղ այն է, 
որ «դա սա կան» հիմ նա կան ի րա վունք նե րը պե-
տու թյուն նե րի հա մար պար տա դիր են, և դրանց 
ի րա գործ ման ծա վա լը չի կա րող տար բեր լի նել 
կամ կախ ված լի նել պե տու թյան հա յե ցո ղու թյու-
նից: Այս պես՝ «դա սա կան» հիմ նա կան ի րա-
վունք ներ հան դի սա ցող կյան քի ի րա վուն քը, 
բնա կա րա նի անձռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քը, 
օ րեն քի առջև ընդ հա նուր հա վա սա րու թյու նը, 
խոս քի ա զա տու թյու նը, ընտ րե լու ի րա վուն քը 
կամ մյուս հիմ նա կան ի րա վունք նե րը չեն կա-
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րող, կախ ված պե տու թյան հնա րա վո րու թյուն-
նե րից, պե տու թյան կող մից մաս նա կիո րեն 
պաշտ պան վել: Դրանք ու նեն ուղ ղա կի ներ-
գոր ծու թյուն և խախտ վե լու դեպ քում են թա կա 
են դա տա կան պաշտ պա նու թյան, նե րառ յալ՝ 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում: Մինչ դեռ 
սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րը, որ պես կա նոն, 
ան մի ջա կա նո րեն գոր ծող ի րա վունք ներ չեն, և 
այդ ի րա վունք նե րի մեծ մա սի ի րա կա նաց ման 
ծա վալ նե րը կախ ված են պե տու թյան հնա րա-
վո րու թյուն նե րից և պա հան ջում են պե տու թյան 
պո զի տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ: Օ րի նակ՝ պե տու-
թյան տնտե սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րով 
պայ մա նա վոր ված՝ անվ ճար բժշկա կան օգ-
նու թյան ծա վալ նե րը կա րող են երկ րից եր կիր 
տար բեր լի նել, իսկ պե տու թյունն իր օ րենսդ-
րու թյան մի ջո ցով ո րո շում է դրանց ծա վա լը7: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա-
նադ րու թյան 82-85-րդ հոդ ված նե րում, որ պես 
օ րենսդ րա կան ե րաշ խիք ներ, ամ րագր վել են 
աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի, սո ցիա լա կան 
ա պա հո վու թյան ար ժա նա պա տիվ գո յու թյան 
և նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի, ա ռող ջու թյան 
պահ պա նու թյան ի րա վունք նե րը8: Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյունն, ի րեն հռչա կե լով սո-
ցիա լա կան պե տու թյուն, ստանձ նում է սո ցիա-
լա կան ո րո շա կի քա ղա քա կա նու թյուն վա րե լու 
պար տա վո րու թյուն: Այդ քա ղա քա կա նու թյու նը 
պետք է նպա տա կամղ ված լի նի Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի սո ցիա լա-
կան նվա զա գույն կա րիք նե րի բա վա րար մա նը: 
Անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ սո ցիա լա-
կան նվա զա գույն կա րիք նե րի բա վա րար մանն 
ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րը պե տու թյու նը պար-
տա վոր է ձեռ նար կել ել նե լով պե տու թյան ներ-
կա հնա րա վո րու թյուն նե րից և այն հաշ վով, որ 
սո ցիա լա կան ո լոր տում ներդր վող մի ջոց ներն 
ու նե նան ա նընդ հատ ա ճող մի տում: Սո ցիա-
լա կան ի րա վունք նե րը ա պա հո վում են կյան քի 
հա մար ար ժա նա վա յել կեն սա պայ ման ներ և 
սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյուն9: Սո ցիա-
լա կան ի րա վունք նե րի՝ մար դու ի րա վունք նե րի 

7 Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան փո փո խու թյուն նե րի նա խա գիծ և մեկ նա բա նու թյուն ներ, Երևան, 2015թ., էջ 111-112:
8 Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն, Երևան, 2015թ. էջ 36-37:  
9 Տե՛ս Վ.Պո ղոս յան, « Մար դու ի րա վունք ներ». ու սում նա կան ձեռ նարկ, Երևան, 2002թ, էջ 21-22:
10 Տե՛ս Гордон Л. А. Социально-экономические прав человека: своеобразие, особенности, значение для России //

Общественные науки и современность. М., 1997г., N3.стр. 7-8.
11 Տե՛ս Ледях И. А. Социальное государство и права человека // Социальное государство и защита прав человека. М., 

1994г.,стр. 27.

երկ րորդ սերն դի բուն էու թյու նը ուղ ղա կիո-
րեն կապ ված է սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու-
թյան ո լոր տում պե տու թյան կող մից ո րո շա կի 
պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման հետ: 
Սո ցիա լա կան ի րա վունք ներն ու նեն յու րա հա-
տուկ ա ռանձ նա հատ կու թուն ներ, ո րոնք դրանք 
մեծ կախ ման մեջ են դնում պե տու թյան քա-
ղա քա կա նու թյան կա յու նու թյու նից: Այս պի սի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից է քա ղա քա կան 
ու քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի հա մե մատ 
դրանց նկա տե լի նվազ ու նի վեր սա լու թյու նը, 
այ սինքն բնակ չու թյան ո րոշ կա տե գո րիա նե րի 
վրա տա րած վա ծու թյու նը բա զա յին դրույթ նե րի 
(օ րի նակ՝ բա վա րար գո յու թյուն, ար ժա նա պա-
տիվ կյանք, աշ խա տան քի ար դար և բա րեն-
պաստ պայ ման ներ) ոչ խիստ հանձ նա րա րա-
կան կար գի ձևա կերպ ման թույ լատ րե լիու թյու-
նը, դրանց ի րա գործ ման կախ վա ծու թյու նը 
տնտե սա կան ի րա վի ճա կից և պա շար նե րի առ-
կա յու թյու նից10: Սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան աս տի ճա նը կախ ված է ոչ 
միայն դրանց ի րա գործ ման ի րա վա կան մե խա-
նիզմ նե րի կա տա րե լու թյու նից այլև այդ ի րա-
վունք նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նից հա-
սա րա կու թյան տնտե սա կան նե րու ժին: Այդ իսկ 
պատ ճա ռով «օ րեն քում տի պիկ սո ցիա լա կան 
ի րա վունք նե րի սահ մա նու մը, որ քան էլ ի րա վա-
բա նո րեն հան գա մա նա լից դրանք ձևա կերպ-
ված լի նեն, քա ղա քա ցի նե րի հա մար դեռ չի 
նշա նա կում նրանց ի րա վա հա վակ նու թյուն նե րի 
ան մի ջա կան ի րա գործ ման ռեալ հնա րա վո րու-
թյուն» 11: Միա ժա մա նակ պե տու թյան սո ցիա լա-
կան պաշտ պա նու թյան հա մաշ խար հա յին նոր 
հա յե ցա կար գը, ո րը ձևա վոր վում է ար դի քա-
ղա քա կան և սո ցիալ-տնտե սա կան պայ ման-
նե րին հա մա պատս խան պետք է զար գաց նի 
սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու-
նը, ինչ պես մաս նա վոր ի րա վա կան, այն պես 
էլ հան րա յին ի րա վա կան ո լորտ նե րում: Ար դի 
փու լում ի րա վուն քի տե սա բան նե րը, պե տա կա-
նա գետ նե րը, սո ցիո լոգ նե րը գրե թե միա հա մուռ 
են այն կար ծի քում, որ պե տա կա նո րեն կազ-
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մա կերպ ված հա սար կու թյու նը, ան տա րա կույս, 
պար տա կա նու թյուն ու նի զբաղ վել հան րու թյան 
սո ցիա լա կան ա ջակց ման՝ այն տեղ և այն ժա-
մա նակ, որ տեղ և երբ մար դիկ ի վի ճա կի չեն 
ա պա հո վել ի րենց նվա զա գույն կեն սա մա կար-
դա կը: Այդ պար տա կա նու թյունն ուղ ղա կիո րեն 
ամ րագր ված է աշ խար հի պե տու թյուն նե րի 
մեծ մա սի սահ մա նադ րու թյուն նե րում և կոնկ-
րե տաց ված է ըն թա ցիկ օ րենսդ րու թյու նում: 
Ճիշտ է, գո յու թյան ա պա հով ման ա ռաջ նա-
յին և գլ խա վոր պար տա կա նու թյունն ըն կած է 
բուն աշ խա տու նակ մար դու վրա և պե տու թյան 
պա տաս խա նատ վու թյու նը վրա է հաս նում այն 
ժա մա նակ,երբ մար դուն ոչ մի կերպ չի հա ջող-
վում պատ շաճ կեր պով հո գալ իր կա րիք նե րը12: 
Սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի հա մա խումբն 
ամ րագր ված է նաև բազ մա թիվ մի ջազ գա յին 
ի րա վա կան փաս տաթղ թե րում, մաս նա վո րա-
պես, Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր 
հռչա կագ րում (հոդ ված ներ 22,25)13, Տն տե սա-
կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք-
նե րի մա սին դաշ նագ րում (հոդ ված ներ 9-12)14, 
Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա-
յում (հոդ ված ներ 25-27)15, ինչ պես նաև այլ մի-
ջազ գա յին փաս տաթղ թե րում: Պե տու թյան սո-
ցիա լա կան գոր ծա ռույ թի ճա նա չու մը և սա հա-
մա նադ րո րեն ամ րագ րումն ա ռա վել բնո րոշ է 
ազ գա կենտ րոն պե տա կան հա մա կար գե րին և, 
թերևս, նրա ներ դաշ նակ զար գաց ման, անց յա-
լի, ներ կա յի ու ա պա գա յի օր գա նա կան միաս-
նու թյունն ա պա հո վե լու գլխա վոր ե րաշ խիքն է: 
Դա պայ մա նա վոր ված է տե սա կի, մարդ կա յին 
ինք նու թյան պահ պա նու թյան ու ներ դաշ նակ 
զար գաց ման բնա կան օ րի նա չա փու թյամբ16: 

Իր առջև նպա տակ դնե լով կա ռու ցե լու սո-
ցիա լա կան պե տու թյուն՝ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նը ներ կա շրջա նում գտնվում է այդ 
նպա տա կին հաս նե լու ճա նա պար հին, ի րա-
կա նաց վել և ի րա կա նաց վում են հսկա յա ծա-
վալ բա րե փո խում ներ վե րոնշ յալ նպա տա կին 
հաս նե լու ուղ ղու թյամբ: Սո ցիա լա կան պե տու-
թյան կա յա ցու մը են թադ րում է նաև խե լա միտ 

12 Տե՛ս Ջ. Հա կոբ յան. « Ժա մա նա կա կից ի րա վուն քի և օ րենսդռւթ յան հա րա բե րակ ցու թյուն», Երևան, 2001թ, Էջ 75-77:
13 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կա գիր 10.12.1948թ.:
14 Տե՛ս Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի մա սին դաշ նա գիր 16.12.1966թ.:
15 Կոն վեն ցիա ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին 20.11.1989թ.:
16 Տե՛ս Գ. Հա րու թյուն յան « Սահ մա նադ րա կան մշա կույթ, պատ մու թյան դա սե րը և ժա մա նա կի մար տահ րա վեր նե րը» 

Երևան, 2016թ., էջ 183:
17 Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան փո փո խու թյուն նե րի նա խա գիծ և մեկ նա բա նու թյուն ներ, Երևան, 2015թ., էջ 114:

սպա սե լիք նե րի և պա հանջ մունք նե րի խնդրի 
ա ռա ջադ րում: Ե ռա միաս նու թյան մեջ ժո ղովր-
դա վա րա կան, ի րա վա կան, սո ցիա լա կան պե-
տու թյունն ամ բող ջա կան ձևով ներ դաշ նա կում 
է ան հա տի կեն սա գո յի հիմ նա կան սկզբունք-
նե րը՝ ա զա տու թյունն ու հա վա սա րու թյու նը17: 
Սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման 
և պաշտ պա նու թյան վի ճա կով է պայ մա նա վոր-
ված Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա-
նադ րու թյան ա ռա ջին հոդ վա ծով հռչակ ված 
սո ցիա լա կան պե տու թյան կա յա ցու մը: Սո ցիա-
լա կան ո լոր տում պե տու թյան քա ղա քա կա նու-
թյան նպա տակ նե րը ան հա տի ան մի ջա կա նո-
րեն գոր ծող ի րա վունք ներ չեն, և պե տու թյու նը 
դրանք պետք է ի րա գոր ծի իր հնա րա վո րու-
թյուն նե րի շրջա նակ նե րում: Սո ցիա լա կան ի րա-
վունք նե րին վե րա բե րող բո լոր սահ մա նադ րա-
կան դրույթ նե րը կա րող են որ պես չա փո րո շիչ 
օգ տա գործ վել օ րենք նե րի սահ մա նադ րա կա-
նու թյու նը գնա հա տե լու հա մար: Սո ցիա լա կան 
պե տու թյան սահ մա նադ րա կան մո դե լը կան-
խո րո շում է պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան 
նպա տակն ու ուղղ վա ծու թյու նը՝ ա պա հո վե լու 
մար դու ար ժա նա պա տիվ կյան քի, բա վա րար 
կեն սա մա կար դա կի հա մար անհ րա ժեշտ պայ-
ման ներ: Կեն սա պայ ման նե րի շա րու նա կա կան 
բա րե լավ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի ստեղ ծու-
մը գործ նա կան դրսևո րում է ստա նում մար-
դու՝ որ պես բարձ րա գույն ար ժե քի նկատ մամբ 
հո գա ծու թյու նը, նրա ար ժա նա պատ վու թյան 
ճա նա չումն ու հար գու մը: Ար ժա նա պատ վու-
թյու նը են թադ րում է կյան քի ար ժա նա պա տիվ 
պայ ման ներ, այդ թվում՝ բնա կա րա նա յին և 
այլ սո ցիա լա կան հիմ նախն դիր նե րի պատ շաճ 
լու ծում: Շու կա յա կան տնտե սու թյան պայ ման-
նե րում բնակ չու թյան տար բեր շեր տե րի դրա-
մա կան ե կա մուտ նե րը խիստ ան հա մա չափ են, 
ին չը նպաս տում է հա սա րա կու թյան սո ցիա-
լա կան բևե ռաց մա նը, ազ գա յին հա մա խառն 
արդ յուն քի ան հա վա սար բաշխ մա նը և ան հա-
րա ժեշ տու թյուն դարձ նում պե տու թյան ճիշտ 
հաս ցեագր ված սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու-
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թյու նը: Այդ նպա տա կով ՀՀ պե տա կան բյու-
ջեի ծախ սե րի զգա լի մա սը կազ մում են հենց 
սո ցիա լա կան ծախ սե րը: Նման ծախ սե րը ի րա-
կա նաց վում են նաև հա մայն քա յին բյու ջե նե րի 
և տար բեր սո ցիա լա կան ծրագ րե րի հաշ վին՝ 
ա պա հո վե լու հա մար բա վա րար կեն սա մա կար-
դակ, ա ռանց ո րի ան հա նա րին է ան ձի կայն քի 
ո րա կի ա պա հո վու մը: Իսկ կյան քի ո րա կը ո րոշ-
վում է այն հան գա ման քով, թե ինչ պի սի կեն-
սա պայ ման նե րում է ապ րում մար դը, ինչ պես է 
լու ծում իր սննդի, ա ռող ջու թյան, բնա կա րա նի, 
հանգս տի, հա գուս տի և այլ հար ցե րը, ինչ պես 
է պե տու թյու նը նպաս տում ան ձի կե սա մա կար-
դա կի բարձ րաց մա նը18: Պե տու թյան սո ցիա լա-
կան գոր ծա ռույթն ի րե նից ներ կա յաց նում է պե-
տու թյան սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն, 
որն էլ իր հեր թին հա մար վում է պե տու թյան 
ներ քին քա ղա քա կա նու թյան բաղ կա ցու ցիչ մա-
սը: Սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյու նը ո րոշ-
վում է պատ մու թյան, դա րաշր ջա նի կոնկ րետ 
պայ ման նե րով, հա սա րա կու թյան զար գաց ման 
տնտե սա կան, քա ղա քա կան և մ շա կու թա յին 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Ժա մա նա կի ըն-
թաց քում սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյու նը 
ծա վա լել է ինչ պես իր ազ դե ցու թյան ո լորտ-
նե րը,այն պես էլ դրանց բո վան դա կու թյու նը: 
Սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյան ու ղիղ օբ-
յեկտ են հան դի սա նում բո լոր սո ցիա լա կան և 
ժո ղովր դագ րա կան խմբե րը19: Աղ քա տու թյան 
կրճատ մա նը, ան հա սա րու թյան մեղմ մա նը, 
ար ժա նա վա յել ծե րու թյան ա պա հով մա նը, 

18 Տե՛ս «ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ», խմբագրությամբ Գ. Հարությունյան, Ա.Վաղարշյան. Երևան, 
2010թ, էջ 53, 123:

19 Տե՛ս Родионова Л. М.,Содержание и форма социальной функции государства, М.., 2011. стр. 111.
20 Տե՛ս ՀՀ 2014-2025թթ. Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, Երևան, 20142, էջ 117:

բնակ չու թյան խո ցե լի խմբե րի հնա րա վո րու-
թյուն նե րի ընդ լայն մանն ու ժո ղովր դագ րա կան 
ի րա վի ճա կի բա րե լավ մանն ուղղ ված նպա-
տա կա յին սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյու նը 
պե տու թյան գե րա կա յու թյուն նե րից մեկն է20: 
Ընդ հան րաց նե լով աս վա ծը՝ հան գում ենք այն 
եզ րա կա ցու թյա նը, որ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան մեջ ամ րագ-
րե լով, որ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն 
ինք նիշ խան, ժո ղովր դա վա րա կան, սո ցիա լա-
կան, ի րա վա կան պե տու թյուն է», կա տար վել է 
ա ռա ջին վճռա կան ու, բա րե բախ տա բար, ճիշտ 
բնո րո շումն այն հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րի, ո րի նա խադր յալ նե րը ցան կա նում 
ենք ստեղ ծել, և ո րը մեր ազ գա յին ու պե տա-
կան ա ռա ջըն թա ցի ե րաշ խիքն է լի նե լու: Այս 
մո տե ցու մը մեր սահ մա նադ րա կան մշա կույ թի 
լա վա գույն դրսևո րում նե րից է: Խն դիրն այն է, 
որ յու րա քանչ յուր գործ նա կան քայլ ար վի այդ 
ուղ ղու թյամբ, բխի այդ հաս կա ցու թյուն նե րի էու-
թյու նից, ա պա հո վի այդ ուղ ղու թյամբ հա սա րա-
կու թյան զար գա ցու մը: Դրան պետք է ուղղ ված 
լի նեն օ րենսդ րա կան աշ խա տան քը, հա մա-
կար գա յին կա ռուց ված քա յին ու կազ մա կեր պա-
կան վե րա փո խում նե րը, գործ նա կան մե խա-
նիզմ ներն ու դրանց գոր ծադր ման ե ղա նակ նե-
րը, ամ բողջ հա սա րա կու թյան և յու րա քանչ յուր 
ա ռան ձին ի րա վա սուբ յեկ տի վար քա գի ծը: Այս 
հեն քի վրա պետք է գծագր վի նաև սահ մա նադ-
րա կան զար գա ցում նե րի փիլիսոփայությունը: 
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Սույն գի տա կան աշ խա տան քի շրջա նակ-
նե րում քննարկ ման ա ռար կա ենք դարձ րել 
Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի` Սահ մա նադ-
րու թյան պահ պան մա նը հետևե լու գոր ծա-
ռույ թի ի րաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան հա մա-
տեքս տում` վեր ջի նիս դի տար կե լով որ պես սահ-
մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան սուբ յեկտ: 
Նշված թե ման գի տա կան հար թու թյան շրջա-
նակ նե րում դի տար կե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը 
պայ մա նա վոր ված է մի կող մից՝ սահ մա նադ-
րա կան վե րահս կո ղու թյան` որ պես Սահ մա-
նադ րու թյան գե րա կա յու թյան և կա յու նու թյան 
ա պա հով ման կարևո րա գույն գոր ծա ռույ թի 
լիար ժեք, արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման, մյուս 
կող մից՝ ար դի սահ մա նադ րա կան զար գա ցում-
նե րի հա մա տեքս տում այդ գոր ծա ռույ թի ի րաց-
ման հար ցում պե տու թյան գլխի ա ռանձ նա հա-
տուկ դե րա կա տա րու թյան նկա տա ռում նե րով: 

Առ հա սա րակ սահ մա նադ րա կան վե րահս-
կո ղու թյու նը բնո րոշ վում է որ պես հա սա րա կու-
թյան կեն սա գո յի հա մընդ հա նուր ճա նա չում 
գտած ու հաս տա տագր ված կա նոն նե րի պահ-
պա նու թյան ե րաշ խիք, որն ի րա կա նաց վում է 
սահ մա նադ րա կան բո լոր ինս տի տուտ նե րի ու 
մար մին նե րի կող մից1: 

Ե թե ա նա ռար կե լիո րեն ըն դու նենք այն 
հան գա ման քը, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա-
տա րանն իր գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում 
գրան ցել է նկա տե լի և արդ յու նա վետ ձեռք բե-
րում ներ երկ րում սահ մա նադ րա կան ար դա րա-
դա տու թյան ի րա կա նաց ման և սահ մա նադ րա-
կա նու թյան հաս տատ ման հար ցում, ա պա կար-
ծում ենք, որ սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու-
թյան հա մա կար գը կազ մող մյուս մար մին նե րի 
պա րա գա յում նույ նը չենք կա րող ա սել, և այդ 
հար ցում առ կա են մի շարք խնդիր ներ, ո րոնց 

1 Հարությունյան Գ. Գ., Մանասյան Ա. Ա. Սահմանադրական վերահսկողություն, Եր, «Իրավունք», 2015, էջ 21:

ար ձա գան քելն ու լու ծում ներ ա ռա ջադ րելն ի րե-
նից մեծ կարևո րու թյուն է ներ կա յաց նում հատ-
կա պես այն պի սի ժա մա նա կա հատ վա ծում, երբ 
երկ րի ի րա վա քա ղա քա կան կյան քի գերխն դիր-
նե րից մե կը երկ րում սահ մա նադ րա կա նու թյան 
հաս տա տու մն է, իսկ հատ կա պես խորհր դա-
րա նա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի պայ-
ման նե րում այդ հար ցում ա ռա վել մեծ է պե տու-
թյան գլխի դե րը: Մի բան է, երբ ի րա վա կան 
կար գա վո րում նե րի կեն սա գոր ծու մը տես նում 
ենք ի րա կան կյան քում կամ այն, ին չին ուղղ-
ված է ի րա վա կար գա վո րու մը, հայտ նի է մեր 
ի րա կա նու թյա նը, տե սա նե լի և ըն կալ ված է մեր 
կող մից, սա կայն այլ է հար ցը բո լոր այն դեպ-
քե րում, երբ գործ ու նենք այն պի սի ինս տի տու-
տի հետ, որն իր էու թյամբ և բո վան դա կու թյամբ 
նո րույթ է, և, թերևս, գի տա կան հար թու թյան 
շրջա նակ նե րում նման հար ցի ու սում նա սի րումն 
առ կա խնդիր նե րի բա ցա հայտ ման և լու ծում-
նե րի ա ռա ջադր ման, ինչ պես նաև հա մար ժեք 
ըն կա լում ձևա վո րե լու ա ռում նե րով ի րե նից մեծ 
կարևո րու թյուն է ներ կա յաց նում: Այդ պի սին է 
Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի դե րին և կար-
գա վի ճա կին վե րա բե րող հիմ նադ րույթ նե րի ու-
սում նա սիր ման հար ցը, քա նի որ պե տու թյան 
գլխի դե րը կա ռա վար ման խորհր դա րա նա կան 
հա մա կար գում էա կա նո րեն տար բեր վում է կա-
ռա վար ման նա խորդ հա մա կար գե րում նրա 
ու նե ցած դե րից և կար գա վի ճա կից, ին չը, մեր 
կար ծի քով, հան գեց նում է մի ի րա վի ճա կի, երբ 
կամ այն չի ըն կալ վում իր էու թյանն ու բնույ-
թին հա մար ժեք կամ ըն կալ վում է բա ցա ռա պես 
այլ պե տու թյուն նե րի հետ հա մե մա տա կան ներ 
անց կաց նե լու մա կար դա կով, ին չը նույն պես 
բե րում է Նա խա գա հի դե րի թե րի և ոչ ամ բող-
ջա կան ըն կալ ման:

Մեր կող մից նման թե մա յի հա տուկ կա-

ՀԱՍՄԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրոս
ՀՀ սահմանադրական դատարանի իրավախորհրդատվական վարչության գլխավոր մասնագետ
________________________________________________________________________________________________________

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԸ` ՈՐՊԵՍ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ 
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏ
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րևո րու մը և դրան գի տա կան աշ խա տանքի 
շրջա նակ նե րում անդ րա դարձ կա տա րե լը 
նպա տակ է հե տապն դում Նա խա գա հին վե-
րա բե րող սահ մա նադ րաի րա վա կան դրույթ նե-
րի ու սում նա սիր ման արդ յուն քում հստա կեց նել 
Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի սահ մա նադ-
րաի րա վա կան կար գա վի ճա կը և բա ցա հայ տել 
Սահ մա նադ րու թյան պահ պան մա նը հետևե լու 
գոր ծա ռույ թի ի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը: 

Սահ մա նադ րու թյան` «Հան րա պե տու թյան 
նա խա գա հի կար գա վի ճա կը և գոր ծա ռույթ-
նե րը» վեր տա ռու թյամբ 123-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սով սահ ման վում է, որ Հան րա պե տու թյան 
նա խա գա հը հետևում է Սահ մա նադ րու թյան 
պահ պան մա նը: Սահ մա նադ րու թյան պահ-
պան մա նը հետևե լու գոր ծա ռույ թի ի րա ցու մը 
Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը ի րա գոր ծում 
է նախ և ա ռաջ Սահ մա նադ րա կան դա տա րան 
դի մե լու մի ջո ցով, ըստ այդմ էլ, Սահ մա նադ րու-
թյան` «Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե լը» 
վեր տա ռու թյամբ 169-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով 
սահ ման վում է, որ Հան րա պե տու թյան նա խա-
գա հը կա րող է դի մել Սահ մա նադ րա կան դա-
տա րան Սահ մա նադ րու թյան 129-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով, 139-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, 150-
րդ հոդ վա ծով, ինչ պես նաև 168-րդ հոդ վա ծի 
1-ին և 4-րդ կե տե րով սահ ման ված դեպ քե րում: 
Ե թե ու շադ րու թյուն դարձ նենք վե րոնշ յալ 169-
րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րում նե րին, ո րով 
սահ ման վում է Սահ մա նադ րա կան դա տա րան 
դի մող սուբ յեկտ նե րի շրջա նա կը և այն հար-
ցե րը, ո րոնց կա պակ ցու թյամբ կա րող են դի-
մել, պարզ է դառ նում, որ բո լոր սուբ յեկտ նե րի 
դեպ քում, բա ցի Հան րա պե տու թյան նա խա գա-
հից, հղում է կա տար վում Սահ մա նադ րու թյան` 
«Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի լիա զո րու-
թյուն նե րը» վեր տա ռու թյամբ 168-րդ հոդ վա ծին 
կամ դրանք հստակ ար տա ցո լում են վե րոնշ յալ 
հոդ վա ծով ամ րագր ված լիա զո րու թյուն նե րից 
որևէ մե կը: Ինչ վե րա բե րում է Նա խա գա հի 
կող մից Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե-
լուն, ա պա այս տեղ թե՛ զուտ ձևա կերպ ման, թե՛ 
բո վան դա կա յին ա ռու մով դրսևոր վել է ա ռանձ-
նա հա տուկ մո տե ցում: Այդ կար գա վո րում նե րի 
հա մա ձայն` Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը 
կա րող է դի մել Սահ մա նադ րա կան դա տա րան 
ինչ պես Սահ մա նադ րու թյան 168-րդ հոդ վա ծի 
1-ին և 4-րդ մա սե րով, այն պես էլ Սահ մա նադ-

րու թյան 129-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով, 139-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սով և 150-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված դեպ քե րում, ո րոնք, մաս նա վո րա-
պես, վե րա բե րում են օ րեն քի ստո րագր ման, 
իր կող մից ըն դուն վող հրա մա նագ րե րի և կար-
գադ րու թյուն նե րի առն չու թյամբ ի րեն ներ կա-
յաց վող ա ռա ջար կու թյուն նե րի և միջ նոր դու-
թյուն նե րի և Կա ռա վա րու թյան կազ մա վոր ման 
հար ցե րին: Սահ մա նադ րու թյան 169-րդ հոդ-
վա ծի ու սում նա սիր ման արդ յուն քում պարզ է 
դառ նում, որ ի տար բե րու թյուն ՍԴ դի մող մյուս 
սուբ յեկտ նե րի, ո րոնց կող մից բարձ րաց վող 
հար ցե րի շրջա նա կը տե ղա վոր վում է Սահ մա-
նադ րու թյան` «Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
լիա զո րու թյուն նե րը» վեր տա ռու թյամբ 168-րդ 
հոդ վա ծի սահ ման նե րում, Նա խա գա հի պա րա-
գա յում վկա յա կոչ վում են նաև Սահ մա նադ րու-
թյան այլ դրույթ ներ, ո րոնց հիմ քով ևս վեր ջինս 
ի րա վա սու է դի մել Սահ մա նադ րա կան դա տա-
րան: Ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է տպա վո րու-
թյուն ստեղծ վել, որ Սահ մա նադ րա կան դա տա-
րան դի մե լու ա ռու մով Նա խա գա հին տրված 
է ա ռա վել լայն լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ, 
ին չի առն չու թյամբ, սա կայն, հարկ ենք հա մա-
րում ա ռանձ նաց նել հետևյալ նկա տա ռում նե րը. 
նախ, Նա խա գա հի կող մից Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րան դի մե լու հիմ քե րի ու սում նա սի րու-
մից պարզ է դառ նում, որ դրան ցից ոչ բո լորն են 
նա խա տես ված Սահ մա նադ րա կան դա տա րա-
նի լիա զո րու թյուն ներն ամ րագ րող Սահ մա նադ-
րու թյան 168-րդ հոդ վա ծով. մաս նա վո րա պես` 
Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նի լիա զո րու թյուն նե րի 
շար քում Սահ մա նադ րու թյան 129-րդ հոդ վա ծի 
1-ին, 139-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սե րով, ինչ պես 
նաև 150-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հար-
ցե րի վե րա բեր յալ եզ րա կա ցու թյուն տա լու կամ 
ո րո շում կա յաց նե լու առն չու թյամբ որևէ դրույթ 
նա խա տես ված չէ: Ըստ այդ Սահ մա նադ րու-
թյան տեքս տից՝ նույ նիսկ պարզ չի դառ նում, 
թե այդ հար ցե րով Սահ մա նադ րա կան դա տա-
րա նը կա յաց նե լու է ո րո շում թե տա լու է եզ րա-
կա ցու թյուն, մինչ դեռ Սահ մա նադ րու թյան 167-
րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով հստակ սահ ման վում 
է, որ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի լիա զո-
րու թյուն նե րը սահ ման վում են Սահ մա նադ րու-
թյամբ, իսկ կազ մա վոր ման և գոր ծու նեու թյան 
կար գը` Սահ մա նադ րու թյամբ և Սահ մա նադ-
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րա կան դա տա րա նի մա սին օ րեն քով: Ս տաց-
վում է, որ Սահ մա նադ րու թյամբ Նա խա գա հին 
տրվել է մի շարք հար ցե րով Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րան դի մե լու ի րա վա սու թյուն, սա կայն 
մյուս կող մից Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նին 
չի տրվել հա մա պա տաս խան լիա զո րու թյուն 
Նա խա գա հի կող մից բարձ րաց րած հար ցե րով 
գոր ծի քննու թյուն ի րա կա նաց նե լու և ո րո շում 
կամ եզ րա կա ցու թյուն կա յաց նե լու հա մար: Ե թե 
փոր ձենք այդ հա կա սու թյու նը հար թել մեկ նա-
բա նու թյան մի ջո ցով, կար ծում ենք, դրա կան 
արդ յուն քի չենք հան գի, քա նի որ վե րոնշ յալ 
դեպ քե րը, ո րոնց հիմ քով Նա խա գա հը կա րող է 
դի մել Սահ մա նադ րա կան դա տա րան, չենք կա-
րող «տե ղա վո րել» Սահ մա նադ րա կան դա տա-
րա նի այս կամ այն լիա զո րու թյան շրջա նակ նե-
րում, քա նի որ այդ գոր ծե րը թե՛ բո վան դա կա-
յին, թե՛ ժամ կետ նե րի ա ռու մով ա ռանձ նա նում 
են միայն ի րենց բնո րոշ հատ կա նիշ նե րով: 

Վե րը նշված հա կա սու թյա նը կա րե լի է 
ա սել լու ծում է տրվել «Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի մա սին» ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
օ րեն քով (այ սու հետ` Օ րենք): Օ րեն քի` «Սահ-
մա նադ րա կան դա տա րա նում գոր ծե րի քննու-
թյան և լուծ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը» 
վեր տա ռու թյամբ 8-րդ գլ խում, ըստ հեր թա-
կա նու թյան, հստակ սահ ման ված են Սահ մա-
նադ րու թյան 168-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի յու րա քանչ յուր 
լիա զո րու թյամբ գոր ծե րի քննու թյան ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը: Այդ գլխում, ի թիվս 
ՍԴ-ի «հստակ ամ րագր ված» լիա զո րու թյուն նե-
րի, նա խա տես ված են նաև Ազ գա յին ժո ղո վի 
ըն դու նած օ րեն քի` Սահ մա նադ րու թյա նը հա-
մա պա տաս խա նու թյու նը ո րո շե լու վե րա բեր յալ 
գոր ծե րի քննու թյան (հոդ ված 73), ինչ պես նաև 
Սահ մա նադ րու թյան 139-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սով և 150-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հար-
ցե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րի քննու թյան կար-
գը: Ինչ պես տես նում ենք, Սահ մա նադ րա կան 
կար գա վո րում նե րի միջև առ կա հա կա սու թյու-
նը օ րենսդ րա կան մա կար դա կով ստա ցել է իր 
լու ծու մը, սա կայն կար ծում ենք, որ Նա խա գա-
հին ըն ձեռ ված` Սահ մա նադ րա կան դա տա րան 
դի մե լու ի րա վուն քը պետք է հստակ և ի րա կան 

2 Հարությունյան Գ. Գ. Սահմանադրական մշտադիտարկումը որպես սահմանադրականության դեֆիցիտի հաղթա-

հարման երաշխիք /Հայեցակարգային մոտեցումներ/, զեկույց Երևանյան միջազգային խորհրդաժողովում, 21 
հոկտեմբերի 2016թ., էջ 14: 

լի նի թե՛ զուտ ձևա կան ամ րագր ման, թե՛ բո-
վան դա կա յին կեն սա գործ ման ա ռու մով, քա նի 
որ խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա մա-
կար գում Նա խա գա հին Սահ մա նադ րու թյան 
պահ պան մա նը հետևե լու ա ռա քե լու թյամբ 
օժ տե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ոչ միայն ամ-
րագ րել, որ «Նա խա գա հը հետևում է Սահ մա-
նադ րու թյան պահ պան մա նը», այլ նրան օժ տել 
այն պի սի գոր ծուն և ի րա կան լիա զո րու թյուն նե-
րով և այդ լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
օ րենսդ րա կան կա ռու ցա կար գերն ու ըն թա ցա-
կար գերն այն քան հստակ սահ մա նել, որ ի րա-
կան կյան քում տե սա նե լի լի նի Նա խա գա հի 
կող մից Սահ մա նադ րու թյան պահ պան մա նը 
հետևե լու գոր ծա ռույ թի ի րա ցու մը: Ի հիմ նա վո-
րումն մեր դիր քո րոշ ման՝ հարկ ենք հա մա րում 
ներ կա յաց նել նաև այլ հե ղի նակ նե րի տե սա-
կետ նե րը վե րոնշ յալ հար ցադր ման կա պակ-
ցու թյամբ: Ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի 
դոկ տոր պրո ֆե սոր Գ. Հա րու թյուն յա նի կող-
մից նշվում է, որ «Մի ջազ գա յին սահ մա նադ-
րա կան պրակ տի կա յում, որ պես կա նոն, Նա-
խա գա հը հան դի սա նում է Սահ մա նադ րու թյան 
գե րա կա յու թյան ա պա հով ման քա ղա քա կան 
ե րաշ խա վո րը: Դրա հա մար անհ րա ժեշտ է, 
մաս նա վո րա պես, գոր ծուն սահ մա նադ րաի րա-
վա կան բո վան դա կու թյուն հա ղոր դել այն պի սի 
սահ մա նադ րա կան դրույթ նե րի, ինչ պի սիք են 
«Նա խա գա հը հետևում է Սահ մա նադ րու թյան 
պահ պան մա նը» (տե՛ս Ֆ րան սիա (հոդվ. 5), 
Լե հաս տան (հոդվ. 126, կետ 2), Հա յաս տան 
(հոդվ. 123), «Նա խա գա հը հան դի սա նում է 
Սահ մա նադ րու թյան ե րաշ խա վո րը» (տե՛ս Ռու-
սաս տա նի Դաշ նու թյուն, հոդվ. 80, մաս 2), 
«Նա խա գահն ա պա հո վում է ...ժո ղովր դա վա-
րա կան ինս տի տուտ նե րի նոր մալ գոր ծո ղու-
թյու նը...» (Պոր տու գա լիա, հոդվ. 120), «Նա-
խա գահն ա պա հո վում է պե տա կան մար մին-
նե րի նոր մալ գոր ծու նեու թյու նը» (Ս լո վա կիա, 
հոդվ. 101, մաս 1) և այլն2»:

Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի սահ-
մա նադ րաի րա վա կան կար գա վի ճա կի բա ցա-
հայտ ման արդ յուն քում կա րող ենք ի րա վամբ 
փաս տել, որ նրա գլխա վոր դե րա կա տա րու-
մը սահ մա նադ րա կան կար գի պահ պա նումն 
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է, ին չը բնո րոշ է խորհր դա րա նա կան կա ռա-
վար ման ձև ու նե ցող մի շարք երկր նե րի պե-
տու թյան գլխի կար գա վի ճա կին: Սա կայն մեր 
ի րա կա նու թյան պայ ման նե րում, հա վա նա բար 
նաև պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, 
որ սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա վո րում-
նե րը դեռ ամ բող ջա պես մեկ նա բան ված և ըն-
կալ ված չեն, Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի 
կար գա վի ճակն ա ռա վե լա պես ըն կալ վում է որ-
պես ա րա րո ղա կար գա յին, խորհր դան շա կան 
ա ռանց լուրջ գոր ծուն լիա զո րու թյուն նե րի, ին-
չը մեր հիմ նա կան մտա հո գու թյուն նե րից մե կն 
է, ո րի առն չու թյամբ անհրա ժեշտ ենք հա մա-
րում նշել հետևյա լը. Հան րա պե տու թյան նա-
խա գա հի կար գա վի ճա կի ա ռանց քա յին բա-
ղադ րի չը Սահ մա նադ րու թյան պահ պան մա նը 
հետևե լու գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման ի րա-
վա զո րու թյամբ օժտ ված լի նելն է, ին չը պետք է 
օ րենսդ րու թյան մա կար դա կով ստա նա իր կեն-
սա գործ ման կա ռու ցա կար գե րի ու ըն թա ցա-
կար գե րի հստակ ամ րագ րում վե րը նշված գոր-
ծա ռույ թի լիար ժեք ու արդ յու նա վետ ի րա գործ-
ման հա մար: Այս ա ռու մով հարկ է հի շա տա կել 
պրո ֆե սոր Վ. Չիր կի նի խոս քե րը, ով գտնում է, 
որ պե տու թյան գլուխն ի րա կա նաց նում է սահ-
մա նադ րա կան կար գի պաշտ պա նի կամ ե րաշ-
խա վո րի գոր ծա ռույթ, ո րը նշա նա կում է նաև 
Սահ մա նադ րու թյան պաշտ պա նու թյան գոր-
ծա ռույ թի ի րա կա նա ցում3: Իսկ գեր մա նա ցի 
ի րա վա գետ ներ Ի զեն զեեն և Կիր հո վը գտնում 
են, որ խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա-
մա կարգ ու նե ցող Գեր մա նիա յում նա խա գահն 
առն վազն ա րա րո ղա կար գա յին մա կար դա-
կում թիվ մեկ պե տա կան պաշ տոն յան է, ո րը 
վե րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում սահ-
մա նադ րա կան հա մա կար գի լե գի տի մու թյան 
նկատ մամբ և մաս նակ ցում է քա ղա քա կան հա-
մա կար գի ձևա վոր մանն ու գոր ծու նեու թյա նը4: 

Անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում հստակ ընդգ-
ծել նաև այն հան գա ման քը, որ դժվար է պատ-
կե րաց նել Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի 
կող մից սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան 
լիար ժեք ի րա գոր ծումն ա ռանց սահ մա նադ-
րա կան մշտա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման, 

3 Чиркин В.Е., Глава государства, Москва, 2010, ст. 192.
4 Й. Изензее, П. Кирхофф, Государственное право Германии, Москва, 1994, ст. 225-230.

ին չի շնոր հիվ է միայն հնա րա վոր վեր հա նել, 
գնա հա տել ու վե րա կանգ նել խախտ ված սահ-
մա նադ րա կան հաշ վեկ շի ռը: Իսկ թե ինչ ե ղա-
նա կով ու մի ջոց նե րով պետք է Նա խա գա հի 
կող մից ի րա կա նաց վի այդ մշտա դի տար կու մը, 
կար ծես թե դեռևս ան հայտ է թե՛ Սահ մա նադ-
րու թյան, թե՛ օ րենսդ րու թյան հար թու թյամբ, ին-
չի կա պակ ցու թյամբ հարկ ենք հա մա րում նշել 
հետևյա լը. ե թե ե լա կետ է ըն դուն վել այն գա ղա-
փա րը, որ ի րեն ըն ձեռ ված լիա զո րու թյուն ներն 
ի րա կա նաց նե լիս Նա խա գահն ա մեն դեպ քում 
ի րա կա նաց նե լու է նաև սահ մա նադ րա կան 
մշտա դի տար կում, և ըստ այդմ անհ րա ժեշ տու-
թյուն չկա հստակ ամ րագ րել դրա ի րա կա նաց-
ման հնա րա վո րու թյան, ձևե րի ու ե ղա նակ նե րի 
մա սին, ա պա անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում նշել, 
որ պե տա կան յու րա քանչ յուր պաշ տո նա տար 
ան ձի կող մից որևէ գոր ծա ռույ թի ի րա ցում ակն-
կա լե լու հա մար անհ րա ժեշտ է գո նե ընդ հա-
նուր գծե րով, բայց հնա րա վո րինս ո րո շա կի և 
հս տակ ամ րագ րել այդ լիա զո րու թյան կա տար-
ման անհ րա ժեշ տու թյունն ու հնա րա վո րու թյու-
նը: Առ հա սա րակ կար ծում ենք, որ նման ամ-
րագ րու մը կձևա վո րի նաև Նա խա գա հի դե րի 
ճիշտ և հա մար ժեք ըն կա լում, հա կա ռակ պա-
րա գա յում Նա խա գահն ա ռա վե լա պես ըն կալ-
վում է որ պես ոչ գոր ծուն, հիմ նա կա նում ա րա-
րո ղա կար գա յին լիա զո րու թյուն նե րով օժտ ված 
պաշ տո նա տար անձ: Այս ա ռու մով խնդի րը այն 
է, որ վե րը նշված ըն կա լու մը կար ծես թե կրում 
է հա մա կար գա յին բնույթ, ըստ այդմ վտան գե-
լով այն ա ռա քե լու թյան լիար ժեք և արդ յու նա-
վետ ի րա ցու մը, ո րով օժ տել է Հան րա պե տու-
թյան նա խա գա հին ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը: 
Ս րա հետ կապ ված հարկ ենք հա մա րում անդ-
րա դառ նալ Նա խա գա հի ե լույ թին վեր ջի նիս 
երդմ նա կա լու թյան ա րա րո ղու թյան ժա մա նակ: 
Ու շա դիր հետևե լով Նա խա գա հի ե լույ թին` չեք 
կա րող գտնել որևէ միտք, նա խա դա սու թյուն, 
հատ ված, որն ուղղ ված լի նի շեշ տե լու Սահ մա-
նադ րու թյան պահ պան մա նը հետևե լու գոր ծա-
ռույ թի ի րա ցու մը, ին չը մեզ թույլ է տա լիս են-
թադ րե լու, որ մի գու ցե հենց Նա խա գա հի կող-
մից նույն պես հա մար ժեք ըն կալ ված չէ իր դերն 
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ու ա ռա քե լու թյու նը երկ րի ի րա վա քա ղա քա կան 
կյան քում5: 

Վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ անհ րա ժեշտ 
ենք հա մա րում ընդգ ծել Նա խա գա հի կող մից 
ի րա կա նաց վող սահ մա նադ րա կան մշտա դի-
տարկ ման գոր ծուն հա մա կար գի ներդրման 
անհ րա ժեշ տու թյունն ու կարևո րու թյու նը, ընդ 
ո րում, կար ծում ենք, որ ի րա կա նաց վե լիք 
մշտա դի տարկ մա նը վե րա բե րող հիմ նա կան 
և ա ռանց քա յին հար ցադ րում ներն ի րենց ամ-
րագ րու մը պետք է ստա նան օ րենսդ րու թյան 
մա կար դա կով: Վե րոնշ յա լի առն չու թյամբ հարկ 
է հի շա տա կել Գ. Հա րու թյուն յա նի այն եզ րա-
հան գու մը, հա մա ձայն ո րի, սահ մա նադ րա կան 
վե րահս կո ղու թյան հա մա կարգ վա ծու թյունն ու 
ա նընդ հա տու թյու նը հնա րա վոր է միայն սահ-
մա նադ րա կան ախ տո րոշ ման և մշ տա դի տարկ-
ման շա րու նա կա կան գոր ծող ու ամ բող ջա կան 
հա մա կար գի ներդր ման պա րա գա յում6: 

Մեկ այլ հար ցադ րում, ո րին անհ րա ժեշտ 
ենք հա մա րում անդ րա դառ նալ, վե րա բե րում է 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի այն լիա զո րու-
թյա նը, ո րի շրջա նակ նե րում լուծ վում են հան-
րաք վեի, Ազ գա յին ժո ղո վի և Հան րա պե տու-
թյան նա խա գա հի ընտ րու թյուն նե րի արդ յունք-
նե րով ըն դուն ված ո րո շում նե րի հետ կապ ված 
վե ճե րը: Ինչ պես գի տենք ընտ րու թյուն նե րի 
արդ յունք նե րով ըն դուն ված ո րո շում նե րի հետ 
կապ ված վե ճե րով Սահ մա նադ րա կան դա տա-
րան դի մե լու ի րա վունք ու նեն նախ և ա ռաջ 
այդ ընտ րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րը, որ պի-
սի ի րա վուն քը նա խա տես ված է Սահ մա նադ-
րու թյան 169-րդ հոդ վա ծի 11-րդ, 12-րդ մա սե-
րով: Սա կայն բա ցի դրա նից, նույն հոդ վա ծի 
3-րդ մա սով ամ րագր վում է, որ հան րաք վեի և 
Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ընտ րու թյան 
արդ յունք նե րով ըն դուն ված ո րո շում նե րի հետ 
կապ ված վե ճե րով Սահ մա նադ րա կան դա տա-
րան դի մե լու ի րա վունք ու նի Ազ գա յին ժո ղո վի 
խմբակ ցու թյու նը: Ս տաց վում է, որ Ազ գա յին 
ժո ղո վի ընտ րու թյան արդ յուն քով ըն դուն ված 

5 Նախագահ Արմեն Սարգսյանի ելույթը երդմնակալության արարողության ժամանակ, http://www.president.am/hy/
statements-and-messages/item/2018/04/09/President-Armen-Sargsyans-speech-during-inauguration-ceremony/ 

6 Հարությունյան Գ. Գ. Սահմանադրական մշտադիտարկում, Երևան, Նժար, 2016թ., էջ 77:

ո րո շում նե րի հետ կապ ված վե ճե րով Սահ-
մա նադ րա կան դա տա րան դի մե լու ի րա վունք 
ու նեն միայն ԱԺ ընտ րու թյա նը մաս նակ ցած 
կու սակ ցու թյուն նե րը կամ կու սակ ցու թյուն նե-
րի դա շինք նե րը: Այս ա ռու մով գտնում ենք, որ 
ա ռա վել արդ յու նա վետ կլի ներ, ե թե վե րոնշ յալ 
հար ցով նա խա տես վեր նաև Հան րա պե տու-
թյան նա խա գա հի` Սահ մա նադ րա կան դա տա-
րան դի մե լու ի րա վուն քը, քա նի որ Նա խա գա հը 
կոչ ված է ա պա հո վե լու երկ րի ի րա վա քա ղա քա-
կան կյան քում ի րա կա նաց վող գոր ծըն թաց նե-
րի սահ մա նադ րա կա նու թյու նը և վե րը նշված 
հար ցով Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե-
լու ի րա վա սու թյան սահ մա նու մը ևս կն պաս տեր 
Նա խա գա հի այդ ա ռա քե լու թյան ի րա գործ մա-
նը: 

Ամ փո փե լով մեր եզ րա հան գում նե րը` գա-
լիս ենք այն հետևու թյան, որ.

	Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի կար-
գա վի ճա կի գլխա վոր և ա ռանց քա յին 
տար րը Սահ մա նադ րու թյան պահ պան-
մա նը հետևելն է, ո րը պետք է ի րա կա-
նաց վի սահ մա նադ րա կան մշտա դի-
տարկ ման և սահ մա նադ րա կան վե-
րահս կո ղու թյան շրջա նակ նե րում:

	Վե րոնշ յալ գոր ծա ռույթ նե րի լիար ժեք և 
արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար 
անհ րա ժեշտ է օ րենսդ րու թյամբ հստակ 
ամ րագ րել դրանց ի րա կա նաց ման կա-
ռու ցա կար գերն ու ըն թա ցա կար գե րը:

	Հարկ է կեն սա գործ ման հստակ մե խա-
նիզմ ներ ա պա հո վել սահ մա նադ րաի-
րա վա կան այն նոր մե րի հա մար, ո րոնք 
ամ րագ րում են Նա խա գա հի` Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րան դի մե լու հնա-
րա վո րու թյու նը:

	Անհ րա ժեշտ է ներդ նել սահ մա նադ րա-
կան մշտա դի տարկ ման գոր ծուն հա-
մա կարգ` այդ հար ցում գլխա վոր դե րա-
կա տա րու մը տա լով Հան րա պե տու թյան 
նա խա գա հին: 
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«Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա-
բեր յալ» ՀՀ օ րենսգր քի 9-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն՝ վար չա կան ի րա վա խախ տում (զան ցանք) 
է հա մար վում պե տա կան կամ հա սա րա կա կան 
կար գի, սո ցիա լիս տա կան սե փա կա նու թյան, 
քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և ա զա տու-
թյուն նե րի, կա ռա վար ման սահ ման ված կար-
գի դեմ ոտնձգ վող հա կաի րա վա կան, մե ղա վոր 
(դի տա վոր յալ կամ անզ գույշ) այն պի սի գոր ծո-
ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը, ո րի հա մար 
օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված է վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյուն:

«Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե-
րա բեր յալ» ՀՀ օ րենս գիր քը (9-րդ հոդ վա ծի) 
կար գա վո րում է «պե տա կան և հա սա րա կա-
կան կար գի ... սե փա կա նու թյան, քա ղա քա ցի-
նե րի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի, կա-
ռա վար ման սահ ման ված կար գի դեմ ոտնձըգ-
վող հա կաի րա վա կան, մե ղա վոր (դի տա վոր յալ 
կամ անզ գույշ)» այն պի սի գոր ծո ղու թյան կամ 
ան գոր ծու թյան դեպ քում ան ձանց պա տաս-
խա նատ վու թյան են թար կե լու հետ կապ ված 
հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րի հա մար օ րենսդ րու-
թյամբ նա խա տես ված է վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյուն, և «ե թե այդ խախ տում նե րը 
ի րենց բնույ թով քրեա կան պա տաս խա նատ-
վու թյուն չեն ա ռա ջաց նում։ Միա ժա մա նակ 
հե տա զո տու թյան արդ յուն քում անդ րա դարձ է 
կա տար վել «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով ամ-
րագր ված սկզբունք նե րին, որն ի թիվս այլ նի, 
սահ մա նում է, որ վար չա րա րու թյու նը պետք է 

1 Տե՛ս «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 18.02.2004թ., ուժի 
մեջ է մտել 31.12.2004թ., սկզբնաղբյուր՝ ՀՀՊՏ 2004.03.31/18(317)։ Պաշտոնական կայքէջ՝ file:///C:/Users/syuzanna_
vardanyan/Downloads/154962.pdf ։ 

2 Տե՛ս ՀՀ մաքսային օրենսգիրք։ Սկզբնաղբյուր՝ ՀՀՊՏ 2000.08.21/19(117), ուժի մեջ է մտել՝ 01.01.2001թ.։Օրենսգիրքն 
ուժը կորցրել է 17.12.14 ՀՕ-241-Ն ՀՀ օրենքով 02.01.2015 թվականին, բացառությամբ նույն օրենքի 259-րդ հոդվածով 
սահմանված դրույթների:file:///C:/Users/syuzanna_vardanyan/Downloads/95226.pdf 

ուղղ ված լի նի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենք նե րով հե-
տապնդ վող նպա տա կին, և դրան հաս նե լու 
մի ջոց նե րը պետք է լի նեն պի տա նի, անհ րա-
ժեշտ և չա փա վոր (8-րդ հոդ ված)1։ Վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան նպա տա կը ոչ թե 
խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նումն է, 
այլ «վար չա կան ի րա վա խախ տում կա տա րած 
ան ձին դաս տիա րա կել ... օ րենք նե րը պահ պա-
նե լու, ... հա մա կե ցու թյան կա նոն նե րը հար գե-
լու ո գով, ինչ պես նաև կան խել ինչ պես իր իսկ՝ 
ի րա վա խախ տո ղի, այն պես էլ ու րիշ ան ձանց 
կող մից նոր ի րա վա խախ տում նե րի կա տա րու-
մը», հիմք ըն դու նե լով ՎԻՎ օ րենսգր քի 22-րդ 
հոդ վա ծը, ո րի հա մա ձայն, վար չա կան տույ ժը 
հա մար վում է պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց 
և կի րառ վում է, նպա տակ ու նե նա լով վար չա-
կան ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձին դաս-
տիա րա կել օ րենք նե րը պահ պա նե լու, ո գով, 
ինչ պես նաև կան խել ինչ պես իր իսկ` ի րա վա-
խախ տո ղի, այն պես էլ ու րիշ ան ձանց կող մից 
նոր ի րա վա խախ տում նե րի կա տա րու մը: 

Մաք սա յին օ րենսգր քի` «Մաք սա յին կա-
նոն նե րի խախ տում նե րը և պա տաս խա նա-
տվու թյու նը դրանց հա մար» վեր տա ռու թյամբ 
37-րդ գլ խի2 նոր մե րի հա մա կար գա յին վեր լու-
ծու թյու նը թույլ է տա լիս ա ռանձ նաց նել մաք սա-
յին կա նոն նե րի խախտ ման եր կու հիմ նա կան 
խումբ.

ա. մաք սա յին կա նոն նե րի խախ տում ներ, 
ո րոնք չեն առնչ վում պե տու թյան ֆի նան սա
կան շա հե րին, մաք սա յին վճար նե րի վճար ման 

ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀՀ ՊԵԿ իրավաբանական վարչության մաքսային կանոնների խախտումների 
վերաբերյալ վարույթների իրականացման ավագ մաքսային տեսուչ
________________________________________________________________________________________________________

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՉՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՄԱՆ ԿԱՄ ՈՉ ՃՇԳՐԻՏ 
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ
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պար տա կա նու թյան կա տար մա նը, ինչ պես 
նաև այդ պի սի պար տա կա նու թյան կա տար
ման ա պա հով մա նը (օ րենսգր քի 190199.1րդ 
հոդ ված ներ),

բ. մաք սա յին կա նոն նե րի խախ տում ներ, 
ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն վե րա բե րում են պե
տու թյան ֆի նան սա կան շա հե րին և նպա տա
կաուղղ ված են մաք սա յին վճար նե րի վճար
ման պար տա կա նու թյան կա տար ման ա պա
հով մա նը (օ րենսգր քի 200204րդ հոդ ված
ներ): Դրանք վե րա բե րում են, մաս նա վո րա պես, 
մաք սա յին սահ մա նով ապ րանք նե րի և տ րանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի տե ղա փոխ մա նը` մաք-
սա յին հսկո ղու թյու նը շրջան ցե լով, մաք սա յին 
հսկո ղու թյու նից թաքց նե լով, ապ րանք նե րը և 
տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րը չհայ տա րա րագ-
րե լով, մաք սա յին և այլ փաս տաթղ թե րը կամ 
մաք սա յին ա պա հով ման մի ջոց նե րը խա բեու-
թյամբ օգ տա գոր ծե լով: Նշ ված ի րա վա խախ-
տում նե րի դեպ քում այդ չա փով չեն ա պա հով-
վում տվյալ ապ րանք նե րի և տ րանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի կամ դրանց ա ռան ձին խմբա քա նա-
կի մա սով մաք սա տուր քե րի, օ րեն քով սահ ման-
ված հար կե րի, տուր քե րի և այլ պար տա դիր 
վճար նե րի գծով պե տա կան բյու ջեի մուտ քե րը:

Վե րո շա րադր յա լի առն չու թյամբ Սահ մա
նադ րա կան դա տա րա նը3 գտնում է, որ նշված 
բո լոր ի րա վա խախ տում նե րի դեպ քում փաս-
տա ցիո րեն տե ղի է ու նե նում ապ րանք նե րի 
կամ դրանց ո րո շա կի խմբա քա նա կի չհայ տա-
րա րագ րում: Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ օ րենսգր քի 200-202-րդ 
և 204-րդ հոդ ված նե րի ի մաս տով «չհայ տա-
րա րագ րել» հաս կա ցու թյան ներ քո օ րենս դի-
րը նկա տի է ու նե ցել ոչ միայն ապ րանք նե րը 
և տ րանս պոր տա յին մի ջոց ներն ընդ հան րա-
պես չհայ տա րա րագ րե լը (օ րենսգր քի 200 և 
201-րդ հոդ ված ներ), այլ նաև ապ րանք նե րի և 
տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի այն պի սի հայ-
տա րա րագ րու մը, ո րը զու գորդ վում է մաք սա յին 
մար մին մաք սա յին հսկո ղու թյան և մաք սա յին 
ձևա կերպ ման հա մար կեղծ, ա նօ րի նա կան ճա-
նա պար հով ստաց ված, ան վա վեր հա մար ված 
կամ այլ ապ րանք նե րին և տ րանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րին վե րա բե րող փաս տաթղ թեր ներ-

3 Տե՛ս «ՀՀ մաքսային օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի` ՀՀ սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ» ՍԴՈ-920 որոշում, ընդունված 12.10.2010, ուժի մեջ է մտել 12.10.2010թ., սկզբնաղբյուր՝ ՀՊՏ 
2010.10.20/51(785) Հոդ.1151։ Պաշտոնական կայքէջ՝ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=61436 

կա յաց նե լով, կեղծ մաք սա յին ա պա հով ման մի-
ջոց ներ օգ տա գոր ծե լով, ինչ պես նաև ա ռանց 
մաք սա յին մար մին նե րի թույլտ վու թյան` մաք-
սա յին վճա րում նե րի գծով ար տո նու թյուն ներ 
ու նե ցող ապ րանք նե րի և տ րանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ, տնօ րին մամբ և այդ 
ար տո նու թյուն նե րով չպայ մա նա վոր ված նպա-
տակ նե րով այլ ան ձանց հանձ նե լով (օ րենսգր քի 
202 և 204-րդ հոդ ված ներ): Վեր ջին դեպ քե րում 
ևս փաս տա ցիո րեն տե ղի է ու նե նում կոնկ րետ 
ապ րանք նե րի և տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
կամ դրանց կոնկ րետ խմբա քա նա կի չհայ տա-
րա րագ րում: Ընդ ո րում, նշված ի րա վա խախ-
տում ներն ի րենց ի րա վա կան հետևանք նե րով 
այն պի սին են, որ դրանց կա տար ման դեպ քում 
այդ չա փով չեն ա պա հով վում տվյալ ապ րանք-
նե րի և տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կամ 
դրանց ա ռան ձին խմբա քա նա կի մա սով մաք-
սա տուր քե րի, օ րեն քով սահ ման ված հար կե րի, 
տուր քե րի և այլ պար տա դիր վճար նե րի գծով 
պե տա կան բյու ջեի մուտ քե րը:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգր յա լը` սահ մա նադ-
րա կան դա տա րա նը գտնում է, որ օ րենսգր-
քի 200-204-րդ հոդ ված նե րի սահ ման մամբ 
օ րենսդ րի նպա տա կը վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյուն սահ մա նելն է, ոչ թե Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ մա նով տե-
ղա փոխ վող ապ րանք նե րի և տ րանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի չհայ տա րա րագր ման դրսևոր ման 
բո լոր դեպ քե րի հա մար, այլ միայն այն դեպ-
քե րի, ո րոնց հետևան քով չի ա պա հով վում 
կոնկ րետ ապ րան քի և տ րանս պոր տա յին 
մի ջո ցի կամ դրանց ա ռան ձին խմբա քա նա-
կի այդ չա փով մաք սա տուր քե րի գծով պե տա-
կան բյու ջեի մուտ քե րը՝ միա տե սակ դարձ նե լով 
դրանց հա սա րա կա կան վտան գա վո րու թյան 
աս տի ճա նը: 

Այ սու հան դերձ, վե րո հիշ յալ հա մա կար գա-
յին վեր լու ծու թյու նը վկա յում է, որ վի ճարկ վող 
դրույ թում «ճշգրիտ տե ղե կու թյուն նե րը սահ-
ման ված ձևով չհայ տա րա րագ րել» բա ցա հայ-
տիչ մի ջանկ յալ ձևա կերպ ման ներ քո տվյալ 
հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վոր ման ա ռար կա-
յի շրջա նակ նե րում պետք է նկա տի ու նե նալ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին 
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սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րի և 
տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մա սին այն պի-
սի ոչ ճշգրիտ տե ղե կու թյուն ներ հայ տա րա-
րագ րե լը, ո րը գործ նա կա նում հան գեց նում է 
ի րա կան բե ռի չհայ տա րա րագր ման։

Ընդ ո րում, նշված նոր մում ճշգրիտ տե-
ղե կու թյուն նե րի ներ քո նկա տի են առն վում 
ՀՀ մաք սա յին վար չու թյան` 1998թ. հու նի-
սի 12-ի թիվ 71-ՄՎՐ հրա մա նով նա խա տես-
ված միայն այն տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնց ոչ 
ճշգրիտ հայ տա րա րագ րումն իր ի րա վա կան 
հետևանք նե րով հա վա սա րա զոր է մաք սա-
յին սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րը 
կամ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րը հայ տա րա-
րագ րե լու պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լուն, 
այ սինքն` հան գեց րել է մաք սա յին պար տա-
վո րու թյան չկա տար մա նը, կամ որ նույնն է, 
դրանց հետևան քով չեն ա պա հով վել կոնկ րետ 
ապ րան քի և տ րանս պոր տա յին մի ջո ցի կամ 
դրանց ա ռան ձին խմբա քա նա կի` այդ չա փով 
մաք սա տուր քե րի, օ րեն քով սահ ման ված հար-
կե րի, տուր քե րի և այլ պար տա դիր վճար նե րի 
գծով պե տա կան բյու ջեի մուտ քե րը:

Այս և մի շարք հար ցե րին պա տաս խա նե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է ապ րանք նե րի չհայ տա-
րա րագր ման կամ ոչ ճշգրիտ հայ տա րա րագր-
ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան են թար կե լու կար գի ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րի և տե սա կան հիմ քե րի հա մա կար գա-
յին վեր լու ծու թյու նը: 

Նախևա ռաջ, հե տա զո տու թյան արդ յուն-
քում կսահ մա նենք հիմ նա կան հա յե ցա կար գի 
բո վան դա կու թյու նը և ի մաս տը, ո րը կապ ված 
է ի րա կա նաց վող հե տա զո տու թյան օբ յեկ տի, 
վեր ջի նիս կիրա ռե լիու թյան և օբ յեկ տի վու թյան 
հետ` առ կա ի րա վա կան ի րո ղու թյունն ար տա-
ցո լե լու հա մար:

Ապ րան քի չհայ տա րա րագր ման կամ ոչ 
ճշգրիտ տե ղե կու թյուն նե րով հայ տա րա րագր-
ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան են թար կե լու կար գի վեր հան ման և մեկ-

4 Зеленцов А.Б. Административно-правовой спор: вопросы теории: Монография. Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: РУДН, 
2009. - С. 38.

5 Տե՛ս Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. (Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза) // Официальный сайт Евразийского экономического союза URL: http://www.
eaeunion.org / #info (дата обращения 25.05.2019) 
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նա բան ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն 
ու նի և նպա տա կա հար մար է, որ ու սում նա սի-
րու թյու նը սկսվի այն մատ նան շող տեր մին նե-
րի մեկ նա բան մամբ, քա նի որ վեր ջին ներս լեզ-
վա կա նո րեն ար տա հայ տում են վեր ջի նիս բուն 
ի մաս տը և փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը ո րո շա կի 
հաս կա ցու թյուն նե րի հետ4։

Հարկ է նշել, որ մաք սա յին ի րա վա հա-
րա բե րու թյուն նե րում առ կա են ապ րանք նե րի 
չհայ տա րա րագր ման կամ ոչ ճշգրիտ տե-
ղե կու թյու նե րով հայ տա րա րագր ման հա մար 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար-
կե լու կար գի եր կու միմ յանց հետ փո խա դար-
ձա բար փոխ շաղ կապ վող հիմ նա կան տար րեր, 
ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս պար զել 
դրա էու թյու նը։ Ակն կալ վող արդ յուն քը հան-
դի սա նում են վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան են թար կե լը՝ հաշ վի առ նե լով վար չա կան 
ի րա վա խախտ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը և վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու ի րա կա նաց ման գոր ծո ղու թյու նը՝ 
կար գը: Մաք սա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե-
րը կար գա վո րող մի շարք ի րա վա կան ակ տե-
րում «վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են-
թար կե լը» բուն ար տա հայ տու թյան շա րադ րան-
քը ամ րագր վում է բա վա կա նին հա ճախ:

Այս պի սով՝ ԵԱՏՄ մաք սա յին օ րենսգ րի 
354-րդ հոդ վա ծի 5 ամ րագր մամբ, օ րենս դի րը, 
մաք սա յին մար մին նե րի ի րա վա պահ գոր ծու-
նեու թյան բա ցա հայ տու մը կա տա րում է վար չա-
կան գոր ծըն թաց նե րի հետ միա սին, մաս նա-
վո րա պես՝ վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի 
գոր ծե րով մաք սա յին մար մին նե րը վար չա կան 
ըն թա ցա կարգ են ի րա կա նաց նում (վա րույթ են 
ի րա կա նաց նում) և ան ձանց վար չա կան պա
տաս խա նատ վու թյան են թար կում՝ ան դամ պե
տու թյուն նե րի օ րենսդ րու թյա նը հա մա պա տաս
խան: 

ՎԻՎ օ րենսգր քի 302րդ հոդ վա ծը6 «Վար
չա կան տույ ժեր նշա նա կե լու մա սին ո րո շում
նե րի կա տար ման վա ղե մու թյու նը» վեր տա
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ռու թյամբ, ՎԻՎ օ րենսգր քի նա խագ ծի 53-րդ7 
«Վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են-
թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կե տը» վեր տա-
ռու թյամբ հոդ ված նե րում, ինչ պես նաև ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1064-րդ հոդ վա ծի8՝ 
«Պա տաս խա նատ վու թյու նը հե տաքն նու թյան, 
նա խաքն նու թյան մար մին նե րի, դա տա խա զու-
թյան և դա տա րա նի ա պօ րի նի գոր ծո ղու թյուն-
նե րով պատ ճառ ված վնա սի հա մար» շա րադ-
րան քում, ՀՀ հո ղա յին օ րենսգր քի «Հո ղե րի 
օգ տա գործ ման և պահ պան ման նկատ մամբ 
վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին
նե րը» վեր տա ռու թյամբ 40-րդ հոդ վա ծում9։ 

Ել նե լով վե րո շա րադ րա լից՝ կա րող ենք 
փաս տել, որ օ րենսդ րի կող մից այս հա յե ցա-
կար գի նման լայն կի րա ռու մը վկա յում է վեր-
ջի նիս լայն կի րառ ման մա սին ինչ պես ի րա-
վա կան, այն պես էլ վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան տե սու թյան մեջ՝ ա պա հո վե լով 
հա մա պա տաս խան մար մին նե րի ի րա վա պահ 
գոր ծու նեու թյու նը: Այ նուա մե նայ նիվ, մեր կար-
ծի քով, դրա էու թյու նը տե սա կա նո րեն բա վա-
րար չա փով ու սում նա սիր ված չէ և անհ րա ժեշտ 
է հստակ վեր լու ծու թյուն։

Միա ժա մա նակ, նկա տի ու նե նա լով, որ 
վեր լու ծու թյան են թա կա նոր մում` «այ սինքն` 
դրանց մա սին ճշգրիտ տե ղե կու թյուն նե րը սահ-
ման ված ձևով չհայ տա րա րագ րե լը» ար տա հայ-
տու թյու նը կա րող է թույլ տալ նոր մի այն պի սի 
մեկ նա բա նու թյուն, ըստ ո րի, վի ճարկ վող նոր-
մով նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյու նը 
կա րող է կի րառ վել նաև հայ տա րա րագր ման 
սահ ման ված կար գից ցան կա ցած շեղ ման դեպ-
քում, պետք է նշել, որ ՀՀ մաք սա յին օ րենգր-
քի 203-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ա րար քի 
հա մար ան ձի վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյունն ի րա վա չափ է միայն այն դեպ քում, 
երբ այդ պա տաս խա նատ վու թյու նը նպա տա-
կաուղղ ված է մաք սա յին պար տա վո րու թյուն-
նե րի կա տա րումն ա պա հո վե լու` վե րը նշված 
ի րա վա չափ նպա տա կին հաս նե լուն: Հետևա-
բար, այն դեպ քում, երբ տե ղա փոխ վող ապ-

7 Տե՛ս «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքի նախագիծ 
 https://www.moj.am/storage/files/legal_acts/legal_acts_7256154733152_yndhanur-mas-naxagic-2.pdf 
8 Տե՛ս ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, ընդունված 05.05.1998թ., ուժի մեջ է մտել 01.01.1999թ., սկզբնաղբյուր՝ 

ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50)։ Պաշտոնական կայքէջ՝ file:///C:/Users/Hp/Downloads/146260.pdf։
9 Տե՛ս ՀՀ հողային օրենսգիրք, ընդունված 02.05.2001թ., ուժի մեջ է մտել՝ 15.06.2001թ., սկզբնաղբյուր՝ ՀՀՊՏ 

2001.06.15/17(149)։ Պաշտոնական կայքէջ՝ file:///C:/Users/Hp/Downloads/146285.pdf։

րան քի կամ տրանս պոր տա յին մի ջո ցի մա սին 
ճշգրիտ տե ղե կու թյուն ներ չհայ տա րա րագ րե լը 
չի հան գեց րել ապ րան քի կամ տրանս պոր տա-
յին մի ջո ցի մաք սա յին ար ժե քի նվա զեց մա նը 
և ըստ այդմ չի հան գեց րել օ րեն քով սահ ման
ված կար գով և չա փով մաք սա տուրք վճա րե
լու սահ մա նադ րա կան պար տա կա նու թյան ոչ 
պատ շաճ կա տար մա նը, նշված ա րար քի հա-
մար պա տաս խա նատ վու թյու նը դառ նում է ինք-
նան պա տակ և չի բխում վե լուծ վող նոր մի (ՀՀ 
մա սա յին օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծի) ընդ հա-
նուր ի րա վա կար գա վոր ման ա ռար կա յից:

Միա ժա մա նակ ու սում նա սիր վել է այն, որ 
ՀՀ մաք սա յին օ րենսգք րի 203-րդ հոդ վա ծի 
կի րա ռու թյան արդ յուն քում պահ պան վեն Սահ-
մա նադ րու թյան 1-ին, 3-րդ, 6-րդ հոդ ված նե րը, 
մաս նա վո րա պես, սույն հոդ վա ծը չպետք է հա-
կա սի ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն քին, 
ին չի արդ յուն քում ի րա վա կի րա ռա կան պրակ-
տի կա յում դրան չտրվի կա մա յա կան մեկ նա-
բա նու թյուն:

Միա ժա մա նակ հարկ է նշել, որ ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյան 83.5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
հա մա ձայն` օ րենսդ րի բա ցա ռիկ ի րա վա սու-
թյանն է վե րա պահ ված ֆի զի կա կան և ի րա վա-
բա նա կան ան ձանց պար տա կա նու թյուն նե րի և 
պա տաս խա նատ վու թյան տե սակ նե րի, չա փե-
րի ու հար կադ րան քի մի ջոց նե րի սահ մա նու-
մը: Իր այդ լիա զո րու թյունն ի րա կա նաց նե լիս՝ 
օ րենս դիրն ինք նու րույ նա բար ո րո շում է, մաս-
նա վո րա պես՝ վար չա կան ի րա վա խախ տում նե-
րի վե րա բեր յալ օ րենսդ րու թյան դրույթ նե րի բո-
վան դա կու թյու նը, այն ա րարք նե րի շրջա նա կը, 
ո րոնց կա տա րու մը հան գեց նում է վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան, վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան են թա կա սուբ յեկտ նե րի 
շրջա նա կը, սահ մա նում է վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան մի ջոց ներն ու չա փե րը: Նշ ված 
հար ցե րում օ րենսդ րի հա յե ցո ղու թյու նը, սա-
կայն, ու նի իր սահ մա նադ րա կան շրջա նակ-
նե րը, և օ րենս դիրն իր նշված լիա զո րու թյունն 
ի րա կա նաց նե լիս կաշ կանդ ված է ա ռան ձին 



49

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

 1
2

6
  2

0
2

1

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

սահ մա նադ րա կան սկզբունք նե րով: Օ րենսդ-
րի հա յե ցո ղու թյան ա զա տու թյան սահ ման նե րը 
նա խանշ ված են, մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյան 1-ին, 3-րդ և 43-րդ հոդ ված-
նե րում: Սահ մա նադ րու թյան նշված հոդ ված-
նե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյու նը վկա յում է, 
որ դրանց ի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը, ի 
թիվս այ լոց, հան գում է նրան, որ հան րա յին 
իշ խա նու թյան ի րա կա նա ցու մը նախևա ռաջ 
սահ մա նա փակ վում է ի րա վա կան պե տու թյան 
գա ղա փա րից բխող` հա մա չա փու թյան ընդ հա-
նուր սկզբուն քով: Այս սկզբուն քը հան դի սա նում 
է ընդ հան րա պես ի րա վա բա նա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան և, մաս նա վո րա պես` վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմ քում ըն-
կած կարևո րա գույն սկզբունք նե րից մե կը, ո րի 
ա պա հով ման տե սանկ յու նից էլ նախևա ռաջ 
անհ րա ժեշտ է գնա հա տել վի ճարկ վող նոր մի 
սահ մա նադ րա կա նու թյու նը:

Մաս նա վո րա պես՝ վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան են թար կե լը կա րող է դիտ վել, 
մի կող մից, որ պես գոր ծըն թաց, ո րը նպա տա-
կաուղղ ված է վար չա կան ի րա վա խախ տում 
կա տա րած ան ձին հար կադ րե լու կան խար գե լել 
խախ տում նե րի կա տա րու մը սանկ ցիա նե րի կի-
րառ մամբ10։ 

Այս պի սով՝ «Վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան են թար կե լու» հա յե ցա կար գի բո վան-
դա կու թյան բա ցա հայ տու մը հիմք է ապ րանք-
նե րի չհայ տա րա րագր ման կամ ոչ ճշգրիտ տե-
ղե կու թյուն նեորվ հայ տա րա րագր ման հա մար 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար-
կե լու կար գի էու թյան մեկ նա բան ման հա մար։ 

Վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, 
լի նե լով հստակ սահ ման ված ի րա վա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան տե սակ, բնու թագր վում 
է մի շարք բնու թագ րա կան վար չա կան և ի րա-
վա կան հատ կու թյուն նե րով, ո րոն ցով տար բե-
րա կում են վեր ջի նիս ի րա վա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան այլ տե սակ նե րից։ Միևնույն ժա-

10 Տե՛ս Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. - М.: Альта-Принт, 2005. - С.765.
11 Տե՛ս Алексеев С.С. Социальная ценность права в советском обществе. - М.: Юридическая литература, 1971. - С. 106; 

Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). - М.: Юридическая литература, 1976. - С. 
85, 94; Самощенко И. С., Фарукшин М. Х. Сущность юридической ответственности в советском обществе. - М.: 
Знание., 1974. - С. 6.

12 Տե՛ս Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. Монография. - 2-е изд., испр. и доп. - М.։ Норма, 
2009. - С. 235.

13 Տե՛ս Серков П.П. Административная ответственность в российском праве: современное осмысление и новые 
подходы: монография. - М. ։ Норма, Инфра-М, 2012. - С. 75.

մա նակ, հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ ի րա-
վա կան պա տաս խա նատ վու թյան ըն կալ ման 
առ կա մո տե ցում նե րը ձևա վո րում են վար չա-
կան պա տաս խա նատ վու թյան ըն կալ ման մո-
տե ցում նե րը, զու գա հե ռա կան կանց կաց նենք 
այդ հաս կա ցու թյուն նե րի միջև՝ վեր ջին նե րիս 
հե տա գա վեր լու ծու թյան են թար կե լով:

Շատ գիտ նա կան ներ կար ծում են, որ 
ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը պե տու-
թյան ազ դե ցու թյան (հար կադ րան քի) ձև կամ 
մի ջոց է (Ս. Ս. Ա լեք սեև, Ս. Ն. Բ րա տուս, Ս. Ս. 
Սա մոշ չեն կո, Մ. Խ. Ֆա րուք շին): Այս տե սա-
կե տի ձևա վոր ման հիմ քը «սո վե տա կան» տես-
լա կանն էր, թե ի՞նչ է ի րա վա կան պա տաս խա-
նատ վու թյու նը: Այս դիր քո րո շու մը հիմն ված է 
հաս տատ ված քա ղա քա կան շա հե րի պաշտ-
պա նու թյան գե րա կա յու թյան վրա և, որ պես 
արդ յունք, ուղղ ված է պե տա կան   կամ քի ար-
տա հայտ մա նը11:

Ն.Վ. Վիտ րու կը, ի րա վա կան պա տաս-
խա նատ վու թյու նը դա սում է որ պես պե տա կան 
հար կադ րան քի մի ջոց, կենտ րո նա նա լով վեր-
ջի նիս ի րա վա կան կի րա ռու թյան վրա՝ հաշ վի 
առ նե լով օ րեն քի գե րա կա յու թյու նը12:

Հետա զո տու թյան ըն թաց քում ու սում նա-
սիր վել է նաև Պ.Պ. Սեր կո վի տե սա կետն այն 
մա սին, որ «ցան կա ցած ձևի պե տա կան   ի րա-
վա կան հար կադ րանք հան դես է գա լիս որ-
պես ի րա վա կան կար գա վոր ման նպա տա կին 
հաս նե լու մի ջոց՝ չհան դի սա նա լով նյու թա-
կան և դա տա վա րա կան ի րա վա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի օբ յեկտ»13, ո րի հետ կապ ված 
պե տու թյան ազ դե ցու թյան ձևե րը կամ մի ջոց-
նե րը (հար կադ րան քը) դի տարկ վում է որ պես 
անհ րա ժեշտ հատ կա նիշ, ո րը ե րաշ խա վո րում 
և ա պա հո վում է ընդ հա նուր պա տաս խա նատ-
վու թյան, և մաս նա վո րա պես՝ վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան ի րա կա նա ցու մը, բայց չի 
ա պա հո վում և երբևի ցե չի կա րող ներ կա յաց նել 
դրանց էու թյու նը:
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Վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը 
հա սա րա կա կան կար գի պահմ պան ման, կա-
ռա վար ման ա մե նաարդ յու նա վետ մե խա նիզմ-
նե րից մեկն է` ի շահ քա ղա քա կան ռե ժի մի: 
Այս տե սա կե տը, ի վեր ջո, հիմք ծա ռա յեց Ա.Է. 
Լունևի «վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան» 
հաս կա ցու թյան մեկ նա բա նու մը հաս կա նա լու 
հա մար։ Լունևը վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյու նը պար զա բա նում էր որ պես «պե տու-
թյան ղե կա վար մար մին նե րի կող մից կի-
րառ վող մի ջոց ար գել ված գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լու դեպ քում»14, իսկ Վ.Մ. Մա նո խի նը 
մեկ նա բա նում էր որ պես «վար չա կան հար-
կադ րանք»15:

Վար չա կան հար կադ րան քը հիմն ված է 
օ րեն քի գե րա կա յու թյան, ի րա վա խախ տի վրա 
պե տու թյան օ րի նա կան ազ դե ցու թյան հնա րա-
վո րու թյան վրա՝ ի րա վա սու գոր ծա դիր մարմ-
նի կող մից պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե-
րի կի րառ ման մի ջո ցով: Այ սինքն՝ վար չա կան 
հար կադ րան քը պետք է դի տար կել ոչ թե որ-
պես վար չա կան պա տիժ, այլ որ պես «շար ժիչ 
ուժ` պե տու թյան հան դեպ վար չա կան ի րա վա-
խախ տի պատ շաճ վար քա գծի դրսևոր ման հա-
մար վար չա կան ի րա վա խախտ ման գոր ծի ողջ 
ըն թաց քում` վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման 
պա հից մինչև վար չա կան տույժ նշա նա կե լու 
մա սին ո րո շում կա յաց նե լը և ո րոշ ման կա տա-
րու մը»16։

 Գիտ նա կան նե րի մի խումբ էլ Մ. Յու. Տի-
խո մի րով, Բ. Թ. Բա զիլև, Ի. Ա. Գա լա գան) ի րա-
վա կան պա տաս խա նատ վու թյան, այն որ պես 

14 Տե՛ս Лунев А.Е. Административная ответственность за правонарушения. - М.: Госюриздат. 1961. - С. 40.
15 Տե՛ս Серков П.П. Административная ответственность в российском праве: современное осмысление и новые 

подходы: монография. - М.: Норма, Инфра-М, 2012. - С. 76.
16 Տե՛ս Серков П.П. Административная ответственность в российском праве: современное осмысление и новые 

подходы: монография. - М.: Норма, Инфра-М, 2012. - С. 76.
17 Տե՛ս Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. Процессуальное регулирование. - Воронеж: Изд-во 

Воронежского ун-та, 1976. - С. 59.
18 Տե՛ս Базылев Б. Т. Юридическая ответственность: теоретические вопросы. - Красноярск: Изд-во Красноярского гос. 

ун-та, 1985. - С. 87. 

վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան արդ յունք 
մեկ նա բա նում են ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի 
մի ջո ցով, «ի րա վա հա րա բե րու թյան սուբ յեկտ-
նե րի՝ մաս նա կից նե րի սուբ յեկ տիվ ի րա վունք-
նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ամ բող ջու-
թյուն»17, ո րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վում 
է պա տիժ18: Այ դու հան դերձ, ի րա վա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան այս ըմբռ նու մը բա վա-
կա նա չափ ու սում նա սիր ված չէ և հիմ նա վոր 
չէ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան նպա-
տակ ներն ար տա ցո լե լու հա մար: Իր բո վան-
դա կու թյամբ ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 
ծա ռա յում են որ պես ի րա վա կան ձև նման պա-
տաս խա նատ վու թյան ի րա կա նաց ման հա մար, 
բայց ոչ չա փա նիշ այդ պի սի պա տաս խա նատ-
վու թյան առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան 
հա մար, ե թե սահ ման ված նպա տա կը չի ի րա-
կա նաց վում:

Այս պի սով՝ հիմն վե լով մի ջազ գա յին փոր-
ձի և տե սա բան նե րի մո տե ցում նե րի հա մա-
կար գա յին վեր լու ծու թյան արդ յուն քում գտնում 
ենք, որ ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 203-րդ 
հոդ վա ծում պետք է տալ սահ մա նում, թե ո՞ր 
գոր ծո ղու թյուն ներն են նե րառ վում «ճշգրիտ 
տե ղե կու թյուն նե րը սահ ման ված ձևով չհայ-
տա րա րագ րե լու զան ցա կազ մի մեջ», ո րոնց 
հստակ մատ նանշ մամբ զերծ կմնանք ՀՀ մաք-
սա յին օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծի և ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծի միջև հա կա սու-
թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մից` ան հա մա չափ պա-
տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նա խա տե սե լու 
տե սանկ յու նից: 



51

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

 1
2

6
  2

0
2

1

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Ար դա րա դա տու թյունն աշ խար հում կա-
ռուց վում է՝ ըստ աշ խար հա յաց քի և պատ մա-
կան ա վան դույ թի տար բեր մո դել նե րի, երբ 
ազ գա յին մշա կույթն ու ա վան դույթ նե րը, կրո-
նա կան գի տակ ցու թյու նը, բա րո յա կան ար ժեք-
նե րը տա լիս են դա տա րան նե րի գնա հատ ման 
գոր ծու նեու թյան ո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
ներ: Այս պի սով՝ եվ րո պա կան երկր նե րին բնո-
րոշ է արևմտ յան ար ժեք նե րի և մար դու ի րա-
վունք նե րի հա յե ցա կար գի ա վե լի մեծ ներ մու-
ծու մը դա տա կան   գոր ծըն թաց: 

Մահ մե դա կան աշ խար հի երկր նե րում իս-
լա մի սահ մա նադ րա կան ճա նա չու մը՝ որ պես 
օ րենսդ րու թյան հիմք, տա լիս է ի րա վա կան 
նոր մե րի մեկ նա բա նու մը և կի րա ռու մը կրո նի 
նոր մե րից մի տե սակ ա ծանց յալ ի մաս տով: Չի-
նաս տա նում նկատ վել է դա տա կան   իշ խա նու-
թյան ակն հայտ գոր ծու նեու թյուն և դա տա կան   
հա մա կար գի շրջա նակ նե րի ընդ լայ նում` զու-
գորդ ված զսպվա ծու թյան սկզբուն քի հետ: Սա 
ար տա ցո լում է երկ րի հա մար կոն ֆու ցիա կա նու-
թյան ա վան դա կան ո գին: Նա յե լով շատ երկր-
նե րում ար դա րա դա տու թյան զար գաց ման եր-
կար ու ղուն՝ կա րե լի է նշել հետևյալ հիմ նա կան 
մի տում նե րը. նախ, ար դա րա դա տու թյան շրջա-
նակն ընդ լայն վում է մաս նա կից նե րի ե րաշ խա-
վոր ված գոր ծո ղու թյուն նե րի կան խա տե սե լիու-
թյան պատ ճա ռով: Ք րեա կան և քա ղա քա ցիա-
կան ի րա վուն քի հիմ նա կան հոս քի մեջ զուտ 
հա տուկ ան հա տա կան   գոր ծե րի լու ծու մից ան-
ցում է կա տար վել հա սա րա կու թյան և հա սա րա-
կա կան լայն գոր ծե րի` նե րառ յալ վե ճե րի` հան-
րա յին գոր ծո ղու թյուն նե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հետ կապ ված վե ճե րի նե րառ մա նը՝ ար դա րա-
դա տու թյան շրջա նակ նե րում իշ խա նու թյուն նե-
րը և նույ նիսկ մի ջազ գա յին ինս տի տուտ նե րը:

Երկ րորդ` ար դա րա դա տու թյան ժո ղովր-
դա վա րա կան սկզբունք նե րի ա նընդ հատ խո-
րա ցում կա, ին չը նպաս տում է քա ղա քա ցի նե րի 
հա մար դրա ա վե լի մատ չե լիու թյա նը և նրանց 
դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի ե րաշ խիք-

նե րի ամ րապնդ մա նը: Ցա վոք, այս ո լոր տում 
խախ տում նե րը չեն վե րաց վել, ին չը հա սա րա-
կու թյան դժգո հու թյունն է ա ռա ջաց նում: Դա-
տա կան   գոր ծու նեու թյան ո րա կի բա րե լավ մա նը 
նպաս տում է դրա տե ղե կատ վայ նա ցու մը: Եր-
րորդ՝ նկատ վում է նա խաքն նա կան և ոչ դա-
տա կան   գոր ծըն թաց նե րի ծա վա լի զգա լի աճ, 
ին չը հարս տաց նում է ար դա րա դա տու թյու նը՝ 
իր ա ռաջ նա յին ի րա վա սու թյան ո լոր տից հա նե-
լով հա մե մա տա բար պարզ գոր ծեր:

Ար բիտ րա ժա յին վա րույթ նե րը, միջ նոր-
դու թյու նը, վար չա կան բո ղոք նե րի և այլ հաս-
տա տու թյուն նե րի քննարկ ման վար չա կան-հա-
սա րա կա կան հանձ նա ժո ղով նե րը նպաս տում 
են ար դա րա դա տու թյան ա ռա վել նշա նա կա լի 
դե րի ձևա վոր մա նը, ի րա վա կան կոնֆ լիկտ նե-
րի լուծ մա նը, և հա մա պա տաս խա նա բար, ի րա-
վա գի տակ ցու թյան և քա ղա քա ցի նե րի կող մից 
օ րենսդ րու թյան պահ պան ման տե սակ նե րին, 
ո րում նրանք ա վե լի պատ րաստ են ինք նու րույն 
մաս նակ ցել բախ ման ի րա վի ճակ նե րի կան-
խար գել մա նը և վե րաց մա նը:

Չոր րորդ՝ նկա տե լի է դա տա կան   ակ տե-
րի հատ կու թյուն նե րը որ պես օ րենք ձևա վո-
րող գոր ծոն հարս տաց նե լու ու շագ րավ մի-
տում: ՌԴ-ում դրա ար տա հայ տու թյու նը Սահ-
մա նադ րու թյան մեկ նա բա նու թյունն է, Ռու-
սաս տա նի Դաշ նու թյան Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը և 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Գե րա գույն դա-
տա րա նի և Ռու սաս տա նի Գե րա գույն ար բիտ-
րա ժա յին դա տա րա նի պլե նում նե րի ու ղե ցույ-
ցը: Նո րաց վում է նա խա դե պի կի րառ ման 
շրջա նա կը ընդ հա նուր ի րա վուն քի երկր նե-
րում, ո րը փո խանց վում է նաև այլ դա տա կան   
հա մա կար գե րին: Այս պի սով՝ դա տա կան   ակ-
տե րի դե րը ու ժե ղա նում է ոչ միայն ընդ լայ նե լով 
դրանց ա վան դա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի սահ-
ման նե րը ո րո շա կի դեպ քում, այլև օ րենս դի րին 
դրդե լով ըն դու նել նոր կամ փո փո խել գոր ծող 
օ րենք նե րը: Ար դա րա դա տու թյու նը պե տա կան   

ՆՈՐԱՅՐ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության,սոցիոլոգիայի 
և իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ
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գոր ծու նեու թյան ա մե նա կարևոր տե սակն է, 
որն ան մի ջա կան կապ ու նի դա տա վա րա կան 
ի րա վունք նե րով և պար տա կա նու թյուն նե րով 
օժտ ված մարդ կանց հետ: Ե՛վ դրա ա պա հո-
վու մը, և՛ բո լոր պե տա կան   գոր ծու նեու թյան 
արդ յու նա վե տու թյան ա պա հո վու մը հա սա րա-
կու թյան և պե տու թյան ժո ղովր դա վա րու թյան 
զար գաց ման մա կար դա կի ցու ցիչ ներ են:

Ար դա րա դա տու թյուն: Ո՞րն է այս բա ռի 
հիմ քը: Մար դիկ ի՞նչ գա ղա փար ներ դրե ցին այն 
հիմ քի վրա, ո րի վրա կա ռուց վել է այս ի րա-
վա կան ինս տի տու տը: Ար դա րա դա տու թյան և 
օ րեն քի գա ղա փար ներն ինչ պե՞ս միա վոր վե ցին 
այս սահ ման ման մեջ և հիմք դրե ցին դա տա-
կան   իշ խա նու թյան ա ռա ջաց մա նը, որն այ սօր 
ցան կա ցած ի րա վա կան ժո ղովր դա վա րա կան 
պե տու թյան պատ վարն է: Վեր լու ծե լով ի րա վա-
կան գրա կա նու թյու նը՝ կա րե լի է նշել, որ պե-
տա կա նու թյան, ի րա վուն քի և ար դա րա դա տու-
թյան վե րա բեր յալ հար ցե րը մտա հո գում էին 
Ա րիս տո տե լին, Գ.Վ.Ֆ. Հե գե լին, Գ. Գ րո ցիին, 
Է. Կան տին, Պ լա տո նին, Մ. Ցի ցե րո նին, Մոն-
տեսք յոին և հ նա գույն ժա մա նակ նե րից հայտ նի 
այլ մտա ծող նե րին: Հե տա գա յում նրանց գա-
ղա փար ներն ար տա ցոլ վե ցին մեր ժա մա նա կա-
կից Ս. Ա լեք սեևի, Օ. Դա նիլ յա նի, Դ. Ի կոն նի-
կո վա յի, Դ. Քե րի մո վի, Ա. Լևչեն կո վի, Վ. Ներ-
սես յան ցի, Ա. Սաչ կո վի, Վ. Ս մո րո դինս կու, Վ. 
Սու խանցևա յի, այլ ռուս, ուկ րաի նա ցի և հայ 
հե ղի նակ նե րի աշ խա տու թյուն նե րում: Այ նուա-
մե նայ նիվ, ար դա րու թյան բնույ թը դի նա միկ 
է, ար դա րու թյունն ա նընդ հատ զար գա նում է 
հա սա րա կու թյան և պե տու թյան մեջ տե ղի ու-
նե ցող վե րա փո խիչ գոր ծըն թաց նե րի ազ դե ցու-
թյան ներ քո: Այս պի սով՝ դեռ Մ. Ցի ցե րոնն իր 
«Պե տու թյան մա սին» տրակ տա տում տե ղին է 
նշում, որ «օ րեն քը, ար դա րա դա տու թյու նը, հա-
վա տար մու թյու նը, ար դա րա ցիու թյու նը գա լիս 
են այն մարդ կան ցից, ով քեր հաս տա տել են 
մե կը սո վո րույթ նե րով, իսկ մյու սը՝ ամ րապնդ-
վել օ րենք նե րով»1: Ուս տի, զար մա նա լի չէ, որ 
մեր քա ղա քակր թու թյան վրա ազ դած և նրա 
ներ կա յիս դեմ քը ձևա վո րող հիմ նա րար գա ղա-
փար նե րի շար քում ա մե նա պատ վա վոր տե ղե-
րից մե կը զբա ղեց նում է ար դա րա դա տու թյան 

1 Цицерон Марк Туллий. О государстве; О законах; О природе богов / пер. с лат. – К., 1998, с. 30.
2 Нерсесянц В.С. Философия права: учебник. – М.: Норма, 2005, с. 411.
3 Платон. Соч.: в 3 т. / пер. с древнегреч. – М., 1971. – Т. 3. – Ч. 2. с. 410.

գա ղա փա րը, ա ռանց ո րի օ րի նա կան պե տա-
կա նու թյան զար գա ցումն անհ նար է: Ակ տուալ 
է նաև Պ լա տո նի այն գա ղա փա րը, որն ար տա-
հայ տել է նա «Պե տու թյուն», «Քա ղա քա կա նու-
թյուն», «Օ րենք ներ» և այլ ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րում. «Ե թե   օ րեն քը ուժ չու նի և գտն վում է 
ինչ-որ մե կի ի րա վա սու թյան ներ քո, պե տու-
թյան մո տա լուտ մահն ան խու սա փե լի է»2: 

Նա նշում է, որ ար դա րու թյան նպա տա կը 
ոչ միայն պա տիժն է, այլ նաև վի ճա բա նող նե րի 
հաշ տե ցու մը: Հույն փի լի սո փան դա տա րան նե-
րի նշա նա կու մը հա վա սա րեց նում է կա ռա վա-
րիչ նե րի նշա նակ մա նը: Ի վեր ջո, «յու րա քանչ-
յուր ղե կա վար ո րո շա կի դեպ քե րում գոր ծում է 
որ պես դա տա վոր. դա տա վո րը, չլի նե լով իշ խա-
նա վոր, այ նուա մե նայ նիվ, դառ նում է այն օ րը, 
երբ նա իր ո րոշ մամբ ա վար տում է դա տա կան   
գոր ծը»: Պ լա տո նը շեշ տում է, որ ար դա րա-
դա տու թյան ի րա կա նա ցու մը յու րա քանչ յու րի 
գործն է, հիմ նա վո րում է ժո ղովր դա կան դա-
տա րա նի սկզբուն քը. «Պե տա կան   հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րին ա ռա ջադր ված մե ղադ րանք նե-
րը նախ պետք է հանձն վեն ժո ղովր դի ո րոշ-
մա նը: Երբ պե տու թյու նը վի րա վոր վում է բո լոր 
քա ղա քա ցի նե րը, զո հեր են ու նե նում: Ինչ վե-
րա բե րում է մաս նա վոր դեպ քե րի քննու թյա նը, 
ա պա բո լո րը պետք է ի րենց հնա րա վո րու թյուն-
նե րի սահ ման նե րում մաս նակ ցեն դրան: Նա, 
ով չի օգ տա գոր ծում ար դա րա դա տու թյան ընդ-
հա նուր վար չա րա րու թյան հնա րա վո րու թյու նը, 
հա մար վում է, որ նա բա ցար ձա կա պես կապ 
չու նի պե տու թյան հետ»3: 

Ցի ցե րո նը օ րեն քի ան փո փոխ հիմ քը հա-
մա րեց մարդ կա յին բնույ թին բնո րոշ պատ ճա ռը 
և ար դա րա դա տու թյու նը: Հին Չի նաս տա նում 
և Հնդ կաս տա նում պնդում էին. զար գա ցող եր-
կի րը պետք է ա ռաջ նորդ վի ար դա րա դա տու-
թյամբ: Հին փի լի սո փա նե րի այս և այլ գա ղա-
փար նե րը ի րա վուն քի, ա զա տու թյան, ար դա-
րու թյան, մարդ կա յին ար ժա նա պատ վու թյան, 
հու մա նիզ մի վե րա բեր յալ հիմք են դար ձել բո-
լոր հա ջորդ սե րունդ նե րի հու մա նիս տա կան   և 
մար դա ծին հա յացք նե րի, ո րոնք հիմք են հան-
դի սա ցել օ րեն քի գե րա կա յու թյան ժա մա նա-
կա կից հա յե ցա կար գե րի: Ար դա րա դա տու թյան 
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խնդրի՝ որ պես «ա մեն ին չի պատ ճա ռը», ու-
սում նա սի րու թյու նը շա րու նա կեց Պ լա տո նի ու-
սա նող Ա րիս տո տե լը: Նրա կար ծի քով` Սո լո նը 
ներ կա յաց րեց ժո ղովր դա կան դա տա րան, որ-
տեղ բո լո րը կա րող են դա տա վոր լի նել: Ա վե լին, 
քա ղա քա ցի նե րը պետք է հա մար վեն նրանք, 
ով քեր «մաս նակ ցում են դա տին և ժո ղովր դա-
կան ժո ղո վին: Քա ղա քա ցու հաս կա ցու թյան 
նման սահ մա նու մը լա վա գույնս հա մա պա տաս-
խա նում է բո լոր նրանց, ով քեր քա ղա քա ցի են 
կոչ վում»4: Ար դա րա դա տու թյան խնդիր նե րի 
հե տա գա խո րը բա ցա հայ տու մը Եվ րո պա յում 
ի րա կա նաց վել է ար դի ժա մա նակ նե րում: 

Այս պի սով` դա տա րա նի շատ բարձր գնա-
հա տա կա նը Գ. Գ րո տիու սի ար տա հայ տու-
թյունն է. «Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ պե-
տա կան   դա տա րան նե րը ստեղծ վել են ոչ թե 
բնու թյան կող մից, այլ մար դու կամ քով, դրանք 
ան հա մե մատ ա վե լի կա տար յալ են, քան բնու-
թյան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, ա վե լի հար-
մար են մարդ կանց հանգս տու թյան հա մար, 
ուս տի դրանց դի մե լը ոչ մե կի հա մար այն-
քան կարևոր չէ, որ քան ան հատ նե րի հա մար: 
Նման գո վե լի վե րա բեր մուն քի խո նար հու թյու-
նը ներշնչ ված է բուն ար դա րա դա տու թյու նից 
և բ նա կան պատ ճառ նե րից: Ի հար կե, կաս կած 
չկա, որ կա մա յա կա նու թյուն նե րը, ո րոնք գո յու-
թյուն ու նեին մինչ դա տա րան նե րի ստեղ ծու-
մը, խիստ սահ մա նա փակ վել են»5: Հի նա վուրց 
ժա մա նակ նե րից դա տա կան   հա մա կար գը կամ 
դրա նա խա տի պե րը կոչ են ա նում լու ծել հա-
կա մար տու թյուն նե րը ի րենց հա յե ցո ղու թյամբ: 
Ցան կա ցած պատ մա կան ի րա վի ճա կում, պե-
տու թյուն նե րի կա ռա վար ման այս հա տուկ ճյու-
ղի օգ նու թյամբ ի րա կա նաց վել է ար դա րա դա-
տու թյուն (բա ռի բուն ռու սա կան ի մաս տով `դա-
տա րա նի ար դա րա դա տու թյուն), որն ա պա հո-
վում էր շա հե րի դա տա կան   պաշտ պա նու թյուն 
և խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նում6: 
Ար դա րա դա տու թյու նը վերջ է տա լիս ի րա վա-
խախ տում նե րին, վե ճե րը լու ծում է ոչ թե զեն-

4 Аристотель. Политика / пер. с давногрец. – К., 2005, с. 67.
5 Гроций Г. О праве войны и мира: три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также 

принципы публичного права / пер. с лат. – М., 1956, с.119.
6 Сачков А.Н. Правосудный образ судебной власти России XXI века: национальный подход к конструированию // 

Философия права. – 2010. – № 5 (42). – С. 23.
7 Гроций Г. О праве войны и мира: три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также 

принципы публичного права / пер. с лат. – М., 1956, ст. 63.
8 Монтескье Ш. Избр. Произведения / пер. с фр. – М., 1955, ст. 289.

քով, այլ` օ րեն քով: Ար դա րու թյան պահ պա նու-
մը, ինչ պես նաև օ րեն քից օգտ վե լը, Գ րո տիու-
սը սահ մա նում է որ պես պե տու թյան վճռա կան 
հատ կա նիշ ներ՝ այն ա ռանձ նաց նե լով, օ րի նակ, 
ա վա զա կախմ բից7: 

Ար դա րա դա տու թյան գա ղա փա րը ո րա կա-
պես նոր մա կար դա կի է հա սել՝ կապ ված նո րա-
գույն ժա մա նակ նե րի և ներ կա յիս սահ մա նադ-
րա կան մե ծա գույն դոկտ րին նե րից մե կի՝ իշ-
խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման տե սու թյան 
ձևա վոր ման հետ: Որ պես դրա հիմ նա դիր՝ Ս.Լ. 
Մոն տես քիո յի, նման բա ժինն անհ րա ժեշտ է 
ան ձի քա ղա քա կան ա զա տու թյունն ա պա հո վե-
լու հա մար: 

Այս պի սով՝ դա տա կան   հա մա կար գի հա-
մա տե ղու մը օ րենս դիր կամ գոր ծա դիր իշ խա-
նու թյուն նե րի հետ բա ցա ռում է ա զա տու թյու նը, 
քա նի որ ա ռա ջին դեպ քում քա ղա քա ցի նե րի 
ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը կախ-
ված կլի նեն դա տա կան   կա մա յա կա նու թյու նից, 
իսկ երկ րոր դում դա տա վո րը կա րող է դառ-
նալ ճնշող: Իշ խա նու թյան բո լոր ե րեք տի պե րի 
կենտ րո նա ցու մը մեկ ան ձի կամ հաս տա տու-
թյան մեջ, ո րը բաղ կա ցած է մեկ պե տու թյան 
ան ձան ցից, հիմ նա կա նում հան գեց նում է «ա-
մեն ին չի ոչն չաց մա նը»: Այս նկա տա ռում նե րից 
Ս.Լ. Մոն տեսք յոն տրա մա բա նա կան եզ րա կա-
ցու թյուն է ա նում, որ իշ խա նու թյան բո լոր ե րեք 
տե սակ նե րը պետք է պատ կա նեն ոչ միայն 
տար բեր մար մին նե րի, ան հատ նե րի, այլև 
հա սա րա կու թյան տար բեր խա վե րի: Իշ խա-
նու թյան այս բա ժան ման մեջ է, որ մտա ծո ղը 
արդ յու նա վետ մե խա նիզմ է տես նում ոչ միայն 
քա ղա քա կան ա զա տու թյան ա պա հով ման, այլ 
նաև սո ցիա լա կան փոխ զիջ ման հաս նե լու հա-
մար: Ի վեր ջո, ե թե պաշ տո նա պես բա ժան ված 
իշ խա նու թյան բո լոր ճյու ղե րը, ա ռա ջին հեր թին 
դա տա կան   հա մա կար գը, ի րա կա նում պատ-
կա նում են մեկ խա վի կամ մեկ քա ղա քա կան 
ու ժի, ա պա քա ղա քա կան ա զա տու թյուն կամ 
սո ցիա լա կան միաս նու թյուն չի լի նի8: 
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Ըստ Ս.Լ. Մոն տեսք յո յի՝ ան կախ դա տա-
կան   հա մա կար գը կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի 
մար դու քա ղա քա կան ա զա տու թյան ա պա հով-
ման գոր ծում: Դա այն դա տա րանն է, ո րը պե-
տու թյան իշ խա նու թյան, ի րա վուն քի և ան հա տի 
ան մի ջա կան շփման կետն է, և կա րող է ծա-
ռա յել որ պես լա վա գույն պաշտ պա նու թյուն պե-
տա կան   իշ խա նու թյան ա նօ րի նա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րի հա մար, քա ղա քա ցու ա մե նա հա-
վա նա կան պաշտ պա նը կա մա յա կա նու թյու նից 
[8, p. 290]: Այս ի մաս տով նույն քան կարևոր են 
Ի. Կան տի գա ղա փար նե րը, ո րոնք նշա նա կա-
լի դեր ունեցան ժո ղովր դա կան իշ խա նու թյան 
ի րա կա նաց ման ըն թաց քում՝ հա սա րա կա կան 
պարտ քի մա սին գա ղա փար նե րի ձևա վոր ման 
գոր ծում: 

Ե թե    Կան տը պար տա կա նու թյան գա-
ղա փա րը կա պում էր ան ձի մեջ բա րո յա կան 
օ րեն քի առ կա յու թյան, հա սա րա կու թյան մեջ 
ո րո շա կի վար քի անհ րա ժեշ տու թյան մա սին 
իր գի տակց ման հետ, ա պա ի րա վուն քի ժա մա-
նա կա կից է թի կան ա վե լի շուտ բխում է ան ձի 
սո ցիա լա կան էու թյու նից և դրա սո ցիա լա կան 
ձևի գո յու թյու նից, ո րի մի ջո ցով մար դը միշտ 
պար տա կա նու թյուն ներ ու նի հա սա րա կու թյան, 
կո լեկ տի վի, ժո ղովր դի հետ հա րա բե րու թյուն-
նե րում: 

Ար դա րա դա տու թյան խնդիր նե րը որ պես 
փի լի սո փա յա կան և ի րա վա կան դիս կուր ս, և 
միևնույն ժա մա նակ կարևոր սո ցիա լա կան ինս-
տի տու տ, ման րակր կիտ ու սում նա սիր ված են. 
Կան տի՝ «Ի րա վուն քի դոկտ րի նի մե տա ֆի զի-
կա կան հի մունք նե րը» աշ խա տու թյան մեջ, որ-
տեղ նա դա տա րա նի նպա տա կը սահ մա նում է 
որ պես «յու րա քանչ յու րին ար ժան վույնս՝ օ րեն-
քի հա մա ձայն», բե րում է նրան պրակ տիկ եզ-
րա կա ցու թյան. «մեծ ու ղերձ, փոքր ու ղերձ-կա-
լա նա վո րում» ձեր բա կալ վա ծի կա լա նա վայ րը, 
ո րը պա րու նա կում է «Դա տա րա նի ո րո շու մը 
(դա տավ ճի ռը) այն մա սին, թե տվյալ դեպ քում 
ինչն է հա մա պա տաս խա նում օ րեն քին»9: 

Հե տա գա յում ար դա րա դա տու թյան փի լի-
սո փա յու թյու նը զար գա ցում ու նե ցավ Հե գե լի՝ 
«Ի րա վուն քի փի լի սո փա յու թյուն» աշ խա տու-
թյան մեջ: Ըստ մտա ծո ղի՝ դա տա րա նը քա ղա-
քա ցիա կան հա սա րա կու թյան ան դա մի ար դա-

9 Кант И. Основы метафизики нравственности / пер. с нем. – М., 1999, ст. 690.

րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վուն քի 
ի րաց ման, վի ճարկ վող ի րա վուն քի (դա տա կան   
հա մա կար գի հա սա րա կա կան ար ժե քի ճա նա-
չում) ձեռք բեր ման ե րա շխա վորն է. «Քա ղա քա-
ցիա կան հա սա րա կու թյան ան դա մը ի րա վուն-
քը վի ճար կել կա րող է միայն դա տա րա նի մի-
ջո ցով»: Դա տա կան   գոր ծըն թաց նե րի ըն թաց քը 
պետք է ո րոշ վի օ րեն քով: Ար դա րա դա տու թյան 
ի րա կա նա ցու մը պետք է լի նի թա փան ցիկ, հրա-
պա րա կա յին, քա նի որ «օ րեն քը վե րա բե րում է, 
մաս նա վո րա պես, քա ղա քա ցի նե րի հան դեպ ու-
նե ցած վստա հու թյա նը և ո րո շա կի աս պեկ տի, 
ո րը պա հան ջում է դա տա կան   գոր ծըն թաց նե րի 
հրա պա րա կայ նու թյուն» (ար դա րա դա տու թյան 
օ րի նա կա նաց ման անհ րա ժեշ տու թյուն): 

Այս պա րա գա յում դա տա րա նին անհ րա-
ժեշտ է եր կու տե սա կի օ րի նա կա նու թյուն. 1. 
ընդ հա նուր՝ հա սա րա կու թյան բո լոր քա ղա-
քա ցի նե րի վստա հու թյուն, 2. ան հա տա կան՝ 
վստա հու թյուն «ո րո շում կա յաց նող սուբ յեկ տի-
վու թյան նկատ մամբ» (դա տա վոր նե րի): 

Հե գե լը դա տա րա նի կազ մում տես նում 
է հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի ինք նա գի-
տակ ցու թյան ի րա վուն քի մարմ նա ցու մը: Նա 
երդվ յալ ա տե նա կալ նե րի դա տա վա րու թյան 
անհրա ժեշ տու թյու նը (որ պես օ րի նա կա նու-
թյուն) վեր է դա սում զուտ «ի րա վա կան դա տա-
րան նե րի» (որ պես օ րի նա կա նու թյան մարմ-
նա վո րում) կող մից օ րեն քի ա վե լի լավ ի րա կա-
նաց ման հնա րա վո րու թյան: Միևնույն ժա մա-
նակ, գիտ նա կա նը լա վա գույն ել քը տես նում է 
ոչ թե այս դա տա րան նե րին հա կադր վե լով, այլ 
դրանք միա վո րելով մեկ դա տա րա նում, որ տեղ 
դա տա րա նը հայտ նում է հան ցա կազ մի մա սին 
(կա յաց նում է դա տավ ճիռ), և պ րո ֆե սիո նալ 
դա տա վո րը ո րո շում է կա յաց նում՝ օ րեն քի հա-
մա ձայն: Այս պի սով՝ երդվ յալ ա տե նա կալ նե րի 
դա տա վա րու թյան ներդր մամբ ձեռք է բեր վում 
ինչ պես դա տա րան նե րի, այն պես էլ ար դա րա-
դա տու թյան օ րի նա կա նու թյան և օ րի նա կա նու-
թյան հա մընկ նում: Ըստ Հե գե լի հա յե ցա կար-
գի՝ դա տա վո րը «ոչ միայն ի րա կա նաց նում է 
օ րենք նե րը, նա նաև ակ տիվ կողմ է, նրա տե-
սա կե տը, կար ծի քը և այլն, ազ դում են գոր ծի 
ըն թաց քի վրա»: Այս պի սով՝ դա տավ ճի ռը, ըստ 
փի լի սո փա յի, բաղ կա ցած է եր կու տար րից. 
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դրան ցից մե կը օ րենքն է, երկ րոր դը՝ դա տա-
վո րի կար ծի քը, տե սա կե տը, բնա վո րու թյու նը 
և այս երկ րորդ կող մը մե ծա պես գո յու թյուն ու-
նի»: 

Ռ.Ֆոն Իե րին գը իր՝ «Նպա տա կը օ րեն-
քում» աշ խա տու թյան մեջ ար դա րու թյու նը սահ-
մա նում է որ պես օ րեն քի անվ տան գու թյան ար-
տա քին ե րաշ խիք (ներ քին ե րաշ խի քը ան հա տի 
ի րա վա կան գի տակ ցու թյունն է):

Եվ դրա նում նա տես նում է իր սո ցիա լա-
կան նպա տա կը: Ռու դոլֆ ֆոն Իե րին գի հա յե-
ցա կար գի հա մա ձայն՝ դա տա կան   իշ խա նու-
թյան և պե տա կան   իշ խա նու թյան այլ ճյու ղե րի 
(«պե տա կան   գոր ծու նեու թյան ճյու ղեր») միջև 
տար բե րու թյու նը հիմ նա կա նում պայ մա նա-
վոր ված է «նպա տա կի ներ քին յու րա հատ կու-
թյամբ», ի տար բե րու թյուն ար դա րա դա տու-
թյան մյուս ճյու ղե րի, «պետք է ի րա կա նաց նել 
բա ցա ռա պես օ րեն քը» (ի րա վուն քի այլ ճյու ղե-
րում օ րեն քը զու գորդ վում է նպա տա կա հար-
մա րու թյան հետ): Դրա նից բխում է դա տա վոր 
գործ չի` որ պես օ րեն քի կեն դա նի մարմ նա վոր-
ման պատ կե րա ցու մը: Դա տա կան   գրա սեն յա-
կի ստեղծ ման ժա մա նակ ի րա վա բա նը տես-
նում է պե տա կան   իշ խա նու թյան հիմ նա րար 
ինք նազս պում դա տա րա նի ի րա վա կան տա-
րած քի հետ կապ ված: Այս տե ղից նա եզ րա-
կաց նում է, որ դա տա վո րը պե տու թյան կող մից 
լիա զոր ված է «գտնել իր հա մոզ մաբ ի րա վունք՝ 
ան կախ պե տա կան   իշ խա նու թյու նից, և դրա-
նով կա յաց ված ո րո շում նե րի պար տա դիր ու ժի 
ճա նա չու մը»10: 

Ռ. Ֆոն Իե րին գը սահ մա նում է ե րեք մի ջոց, 
ո րոնք դա տա վո րին տա լիս են «ա զա տո րեն ար-
տա հայ տե լու և պաշտ պա նե լու իր հա մոզ մունք-
նե րը ինչ պես մաս նա վոր ան ձի, այն պես էլ պե-
տա կան   իշ խա նու թյան հետ կապ ված». Ան փո-
փո խե լիու թյուն, հան դիպ ման գաղտ նիու թյուն և 
հա մա պա տաս խան բո վան դա կու թյուն11: Ի րա-
վա բա նը հա մա րում է երդվյալ ա տե նա կալ նե-
րին ար դա րա դա տու թյան լիա կա տար ան կա-
խու թյուն իշ խա նու թյու նից, ո րը «բնու թագ րում 

10  Иеринг Р. Избранные труды: в 2 т. / пер. с нем. – СПб., 2006. – Т. 1., ст. 327.
11  Иеринг Р. Избранные труды: в 2 т. / пер. с нем. – СПб., 2006. – Т. 1., ст. 388.
12  Иеринг Р. Избранные труды: в 2 т. / пер. с нем. – СПб., 2006. – Т. 1., ст. 366.

է բա ցար ձա կու թյու նից ան ցու մը օ րեն քի գե րա-
կա յու թյա նը»12: 

Կաս կած չկա, որ ար դա րա դա տու թյան 
ան կախ, ան կողմ նա կալ, ազ նիվ և բարձր պրո-
ֆե սիո նալ ի րա կա նա ցու մը ո րո շիչ գոր ծոն է 
օ րեն քի գե րա կա յու թյան և դա տա կան   հա մա-
կար գի հա մար: Հետևա բար, դրա սկզբունք նե-
րը պետք է ներ մուծ վեն ժա մա նա կա կից կյանք 
և հաշ վի առ նե լով արևմտ յան քա ղա քակր թու-
թյան դա րա վոր փոր ձը՝ պե տա կան   կա մա յա-
կա նու թյան նկատ մամբ ի րա կան, ոչ թե թղթի 
վրա հիմն ված օ րեն քի գե րա կա յու թյան փորձ, 
ի րա կան, ոչ դեկ լա րա տիվ, ու ժի օ րեն քը հօ-
գուտ օ րեն քի ու ժի: 

Պատ մա կա նո րեն դա տա կան   հա մա կար-
գը և դրա նա խա տի պե րը նա խա տես ված էին 
հա կա մար տու թյուն նե րը լու ծե լու ի րենց հա յե ցո-
ղու թյամբ: Ցան կա ցած ի րա վի ճա կում, պե տու-
թյուն նե րի կա ռա վար ման այս հա տուկ ճյու ղի 
օգ նու թյամբ ի րա կա նաց վեց ար դա րա դա տու-
թյուն, բա ռի բուն ի մաս տով `դա տա րա նի ար-
դա րա դա տու թյուն, որն ա պա հո վում էր շա հե-
րի դա տա կան   պաշտ պա նու թյուն և խախտ ված 
ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նում: Բայց գե րա-
գույն իշ խա նու թյունն ու ժո ղո վուր դը, հա կա-
մար տու թյուն նե րը լու ծե լու պե տու թյան ի րա-
վուն քով օժ տե լով, գե րա գույն իշ խա նու թյու նը 
և ժո ղո վուր դը տար բեր կերպ են ըն կա լել դրա 
նպա տա կը, ար դա րա ցի բնույ թը: Իր ի րա վա-
կան հար ցի նյու թա կան և հոգևոր բա ղադ րիչ նե-
րի ան հա մա պա տաս խա նու թյունն ար տա հայտ-
վում է պատ շաճ ար դա րու թյան ձևա կան-ի րա-
վա կան և հոգևոր-բա րո յա կան սկզբունք նե րի, 
նրանց դա տա կան   իշ խա նու թյու նը ա ռա ջաց-
նող և փո փո խող պատ ճառ նե րի պայ մա նա կա-
նու թյան գնա հատ ման մեջ ե ղած ան հա մա պա-
տաս խա նու թյան մեջ: 

Այս բա ղադ րիչ նե րը օբ յեկ տի վաց ված են 
հա մա պա տաս խան դա տա կան-իշ խա նա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րում, ո րոնք ո րո շում են դա-
տա կան   իշ խա նու թյան փաս տա ցի գո յու թյան 
պրակ տի կան: 
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Զին վո րա կան հան ցա վո րու թյան դեմ պայ-
քա րի հիմ նա կան ուղ ղու թյու նը, ինչ պես գի-
տենք, կան խար գե լումն է: Մարդ կա յին հա սա-
րա կու թյունն ար դեն վա ղուց հա մոզ վել է, որ 
բա ցա սա կան ցան կա ցած երևույ թի կան խու մը 
միշտ ա վե լի արդ յու նա վետ և նպա տա կա հար-
մար է, քան դրան հա ջոր դող վե րա կանգ նո ղա-
կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը (հի վան-
դու թյան բու ժու մը, հան ցա գոր ծու թյան հա մար 
պատ ժե լը և այլն): Հան ցա վո րու թյան կանխ-
մանն ուղղ ված գոր ծու նեու թյու նը են թադ րում 
է փոխ կա պակց ված և նպա տա կա յին այն պի սի 
մի ջո ցա ռում նե րի մշա կում և ի րա կա նա ցում, 
ո րոնք անհ րա ժեշտ և բա վա րար են հան ցա-
վոր ա րարք նե րի կա տար ման պատ ճառ նե րի 
և նպաս տող պայ ման նե րի վրա դրա կա նո րեն 
ներ գոր ծե լու կամ դրանց ա ռա ջաց մա նը խո չըն-
դո տե լու հա մար1:

Հան ցա վո րու թյան կանխ ման սո ցիա լա-
կան ար ժե քա վո րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 
մի շարք հան գա մանք նե րով: Այն հա մար վում է 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի ա ռա վել 
արդ յու նա վետ ուղ ղու թյուն նե րից նախ և ա ռաջ 
այն պատ ճա ռով, որ կոչ ված է ա պա հո վե լու 
հան ցա վո րու թյան ար մատ նե րի և աղբ յուր նե րի, 
պատ ճառ նե րի և պայ ման նե րի բա ցա հայ տումն 
ու վե րա ցու մը (չե զո քա ցու մը, ու ղե փա կու մը)2: 
Այլ կերպ ա սած, կան խու մը, որ պես կա նոն, են-
թադ րում է հան ցա վոր ա րարք նե րի կա տար-
ման հնա րա վո րու թյան բա ցա ռում: Դրա հետ 
մեկ տեղ կան խար գե լիչ մի ջոց նե րի արդ յու նա-
վետ կի րա ռու մը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում 
խա փա նել նա խա պատ րաստ վող կամ ար դեն 
իսկ սկսված հան ցա վոր գոր ծու նեու թյու նը, բա-

1 Տե՛ս А. И. Алексеев, С. И. Герасимов, А. Я. Сухарев. Криминологическая профилактика. Теория, опыт, проблемы. 
М., 2014, ст. 6-7.

2 Մանրամասն տե՛ս Грибанов Е.В. Технологии предупреждения преступлений:проблемы формирования и развития // 
Государство и право, 2019, №10, ст. 96-97.

3 Մանրամասն տե՛ս Раска Э. Э. Криминологическая профилактика: Теоретические и методологические основы: 
Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1988. 

ցա ռել օ րեն քով պահ պան վող հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րին վնաս պատ ճա ռե լու 
հնա րա վո րու թյու նը: 

Հայ հա սա րա կու թյու նում ներ կա յումս 
մտա հո գու թյուն է ա ռա ջաց նում ՀՀ Զին ված ու-
ժե րի և ռազ մա կան այլ զին վո րա կան ձևա վո-
րում նե րում զին ծա ռա յող նե րի շար քում հան ցա-
վո րու թյան խնդի րը:

Ժա մա նա կա կից քրեա գի տու թյու նը մշա-
կել է հան ցա վո րու թյան կան խար գե լում ՝ըստ 
դրանց պատ ճառ նե րի և պայ ման նե րի մա կար-
դակ նե րի.

1. պատ ճառ նե րի և պայ ման նե րի ընդ հա-
նուր սո ցիա լա կան մա կար դա կին հա-
մա պա տաս խա նում է հան ցա վո րու թյան 
սո ցիա լա կան կան խար գե լու մը,

2. հան ցա վո րու թյան պատ ճառ նե րի և 
պայ ման նե րի հա տուկ մա կար դակ նե-
րին հա մա պա տաս խա նում է հան ցա վո-
րու թյուն նե րի հա տուկ քրեա գի տա կան 
կան խար գե լու մը,

3. հան ցա վո րու թյան պատ ճառ նե րի և 
պայ ման նե րի ան հա տա կան մա կար-
դա կին հա մա պա տաս խա նում է հան-
ցա վո րու թյան ան հա տա կան կան խար-
գե լու մը3:

Հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման հար-
ցե րում անհ րա ժեշտ է դա սել.

- հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խար գել-
ման հար ցե րում պե տա կան քա ղա քա-
կա նու թյան հիմ քե րի հաս տա տու մը,

- հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման 
վե րա բեր յալ օ րենք նե րի փո փո խում, 
դրանց ի րա կա նաց ման հսկո ղու թյուն, 

ԼԵՈՆԻԴ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ,
Երևան քաղաքի Աջափնյակ-Դավթաշեն վարչական շրջանների դատախազության դատախազ
________________________________________________________________________________________________________

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
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ինչ պես նաև հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
կան խար գել մանն ուղղ ված պե տա կան 
ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում և ֆի նան սա-
վո րում,

- ըստ հան ցա վո րու թյան կան խար գել-
ման՝ գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար մին-
նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա դա սում 
և հա մա գոր ծակ ցու թյուն,

- հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման 
ո լոր տում պե տա կան ստան դարտ նե րի 
մշա կում և հաս տա տում,

- հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման 
ո լոր տում վի ճա կագ րա կան հաշ վառ ման 
և հաշ վետ վու թյան պե տա կան միաս նա-
կան հա մա կար գի հաս տա տում,

- հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման 
ի րա կա նաց ման ժա մա նակ քա ղա քա-
ցի նե րի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն-
նե րի պաշտ պա նու թյուն:

Այս հար ցե րը ա վան դա բար ի րա կա նաց-
վում են, ըստ հետևյալ սկզբունք նե րի, օ րի նա-
կա նու թյուն, մար դա սի րու թյուն և սո ցիա լա կան 
ար դա րու թյուն:

XXI դա րում «բնակ չու թյան սո ցիա լա-
կան պաշտ պան վա ծու թյու նը վե րած վել է հայ 
հա սա րա կու թյան զար գաց ման կարևոր քա-
ղա քա կան, տնտե սա կան, գա ղա փա րա խո-
սա կան, բա րո յա հո գե բա նա կան գոր ծո նի4: 
Սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան ինս տի տու-
տը, ի րա կա նաց նե լով կեն սաա պա հով ման, 
սո ցիալ- կա յու նաց նող և զար գաց նող իր հիմ-
նա կան հա սա րա կա կան գոր ծա ռույթ նե րը, 
սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցում է սո ցիա լա կան 
այլ ինս տի տուտ նե րի հետ և խա ղում հա մա-
կար գա յին ին տեգր ված ինս տի տու տի կարևոր 
դեր:

Զին ծա ռա յող նե րի սո ցիա լա կան պաշտ-
պա նու թյան ա ռու մով անհ րա ժեշտ է հաս կա-
նալ զին վո րա կան հան րույ թի, զին ծա ռա յող նե-
րի, նրանց ըն տա նիք նե րի, զին ծա ռա յու թյու նից 
հե ռաց ված ան ձանց, բա նա կի հաշ ման դամ նե-
րի և վե տե րան նե րի նոր մալ գոր ծառ նու թյան 
և զար գաց ման ա ջակց մա նը, օ րի նա կան ի րա-
վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի, ար տո նու-
թյուն նե րի շա հե րի պահ պա նու թյա նը կողմ նո-

4 Մանրամասն տե՛ս Հարությունյան Մ.Ա. Հայ հասարակությունը և օտարված գիտակցության փիլիսոփայությունը: 
Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2014:

5 Տե՛ս ՀՀՊՏ, № 73 (1348) 6 դեկտեմբերի 2017:

րոշ ված պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե-
րի, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
և հաս տա տու թյուն նե րի աշ խա տան քը:

Այս պես՝ «Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և 
զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» 29 նո-
յեմ բե րի 2017 թվա կա նի ՀՕ-195Ն ՀՀ օ րեն-
քի5 6-րդ բա ժի նը ամ բող ջու թյամբ նվիր ված է 
զին ծա ռա յող նե րի դրա մա կան ա պա հո վու թյան 
և սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան հար ցե րին, 
մաս նա վո րա պես’ զին ծա ռա յող նե րի դրա մա-
կան, պա րե նա յին և ի րա յին ա պա հո վու թյու նը, 
դրա մա կան օգ նու թյուն նե րը, բժշկա կան օգ-
նու թյու նը և ս պա սար կու մը, բնա կա րա նա յին 
ա պա հո վու թյու նը, տրանս պոր տա յին ա պա հո-
վու մը, կրթու թյուն ստա նա լու ե րաշ խիք նե րը, 
դրա մա կան ա ջակ ցու թյու նը և այլն: Զին ված 
ու ժե րի պայ ման նե րում սո ցիա լա կան պաշտ-
պան վա ծու թյու նը նե րա ռում է օ րենսդ րա կան, 
տնտե սա կան, սո ցիա լա կան, քա ղա քա կան 
բնույ թի մի ջոց նե րի հա մա կարգ: Այն ար տա ցո-
լում է զին ծա ռա յող նե րի տար բեր կա տե գո րիա-
նե րի և նրանց ըն տա նի քի ան դամ նե րի կարևոր 
սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի և ե րաշ խիք նե րի 
ի րա կա նաց ման աս տի ճա նը և լիար ժե քու թյու-
նը, ինչն էլ վեր ջին նե րիս հնա րա վո րու թյուն 
տա լիս բա վա րա րել ծա ռա յու թյան սահ մա նա-
փա կում նե րը և զր կանք նե րը փոխ հա տու ցող 
անհ րա ժեշտ նյու թա կան և հագևոր պա հանջ-
նե րը:

Բա նա կը վա կու մում չէ, հա սա րա կու թյու-
նից զատ չի ապ րում: Այն վեր ջի նիս բա ղադ րիչ  
մասն է և ան մի ջա կան կախ ված է հա սա րա-
կու թյու նում և դրա ինս տի տուտ նե րում ըն թա-
ցող խոր քա յին գոր ծըն թաց նե րից ու փո փո խու-
թյուն նե րից: Բա նա կի սո ցիա լա կան կեր պա րը 
սահ ման վում է պե տա կան և հա սա րա կա կան 
կա ռուց ված քով, երկ րի տնտե սա կան զար-
գաց ման մա կար դա կով, ի րա կա նաց վող սո-
ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյամբ և տվ յալ պե-
տու թյան քա ղա քա ցի նե րի բա րե կե ցու թյամբ, 
նրանց ա զա տու թյուն նե րի և ի րա վուք նե րի 
ի րա կա նաց մամբ, հա սա րա կու թյան քրեա կա-
նաց վա ծու թյան աս տի ճա նով, սո ցիա լա կան 
ո լոր տի վի ճա կով և ժո ղովր դագ րա կան գոր-
ծըն թաց նե րով, «քա ղա քա ցիա կան» և «զին վո-
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րա կան» հան րույթ նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան 
բնույ թով և մա կար դա կով:

«Սահ մա նադ րու թյա նը, օ րենսդ րա կան այլ 
ակ տե րին հա մա պա տաս խա նու թյամբ զին ծա-
ռա յող նե րը նույն կերպ, ինչ պես երկ րի բո լոր 
քա ղա քա ցի նե րը օժտ ված են այն բո լոր ի րա-
վունք նե րով, ա զա տու թյուն նե րով, ար տո նու-
թյուն նե րով, ո րոնք ա պա հո վում են վեր ջին նե-
րիս սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյու նը: Դրանց 
թվին պատ կա նում են ա զա տու թյան, ար ժա նա-
պատ վու թյան պաշտ պա նու թյու նը, տե ղա շար-
ժի և բ նա կու թյան վայ րի ընտ րու թյան ա զատ 
ի րա վուն քը, խոս քի ա զա տու թյու նը, ժո ղով նե-
րում, ցույ ցե րում, քայ լար շավ նե րում, պի կետ նե-
րում մաս նակ ցու թյան ի րա վուն քը, խղճի և դա-
վա նան քի ա զա տու թյու նը, պե տա կան գոր ծե րի 
և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
կա ռա վար ման ի րա վուն քը, աշ խա տան քի ի րա-
վուն քը, ծա ռա յո ղա կան ժա մա նա կի և հանգս-
տի ի րա վուն քը, բնա կա րա նի, ա ռող ջու թյան 
պահ պա նու թյան և բժշ կա կան օգ նու թյան, սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քը:

Զին վո րա կան աշ խա տան քի բար դու թյան 
և լար վա ծու թյան հետ կապ ված, զին ծա ռա յող-
նե րին և նրանց ըն տա նիք նե րին տրա մադր վում 
են ո րո շա կի ար տո նու թյուն ներ’ ըստ հար կե րի, 
ա պա հո վագ րա կան ե րաշ խիք նե րի, վնա սի հա-
տուց ման, ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
բո ղո քարկ ման, բնա կա րա նի, կո մու նալ- կեն-
ցաղ ծա ռա յու թյուն նե րի վճար ման, ար ձա կուր-
դի, գոր ծուղ ման ժա մա նակ եր կա թու ղա յին, 
օ դա յին, ջրա յին և ավ տո մո բի լա յին (բա ցա ռու-
թյամբ տաք սիի) անվ ճար երթևե կու թյան, սա-
կայն ո րոշ, բայց կարևոր ար տո նու թյուն ներ 
ներ կա յումս չեղ յա լաց ված են կամ չեն գոր ծում:

Մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ մի-
ջազ գա յին պայ մա նագ րե րը նա խա տե սում են 
զին ծա ռա յող նե րի ի րա վունք նե րի սահ մա նա-
փակ ման հնա րա վո րու թյուն միայն ա ռան ձին, 
խիստ ո րո շա կի պայ ման նե րում6:

Հիմ նա կա նում երկ րի նոր քա ղա քա կան 
ղե կա վա րու թյու նը, ըստ զին վո րա կան հան րույ-
թի, սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան հա մա-
կար գի ստեղծ ման ո րո շա կի ջան քեր է ձեռ նար-
կել և շա րու նա կում է ձեռ նար կում նե րը: Ար մա-
տա կան բա րե փո խու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 

6 Մանրամասն ւոե՛ս Заика Л. М. Правовое положение в армии //Социалистическая законность. 1989, № 12, էջ 14-15:

շրջա նում ըն դուն վել է, ինչ պես վե րը նշել ենք, 
զին ծա ռա յող նե րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի 
տար բեր աս պեկտ նե րը կար գա վո րող օ րեն քը, 
վե րաի մաս տա վոր ման են են թարկ վել Հա յաս-
տա նի պաշտ պա նա կան պո տեն ցիա լի գրե թե 
բո լոր բա ղադ րիչ նե րը: Աս տի ճա նա բար սկսում 
են ձևա վոր վել նաև կոնկ րետ զին ծա ռա յող-
նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի 
պաշտ պա նու թյան մե խա նիզմ ներ, այդ թվում 
նաև դա տա կան մար մին նե րի մի ջո ցով: Դրա 
շնոր հիվ պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րի և երկ-
րում ներ կա յիս սո ցիալ-տնտե սա կան պայ ման-
նե րում հա ջող վել է բա վա կա նին բա րե հա ջող, 
ա ռանց զին ծա ռա յող նե րի կող մից զանգ վա-
ծա յին բո ղոք նե րի ձևա փո խել ռազ մա քա ղա-
քա կան խնդիր նե րի վե րաի մաս տա վո րու մը և 
արժևո րու մը:

Վե րո շա րադր յա լից կա րե լի է եզ րա կաց-
նել, որ զին վո րա կան հան րույ թում սո ցիա լա-
կան պաշտ պա նու թյան ա պա հով ման ա ռա վել 
հե ռան կա րա յին ուղ ղու թյան թվին դաս վում են.

1. Ըստ զին ծա ռա յող նե րի և նրանց ըն տա-
նիք նե րի շա հե րի՝ պաշտ պա նու թյան բա զա յի 
հա մա պա տաս խա նե ցում առ կա սո ցիալ-տնտե-
սա կան պա հանջ նե րին: 

Այս ա ռու մով, ա ռա ջար կում ենք. 
1. մշա կել և ըն դու նել «Զին ծա ռա յող նե-

րի, զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից հե ռաց ված 
քա ղա քա ցի նե րի և նրանց ըն տա նիք նե րի ան-
դամ նե րի ի րա վունք նե րի և սո ցիա լա կան ար-
տո նու թյուն նե րի վե րա բեր յալ» կո դի ֆի ցի րաց-
ված նոր մա տիվ -ի րա վա կան ակտ: Այդ նոր մա-
տիվ -ի րա վա կան ակ տում հա տուկ տեղ պետք 
է գրա վեն պա տե րազ մա կան և այլ գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ ռազ մա-
կան օ պե րա ցիա նե րի գոր ծըն թա ցին մաս նակ-
ցու թյուն ու նե ցող զին ծա ռա յող նե րի հա մա կող-
մա նի ա պա հով ման վե րա բեր յալ դրույթ նե րը:

2. Ըստ զին ծա ռա յող նե րի սո ցիալ-տնտե-
սա կան շա հե րի՝ ա պա հով ման անհ րա ժեշտ 
ե րաշ խիք նե րի հա մա կար գի ստեղ ծու մը: Այս 
նպա տա կով անհ րա ժեշտ է ան հա պաղ մի ջոց-
ներ ձեռ նար կել՝ ըստ դրա մա կան ա պա հով ման 
բարձ րաց ման մինչև այն չա փե րի, ո րոնք կա-
պա հո վեն զին ծա ռա յող նե րի և նրանց ըն տա նի-
քի ան դամ նե րի նոր մալ կնսա գոր ծու նեու թյու-
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նը, տնտե սա պես հիմ նա վոր ված կադ րա յին 
պատ վե րի հի ման վրա մշա կել նրանց սո ցիա-
լա կան պաշտ պա նու թյան հա մա լիր ծրա գիր:

3.  Անհ րա ժեշտ է ձեռ նար կել բնա կա րա-
նա յին խնդիր նե րի, զին վո րա կան նե րի և զին-
վո րա կան կա յա զո րե րի սո ցիա լա կան են թա-
կաոուց ված քի կա տա րե լա գործ ման ա ռա վել 
ար մա տա կան լու ծում ներ, կոոր դի նաց նել զին-
ծա ռա յող նե րի հա մար սո ցիա լա կան կարևոր 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող սո ցիա լա կան պաշտ-
պա նու թյու նը ա պա հո վող հա տուկ ծա ռա յու-
թյու նե րի գոր ծու նեու թյու նը (բժշկա կան, թի-
կուն քի, ռազ մաի րա վա կան, հո գե բա նա կան): 
Անհ րա ժեշտ է յու րա քանչ յուր տա րի անց կաց-
նել զին ծա ռա յող նե րի, նրանց ըն տա նիք նե րի 
ան դամ նե րի, ՀՀ Զին ված ու ժե րի քա ղա քա-
ցիա կան անձ նա կազ մի սո ցիալ-տնտե սա կան 
և ի րա վա կան կար գա վի ճա կի մո նի թո րինգ: 
Դրանց ընդ հան րաց ված արդ յունք նե րը ներ-
կա յաց նել խորհր դա րա նա կան նիս տե րին՝ ըստ 
ար դիա կան խնդիր նե րի օ պե րա տիվ լու ծում նե-
րի ըն դուն ման նպա տակ նե րով:

4. Բա րե լա վել զին ծա ռա յող նե րի և նրանց 
ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րի սո ցիա լա կան 
պաշտ պա նու թյան առ կա ինս տի տուտ նե րը և 
մե խա նիզմ նե րը ու ստեղ ծել նո րե րը: Նպա-
տա կա հար մար է բարձ րաց նել Զին ված ու ժե րի 
դաս տիա րակ չա կան կա ռույց նե րի առ կա կար-
գա վի ճա կը, զո րա մա սե րում, միա վո րում նե րում 
և հաս տա տու թյուն նե րում ստեղ ծել՝ ըստ զին-
ծա ռա յող նե րին, պա տե րազ մի վե տե րան նե րին 
և զին ծա ռա յու թյան վե տե րան նե րին, Հայ կա-
կան Բա նա կի ծա ռա յող նե րին, հաշ ման դամ նե-
րին և մարդ կանց այլ կա տե գո րիա նե րին հաս-
ցեա յին օգ նու թյան ցու ցա բեր ման և ա ջակ ցու-
թյան ռազ մա սո ցիա լա կան աշ խա տան քի ծա-
ռա յու թյուն ներ:

5. Ա պա հո վել ա ճող սերն դի ըստ հոգևոր-
բա րո յա կան դաս տիա րա կու թյան հա մա լիր 
ծրագ րե րի անց կա ցու մը, Զին ված ու ժե րում 
պե տա կան հայ րե նա սի րու թյան գա ղա փար նե-
րի և սե փա կան Հայ րե նի քի նկատ մամբ սի րո 
նե րա ծու մը: Անհ րա ժեշտ է պե տա կան հա մազ-
գա յին գա ղա փա րա խո սու թյան մշա կում, Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ մա կան 
ա վան դույթ նե րի հի ման վրա ե րի տա սար դու-
թյան հայ րե նա սի րա կան դաս տիա րա կու թյան 
հա մա կար գի վե րա կանգ նում, զանգ վա ծա յին 

լրատ վա կան մի ջոց նե րում ռազ մա կան աշ խա-
տան քի հե ղի նա կու թյան բարձ րա ցում:

6. Զին ծա ռա յող նե րի սո ցիա լա կան պաշտ-
պա նու թյու նը հան դի սա նում է սո ցիա լա կան 
քա ղա քա կա նու թյան կարևոր բա ղադ րիչ և ան-
մի ջա կան կախ ված է ի րա կա նաց վող բա րե փո-
խու թյուն նե րի սո ցիա լա կան ուղղ վա ծու թյու նից, 
պե տու թյան, հա սա րա կու թյան և ան հա տի սո-
ցիա լա կան անվ տան գու թյան նպա տա կաուղղ-
ված ձևա վո րու մից, ազ գի ա ռող ջու թյան վե-
րա կանգ նու մից և ամ րապն դու մից, քա ղա քա-
ցի նե րի կեն սա գոր ծու նեու թյան սո ցիա լա կան 
ցու ցա նիշ նե րի բա րե լա վու մից, մշա կույ թի, բա-
րո յա կա նու թյան, ի րա վա կար գի զար գաց վա-
ծու թյու նից, մարդ կանց սո ցիա լա կան ակ տի-
վու թյան բարձ րա ցու մից:

7. Զին ծա ռա յո ղի սո ցիա լա կան պատ շաճ 
պաշտ պա նու թյու նը կհան դի սա նա զին վո րա-
կան հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման արդ-
յու նա վետ մի ջո ցա ռում նե րից մե կը:

Հան ցա վո րու թյան, այդ թվում զին վո րա-
կան հան ցա վո րու թյան ընդ հա նուր կան խար-
գել ման հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րից է նաև 
քրեա կան օ րենսդ րու թյան կա տա րե լա գոր ծու-
մը:

ՀՀ գոր ծող քրեա կան օ րենս գիրքն ըն-
դուն վել է 2003 թվա կա նին, ո րից հե տո դրա 
ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յի վեր լու ծու թյու նը 
և ք րեաի րա վա կան նոր մե րի մեկ նու թյուն նե րը 
վկա յում են բազ մա թիվ թե րու թյուն նե րի ու բաց-
թո ղում նե րի մա սին:

Մինչև այժմ գոր ծող ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քում կա տար վել են բազ մա թիվ փո-
փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ: Սա կայն այդ 
փո փո խու թյուն նե րի և լրա ցում նե րի չհա մա-
ձայ նեց ված մո տե ցում նե րը, միաս նա կան հա-
յե ցա կար գա յին լու ծում նե րի բա ցա կա յու թյու նը 
և կ րի մի նա լո գիա կան հիմ նա վոր վա ծու թյան 
ան տե սու մը ո րոշ դեպ քե րում հան գեց րել են 
օ րենսգր քում առ կա հա կա սու թյուն նե րի, թե րա-
ցում նե րի և ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան ա վե լի 
խո րաց մա նը, ին չը բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն 
է թո ղել քրեա կան և պատ ժո ղա կան քա ղա քա-
կա նու թյուն, հան ցա վո րու թյան դեմ արդ յու նա-
վետ պայ քա րի ի րա կա նաց ման վրա:

Ել նե լով վե րոնշ վա ծից՝ ա ռա ջար կում ենք 
նոր քրեա կան օ րենսգր քի նա խագ ծի և դրա 
հա յե ցա կար գի մշակ ման գոր ծըն թա ցում ու-
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շադ րու թյուն դարձ նել հետևյալ ե լա կե տա յին 
դրույթ նե րի վրա, ո րոնք, մեր կար ծի քով, պետք 
է տեղ գտնեն նշված փաս տաթղ թե րում:

Ք րեա կան օ րենս գիր քը այն ե զա կի օ րենք-
նե րից է, որն ա ռա վե լա գույնս պետք է լի նի 
կա յուն, կան խա տե սե լի, հստակ: Ք րեա կան 

7 Մանրամասն տե՛ս Противодействие современной преступности: криминологические, уголовно правовые и уголовно-
процессуальные аспекты. Под общей ред. А.Н. Савенкова. - М, 2019:

օ րենսգր քի նոր մե րը պետք է պայ մա նա վոր ված 
և հիմ նա վոր ված լի նեն սո ցիալ -ի րա վա կան և 
կ րի մի նա լո գիա կան տե սանկ յու նից: Ք րեա կան 
օ րեն քը պետք է կոչ ված լի նի ա պա հո վե լու մար-
դու, հա սա րա կու թյան և պե տու թյան անվ տան-
գու թյան արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյու նը7:
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ԻԳՆԱՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
ՀՀ ոստիկանության ԵՔՎ Կենտրոնական բաժնի 
հետաքննության բաժանմունքի տեսուչ, 
ոստիկանության լեյտենանտ

 ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ԵՆԹԱՄՇԱԿՈՒՅԹԸ՝ 
ՈՐՊԵՍ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ

 
 Հոդ վա ծում քննարկ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյան 

մա կար դա կը։ Հատ կա պես ընդգծ վում է ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյա նը նպաս տող գոր ծոն նե րի, 
մաս նա վո րա պես ըն տա նե կան ան բա րեն պաստ մի ջա վայ րի և քրեա կան են թամ շա կույ թի բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյու նը ան չա փա հաս նե րի աշ խար հա յաց քի և ձևա վոր վող վար քագ ծի վրա: Որ պես ա ռանց քա յին 
գոր ծոն նշվում է ծնո ղա կան վե րահս կո ղու թյան կարևո րու թյու նը, ինչ պես նաև դաս տիա րա կու թյան հար ցե-
րում ծնող նե րի կող մից ընտր ված մե թոդ նե րի հա մա կար գերն ու մի ջոց նե րը։

Բա նա լի բա ռեր. ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյուն, քրեա կան են թամ շա կույթ, ըն տա նիք, ծնո ղա-
կան վե րահս կո ղու թյուն, շեղ վող վարքագիծ։

ИГНАТ ХАЧАТРЯН 
Инспектор дознания Центрального отдела УГЕ Полиции РА,
лейтенант полиции

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ И КРИМИНАЛЬНАЯ СУБКУЛЬТУРА КАК ФАКТОРЫ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЙ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

В статье обсуждается уровень преступности несовершеннолетних в Республике Армения. В частности, 
подчеркивается негативное влияние факторов, способствующих преступности несовершеннолетних, а 
именно неблагоприятной семейной среды и уголовной субкультуры на мировозрение несовершеннолетних 
и формируемое поведение. В качестве ключевого фактора отмечается важность родительского контроля, 
а также системы и средства методов, отобранных родителями в вопросах воспитания.

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, уголовная субкультура, семья, родительский 
контроль, отклоняющееся поведение.

IGNAT KHACHATRYAN 
Inspector of Investigation of the Central Division 
of the Yerevan Department of the RA Police, 
Police Lieutenant 

THE UNFAVORABLE ENVIRONMENT OF FAMILY AND CRIMINAL SUBCULTURE AS FACTORS 
CONTRIBUTING TO JUVENILE DELINQUENCY.

The article discusses the level of juvenile criminality in the Republic of Armenia. In particular, the author 
emphasizes the two factors that have negative influence to juvenile criminality: the unfavorable family environment 
and criminal subculture. The main factor is the importance of parental control, as well as the methods and 
means chosen by parents in matters of upbringing.

Keywords: juvenile criminality, criminal subculture, family, parental control, deviated behavior. 
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ՆԵԼԼԻ ՏԵՐ-ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի 
բռնագանձման գործերով վարչության դատախազ, 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

«ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

Գի տա կան հոդ վա ծում վեր լուծ վել է «պաշ տո նա տար անձ» հաս կա ցու թյու նը, անդ րա դարձ է կա տար-
վել տար բեր ի րա վա կան ակ տե րում այդ հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

Բա նա լի բա ռեր. պաշ տո նա տար անձ, հա տուկ սուբ յեկտ, ՀՀ քրեա կան օ րենս գիրք, օ րենսդ րու թյուն:

НЕЛЛИ ТЕР-ТОРОСЯН
Прокурор по управлению по взысканию имущества 
незаконного происхождения Генеральной прокуратуры РА, 
соискатель кафедры уголовного права юридического факультета ЕГУ

НЕКОТОРЫ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ КОНЦЕПЦИИ “ОФИЦИАЛЬНОГО ЛИЦА”

В научной статье анализировано понятие “официальнoго лица” и указаны особенности содержания 
этого понятия в разных легальных актов.

Ключевые слова: официальнoе лицо, специальный субъект, Уголовный кодекс РА, законодательство.

NELLY TER-TOROSYAN
Prosecutor of the department for confiscation of property 
of illicit origin of the RA Prosecutor General’s office, 
applicant for the Department of Criminal Law, YSU Faculty of Law

CERTAIN ISSUES RELATED TO THE NOTION OF “OFFICIAL”

The notion of “official” was analyzed in the scientific article. The peculiarities of the content of this concept 
in different legal acts were referred to.

Keywords: official, special subject, Criminal code of RA, legislation. 
_________________________________________________________________________________________

* * *
_________________________________________________________________________________________

ԱՐԱՅԻԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ 
ՀՀ ոստիկանության փորձաքրեագիտական 
վարչության քրեագիտական հետազոտությունների 
բաժնի պետի տեղակալ, ոստիկանության փոխգնդապետ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՄՈԶՄՈՒՆՔԸ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հե ղի նա կը յու րո վի ու սում նա սի րու թյան է են թար կել փոր ձա գե տի՝ որ պես դա տա կան փոր ձաքն նու-
թյուն ի րա կա նաց նող սուբ յեկ տի, ներ քին հա մոզ մուն քին վե րա բե րող հար ցե րը՝ փոր ձե լով դրանք վեր լու ծել 
ՀՀ գոր ծող քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսդ րու թյան ընդ հա նուր հա մա տեքս տում: Մաս նա վո րա պես՝ 
քննարկ ման ա ռար կա են դար ձել ներ քին հա մոզ մուն քին վե րա բե րող այն պի սի տե սա կան և ի րա վա կան 
նշա նա կու թյան հար ցեր, ո րոնց վե րա բեր յալ ինչ պես ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի, այն պես էլ մի շարք քրեա-
գետ նե րի և հե ղի նա կա վոր գիտ նա կան նե րի կող մից, ար տա հայտ վել են կարևոր դիր քո րո շում ներ: 

Կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րի արդ յուն քում, վեր ջի նիս կող մից ներ կա յաց վել են ա ռա ջար կու-
թյուն ներ, ո րոնք կա րող են կարևոր նշա նա կու թյուն ու նե նալ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րա կան օ րենսդ րու-
թյան կա տա րե լա գործ ման, ինչ պես նաև դա տա կան փոր ձաքն նու թյուն նե րի ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու-
թյան բարձ րաց ման հա մար:

Բա նա լի բա ռեր. ներ քին հա մոզ մունք, փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն, փոր ձա գե տի ձեռն հա սու-
թյուն, հա տուկ գի տե լիք ներ, փոր ձա գետ, Վճ ռա բեկ դատարան:
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АРАИК АСЛАНЯН 
Заместитель начальника 
отдела криминалистическых исследований 
Экспертно-криминалистического управления 
Полиции РА, подполковник полиции, 
кандидат юридических наук

ВНУТРЕННЕЕ УБЕЖДЕНИЕ ЭКСПЕРТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Эксперт своеобразно изучил вопросы, касающиеся внутреннему убеждению эксперта как 
проводящего судебную экспертизу субъекта, с целью их анализа в общем контексте действующего 
уголовного судопроизводства Республики Армения. В частности, предметом обсуждения стали касающиеся 
внутреннему убеждению такие вопросы теоретического и правового назначения, относительно которых 
были выражены важные позиции как со стороны Кассационного суда Республики Армения, так и со 
стороны ряда криминалистов и известных ученых.

В результате проведенных изучений были выдвинуты предложения, которые могут иметь важное 
значение в деле совершенствования уголовного судопроизводства Республики Армения, а также повышения 
доказательственного значения судебных экспертиз.

Ключевые слова: Внутреннее убеждение, экспертное заключение, компетентность эксперта, 
специальные знания, эксперт, Кассационный суд.

ARAYIK ASLANYAN 
Candidate of Jurisprudence, Police Colonel
and Deputy Head of the Subdivision of Criminal Scientific Researches
of the Expert- Criminal Department of the RA Police

THE EXPERT’S INTERNAL CONVICTION IN CRIMINAL PROCEEDINGS

The expert studied the issues on the expert’s internal conviction as the subject carrying out forensic 
investigation in order to analyze them in general context of criminal proceedings of the Republic of Armenia 
in force. In particular, the subject for the discussion is the issues of theoretical and legal purpose relating to 
internal conviction, regarding which the Court of Cassation of the Republic of Armenia, as well as a number of 
criminalists and well-known scientists expressed important position.

As a result of the carried out studies the proposals were advanced, which may have important meaning in 
improvement of criminal proceedings of the Republic of Armenia, as well as increase of evidential significance 
of forensic investigations.

Keywords: Internal conviction, expert’s report, expert’s competence, special knowledge, expert, Court of 
Cassation.
_________________________________________________________________________________________

* * *
_________________________________________________________________________________________

ԼՈՒՍԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Փաստաբան, Հայ-Ռուսական համալսարանի հայցորդ

 ՀԱՅՑԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Հոդ վա ծում բա ցա հայտ ված է հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց նե րի հաս կա ցու թյու նը և դե րը 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյու նում։ Հե ղի նա կը վեր լու ծել է հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց նե-
րը բնու թագ րող հատ կա նիշ նե րը։ Վեր հան ված են հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց նե րի օ րենսդ րա-
կան կար գա վո րում նե րի թե րու թյուն նե րը և դրա հի ման վրա ներ կա յաց ված են օ րենսդ րու թյան բա րե լավ-
մանն ուղղ ված ա ռա ջարկ ներ։ Հոդ վա ծում ման րա մասն ու սում նա սիր ված են հայ ցի նախ նա կան ա պա հով-
ման մի ջոց ների կի րառ ման դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գե րը։ 

Բա նա լի բա ռեր. հայ ցի նախ նա կան ա պա հով ման մի ջոց ներ, հայ ցի ա պա հո վում, քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյուն
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ЛУСИНЕ САРГСЯН
Адвокат, Соискатель Российско-Армянского университета

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСКА

В статье раскрывается понятие, и роль предварительных мер по обеспечению иска в гражданском 
судопроизводстве. Автор проанализировал признаки, которые характеризуют предварительные меры 
обеспечения иска. Выявлены недостатки законодательных норм о предварительных мерах по обеспечению 
иска, на основании чего внесены предложения по совершенствованию гражданского процессуального 
законодательства. В статье подробно рассмотрен судебный порядок применения предварительных мер 
обеспечения иска.

Ключевые слова: Предварительные меры обеспечения иска, обеспечение иска, гражданское 
судопроизводство, 

LUSINE SARGSYAN
Advocate, applicant of Russian-Armenian University

PRELIMINARY MEANS OF SECURING THE ACTION

In this article there is revealed the notion and the role of preliminary means of securing the action in Civile 
Procedure Code of the Republic of Armenia.

The author analysed the characteristic of preliminary means of securing the action. It is found out the 
regulations of preliminary means of securing the actions’ imperfections and based on the latter here is being 
shown suggestions for improving them.

This article examines in detail the litigation of applying system of preliminary means of securing the actions.
Keywords: Preliminary means of securing the action, provisional remedies, civil procedure, claim 

proceedings
_________________________________________________________________________________________

* * *
_________________________________________________________________________________________

ԷԴԳԱՐ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԵՀ, Իրավագիտության ամբիոն, ասպիրանտ

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ

Տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան հիմ նա կան ի րա վունքն ա ռա ջա ցել է, ա ռա ջին հեր թին, պե տա կան 
մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան հրա պա րա կայ նու թյան ա պա հով ման, հե տա գա յում նաև մար դու ի րա վունք-
նե րի արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյա նը նպաս տե լու նպա տա կով։ Ժա մա նա կա կից աշ խար հում տե ղե կատ-
վու թյան ա զա տու թյան ա պա հով ման շրջա նակն ըն դար ձակ վում է պե տա կան մար մին նե րից բա ցի՝ ընդգր-
կե լով նաև ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ ու նե ցող մաս նա վոր մար մին նե րը։

Անդ րա դառ նա լով տե սա կան գրա կա նու թյու նում և այլ երկր նե րի ի րա վա կան ակ տե րում մաս նա վոր 
մար մին նե րից տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու վե րա բեր յալ մո տե ցում նե րին՝ ու սում նա սի րու թյան մեջ ներ-
կա յաց րել ենք ո րոշ ա ռա ջարկ ներ, հստա կեց րել և ընդ լայ նել ենք տե ղե կատ վու թյան տրա մադր ման պար-
տա կա նու թյուն ու նե ցող մար մին նե րի շրջա նա կը, ո րով հե տապն դել ենք տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան 
հիմ նա կան ի րա վուն քի էլ ա վե լի ա պա հով ման նպա տա կը։

Բա նա լի բա ռեր. տե ղե կատ վու թյուն, տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյուն, մար դու հիմ նա կան ի րա վունք, 
մաս նա վոր մար մին, պե տա կան մար մին, տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում, պատ վի րակ ված լիա զո րու-
թյու ն։
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ЭДГАР АВЕТИСЯН
ЕУ, кафедра юриспруденции, аспирант

 ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНОГО ПРАВА НА СВОБОДУ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
ЧАСТНЫХ ЛИЦ

Основное право на свободу информации возникло, во первых, для обеспечения гласности 
деятельности государственных лиц, в последствии так же, с целью содействия эффективной защите прав 
человека. В современном мире круг обеспечения свободы информации расширяется, включая помимо 
государственных органов так же, частных органов с некими особенностями.

Ссылая на подходы получения информации от частных органов, в теоретической литературе и в 
юридических актах других стран, в исследованиях представили некоторые предложения, уточнили и 
расширили круг лиц, имеющих должность предоставления информации, которым последовали цель 
большего обеспечения основного права свободы информации.

Ключевые слова: информация, свобода информации, основное право человека, частный орган, 
государственный орган, предоставление информации, делегированные полномочия.

EDGAR AVETISYAN
EU, Chair of Law, postgraduate student

LEGAL LIMITS OF THE APPLICATION OF FUNDAMENTAL RIGHT TO FREEDOM OF INFORMATION FOR 
THE PRIVATE BODIES

The fundamental right to freedom of information arose, first of all, to ensure the publicity of the activities 
of state bodies, and later to promote the effective protection of human rights. In the modern world, the scope 
of freedom of information is expanding to include, in addition to state bodies, private bodies with certain 
characteristics.

Referring to the approaches to obtaining information from private bodies in theoretical literature in the 
legal acts of other countries, we have presented some suggestions in the study, clarified the scope of bodies 
responsible for providing information, with which we have pursued the goal of further ensuring the fundamental 
right to freedom of information.

Keywords։ information, freedom of information, fundamental human rights, private body, state body, 
provision of information, delegated authority.
_________________________________________________________________________________________

* * *
_________________________________________________________________________________________

ՎԱԽԹԱՆԳ ԲԱԲԱՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, իրավունքի և սոցիոլոգիայի ինստիտուտի հայցորդ, 
ՀՀ Միասնական սոցիալական ծառայության նշանակման վարչության 
երրորդ բաժնի պետ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հոդ վա ծում ման րա մասն վեր լու ծու թյան է են թարկ վել սո ցիա լա կան պե տու թյան հաս կա ցու թյու նը և 
էու թյու նը, սո ցիա լա կան պե տու թյան հատ կա նիշ ներն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը,հիմ նա վոր վել է սո-
ցիա լա կան պե տու թյան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը հա սա րա կու թյան կեն սա գոր ծու նեու թյան տար բեր 
ո լորտ նե րում, կարևոր վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում սո ցիա լա կան պե տու թյան կա յաց ման 
անհ րա ժեշ տու թյու նը՝ սահ մա նադ րաի րա վա կան ար դի կար գա վո րում նե րի հա մա տեքս տում, տե սա կա նո-
րեն ար ձա նագր վել է, որ սո ցիա լա կան պե տու թյու նը այն կա տա րե լու թյունն է,ո րին մարդ կու թյու նը ձգտում 
է բա զում դա րե րի ըն թաց քում, այն պե տա կան շի նա րա րու թյան նոր ո րակ է, ո րի գոր ծու նեու թյու նը հիմն-
ված է սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի ճա նաչ ման և ե րաշ խա վոր ված պաշտ պա նու թյան վրա: 

Բանալի բառեր. սո ցիա լա կան պե տու թյուն, սո ցիա լա կան ար դա րու թյուն և հա վա սա րու թյուն, մար դու 
ի րա վունք ներ, սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն, պե տու թյան սո ցիա լա կան գործառույթ:
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ВАХТАНГ БАБАЯН
Соискатель Института философии, права и социологии НАН РА, 
начальник третий отдел обсуживания единой социалной службы 
Республики Армения

 РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 

В статье подробно анализируется понятие и сущность социального государства, признаки и особенности 
социального государства, приоритеты социального государства были обоснованы в разных сферах жизни 
общества, подчеркнули необходимость создания социального государства в контексте современного 
конституционно-правового регулирования. Задокументировано, что социальное государство – тот эталон, 
к чему человечество стремится на протяжении многих веков. Это новое качество государственного строя, 
деятельность которого основана на признании социальных и экономических прав и гарантированной 
защиты.

Ключевые слова: социальное государство, социальная справедливость и равенство, права человека, 
социальная политика, социальная функция государства.

VAKHTANG BABAYAN
PHD applicant, RA NAS Institute of Philosophy Sociology and Law
Head of the third department of the joint social service

THE REPUBLIC OF ARMENIA AS A SOCIAL STATE

The article thoroughly analyzes the concept and essence of the social state, the features and peculiarities 
of the social state. In different spheres of public life the priorities of social country has been substantiated, in 
the context of modern constitutional and legal regulations, the necessity of the establishment of the Republic of 
Armenia as a social country has been emphasized. Theoretically it was stated that social country is perfection 
which humanity has been appealing for hundreds of centuries. It is a new quality of state construction, the 
activity of which is based on the recognition of social and economic rights as well as guaranteed protection.

Keywords: social state social justice and equality, human rights, social policy, social function of the state.
_________________________________________________________________________________________

* * *
_________________________________________________________________________________________

ՀԱՍՄԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրոս
ՀՀ սահմանադրական դատարանի իրավախորհրդատվական 
 վարչության գլխավոր մասնագետ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԸ` ՈՐՊԵՍ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏ

Սույն գի տա կան աշ խա տան քը նպա տակ է հե տապն դում վեր հա նել այն հիմ նա կան և ա ռանց քա-
յին հար ցե րը, ո րոնք վե րա բե րում են Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի` Սահ մա նադ րու թյան պահ պան մա-
նը հետևե լու գոր ծա ռույ թի ի րաց ման սահ մա նադ րա կան և օ րենսդ րա կան կա ռու ցա կար գե րին: Վե րոնշ յալ 
հարցն ա ռա վե լա պես քննար կել ենք սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան շրջա նակ նե րում` Նա խա գա հին 
դի տար կե լով որ պես սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան սուբ յեկտ: Նա խա գա հի՝ Սահ մա նադ րու թյան 
պահ պան մա նը հետևե լու գոր ծա ռույ թի դի տար կու մը ի րա կա նաց րել ենք Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր-
ված կար գա վո րում նե րի, մաս նա վո րա պես՝ Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե լու և Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի լիա զո րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում՝ վեր հա նե լով այն խնդիր նե րը, ո րոնք ոչ ամ բող ջա կան 
են դարձ նում Սահ մա նադ րու թյան պահ պան մա նը հետևե լու կարևո րա գույն գոր ծա ռույ թը: Խնդ րո ա ռար-
կա յի դի տար կու մը գի տա կան հար թու թյան շրջա նակ նե րում ի րե նից մեծ կարևո րու թյուն է ներ կա յաց նում՝ 
պայ մա նա վոր ված խոհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի պայ ման նե րում Հան րա պե տու թյան 
նա խա գա հի կար գա վի ճա կի էա կան փո փո խու թյամբ և դրա նից բխող խնդիր նե րով՝ կապ ված ինչ պես Նա-
խա գա հի դե րի հա մար ժեք ըն կալ ման, այն պես էլ վեր ջի նիս լիա զո րու թյուն նե րի պատ շաճ ի րա կա նա ցու-
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մը ա պա հո վե լու նկա տա ռում նե րով: Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի սահ մա նադ րաի րա վա կան դե րի և 
ի րա վա սու թյան տի րույ թի ու սում նա սի րումն ու հա մա պա տաս խան ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի 
ներ քո այդ կար գա վի ճա կի հստա կե ցու մը և ի րա վա սու թյան տի րույ թի սահ ման նե րի ընդգ ծումն ի րե նից մեծ 
կարևո րու թյուն է ներ կա յաց նում այդ Նա խա գա հի լիա զո րու թյուն նե րի պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը ա պա հո-
վե լու ա ռու մով: Սույն աշ խա տան քում քննարկ վող թե մա յի ար դիա կա նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև 
այն խնդրի առ կա յու թյամբ, որ Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի՝ Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե լու 
հար ցե րով նա խա տես ված դեպ քե րը ուղ ղա կիո րեն չեն տե ղա վոր վում Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի՝ 
Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում, որ պի սի ա նո րո շու թյու նը հստա-
կեց վել է «Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին» սահ մա նադ րա կան օ րեն քով: Ըստ այդմ՝ աշ խա տան-
քում ա ռանձ նաց վել են վե րոնշ յալ թե մա յին առնչ վող ո րոշ հիմ նախն դիր ներ և ներ կա յաց վել դրանց հա մար-
ժեք և հ նա րա վոր լու ծում ներ` հիմք ըն դու նե լով նաև տար բեր տե սա բան նե րի աշ խա տանք նե րում խնդրո 
ա ռար կա յի վե րա բեր յալ առ կա տե սա կետ ներն ու եզ րա հան գում նե րը: 

Բա նա լի բա ռեր. Հան րա պե տու թյան նա խա գահ, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն, սահ մա նադ րա կան վե-
րահս կո ղու թյուն, սահ մա նադ րա կան դա տա րան, հետևել Սահ մա նադ րու թյան պահ պան մա նը, սահ մա-
նադ րա կա նու թյուն, խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա մա կարգ:

АСМИК АКОБЯН
ЕГУ, юридический факультет, магистр
Главный специалист 
Правового консультативного управления
Конституционного Суда РА

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАК СУБЪЕКТ КОНСТИТУЦИОННОГО НАДЗОРА

Данная научная работа преследует цель выявлять те основные и ключевые вопросы, которые 
касаются конституционных и законодательных механизмов функции президента Республики следить за 
соблюдением Конституции. Вышеуказанный вопрос мы в основном обсудили в рамках конституционного 
надзора, рассматривая президента как субъект конституционного надзора Соответственно. Изучение 
функции президента следить за соблюдением Конституции нами был выполнен в контексте положений, 
закрепленных в Конституции, касающихся права обращаться в Конституционный суд и полномочий 
Конституционного суда, поднимая вопросы, которые делают наиважнейшую функцию следить за 
соблюдением Конституции неполной. Рассмотрение данного вопроса имеет большое значение в научной 
сфере в связи с существенным изменением статуса президента Республики при парламентской системе 
правления, и возникающими в результате проблемами, связанными с правильным пониманием роли 
президента и осуществлением своих полномочий. Изучение конституционно-правовой роли президента 
Республики, также изучение сферы его компетенции и уточнение данного статуса в свете соответствующего 
правового анализа, также определение пределов компетенции имеет большое значение для обеспечения 
надлежащего осуществления полномочий президента. Актуальность темы, обсуждаемой в данной статье, 
обусловлена также   тем, что случаи для обращения в Конституционный суд президентом Республики, 
напрямую не помещаются в круг полномочий Конституционного суда, указанных в Конституции, что также 
уточнилось Конституционным законом «О Конституционном суде». В роботе были подчёркнуты некоторые 
проблемы, связанные с вышеупомянутой темой, и были представлены их эквивалентные и возможные 
решения, основываясь так же на мнениях и выводах разных теоретиков. 

Ключевые слова: Президент республики, Конституция РА, конституционный надзор, конституционный 
суд, следит за соблюдением Конституции, конституция, парламентская система правления

HASMIK HAKOBYAN
YSU, Faculty of Law, Master
Chief Specialist of the Legal Advisory Department of the Constitutional Court 
of the Republic of Armenia

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC AS A SUBJECT OF CONSTITUTIONAL CONTROL
  
This scientific work is aimed to rise those essential and key issues, which refer to the constitutional and 

legislative structures of the function of the president of the republic to follow the protection of the constitution. 
The above issue is mostly discussed within the framework of constitutional control observing the president as a 
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subject of constitutional control. We have observed the function of the President to follow the observance of the 
Constitution in the context of the constitutional provisions, in particular, to apply to the Constitutional Court in the 
context of the powers of the Constitutional Court, raising issues that make incomplete the function of following 
the observance of the Constitution. Consideration of the issue in the scientific field is of great importance 
due to the significant change in the status of the President of the Republic under the parliamentary system of 
government, and the resulting issues related to the adequate understanding of the role of the President and the 
proper implementation of his powers. The study of the constitutional-legal role of the President of the Republic 
and the scope of competence and the clarification of that status in the light of the relevant legal analysis and the 
emphasis on the limits of the scope of competence is of great importance in ensuring the proper exercise of 
the powers of the President. The urgency of the topic discussed in this paper is conditioned by the fact that the 
cases of the President of the Republic to apply to the Constitutional Court do not directly fall within the powers 
of the Constitutional Court, as the uncertainty is clarified by the Constitutional Law on the Constitutional Court. 
Accordingly some issues refer to this theme are separated in the work and equivalent and possible solutions are 
presented taking the ground different theorists’ views and conclusions referring to this theme.

Keywords: The president of the republic, The RA Constitution, constitutional control, constitutional court, 
to follow the protection of the constitution, constitutionalism, parliamentary government system
_________________________________________________________________________________________

* * *
_________________________________________________________________________________________

ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀՀ ՊԵԿ իրավաբանական վարչության
մաքսային կանոնների խախտումների 
վերաբերյալ վարույթների իրականացման 
ավագ մաքսային տեսուչ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ 
ՉՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՄԱՆ ԿԱՄ ՈՉ ՃՇԳՐԻՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ 

Սույն հոդ վա ծի ա ռար կան Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միու թյան գոր ծու նեու թյան պայ ման նե րում 
ապ րանք նե րի չհայ տա րա րագր ման կամ ոչ ճշգրիտ հայ տա րա րագր ման դեպ քում վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան ինս տի տու տի ներդր ման խնդիր ներն են։

Հե ղի նա կը ման րա մասն վեր լու ծում է մաք սա յին և վար չա կան օ րենսդ րու թյու նը, ինչ պես նաև ի րա վա-
պահ պրակ տի կան մաք սա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի բա րե խիղճ մաս նա կից նե րի նկատ մամբ հա-
մա ներ ման ի րա կա նաց վող պայ ման նե րի բա վա րա րու թյան և օբ յեկ տի վու թյան վե րա բեր յալ։ Հոդ վա ծի հե-
ղի նակն ու սում նա սի րում է մինչև ապ րանք նե րի բաց թո ղու մը տե ղե կատ վու թյուն չհայ տա րա րագ րե լու կամ 
ապ րանք նե րի մա սին ոչ ճշգրիտ տե ղե կու թյուն ներ հայ տա րա րե լու հետևանք նե րի կա մա վոր վե րաց ման 
դեպ քում վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ ման լրա ցու ցիչ հիմ քի ներդր ման ի րա վա կան հիմ քը:

Մե թո դա բա նու թյու նը և հե տա զո տու թյան մե թոդ նե րը պայ մա նա վոր ված են ճա նաչ ման դիա լեկ տի կա-
կան-մա տե րիա լիս տա կան   մե թո դի և դրա վրա հիմն ված ընդ հա նուր գի տա կան   և մաս նա վոր գի տա կան   
մե թոդ նե րի կի րառ մամբ՝ ո րոշ ված   գի տա կան   և ո րա կա վոր ման աշ խա տան քի (հե տա զո տա կան) նպա տակ-
նե րով և խն դիր նե րով, նե րառ յալ, բայց ոչ. սահ մա նա փակ վում են հետևյալ մե թոդ նե րով՝ հա մա կար գա յին 
կա ռուց ված քա յին վեր լու ծու թյուն, տրա մա բա նա կան, ընդ հան րա ցում, ֆոր մալ ի րա վա կան, բո վան դա կու-
թյան վեր լու ծու թյուն և այլն։

Հե տա զո տու թյան գի տա կան   նո րույ թը այն է, որ ա ռա ջին ան գամ գի տա կան   հրա պա րակ ման մա կար-
դա կով հե ղի նա կը կա տա րել է ապ րանք նե րի չհայ տա րա րագր ման կամ ոչ ճշգրիտ հայ տա րա րագր ման 
հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու ի րա վա կան հիմ քե րի հա մա պար փակ վեր լու-
ծու թյուն: Ե՛վ մաք սա յին միու թյան, և՛ Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միու թյան գոր ծու նեու թյան պայ ման նե րը, 
մաք սա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի բա րե խիղճ մաս նակ ցի հա մա ներ ման լրա ցու ցիչ պայ ման ա ռա-
ջարկ վել է ապ րանք նե րի չհայ տա րա րագր ման կամ ոչ ճշգրիտ հայ տա րա րագր ման հա մար վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյու նից։

Բանալի բառեր. Վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, վար չա կան ի րա վա խախ տում, ապ րանք նե րի 
չհայ տա րա րագ րում կամ կեղծ հայ տա րա րագ րում, Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միու թյուն, ապ րանք նե րի 
բաց թո ղում, բաց թո ղում, հայ տա րա րագ րում, փո փո խու թյուն ներ, մաք սա յին:



69

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

 1
2

6
  2

0
2

1

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

СЮЗАННА ВАРДАНЯН 
Старший таможенный инспектор 
Отдела управление по делам
о нарушениях таможенных правил 
Юридическое Управление Комитета Государственных Доходов РА

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕДЕКЛАРИРОВАНИЕ ЛИБО НЕДОСТОВЕРНОЕ 
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ

Предметом данной статьи являются проблемы реализации института административной 
ответственности за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров в условиях 
функционирования Евразийского экономического союза. 

Автором подробно проводится анализ таможенного и административного законодательства, 
а также правоприменительной практики по вопросу достаточности и объективности реализуемых 
условий амнистирования добросовестных участников таможенных правоотношений. Автор статьи 
исследует правовые основы введения дополнительного основания освобождения от административной 
ответственности в случае добровольного устранения последствий не заявления сведений либо заявления 
недостоверных сведений о товарах до выпуска товаров. 

Методология и методы исследования обусловлены использованием диалектико-материалистического 
метода познания и основанной на нем совокупности общенаучных и частных научных методов, определенных 
целями и задачами научно-квалификационной работы (исследования), включая, но не ограничиваясь 
следующими методами: системно-структурный анализ, логический, обобщение, формально-юридический, 
контент-анализ и др.

 Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на уровне научной публикации автором 
проведен комплексный анализ правовых оснований освобождения от административной ответственности 
за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров в условиях функционирования как 
Таможенного союза, так и Евразийского экономического союза, предложено дополнительное условие 
амнистирования добросовестного участника таможенных правоотношений от административной 
ответственности за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров. 

Ключевые слова: Административная ответственность, административное правонарушение, 
недекларирование либо недостоверное декларирование товаров, Евразийский экономический союз, 
выпуск товаров, освобождение, декларация, изменения, таможня.

SYUZANNA VARDANYAN
Senior Customs Inspector of Proceedings on Violations of Customs
Rules, Legal Department at State Revenue Committee of the RA

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR NON-DECLARATION OR INCORRECT DECLARATION OF 
GOODS

The subject of this article is the problems of implementing the institution of administrative responsibility for 
non-declaration or inaccurate declaration of goods in the conditions of the functioning of the Eurasian Economic 
Union. 

The author analyzes in detail the customs and administrative legislation, as well as law enforcement practice 
on the issue of the sufficiency and objectivity of the implemented conditions of amnesty for bona fide participants 
in customs legal relations. The author of the article examines the legal basis for the introduction of an additional 
basis for exemption from administrative responsibility in the event of voluntary elimination of the consequences 
of not declaring information or declaring inaccurate information about goods before the release of goods.

The methodology and research methods are due to the use of the dialectical-materialist method of cognition 
and the set of general scientific and private scientific methods based on it, determined by the goals and objectives 
of scientific qualification work (research), including but not limited to the following methods: system-structural 
analysis, logical, generalization, formal legal, content analysis, etc.

The scientific novelty of the research lies in the fact that for the first time at the level of a scientific publication, 
the author carried out a comprehensive analysis of the legal grounds for exemption from administrative liability 
for non-declaration or inaccurate declaration of goods in the conditions of the functioning of both the Customs 
Union and the Eurasian Economic Union, an additional condition for amnesty of a bona fide participant in customs 
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legal relations was proposed from administrative responsibility for non-declaration or inaccurate declaration of 
goods.

Keywords: Administrative liability, administrative offense, non-declaration or false declaration of goods, 
the Eurasian Economic Union, release of goods, declaration, changes, customs.
_________________________________________________________________________________________

* * *
_________________________________________________________________________________________

ՆՈՐԱՅՐ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի 
և իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ
 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԸ ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

Ար դա րա դա տու թյան գե նեզն ու նի շատ եր կար պատ մու թյուն: Այն ձևա վոր վել է ազ գա յին մշա կույ թի և 
ա վան դույթ նե րի, կրո նա կան գի տակ ցու թյան, բա րո յա կան ար ժեք նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վրա և 
կ րե լով դի նա միկ բնույթ, ա նընդ հատ քննարկ վել է ան վա նի փի լի սո փա նե րի, մտա ծող նե րի կող մից:

Բանալի բառեր. արդա րա դա տու թյուն, ար դա րա դա տու թյան մո դել ներ, ար դա րա դա տու թյան գե նե զի 
պատ մա կան ակնարկ:

НОРАЙР СТЕПАНЯН 
Аспирант института Философии, социологии и права НАН РА

МОДЕЛИ ПРАВОСУДИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Возникновение справедливости имеет очень долгую историю. Он формировался на основе 
национальной культуры, традиций, религиозного сознания, нравственных ценностей, имея динамичный 
характер, постоянно обсуждался известными философами и мыслителями.

Ключевые слова: правосудие, модели правосудия, исторический обзор генезиса правосудия.

NORAYR STEPANYAN 
PhD student of the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA

MODELS OF JUSTICE IN DIFFERENT COUNTRIES

The emergence of justice has a very long history. It was formed on the basis of national culture, traditions, 
religious consciousness, moral values, having a dynamic character, it was constantly discussed by famous 
philosophers and thinkers.

Keywords: justice, models of justice, historical overview of the genesis of justice.
_________________________________________________________________________________________

* * *
_________________________________________________________________________________________

ԼԵՈՆԻԴ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ,
Երևան քաղաքի Աջափնյակ-Դավթաշեն վարչական շրջանների 
դատախազության դատախազ

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Սույն հոդվածի հեղինակը հանգամանորեն քննարկում է զինվորական հանցագործությունների 
կանխար գելման հիմնախնդիրները, ինչպես նաև վերլուծվում են կանխարգելման հիմնական ուղղու-
թյունները:
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Բանալի բառեր. զինվորական հանցագործություն, հանցագործությունների կանխարգելում, 
հանցավորություն, հատուկ սուբյեկտ:

ЛЕОНИД НАГАПЕТЯН 
Соискатель Института философии, социологии и права НАН РА, 
старший прокурор прокуратуры административного района 
Ачапняк-Давташен г. Еревана

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ ВОЙЕНОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

В данной статье автором обстоятельно рассматриваются проблемы общей профилактики войсковых 
преступлений, а также анализируются основные направления противодействие преступлением. 

Ключевые слова: профилактика преступление,войсковые преступление, противодействие 
преступлением, преступность специальный субьект.

LEONID NAHAPETYAN 
Applicant for the Institute of Philosophy, Sociology and 
Law of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, 
Prosecutor of the Prosecutor’s Office of the Ajapnyak-Davtashen 
administrative district of Yerevan

THE ISSUES OF GENERAL PREVENTION OF MILITARY-CONNECTED CRIMES

In thus article, the author discusses the issues of prevention of military-connected crimes in detail, as well 
as the main directions of prevention are analyzed.

Keywords: Military-connected crime, crime prevention, criminality, special subject.
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ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Հանդեսում տպագրվող հոդվածները պետք է ունենան գիտագործնական կամ ուսումնամե թո-
դական բնույթ: Հոդվածը պետք է վերաբերի իրավագիտության ոլորտին, իսկ բացառիկ դեպքերում՝ մեծ 
հետաքրքրություն վայելող, գիտագործնական մեծ արժեք ներկայացնող ուսումնասիրություններին:

Սույն պահանջները բավարարող հոդվածները երաշխավորվում են տպագրության համար Հան-
դեսի գլխավոր խմբագրի կողմից: Իսկ դրանք չբավարարելու դեպքում հոդվածները վերադարձվում 
են հեղինակին:

Հոդվածը ներկայացվում է թղթային՝ տպագիր, և էլեկտրոնային (Microsoft Word) տարբերակներով: 
Թղթային տարբերակը պետք է ներկայացնել Հանդեսի խմբագրություն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Վ.Սարգսյան 
5 հասցեով, իսկ էլեկտրոնային տարբերակն ուղարկել orinakanutyun@prosecutor.am հասցեով:

Հոդվածը պետք է պարունակի վերնագիր (մինչև 20 բառ) և շարադրվի 8-10 էջի սահմաններում: 
Հոդվածին կից պետք է նաև երեք լեզվով (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն) ներկայացնել. 

ա) Սեղմագիր (Абстракт, Abstract), բ) Բանալի բառեր (Ключевые слова, Keywords), գ) Հեղինակի 
մասին հակիրճ տեղեկություն: 

Սեղմագիրը 300-500 բառի սահմաններում պետք է պարունակի հոդվածի համառոտ շարա-
դրանքը: Բանալի բառերի քանակը յուրաքանչյուր լեզվով չպետք է հինգից պակաս լինի:

Եթե հոդվածի հեղինակը գիտական աստիճան չունի, ապա հոդվածի հետ պետք է ներկայացնի 
կարծիք (այսուհետ՝ Կարծիք)՝ տվյալ հոդվածի՝ գիտականորեն հիմնավորված լինելու, գիտական 
նորույթի, հոդվածում բարձրացված խնդրի ու դրա արդիականության մասին:

Իրավագիտության ոլորտին վերաբերող հոդվածների դեպքում Կարծիք կարող է տալ իրա-
վա բանական գիտությունների թեկնածուի կամ դոկտորի գիտական աստիճան ունեցող անձը կամ 
իրա վագիտության ոլորտում մեծ հեղինակություն վայելող իրավաբանը: Գիտության այլ ոլորտներին 
վերաբերող հոդվածների դեպքում Կարծիք կարող է տալ այդ գիտության թեկնածուի կամ դոկտորի 
գիտական աստիճան ունեցող անձը, ինչպես նաև՝ այդ գիտության ոլորտում մեծ հեղինակություն վայելող 
մասնագետը: Կարծիքը պետք է ստորագրվի տվողի կողմից և/կամ կնքվի իր աշխատավայրի կնիքով:

Հոդվածի հայերեն տեքստը պետք է շարադրել GHEA Grapalat, ռուսերեն տեքստը՝ Baltica 
Cyrillic, իսկ անգլերեն տեքստը՝ Times New Roman տառատեսակներով: Հոդվածի յուրաքանչյուր էջ 
պետք է լինի A4 (201x297 մմ) չափի և ունենա լուսանցքներ. ձախից՝ 30 մմ, աջից՝ 10 մմ, վերևից՝ 20 
մմ, ներքևից՝ 25 մմ: Հոդվածի հիմնական տեքստը շարադրվում է 12 տառաչափով, միջտողային 
հեռավորությունը՝ 1,5, իսկ վերնագրերը՝ 14 տառաչափով և մուգ (Bold):

Եթե հեղինակն օգտվում է այլ անձանց, գիտնականների աշխատանքներից և այլ աղբյուրներից, 
ապա այդ մասին պետք է պատշաճ ձևով նշում կատարվի տեքստում, և/կամ հղումը տրվի ծանոթա-
գրության միջոցով՝ յուրաքանչյուր էջում: Ծանոթագրության մեջ պետք է ներառել հետևյալ տվյալները՝ 
հեղինակ(ներ)ի ազգանուն(ներ)ը, անուն(ներ)ը, նյութի լրիվ անվանումը, հրատարակության 
տեղը, հրատարակչությունը, քաղաքը, տարեթիվը, հատորը, էջը: Օտարալեզու աղբյուրները չեն 
թարգմանվում: Ինտերնետային աղբյուրներից օգտվելու դեպքում ծանոթագրության մեջ պետք է 
նշվեն ինտերնետային հասցեն և հղում կատարելու վերջին ամսաթիվը: Արգելվում է այլ հեղինակների 
կարծիքը, միտքը, աշխատանքը ներկայացնել իբրև սեփական, օգտագործել ուրիշի գաղափարը, 
միտքը, վերլուծությունը՝ առանց հղում կատարելու: Արգելվում է նաև այլ աղբյուրից վերցվածը 
թարգմանել կամ նախադասությունը ձևափոխել՝ առանց հղում և/կամ ինքնուրույն վերլուծություն 
կատարելու: 

Հանդեսում տպագրվող հոդվածներն ամբողջությամբ արտահայտում են հեղինակների 
դիրքորոշումներն ու վերլուծությունները, և հնարավոր է՝ չհամընկնեն ՀՀ դատախազության 
դիրքորոշման հետ: ՀՀ դատախազությունը պատասխանատվություն չի կրում հոդվածի 
հեղինակի արտահայտած կարծիքի համար:

ՀՀ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ §ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ¦ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԵՎ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍՈՒՄ ՏՊԱԳՐՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻՆ 
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