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Մար դու պա տիվն ու ար ժա նա պատ վու-
թյու նը հան դի սա նում են նրա ան քակ տե լի 
ի րա վուն քը, ո րը են թադ րում է նաև պաշտ պա-
նու թյուն ցան կա ցած տի պի ոտնձ գու թյու նից: 
Սա կայն այդ ի րա վունքն ան խու սա փե լիո րեն 
զու գակց վում է նաև այլ հիմ նա րար ի րա վունք-
նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի հետ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա-
նադ րու թյան 42-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա-
քանչ յուր ոք ու նի իր կար ծիքն ա զատ ար տա-
հայ տե լու ի րա վունք1: Այս ի րա վուն քը նե րա ռում 
է սե փա կան կար ծիք ու նե նա լու ինչ պես նաև 
ա ռանց պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մար մի նե րի մի ջամ տու թյան և ան կախ 
պե տա կան սահ ման նե րից` 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 թյու նը: Նույ նա բո վան դակ ե րաշ խիք ներ 
սահ մա նում են նաև Մար դու ի րա վունք նե րի 
և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա-
նու թյան մա սին Եվ րո պա կան կոն վեն ցիան և 
Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք-
նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ նա գի րը: Մի-
ջազ գա յին փաս տաթղ թե րում ամ րագ րում նե րը 
լոկ հռչա կագ րա յին չեն: Այդ նոր մե րը գործ նա-
կան ար տա ցո լում պի տի ստա նան ի րա վա կի-
րառ պրակ տի կա յում, ըստ էու թյան բա ցա ռե-
լով կար ծիք ներ ու գա ղա փար ներ ստա նա լու 
ու դրանք տա րա ծե լու հա մար որևէ ար հես տա-
կան խո չըն դոտ կամ հե տապն դում: Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան օ րենսգր քում 
կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը, ուղղ ված էին 
հենց այս նպա տակ նե րի ի րա գործ մա նը: Տար-
բեր պե տու թյուն ներ զրպար տու թյան կամ վի-
րա վո րան քի քրեա կա նա ցու մը տա րի ներ ի վեր 
օգ տա գոր ծել են ավ տո րի տար ռե ժիմ ներ հաս-
տա տե լու հա մար: 

1  Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրության 2015 թվականի խմբագրությամբ, ՀՀՊՏ 2015.12.21:
2  Տե՛ս ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքը, ՀՀՊՏ 2010.06.23:
3  Տե՛ս ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք 1087.1-րդ հոդվածի 2-րդ մաս., ՀՀՊՏ 1998.08.10: 

Ի րա կա նաց ված փո փո խու թյուն նե րի 
արդ յուն քում քրեա կան օ րենսգր քի 135-րդ և 
136-րդ հոդ ված նե րը ճա նաչ վե ցին ու ժը կորց-
րած և ի րենց ար տա հայ տու մը գտան Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան 
օ րենսգր քում2:

Ա պաք րեա կա նաց ված հոդ վա ծը բնու թագ-
րում էր ծանր վի րա վո րան քը, որ պես ու րի շի 
պա տիվն ու ար ժա նա պատ վու թյունն ան պար-
կեշտ ձևով ստո րաց նե լը: 

Տե սա կան ըն կա լում նե րում ծանր վի րա վո-
րան քը, որ պես ի րա վա կան եզ րույթ ու նի ինչ-
պես քա ղա քա ցիա կան, այն պես էլ քրեաի րա-
վա կան բնո րո շում ներ, ո րոնց հա մար սահ ման-
ված չա փո րո շիչ նե րը տար բեր են: Սա կայն, մեզ 
հե տաքրք րում է քննարկ վող խնդի րը քրեա կան 
օ րենսդ րու թյան հա մա տեքս տում: Քն նարկ-
ման ար դիա կա նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 
օ րենսդ րի կող մից կա տար ված փո փո խու թյուն-
նե րով, ո րոնց արդ յուն քում քրեա կան օ րենսդ-
րու թյուն վե րա դարձ վեց ծանր վի րա վո րան քը, 
որ պես հան ցա կազմ: 

Քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ րու թյամբ վի-
րա վո րան քը խոս քի, պատ կե րի, ձայ նի, նշա նի 
կամ այլ մի ջո ցով պա տի վը, ար ժա նա պատ վու-
թյու նը կամ գոր ծա րար համ բավն ա րա տա վո-
րե լու նպա տա կով կա տար ված հրա պա րա-
կա յին ար տա հայ տու թյունն է3: ՀՀ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով իր 
նա խա դե պա յին ո րո շում նե րում ար տա հայ տել 
է հետևյալ դիր քո րո շու մը: Վի րա վոր վան քը կա-
րող է դրսևոր վել խոս քով, ինչ պես բա նա վոր, 
այն պես էլ գրա վոր, պատ կեր նե րի մի ջո ցով 
(նկար ներ, տա րա ծա կան պատ կեր ներ), ձայ նի 
(ինչ պես բա նա վոր խոս քը, այն պես էլ տար բեր 
հնչե րանգ նե րի կի րա ռու մը), նշան նե րի մի ջո-
ցով (ժես տի կուլ յա ցիա ներ, սիմ վոլ ներ): Նշ ված 

ՀԱՅԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
________________________________________________________________________________________________________

ԾԱՆՐ ՎԻՐԱՎՈՐԱՆՔԸ ԵՎ ԴՐԱ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ 
ՈՐԱԿՈՒՄԸ
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ցան կը սպա ռիչ չէ, և ինչ պես նշել է Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը այն կա րող է դրսևոր վել տար բեր 
ե ղա նակ նե րով4:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ևս փաս տել է, որ 
նա խորդ ի րա վա կար գա վոր մամբ ևս  ա ռա ջա-
նում էր խնդիր կապ ված տվյալ ա րար քի ո րակ-
ման և մեկ նա բան ման հետ, որն էլ հան գեց րել 
է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 
ա պաք րեա կա նաց մա նը:

Անդ րա դառ նանք ծանր վի րա վո րան-
քի ներ կա յիս կար գա վոր մա նը: ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 137.1 հոդ վա ծի հա մա ձայն` ան ձին 
ծանր վի րա վո րանք հասց նե լը` հայ հո յե լը կամ 
նրա ար ժա նա պատ վու թյունն այլ ծայ րա հեղ 
ան պար կեշտ ե ղա նա կով վի րա վո րե լը: Տվ յալ 
ի րա վա կար գա վոր ման պա րա գա յում ի հայտ 
են գա լիս բազ մա թիվ հա կա սու թյուն ներ և բա-
ցեր: Ս տաց վում է, որ (խոս քը գնում է քրեա կան 
օ րենսդ րու թյան մա սին) օ րենս դի րը հնա րա վո-
րու թյուն է տվել մեկ նա բա նել և կի րա ռել 137.1 
հոդ վա ծը, որ պես գնա հա տո ղա կան կա տե գո-
րիա, քա նի որ քրեա կան օ րենսդ րու թյան մեջ 
ա նա լո գիա յի կի րա ռու մը ար գել վում է: Այս տեղ 
փաս տա ցի ամ բողջ բե ռը ընկ նում է վա րույթ 
ի րա կա նաց նող մարմ նի կամ դա տա րա նի վրա, 
որն էլ ըստ էու թյան պետք է ո րո շի ծանր վի րա-
վո րանք լի նե լու փաս տը, ինչն էլ կա րող է հան-
գեց նել այ լա կար ծու թյան, խսքի ա զա տու թյան 
ան հիմն սահ մա նա փակ մա նը: 

Հա մա ձայն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 79-րդ 
հոդ վա ծի` հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և ա զա
տու թյուն նե րը սահ մա նա փա կե լիս օ րենք նե
րը պետք է սահ մա նեն այդ սահ մա նա փա
կում նե րի հիմ քե րը և ծա վա լը, լի նեն բա վա
րար չա փով ո րո շա կի, որ պես զի այդ ի րա
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի կրող նե րը և 
հաս ցեա տե րերն ի վի ճա կի լի նեն դրսևո րե լու 
հա մա պա տաս խան վար քա գիծ5:

Չ պետք է նաև բա ցա ռել այս ի րա վա նոր-
մի կի րա ռու մը քա ղա քա կան դրդա պատ ճառ-
նե րից ել նե լով, քննա դա տու թյու նը բա ցա ռե լու 

4  Տե՛ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի թիվ` ԵԿԴ/2293/02/10 էջ 8-9, ԼԴ/0749/02/10 էջ 8-9, և ԱՎԴ/0179/02/13 էջ 9 
որոշումներ:

5  Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն 2015թ. խմբագրությամբ, 79-րդ հոդված.:
6  Մինչ այս պահը հարուցված 9 քրեական գործերից բոլորը վերաբերում են քաղաքական գործիչներին ուղղված 

խոսքին:
7  Տե՛ս https://www.coe.int/en/web/freddom-expression/internet-users-rights կայք էջ
8  Տե՛ս Ковальченко И.Д. Методы историческoго исследования (Монография)/ И.Д. Ковальченко; Отделение историко-

филологических наук, 2-е изд., доп.М; Наука, 2003.-486 с.: ил.

մի տու մով6: Գտ նում ենք, որ պետք է հնա րա-
վո րին չափ նվա զեց նել կա մա յա կան և սուբ-
յեկ տիվ կի րառ ման տե սա կա րար կշի ռը տվյալ 
հան ցա կազ մում:

Վեր ջերս նշված խնդրի հետ կապ ված իր 
մտա հո գու թյունն է հայտ նել Freedom House 
մի ջազ գա յին ի րա վա պահ կազ մա կեր պու թյու-
նը: Մաս նա վո րա պես այն կապ ված է ի րա վա-
պահ մար մին նե րի կող մից սո ցիա լա կան կայ-
քե րում պաշ տո նա տար ան ձանց լու սան կա րի 
տակ վի րա վո րա կան մեկ նա բա նու թյան գրե լու 
կա պակ ցու թյամբ և ձեռ նա մուխ են ե ղել պար-
զե լու գրառ ման հե ղի նա կի ինք նու թյու նը նրան 
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե-
լու հա մար: Կազ մա կեր պու թյու նը այդ կա պակ-
ցու թյամբ հայտ նել է, որ դա պայ մա նա վոր ված 
է ՀՀ խորհր դա րա նի կող մից օ րենսդ րա կան 
փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու հետ, ո րով 
քրեա կա նաց վել է պաշ տոն յա նե րին «ծանր վի-
րա վո րանք» հասց նե լը: Կազ մա կեր պու թյու նը 
մեծ հե տըն թաց է հա մա րել այս քայ լը և նշել, որ 
ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նը պետք 
է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա քննա դա տե լու պե-
տա կան պաշ տոն յան նե րին և իշ խա նա վոր նե-
րին, չհա մա ձայն վել նրանց հետ և ա նել դա 
հրա պա րա կայ նո րեն7:

Գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ այս հար-
ցի վե րա բեր յալ կան բազ մա թիվ տե սա կե տեր: 
Մաս նա վո րա պես` Ի.Դ. Կո վալ չեն կոն նշում է, 
որ ցա նա կա ցած սե րունդ ի վի ճա կի է ծայ րա-
հե ղա կա նո րեն փո խել առ կա հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն ներն և ցան կա ցած նոր սե-
րունդ զար գաց ման տար բեր փու լե րում փո խում 
և ա ռաջ է քա շում իր ըն կա լում նե րը: Սա կայն 
այն կա րող է գոր ծել միայն հեն վե լով պատ մա-
կան ժա ռան գու թյան վրա, այն հոգևոր և նյու-
թա կան նե րու ժի, ո րը նրանց է հա սել նա խորդ 
դա րաշր ջան նե րից8: 

Հայտ նի կրի մի նա լիստ գիտ նա կան` Ն. Դ. 
Սեր գեևս կին նշում է` «Ու սում նա սի րե լով որևէ 
ինս տի տուտ կամ ի րա վա կար գա վո րում, մենք 
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բա ցա հայ տում ենք այն պայ ման նե րը և պատ-
ճառ նե րը, ո րոնք հիմք են հան դի սա ցել դրա 
ա ռա ջաց ման և զար գաց ման հա մար: Սա ի մա-
նա լով մենք ի վի ճա կի ենք գնա հա տել դրա ժա-
մա նա կա կից ի մաս տը, այլ կերպ ա սած մենք 
հնա րա վո րու թյուն ենք ձեռք բե րում ո րո շե լու 
արդ յոք անհ րա ժեշտ է տվյալ ի րա կար գա վոր-
ման պահ պա նու մը, թե անհ րա ժեշ տու թյուն է 
ա ռա ջա ցել, որ պես զի այն իր տե ղը զի ջի, որ-
պես իր կեն սա կան կարևոր նշա նա կու թյու-
նը կորց րած, ո րոնք կապ ված են նոր ի հայտ 
ե կած հան գա մանք նե րով: Ինչ պի սին պետք է 
լի նի այդ նոր ի րա վա կար գա վո րու մը: Այս հար-
ցի լուծ ման հա մար կրկին իր զգա լի տեղն է 
զբա ղեց նում ան ցած ժա մա նա կաշր ջան նե րի 
արդ յուն քում ձեռք բե րած պատ մա կան փոր-
ձը: Ամ փո փե լով աս վա ծը, որ պես զի հաս կա-
նալ, քննա դա տել կամ գնա հա տել քրեա կան 
օ րենսդ րու թյու նը անհ րա ժեշտ է ի մա նալ դրա 
պատ մու թյու նը, հա կա ռակ դեպ քում բո լոր մեր 
դա տո ղու թյուն նե րը կլի նեն հիմ նա զուրկ և թույլ 
փաս տարկ ված9»: Վեր լու ծե լով նշված տե սա-
կետ նե րը պետք է են թադ րել, որ ցան կա ցած 
ի րա վա հա րա բե րու թյան կար գա վո րում` հատ-
կա պես քրեաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
պա հան ջում է խո րը և հիմ նա վոր ված վեր լու ծու-
թյուն, որ պես զի ձևա վոր վի ի րա պես կա յա ցած 
ի րա վա կան հա մա կարգ, ո րում ա ռաջ նա յին է ոչ 
թե մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
սահ մա նա փա կու մը, այլ դրանց արդ յու նա վետ 
պաշտ պա նու թյու նը, ին չու չէ նաև հան ցա վո րի 
նկատ մամբ ար դա րա ցի պատ ժի նշա նակ ման 
հա մար:

Կար ծես թե ազ գա յին քրեա կան օ րենսդ-
րու թյու նը գտել էր այդ երևույ թի դեմ պայ քա րը: 
Խոս քը գնում է խու լի գա նու թյան հան ցա կազ մի 
մա սին: Այս պես` ու սում նա սի րե լով խու լի գա նու-
թյան օբ յեկ տիվ կող մը մենք տես նում ենք, որ 
այն կա րող է դրսևոր վել մի քա նի ե ղա նակ նե-
րով` հա սա րա կու թյան նկատ մամբ բա ցա հայտ 
ան հար գա լից վե րա բեր մուն քով և հա սա րա կա-
կան կար գի կո պիտ խախտ ման մեջ:

Հա սա րա կա կան կար գի կո պիտ խախ տու-
մը կա րող է դրսևոր վել հա սա րակ խու լի գա նու-
թյան հան ցա կազ մով, օ րի նակ` ան պար կեշտ 

9  Տե՛ս Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право. Общая часть. Пособие к лекциям, 7-е издание- Санкт-Петербург, 
Тип. М. М. Стасюлевича, СПБ., 1908. Обьем страниц 391.

10  Տե՛ս ՀՀ քրեական իրավունք դասագիրք. Եր., Երևանի համալ.հրատ.: 6-րդ հրատ.` 2012թ.:

ար տա հայ տու թյուն ներ ա նե լով……10: Այս տեղ 
պետք է հա մե մա տա կան անց կաց նել ծանր վի-
րա վո րան քի և խու լի գա նու թյան հանց կազ մե րի 
միջև: Նախ եր կուսն էլ ըստ էու թյան են թադ րում 
է, որ պետք է լի նի բա ցա հայտ հրա պա րա կայ-
նո րեն, եր կուսն էլ ըստ էու թյան խախ տում են 
հա սա րա կու թյան մեջ ձևա վոր ված բա րո յա կան 
նոր մե րը, բայց, ե թե խու լի գա նու թյան դեպ քում 
կա րե լի է հստակ տար բե րել դրա տար րե րը և 
հատ կա նիշ նե րը, ա պա ծանր վի րա վո րան քի 
դեպ քում, որևէ հստա կու թյուն ի րա վա նոր մի 
մեկ նա բան ման տե սանկ յու նից բա ցառ ված է: 
Հնա րա վոր չէ հստակ ո րո շել ծանր վի րա վո-
րան քի հան ցա կազ մի տար րե րը, իսկ ե թե փորձ 
է ար վում մեկ նա բա նել, ա պա այն նույ նա կա-
նաց վում է խու լի գա նու թյան հան ցա կազ մի 
տար րե րին, այ սինքն խու լի գա նու թյան հան ցա-
կազ մը կորց նում է իր քրեաի րա վա կան նշա նա-
կու թյու նը: Հարկ է նշել, որ օ րեն քի նա խագ ծի 
հիմ նա վոր ման մեջ, որևէ խոսք չկա, թե ինչ-
պես պետք է սահ մա նա զա տում դնել այս եր կու 
հան ցա կազ մե րի միջև: Խնդ րա հա րույց է նաև 
հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկ տի տա րի քի հար ցը: 
Ըստ էու թյան ծանր վի րա վո րանքն ընդգրկ ված 
է ան ձի պատ վի, ար ժա նա պատ վու թյան դեմ 
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի շար քին, ին չը 
են թադ րում է, որ այս հան ցա գոր ծու թյան սուբ-
յեկ տի տա րիքն ընդ հա նուր է: Այ նուա մե նայ նիվ 
կար ծում ենք, որ պար զա պես փորձ է ար վել 
հնա րա վո րին չափ խու սա փել այն խու լի գա նու-
թյան հետ նույ նաց նե լուց, ին չը մեր կար ծի քով 
այդ քան էլ միան շա նակ չէ, քա նի որ այս եր-
կու հան ցա կազ մերն ուղղ ված են հա սա րա կա-
կան կար գի դեմ, ո րով հետև եր կուսն էլ պետք 
է դրսևոր վեն հրա պա րա կա յին: Այդ պա րա գա-
յում ան ձը նաև ան հար գա լից վե րա բեր մունք է 
դրսևո րում հա սա րա կու թյան հան դեպ և հա սա-
րա կու թյան մեջ ձևա վոր ված մշա կու թա յին և 
բա րո յա կան ար ժեք նե րի դեմ: Հա մե մա տե լով 
ներ կա և նա խորդ կար գա վո րում նե րը, ա պա 
անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում ար ձա նագ րել, որ 
թե նոր և թե նախ կին խմբագ րու թյամբ հոդ-
ված նե րը տա րա ծա կան մեկ նա բան ման տե ղիք 
էին տա լիս: Դրանք հնա րա վո րու թյուն չէին ըն-
ձե ռում հստակ ի րա վա կան կողմ նո րո շիչ ներ 
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սահ մա նագ ծել; Նախ կին ա պաք րեա կա նաց-
ման գոր ծըն թա ցի հիմ նա վո րում ծա ռա յել էր 
նաև այս հան գա ման քը, ինչ պես նաև այդ հոդ-
վա ծի հա կա սու մը մի ջազ գա յին ժո ղովր դա վա-
րա կան չա փա նիշ նե րին:

Դրա մա սին է նաև վկա յում վեր ջերս Մար-
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի կող մից դի մու-
մի ներ կա յա ցու մը Սահ մա նադ րա կան դա տա-
րան կապ ված այդ ի րա վա նոր մի Սահ մա նադ-
րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցի 
քննար կու մը:

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 137.1 հոդ վա ծի 
հա մա ձայն` ան ձին ծանր վի րա վո րանք հասց-
նե լը բնո րո շո վում է` հայ հո յե լը կամ նրա ար ժա-
նա պատ վու թյունն այլ ծայ րա հեղ ան պար կեշտ 
ե ղա նա կով վի րա վո րե լու մեջ:

Հոդ վա ծը պա րու նա կում է հետևյալ բա ցե-
րը`

1. տվյալ ի րա վա կար գա վո րումն ոչ ամ-
բող ջա կան է ու սում նա սիր ված և ըն-
դուն ված է հապ ճեպ, քա նի որ վի րա վո-
րան քը գնա հա տո ղա կան կա տե գո րիա 
է, և, ե թե ու սում նա սի րենք լեզ վա կան 
մշա կույթն ու ան վա նի հե ղի նակ նե րի 
գրա կան եր կե րը կտես նեք այն պի սի 
բա ռե րի կի րա ռում, ո րոնք տար բեր հա-
մա տեքս տե րում ու նեն բո վան դա կա յին 
տա րա տե սակ ըն կա լում ներ: Օ րի նակ` 
ե թե ան ձը ըն դու նում է, որ վեր ջինս գող 
է կամ մար դաս պան, կամ փաս տե րի 
հա մադ րու մը և ան ձի խոս տո վա նու թյու-
նը կա տա րած հան ցան քի` դա վա ճա նու-
թյան, մարմ նա վա ճա ռու թյան կամ կա-
շառ քի դեպ քում արդ յոք վի րա վո րանք 
է:

2. Հս տակ սահ ման ված չէ այն ար տա հայ-

տու թյուն նե րի կամ բա ռե րի ցան կը կամ 
դրանց բնույ թը նկա րագ րող որևէ կար-
գա վո րում, ո րոնց մի ջո ցով հնա րա վոր 
կլի ներ հստակ տար բե րել ծանր վի րա-
վո րան քը, հայ հո յան քը կամ ար ժա նա-
պատ վու թյու նը նվաս տաց նող այլ ծայ-
րա հեղ ան պար կեշտ եզ րույթ նե րը:

3. Չ կա հստակ տար բե րա կում կապ ված 
ծանր վի րա վո րան քի և խու լի գա նու-
թյան հան ցա կազ մե րի տար րե րի միջև:

4. Առ կա կար գա վո րու մը հա կա սում է ժո-
ղովր դա վա րա կան սկզբունք նե րին և 
մի ջազ գա յին ըն դուն ված պրակ տի կա-
յին:

5. Հա կա սու թյան մեջ է մտնում Սահ մա-
նադ րու թյան դրույթ նե րի հետ, մաս-
նա վո րա պես նոր մի ո րո շա կիու թյան և 
մար դու հիմ նա րար ի րա վունք նե րի ու 
ա զա տու թյուն նե րին:

6. Ոչ լիար ժեք է ու սում նա սիր ված հան-
ցա գոր ծու թյան սուբ յեկ տի հար ցը, դրա 
հա մար ա ռանց լրա ցու ցիչ հիմ նա վո-
րում նե րի սահ մա նե լով ընդ հա նուր 
պայ ման նե րը:

Ամ փո փե լով գտնում ենք, քրեաի րա վա կան 
օ րենսդ րու թյան վե րոգր յալ փո փո խու թյուն նե րի 
ի րա կան նպա տակ նե րը հա մար ժեք չեն քրեա-
կան ի րա վուն քի նպա տակ նե րին: Ի րա կա նաց-
ված հապ ճե պու թյան հետևան քով փո փո խու-
թյուն նե րը կա րող են ի րա վա կի րառ պրակ տի-
կա յում հան գեց նել լուրջ խնդիր նե րի: Կար ծում 
ենք, որ քրեա կան նոր օ րենսգր քի ու ժի մեջ 
մտնե լուն պես, օ րենս դի րը չի նա խա ձեռ նի հա-
ման ման փո փո խու թյուն նաև այդ օ րեն քում, 
այդ պի սով խա թա րե լով նաև նոր օ րենսդ րու-
թյան տրա մա բա նու թյու նը:
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I. Ներածություն

Ք րեա կան ի րա վուն քը խարսխ ված է մի 
շարք ա ռանց քա յին սկզբունք նե րի վրա, ո րոնց 
շար քում՝ իբրև ան ձանց ի րա վա չափ ակ նա կի-
լի քի և ո րո շա կիու թյան ե րաշ խիք հան դես է գա-
լիս ժա մա նա կի ըն թաց քում օ րեն քի գոր ծո ղու-
թյան սկզբուն քը։ 

Այս սկզբուն քի կարևո րու թյունն ու դերն 
ընդգ ծե լու հա մար անհ րա ժեշտ է նշել, որ ան-
տիկ ժա մա նակ նե րում՝ հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի հստակ սահ մա նում նե րի բա ցա կա յու-
թյան պայ ման նե րում՝ ան ձինք են թարկ վում 
էին քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան զուտ 
իշ խո ղի կամ ար քա յի կամ քով։ Այդ պի սի ի րա-
վի ճակն ա ռա ջաց նում էր ա նար դա րու թյան և 
կա մա յա կա նու թյան քաո սա յին ի րադ րու թյուն, 
երբ մար դիկ ապ րում էին «ստրկա ցած»՝ իշ խո-
ղի քմա հա ճույ քի ճի րան նե րում։ Աս տի ճա նա-
բար, ան ձի՝ սե փա կան ան հա տա կա նու թյան 
և կարևո րու թյան գի տակց մա նը զու գըն թաց 
ա ռաջ ե կավ միայն օ րեն քի հի ման վրա քրեա-
կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վե լու 
սկզբուն քը՝ “nullum crimen, nulla poena sine 
lege”  «չկա հան ցանք, չկա պա տիժ՝ ա ռանց 
օ րեն քի»։

Ո րոշ հե ղի նակ նե րի պնդմամբ այս 
սկզբունքն ա ռա ջին ան գամ ար տա ցոլ վել է 1215 
թվա կա նի անգ լիա կան «Ա զա տու թյուն նե րի 
մեծ խար տիա յում»,1 ո րի 39-րդ հոդ վա ծը ամ-

1  Stefan G., Journal of Comparative Legislation and International Law, Vol.24, No.1, Cambridge University Press, 1942, p. 
29.

2  Ավետյան Հ., Օրենքի հետադարձ ուժի արգելքը “Nullum Crimen Sine Lege” սկզբունքի համատեքստում, 
«Օրինականաություն», Երևան, 2019, էջ 25:

3  Գաբուզյան Ա., Հանցագործության հասկացությունն ու հատկանիշները, (Առաքելյան, Գաբուզյան և այլք), ՀՀ 
քրեական իրավունք, ընդհանուր մաս, 6-րդ հրատ., Երևան, 2012թ, էջ 83:

4  Ավետյան Հ., Օրենքի հետադարձ ուժի արգելքը “Nullum Crimen Sine Lege” սկզբունքի համատեքստում, 
«Օրինականաություն», Երևան, 2019, էջ 25:

րագ րում էր, որ ոչ մի ա զատ մարդ չի կա րող 
ձեր բա կալ վել, դա տա պարտ վել ա ռանց բա րոն-
նե րի օ րի նա կան դա տի կամ ա ռանց օ րեն քի:2 
Մյուս հե ղի նակ նե րի կար ծի քով սկզունքն իր 
ժա մա նա կա կից ի մաս տով ծա գում է ֆրան սիա-
կան մեծ հե ղա փո խու թյու նից, ո րը հաս տա տեց 
ան հա տի գե րա կա յու թյու նը սո ցիու մի նկատ-
մամբ։3

Հա մա ձայն վե րոգր յալ սկզբուն քի՝ ան ձը 
կա րող է են թարկ վել քրեա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան միայն, ե թե իր ա րար քը հա մար-
վում է հան ցանք՝ գրված օ րեն քով։ 

Քն նարկ վող սկզբունքն ա ռա ջին ան գամ 
օ րենսդ րո րեն ամ րագր վեց 1787 թվա կա նին 
Ավստ րիա յում։4 Ներ կա յումս այն մի ջազ գա յին 
և ներ պե տա կան մի շարք հիմ նա րար ի րա վա-
կան փաս տաթղ թե րի ան քակ տե լի մասն է։

II. Օրենքի գործողությունը ժամանակի 
ընթացքում

1. Ընդհանուր կանոնը
“Nullum crimen sine lege” սկզ բունքն ամ-

րագր ված է «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ-
նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 7-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սում՝ «Ոչ ոք չպետք է մե ղա վոր 
ճա նաչ վի որևէ գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու
թյան հա մար, ո րը, կա տար ման պա հին գոր ծող 
ներ պե տա կան կամ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի 

ՀԱՅԿ ԱՎԵՏՅԱՆ
Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական
շրջանների դատախազության դատախազ,
ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ
Գրախոս՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Գաբուզյան
________________________________________________________________________________________________________
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հա մա ձայն, քրեա կան հան ցա գոր ծու թյուն չի 
հա մար վել։ Չի կա րող նաև նշա նակ վել ա վե լի 
ծանր պա տիժ, քան այն, ո րը կի րա ռե լի է ե ղել 
քրեա կան հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման պա
հին»։ 

Հա ման ման ձևա կերպ մամբ այս սկզբունքն 
ամ րագր ված է «Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա-
կան ի րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գա յին դաշ-
նագ րի 15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում և «Մար դու 
ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կագ րի» 
11-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում:

Հա մա ձայն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 72-րդ 
հոդ վա ծի, «ոչ ոք չի կա րող դա տա պարտ վել 
այն պի սի գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան 
հա մար, ո րը կա տար ման պա հին հան ցա գոր
ծու թյուն չի ե ղել»: 

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 12-րդ հոդ վա-
ծում նշված է, որ «ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը 
և պատ ժե լիու թյու նը ո րոշ վում են դա կա տա րե
լու ժա մա նակ գոր ծող քրեա կան օ րեն քով»:

Վե րոգր յալ նոր մե րից հետևում է, որ յու րա-
քանչ յուր անձ կա րող է են թարկ վել քրեա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան միայն քրեա կան այն 
օ րեն քով, ո րը գոր ծել է նրա կող մից հան ցան-
քը կա տա րե լու ժա մա նակ: Եվ հա կա ռա կը՝ ան-
ձը չի կա րող են թարկ վել քրեա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան, ե թե ա րար քը չի հա մար վել 
հան ցա գոր ծու թյուն այն կա տա րե լու ժա մա նակ 
գոր ծող օ րեն քով:5

Այս պի սով, ո րո շե լու հա մար, թե կոնկ րետ 
դեպ քում ո՞ր օ րենքն է են թա կա կի րառ ման՝ 
անհ րա ժեշտ է հստա կեց նել 2 հարց` 

	ո՞րն է քրեա կան օ րեն քի գոր ծո ղու թյան 
ժա մա նա կը, 

	ո՞րն է հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման 
ժա մա նա կը:

a)  քրեա կան օ րեն քի գոր ծո ղու թյան ժա
մա նա կը

Ի րա վա նոր մե րի ստեղ ծու մը պետք է տա-
րան ջա տել դրանց՝ ու ժի մեջ մտնե լուց: Ի րա-
վա նոր մե րը ստեղծ վում են ի րա վաս տեղծ ման 

5  Ղազինյան Գ., Քրեական օրենքի գործողությունը ժամանակի ընթացքում, (Առաքելյան, Գաբուզյան և այլք), ՀՀ 
քրեական իրավունք, ընդհանուր մաս, 6-րդ հրատ., Երևան, 2012թ, էջ 46:

6  Հովհաննիսյան Գ., Ընդհանուր իրավագիտություն և իրավաբանական մեթոդաբանություն, «Հանրային 
դիվանագիտություն» բարեգործական ՀԿ, Երևան 2020, էջ 156:

7  Տե՛ս նույն տեղում:
8  Տե՛ս նույն տեղում:
9  Տե՛ս նույն տեղում:

գոր ծըն թա ցում:6 Հետևա բար նոր մը գո յու թյուն 
ու նի, երբ ա վարտ վել է դրա ստեղծ ման հա մար 
անհ րա ժեշտ գոր ծըն թա ցը:7 Ի րա վաս տեղծ ման 
գոր ծըն թացն ա վարտ վում է ի րա վա կան ակ տը 
դրա հրա պա րակ ման հա մար նա խա տես ված 
պաշ տո նա կան պար բե րա կա նում հրա պա րակ-
ման պա հից, քա նի որ այդ գոր ծո ղու թյամբ 
ա վարտ վում է ի րա վաս տեղծ ման գոր ծըն թա ցի 
բո լոր մաս նա կից նե րի գոր ծու նեու թյու նը:8 

Նոր մի ու ժի մեջ մտնե լը, սա կայն, նրա 
գո յու թյան հա մար անհ րա ժեշտ չէ:9

Այս տա րան ջա տու մը կարևոր է օ րեն քի 
գոր ծո ղու թյան հստակ պահն ամ րագ րե լու հա-
մար: Հա ճախ, օ րենք ներն ու ժի մեջ են մտնում ոչ 
թե հրա պա րակ ման պա հից, այլ այդ օ րեն քում 
նշված՝ ու ժի մեջ մտնե լու պա հից և հենց այդ 
պա հից էլ այդ օ րեն քի կոնկ րետ ի րա վա նոր մե-
րը սկսում են գոր ծել և կի րառ վել: Հետևա բար, 
քրեա կան օ րեն քի գոր ծո ղու թյան ժա մա նակն 
այդ օ րեն քի ու ժի մեջ մտնե լու պահն է:

Մինչև 2020 թվա կա նի հու լի սի 1-ն  ըն դուն-
ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի պաշ տո-
նա կան հրա պա րա կումն ի րա կա նաց վում էր 
հա մա պա տաս խան տե ղե կագ րում («ՀՀ պաշ-
տո նա կան տե ղե կա գիր» և «ՀՀ գե րա տես չա-
կան նոր մա տիվ ակ տե րի տե ղե կա գիր») պար-
բե րա կան հրա տա րա կու թյուն նե րի մի ջո ցով 
(նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին օ րեն-
քի 46-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին նա խա դա-
սու թյուն): 2020 թվա կա նի հու լի սի 1-ից հե տո 
ըն դուն ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի 
պաշ տո նա կան հրա պա րա կումն ի րա կա նաց-
վում է ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան 
կող մից վար վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե-
րի հրա պա րակ ման միաս նա կան կայ քում հրա-
պա րա կե լու մի ջո ցով (նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րի մա սին օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մաս):

Ք րեա կան օ րեն քը կորց նում է իր ու ժը և 
նրա գոր ծո ղու թյու նը դա դա րում է հետևյալ 
դեպ քե րում.

1. Ք րեա կան օ րեն քի վե րա ցու մը: քրեա-
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կան օ րեն քը վե րաց վում է օ րենս դիր մարմ նի, 
ՀՀ ազ գա յին ժո ղո վի կող մից:10

2. Ք րեա կան օ րեն քի փո խա րի նու մը 
քրեա կան նոր օ րեն քով: Այդ պի սի փո խա րի-
նու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ 2 ձևով՝ ա) քրեա-
կան նոր օ րեն քում նշե լով նախ կին օ րեն քի վե-
րաց ման մա սին, բ) ա ռանց այդ մա սին նշե լու: 
Վեր ջին դեպ քում քրեա կան նոր օ րեն քը ու ժի 
մեջ մտնե լու պա հից նախ կին օ րեն քը դա դա-
րեց նում է իր գոր ծո ղու թյու նը և կորց նում ու ժը:11

3. Ք րեա կան օ րեն քում նշված այն ժամ
կետն անց նե լը, ո րի ըն թաց քում պետք է գոր
ծեր այդ քրեա կան օ րեն քը: Ք րեա կան օ րեն քը 
կա րող է ըն դուն վել ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ-
վա ծի հա մար, պե տու թյու նում տե ղի ու նե ցող 
ո րո շա կի ար տա կարգ հան գա մանք նե րով պայ-
մա նա վոր ված: 12

4. Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող
մից քրեա կան օ րեն քի որևէ նոր մի հա կա
սահ մա նադ րա կան ճա նա չե լը: Այս դեպ քում 
կոնկ րետ նոր մը, ո րը սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նի կող մից ճա նաչ վել է Սահ մա նադ րու-
թյա նը հա կա սող, ու ժը կորց նում է:

b) Հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման ժա
մա նա կը

Ինչ պես ար դեն նշվեց, ա րար քի հան ցա-
վո րու թյունն ու պատ ժե լիու թյու նը ո րոշ վում են 
այն կա տա րե լու ժա մա նակ գոր ծող քրեա կան 
օ րեն քով, հետևա բար պետք է պար զել, թե որն 
է ա րար քը կա տա րե լու ժա մա նա կը:

Ձևա կան հան ցա կազ մե րի պա րա գա յում, 
երբ վտան գա վոր հետևանք նե րի ա ռա ջա ցու-
մը հան ցա կազ մի պար տա դիր հատ կա նիշ չէ, 
կամ նյու թա կան հան ցա կազ մե րի դեպ քում, 
երբ ա րար քի և վ տան գա վոր հետևան քի միջև 
ժա մա նա կա յին խզում չկա կամ այն չնչին է 
(օ րի նակ՝ երբ հան ցանք կա տա րող ան ձը հրա-
զե նով կրա կում է տու ժո ղին, և վեր ջինս տե ղում 
մա հա նում է), հան ցան քի կա տար ման պա հի 
հետ կապ ված որևէ խնդիր չի ծա գում: Սա-
կայն, երբ ա րար քի և վ տան գա վոր հետևան քի 

10  Ղազինյան Գ., Քրեական օրենքի գործողությունը ժամանակի ընթացքում, (Առաքելյան, Գաբուզյան և այլք), ՀՀ 
քրեական իրավունք, ընդհանուր մաս, 6-րդ հրատ., Երևան, 2012թ, էջ 47:

11  Տե՛ս նույն տեղում:
12  Տե՛ս նույն տեղում:
13  Дурманов. Н.Д., Советский уголовный закон. издательство московского университета, Москва 1967, с, 261.

միջև ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ ված է անց-
նում (օ րի նակ՝ երբ հան ցանք կա տա րող ան ձը 
հրա զե նով կրա կում է տու ժո ղին, սա կայն վեր-
ջինս մա հա նում է հի վան դա նո ցում, մի քա նի 
օր անց), հան ցան քի կա տար ման պա հի հետ 
կապ ված գիտ նա կան ներն ու նեն տար բեր վող 
կար ծիք ներ:

Մաս նա վո րա պես, ի րա վա կա նա կան գի-
տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Նի կո լայ 
Դուր մա նո վը նշում էր, որ նյու թա կան հան-
ցա կազ մե րի դեպ քում, երբ վտան գա վոր 
հետևանք նե րը նա խա տես վում են օ րեն քով, 
որ պես տվյալ հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մի 
պար տա դիր հատ կա նիշ, հան ցա գոր ծու թյան 
կա տար ման ժա մա նակ պետք է հա մա րել այդ 
վտան գա վոր հետևանք նե րի ա ռա ջաց ման ժա-
մա նա կը:13 Նյու թա կան հան ցա կազ մե րի դեպ-
քում վտան գա վոր ա րար քի կա տա րու մը, ո րը 
հետևանք ներ չի ա ռա ջաց րել, ո րակ վում է որ-
պես հան ցա փորձ: Այդ պատ ճա ռով, ո րոշ գիտ-
նա կան ներ կար ծում են, որ օ րեն քի այն ցու-
ցու մը, թե հան ցան քը կա տա րե լու ժա մա նակ 
պետք է հա մա րել ա րար քը կա տա րե լու պա հը՝ 
հա կա սում է քրեա կան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ-
վա ծին, ըստ ո րի հանց նանքն իր մեջ պա րու-
նա կում է քրեա կան օ րեն քով նա խա տես ված 
հան ցա կազ մի բո լոր հատ կա նիշ նե րը:

Ս տաց վում է, որ ա վարտ ված հան ցա-
գոր ծու թյան հա մար քրեա կան պա տաս խա-
նատ վու թյու նը կա րող է վրա հաս նել նաև այն 
ժա մա նակ, երբ դրա հա մար չկան քրեա կան 
օ րենսգր քով նա խա տես ված հիմ քեր: Ըստ 
ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր Գա գիկ Ղա զին յա նի՝ «ա վե լի ճիշտ 
կլի ներ նշել, ոչ թե այն հան գա ման քը, որ ան
ձը ա վարտ ված հան ցա գոր ծու թյան հա մար կա
րող է քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են
թարկ վել այն ժա մա նակ, երբ դրա հա մար չկան 
քրեա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված հիմ քեր, 
այլ որ ա վարտ ված հան ցա գոր ծու թյան հա մար 
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, փաս տո
րեն, կա րող է վրա հաս նել այն օ րեն քով, ո րի 
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գոր ծո ղու թյան ժա մա նակ հան ցա գոր ծու թյու նը 
դեռևս ա վարտ ված չէր:»14

Այ նուա մե նայ նիվ ՀՀ քրեա կան օ րենս-
գիր քի 12-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
«հան ցան քը կա տա րե լու ժա մա նակ է հա մար
վում հան րու թյան հա մար վտան գա վոր գոր ծո
ղու թյու նը (ան գոր ծու թյու նը) ի րա կա նաց նե լու 
ժա մա նա կը՝ ան կախ հետևանք նե րը վրա հաս
նե լու պա հից»:

Փաս տո րեն, օ րեն քը հան ցան քը կա տա րե-
լու ժա մա նա կը կա պում է բա ցա ռա պես ա րար-
քը կա տա րե լու պա հի հետ: Ի հար կե, ինչ պես 
վե րը նշվեց, այս մո տե ցու մը վի ճե լի է: 

Հան ցանք է հա մար վում ոչ միայն ա վարտ-
ված հան ցա գոր ծու թյու նը, այլ նաև հան ցա-
փորձն ու հան ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս-
տու թյու նը:

ՀՀ քրեա կան օ րենսր քի 34-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն՝ «հան ցա փորձ է հա մար վում ուղ ղա
կի դի տա վո րու թյամբ կա տար ված այն գոր ծո
ղու թյու նը (ան գոր ծու թյու նը), որն ան մի ջա կա
նո րեն ուղղ ված է հան ցանք կա տա րե լուն, ե թե 
հան ցա գոր ծու թյունն ա վար տին չի հասց վել 
ան ձի կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով:»

Ըստ ՀՀ քրեա կան օ րենսր քի օ րենսգր քի 
35-րդ հոդ վա ծի՝ «հան ցա գոր ծու թյան նա խա
պատ րաս տու թյուն է հա մար վում ուղ ղա կի դի
տա վո րու թյամբ հան ցանք կա տա րե լու հա մար 
մի ջոց ներ կամ գոր ծիք ներ ձեռք բե րե լը կամ 
հար մա րեց նե լը, ինչ պես նաև դի տա վո րու
թյամբ այլ պայ ման ներ ստեղ ծե լը, ե թե հան ցա
գոր ծու թյունն ա վար տին չի հասց վել այդ ան ձի 
կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով:»

Ինչ պես երևում է վե րը նշված նոր մե րի 
ձևա կեր պում նե րից՝ թե΄ հան ցա փոր ձի, և թե΄ 
հան ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս տու թյան 
դեպ քում հան ցան քը կա տա րե լու ժա մա նա կը՝ 
հոդ ված նե րում նկա րագր ված ա րարք նե րը կա-
տա րե լու պահն է:

14  Ղազինյան Գ., Քրեական օրենքի գործողությունը ժամանակի ընթացքում, (Առաքելյան, Գաբուզյան և այլք), ՀՀ 
քրեական իրավունք, ընդհանուր մաս, 6-րդ հրատ., Երևան, 2012թ, էջ 49:

15  Տե՛ս նույն տեղում, էջ 50:
16  Блум М. И., Тилле А. А., Обратная сила закона. М., 1965. с. 48., Уголовное право России. Общая часть. Москва, 

2007. с. 34.
17  Галиакбаров Р. Р., Уголовное право. Общая часть. Краснодар, 1999. с, 53., Ղազինյան Գ., Քրեական օրենքի 

գործողությունը ժամանակի ընթացքում, (Առաքելյան, Գաբուզյան և այլք), ՀՀ քրեական իրավունք, ընդհանուր մաս, 
6-րդ հրատ., Երևան, 2012թ, էջ 50:

18  Плотников А.И., Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров, Оренбург: ООО ИПК «Университет», 
2016.

Ք րեա կան ի րա վուն քի գի տու թյու նը տար-
բե րա կում է նաև տևող և շա րու նակ վող հան-
ցա գոր ծու թյուն ներ:

Տևող է այն հան ցա գոր ծու թյու նը, ո րի 
դեպ քում հան րո րեն վտան գա վոր գոր ծո ղու
թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը ի րա կա նաց վում 
է տևա կա նո րեն: Այդ պի սի հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րը բնու թագր վում են ո րո շա կի հան ցա կազ մի 
ա նընդ հատ կա տար մամբ:15 Օ րի նակ, ա պօ րի-
նի զենք կրե լը, դա սալ քու թյու նը, թմրա մի ջոց-
ներ ա պօ րի նի պա հե լը և այլն:

Տևող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ քում 
հան ցան քը հա մար վում է ա վարտ ված հան
ցա վո րի բռնվե լու կամ մե ղա յա կա նող ներ
կա յա նա լու պա հից կամ այլ հան գա մանք նե
րի ու ժով:

Այս հար ցի շուրջ ևս գի տա կան տե սա կետ-
նե րը տար բեր վում են: Ո րոշ գիտ նա կան ներ 
կար ծում են, որ տևող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
դեպ քում հան ցան քի կա տար ման ժա մա նակ 
պետք է հա մա րել հան ցա կազ մը կազ մող ա ռա-
ջին գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան ժա մա-
նա կը16, օ րի նակ՝ ա պօ րի նի զենք կրե լու դեպ-
քում՝ զեն քի կրու մը սկսե լու պա հը:

Մյուս հե ղի նակ նե րի կար ծի քով, տևող 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ քում հան ցան քը 
կա տա րե լու ժա մա նակ պետք է հա մա րել հան-
ցա վո րի բռնվե լու կամ մե ղա յա կա նով ներ կա-
յա նա լու ժա մա նա կը:17 Ք րեա կան ի րա վուն քի 
գիտ նա կան նե րի մե ծա մաս նու թյա նը հենց այս 
մո տեց ման կողմ նա կիցն է:

Շա րու նակ վող է այն հան ցա գոր ծու թյու
նը, ո րը բաղ կա ցած է մե կից ա վե լի նույ նա
կան ա րարք նե րից, ո րոնց ա ռան ձին վերց
րած թե կուզև հա ցա կազմ կամ այլ ի րա վա
խախ տում են, բայց ընդգրկ ված են միաս նա
կան դի տա վո րու թյան մեջ և ու նեն մեկ ընդ
հա նուր նպա տակ, ուս տի միա սին դիտ վում 
են մեկ հան ցա գոր ծու թյուն:18 Օ րի նակ՝ հան-
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ցանք կա տա րո ղը ցան կա նում է խո շոր չա փե րի 
գո ղու թյուն կա տա րել, սա կայն դա ա նում է ոչ 
թե միան գա մից, այլ քա նիցս մանր կամ զգա լի 
չա փի գո ղու թյուն ներ կա տա րե լով:

Այս դեպ քում ևս, գիտ նա կան ներն ու նեն 
տար բե րակ ված մո տե ցում ներ: Մի մա սը կար-
ծում է, որ շա րու նակ վող հան ցա գոր ծու թյան 
դեպ քում հան ցան քի կա տար ման ժա մա նակ 
պետք է հա մա րել ա ռա ջին ա րար քը կա տա րե-
լու ժա մա նա կը,19 իսկ գե րիշ խաղ կար ծի քի հա-
մա ձայն շա րու նակ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
դեպ քում հան ցան քը կա տա րե լու ժա մա նակ է 
հա մար վում վեր ջին ա րար քը կա տա րե լու ժա-
մա նա կը:20

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 38-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն կա տա րո ղից բա ցի հան ցա գոր ծու-
թյան մաս նա կից ներ են կազ մա կեր պի չը դրդի-
չը և օ ժան դա կո ղը: Վեր ջին նե րիս դեպ քում 
հան ցան քը կա տա րե լու ժա մա նակ է հա մար-
վում նրան ցից յու րա քանչ յու րի կող մից ի րենց 
ա րար քը կա տա րե լու պա հը:21

Այ սինքն, հան ցա կից նե րից յու րա քանչ յու-
րը պետք է պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ-
վի այն օ րեն քով, ո րի գոր ծո ղու թյան ժա մա նակ 
ինքն ան ձամբ կա տա րել է իր ա րար քը:

Այս առն չու թյամբ ևս  ի րա վա բա նա կան 
գրա կա նու թյան մեջ առ կա է վե րը նշվա ծին 
հա կա սող կար ծիք: Մաս նա վո րա պես նշվում 
է, որ հան ցա կից նե րի ա րար քը գո յու թյուն չու-
նի ա ռանց կա տա րո ղի կող մից հան ցան քի կա-
տար ման, հետևա բար ճիշտ կլի նի մյուս հան-
ցա կից նե րի ա րար քի կա տար ման ժա մա նակ 
հա մա րել հենց կա տա րո ղի՝ հան ցան քի կա-
տար ման պա հը: 22

Այ նուա մե նայ նիվ գիտ նա կան նե րի գե րիշ-
խող կար ծիքն այն է, որ յու րա քանչ յու րի ա րար-
քի կա տար ման ժա մա նա կը հենց իր ա րար քի 
կա տար ման պահն է:

Անդ րա դառ նա լով ժա մա նա կի ըն թաց-
քում օ րեն քի գոր ծո ղու թյան հիմ նախնդ րին՝ 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո-

19   Хаумова А.В., Комментарий к УК РФ, Москва., 1997. с. 55.
20 Ղազինյան Գ., Քրեական օրենքի գործողությունը ժամանակի ընթացքում, (Առաքելյան, Գաբուզյան և այլք), ՀՀ 

քրեական իրավունք, ընդհանուր մաս, 6-րդ հրատ., Երևան, 2012թ, էջ 51:
21 Лебедев В.М., Комментарий к Угаловному кодексу Российской Федерации / Отв. Ред. 8-е изд., перераб. И доп. – М.: 

Юрайт-Издат, 2008. с. 39.
22 Дурманов. Н.Д., Советский уголовный закон., издательство московского университета, Москва 1967, с, 262.
23 ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի՝ Գրիգոր Վարդանյանի վերաբերյալ գործով 2019 թվականի ապրիլի 11-ի թիվ 

ՍԴ/0020/01/17 որոշման 13-րդ կետ:

րո շում է ար տա հայ տել, մաս նա վո րա պես նշե-
լով՝ «Ք րեա կան օ րեն քի ի մաս տով՝ հան ցան քը 
կա տա րե լու պահ է հա մար վում հան րու թյան 
հա մար վտան գա վոր գոր ծո ղու թյու նը (ան գոր
ծու թյու նը) ի րա կա նաց նե լու ժա մա նա կը՝ ան
կախ հետևանք նե րի վրա հաս նե լու պա հից 
(ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 12րդ հոդ վա ծի 2րդ 
մաս): Հետևա բար ի րա վա սու մար մի նը հան
ցանք կա տա րած ան ձի նկատ մամբ քրեա կան 
օ րեն քի այս կամ այն նոր մի կի րա ռե լիու թյան 
հար ցը լու ծե լիս պետք է ղե կա վար վի հան ցա
վոր ա րար քի (գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու
թյան) փաս տա ցի կա տար ման պա հի և ք րեա
կան օ րեն քի ու ժի մեջ մտնե լու պա հի հա մադր
մամբ` ան կախ այն հան գա ման քից, թե երբ է 
ի րա կա նաց վում վա րույ թը և վա րույթն ի րա կա
նաց նե լու պա հին կի րառ ման են թա կա օ րեն քը 
գոր ծում է, թե ոչ:»23

1) Ժամանակի ընթացքում օրենքի 
գործողության բացառությունը՝ քրեական 
օրենքի հետադարձ ուժը

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 73-րդ հոդ վածն 
ամ րագ րում է՝

«1. Ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա
րաց նող օ րենք նե րը և այլ ի րա վա կան ակ տե րը 
հե տա դարձ ուժ չու նեն:

2.Ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող 
օ րենք նե րը և այլ ի րա վա կան ակ տե րը հե տա
դարձ ուժ ու նեն, ե թե դա նա խա տես ված է այդ 
ակ տե րով:»:

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 13-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն՝ 

«1. Ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը վե րաց նող, 
պա տի ժը մեղ մաց նող կամ հան ցանք կա տա
րած ան ձի վի ճակն այլ կերպ բա րե լա վող օ րեն
քը հե տա դարձ ուժ ու նի, այ սինքն՝ տա րած վում 
է մինչև այդ օ րենքն ու ժի մեջ մտնե լը հա մա
պա տաս խան ա րարք կա տա րած ան ձանց, այդ 
թվում՝ այն ան ձանց վրա, ով քեր կրում են պա
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տի ժը կամ կրել են դա, սա կայն ու նեն դատ վա
ծու թյուն:

2. Ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը սահ մա
նող, պա տի ժը խստաց նող կամ հան ցանք կա
տա րած ան ձի վի ճակն այլ կերպ վատ թա րաց
նող օ րեն քը հե տա դարձ ուժ չու նի:

3. Պա տաս խա նատ վու թյու նը մաս նա կիո
րեն մեղ մաց նող և միա ժա մա նակ պա տաս
խա նատ վու թյու նը մաս նա կիո րեն խստաց նող 
օ րեն քը հե տա դարձ ուժ ու նի միայն այն մա սով, 
ո րը մեղ մաց նում է պա տաս խա նատ վու թյու նը:»

Այս պի սով, ե թե ժա մա նա կի ըն թաց քում 
քրեա կան օ րեն քի գոր ծո ղու թյան ընդ հա նուր 
կա նո նի հա մա ձայն ան ձը են թա կա է պա տաս-
խա նատ վու թյան քրեա կան այն օ րեն քով, ո րի 
գոր ծո ղու թյան ժա մա նակ կա տա րել է հան ցա-
վոր ա րար քը, ա պա վե րը նշված վատ թա րաց-
նող օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի ար գել քը, որ պես 
ընդ հա նուր կա նո նից բա ցա ռու թյուն, ար գե լում 
է ան ձին են թար կել պա տաս խա նատ վու թյան 
այն օ րեն քով, ո րը գոր ծել է իր ա րար քի կա-
տար ման պա հին, ե թե նոր օ րեն քը ան ձի վի-
ճա կը բա րե լա վող է:

Ընդ ո րում, քրեա կան նոր օ րեն քին հե տա-
դարձ ուժ է տրվում հետևյալ դեպ քե րում.

1. Ե թե նոր օ րեն քը վե րաց նում է ա րար
քի հան ցա վո րու թյու նը՝ ա պաք րեա կա նա
ցում:

Ք րեա կան նոր օ րեն քը հա մար վում է 
ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը վե րաց նող, ե թե 
այդ օ րեն քով հան ցա գոր ծու թյուն չի հա մար վում 
այն ա րար քը, ո րը նախ կին օ րեն քով հան ցա-
գոր ծու թյուն էր (լրիվ ա պաք րեա կա նա ցում):24

Նոր օ րեն քը հա մար վում է ա րար քի հան-
ցա վո րու թյու նը վե րաց նող նաև այն դեպ քում, 
երբ ա րար քը չի դա դա րում հան ցա գոր ծու թյուն 
լի նե լուց և չի վե րաց վում, սա կայն հան ցա կազ-
մը են թարկ վում է այն պի սի փո փո խու թյուն նե-
րի, որ հան ցա վոր ա րարք նե րի շրջա նա կը նե-
ղա նում է (մաս նա կի ա պաք րեա կա նա ցում):25

Ընդ ո րում, ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը 
կա րող է վե րաց վել նաև քրեա կան օ րենսգր քի 
ընդ հա նուր մա սի դրույթ նե րի փո փո խու թյան 
մի ջո ցով, օ րի նակ` հան ցա գոր ծու թյան հա մար 

24 Ղազինյան Գ., Քրեական օրենքի գործողությունը ժամանակի ընթացքում, (Առաքելյան, Գաբուզյան և այլք), ՀՀ 
քրեական իրավունք, ընդհանուր մաս, 6-րդ հրատ., Երևան, 2012թ, էջ 52:

25 Տես՝ նույն տեղում:
26 Տես՝ նույն տեղում, էջ 55:

քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե-
լու տա րի քը կա րող է փո փոխ վել, ին չի արդ յուն-
քում ան ձը կա րող է դա դա րել քրեա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան սուբ յեկտ լի նե լուց:

2. Ե թե նոր օ րեն քը մեղ մաց նում է պա
տի ժը:

Ք րեա կան նոր օ րեն քը հա մար վում է պա-
տի ժը մեղ մաց նող, ե թե՝ ա) նոր մի սանկ ցիա յում 
նա խա տես ված պատ ժի նվա զա գույն և ա ռա վե-
լա գույն չա փե րը միա ժա մա նակ ի ջեց վում են, բ) 
նվա զա գույն չա փը մնում է նույ նը, ա ռա վե լա-
գույնն ի ջեց վում է, գ) ա ռա վե լա գույ նը թողն վում 
է նույ նը, նվա զա գույնն ի ջեց վում է, դ) սանկ-
ցիա յում նա խա տես ված պատ ժա տե սա կը փո-
խա րին վում է ա վե լի մեղմ պատ ժա տե սա կով, 
ե) սանկ ցիա յում նա խա տես ված պար տա դիր 
լրա ցու ցիչ պատ ժա տե սա կը վե րաց վում է կամ 
վե րած վում է ֆա կուլ տա տի վի, զ) նոր օ րեն քով 
նա խա տես վում է եր կընտ րե լի ա ռա վել մեղմ 
պատ ժա տե սակ:

3. Ե թե նոր օ րենքն այլ կերպ բա րե լա
վում է ան ձի վի ճա կը:

Հան ցանք կա տա րած ան ձի վի ճակն այլ 
կերպ բա րե լա վող օ րենքն այն օ րենքն է, ո րը 
չի վե րաց նում ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը և չի 
մեղ մաց նում պա տի ժը, սա կայն քրեա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան և պատ ժի նշա նակ ման, 
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից կամ 
պատ ժից ա զա տե լու կար գի և պայ ման նե րի 
հետ կապ ված՝ ա ռա վել նպաս տա վոր պայ ման-
ներ է ստեղ ծում հան ցանք կա տա րած ան ձի 
հա մար:26 Օ րի նակ, ե թե նոր օ րեն քը քրեա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան ա վե լի կարճ ժամ կետ 
է նա խա տե սում, ա պա այն հան ցանք կա տա-
րած ան ձի վի ճա կը բա րե լա վող օ րենք է և դ րան 
պետք է հե տա դարձ ուժ տալ:

Անդ րա դառ նա լով ան ձի վի ճա կը վատ թա-
րաց նող քրեա կան օ րեն քի հե տա դարձ ու ժին 
ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը ար տա հայ-
տել է հետևյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը` «ան
ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող նոր
մե րի հե տա դարձ ու ժի ար գել ման սկզբուն քը` 
ի րա վա կան անվ տան գու թյան սկզբուն քի հետ 
մեկ տեղ, կոչ ված է ա պա հո վե լու ան ձի լե գի տիմ 
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ակն կա լիք նե րի նկատ մամբ հար գան քը, ան ձի 
ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող նոր մե րի 
հե տա դարձ ու ժի ար գել քը պե տա կան իշ խա նու
թյան նկատ մամբ վստա հու թյան և ի րա վա կան 
պե տու թյան սկզբունք նե րի կարևոր բա ղադ
րա տար րե րից մեկն է: Այդ սկզբուն քը միա ժա
մա նակ ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն
քի ա պա հով ման կարևոր ե րաշ խիք է: Օ րեն քի 
հե տա դարձ ու ժի մերժ ման սկզբուն քից բխում է 
այն ար գել քը, հա մա ձայն ո րի՝ ան թույ լատ րե լի 
է այն ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը կամ 
վե րա ցու մը, ո րոնք ամ րագր վել են նախ կի նում 
գոր ծող նոր մե րի հի ման վրա» :27

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դառ նա-
լով վե րոգր յալ սկզբուն քին նշել է, որ «հան ցանք 
կա տա րած ան ձի նկատ մամբ քրեա կան օ րեն
քի այս կամ այն նոր մի կի րա ռե լիու թյան հար
ցը լու ծե լիս պետք է ղե կա վար վել հան ցա վոր 
ա րար քի (գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան) 
փաս տա ցի կա տար ման պա հի և ք րեա կան 
օ րեն քի ու ժի մեջ մտնե լու պա հի հա մադր մամբ` 
ան կախ այն հան գա ման քից, թե երբ է ի րա կա
նաց վում վա րույ թը և վա րույթն ի րա կա նաց նե
լու պա հին կի րառ ման են թա կա օ րեն քը գոր
ծում է, թե ոչ: “Nullum crimen, nulla poena sine 
lege” սկզ բուն քի բա ղադ րա մա սե րից է նաև այն 
դրույ թը, հա մա ձայն ո րի` չի կա րող կի րառ վել 
ա վե լի ծանր պա տիժ, քան այն, որն օ րեն քով 
կի րա ռե լի է ե ղել հան ցա գոր ծու թյան կա տար
ման պա հին»28: «Ք րեա կան օ րեն քը չպետք է ի 
վնաս մե ղադր յա լի տա րա ծա կան մեկ նա բա նու
թյան են թարկ վի, օ րի նակ՝ այն չպետք է կի րառ
վի ա նա լո գիա յով»29:

III. Ամ փո փում

Այս պի սով, պատ մա կան հնա գույն ժա-
մա նակ նե րի՝ միայն իշ խո ղի կամ քով ան ձանց 
դա տա պարտ ման դիկ տա տո րա կան փու լին 
փո խա րի նե լու ե կավ ան ձի ան հա տա կա նու-

27 ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2016 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 1326 որոշում, էջ 15:
28 ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ, հատոր 3, 2016թ, էջ 11:
29 ՀՀ վճռաբեկ դատարանի՝ Վաղարշակ Գալոյանի վերաբերյալ գործով 2013 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 

ԵԷԴ/0008/15/13 որոշման 15-րդ կետ:

թյան գնա հատ ման, օ րեն քի և ի րա վա կար գի 
կարևոր ման ժա մա նա կաշր ջա նը: Հենց դրա 
արդ յուն քում, միայն օ րեն քի հի ման վրա պա-
տաս խա նատ վու թյան են թարկ վե լու՝ “nullum 
crimen sine lege” սկզ բուն քը 18-րդ դա րից ի վեր 
օ րենսդ րա կան ամ րագ րում ներ ստա ցավ:

 Դրա արդ յունք էր ժա մա նա կի ըն թաց քում 
օ րեն քի գոր ծո ղու թյան սկզբուն քը, ո րի ընդ հա-
նուր կա նո նի հա մա ձայն հան ցա գոր ծու թյան 
յու րա քանչ յուր մաս նա կից (կա տա րող, կազ-
մա կեր պիչ, դրդիչ, օ ժան դա կող) են թա կա է 
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան այն օ րեն-
քով, ո րի գոր ծո ղու թյան ժա մա նակ ինքն ան-
ձամբ կա տա րել է հան ցա վոր ա րար քը՝ ան կախ 
հետևանք նե րը վրա հաս նե լու ժա մա նա կից և 
ան կախ մյուս հան ցա կից նե րի կա տա րած հան-
ցա վոր ա րարք նե րի պա հից: Սա կայն, ինչ պես 
տես նում ենք, այս հար ցե րը միան շա նակ չեն 
ըն կալ վում քրեա կան ի րա վուն քի գիտ նա կան-
նե րի մո տե ցում նե րում, և ար դիա կան է դրանց 
խո րը ու սում նա սի րու թյու նը:

Ժա մա նա կի ըն թաց քում օ րեն քի գոր ծո ղու-
թյունն ու նի նաև բա ցա ռու թյուն, այն է՝ ան ձի 
ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող քրեա-
կան օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի ար գել քը: Ե թե 
ան ձի կող մից հան ցա վոր ա րար քը կա տա րե-
լուց հե տո քրեա կան օ րեն քը են թարկ վում է 
որևէ փո փո խու թյան, ո րի արդ յուն քում ան ձի 
ի րա վա կան վի ճա կը բա րե լավ վում է, ա պա այն 
տա րած վում է այդ ան ձի նկատ մամբ, այ սինքն, 
թեև ան ձի կող մից ա րար քը կա տա րե լու ժա մա-
նակ գոր ծող օ րեն քը ա վե լի խիստ է, սա կայն 
նոր, ա ռա վել մեղմ օ րեն քի ու ժի մեջ մտնե լը 
չե զո քաց նում է նշված խիստ օ րեն քի կի րա-
ռու թյու նը: Վատ թա րաց նող քրեա կան օ րեն-
քի հե տա դարձ ու ժի ար գել քը ևս  ի րա վուն քի 
զար գաց ման ըն թաց քում են թարկ վել է «փոր-
ձու թյուն նե րի» և այն նույն պես հա մա պար փակ 
վեր լու ծու թյան կա րիք ունի:
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Սույն հոդ վա ծում կքննարկ վի սկզբնա կան 
կա լան քի սահ ման ման, դրա ա ռան ձին հիմ քով 
կի րառ ման անհ րա ժեշ տու թյան և ի րա վա չա-
փու թյան, ինչ պես նաև սկզբնա կան և շա րու-
նակ վող կա լան քի ա պա ցու ցո ղա կան չա փո րո-
շիչ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին առնչ-
վող ո րոշ հար ցեր:

Նկա տենք, որ քրեա կան դա տա վա րու թյան 
ո՛չ գոր ծող օ րենս գիր քը, ո՛չ էլ նոր օ րենս գիր քը 
հստակ չեն սահ մա նել ա պա ցուց ման ա ռար կա 
կազ մող հան գա մանք նե րը խա փան ման մի ջոց-
ներ կի րա ռե լիս, սա կայն ա ռան ձին հոդ ված նե-
րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյու նից կա րե լի է 
բխեց նել, թե ո րոնք են դրանք: 

Այս պես, գոր ծող օ րենսգր քի 135-րդ հոդ-
վա ծի 3-րդ մա սում թվարկ ված են հան գա-
մանք ներ, ո րոնք կա րող են հաշ վի առն վել 
խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լիս (տա րիք, սեռ, 
հան ցա գոր ծու թյան բնույթ և այլն), որն իր 
ա ռա վել ընդ հան րա կան ար տա ցո լումն է գտել 
նոր օ րենսգր քի 116-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում` 
հետևյալ ձևա կերպ մամբ. «Խա փան ման մի ջո-
ցի տե սակն ընտ րե լիս հաշ վի են առն վում մե-
ղադր յա լի օ րի նա կան վար քա գիծն ա պա հո վող 
և դ րան խո չըն դո տող բո լոր հնա րա վոր հան-
գա մանք նե րը»: Նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով 
սահ ման վել է հիմ նա վոր կաս կա ծի պար տա-
դիր առ կա յու թյու նը` խա փան ման մի ջոց կի րա-
ռե լիս, իսկ ա հա 118-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 
հա մա ձայն՝ «Կա լան քի ժամ կե տը եր կա րաձ գե-
լիս դա տա րա նի առջև անհ րա ժեշտ է հիմ նա վո-
րել նաև վա րույ թի հա մար նշա նա կու թյուն ու-
նե ցող հան գա մանք նե րը բա ցա հայ տե լու նպա-
տա կով վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի կող-
մից գոր ծադր ված պատ շաճ ջա նա սի րու թյու նը 
(due diligence), ինչ պես նաև տվյալ մե ղադր յա լի 

նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դու մը շա րու-
նա կե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը»: 

Ընդ հան րաց նե լով՝ կա րող ենք ա սել, որ 
կա լան քը որ պես խա փան ման մի ջոց կի րա ռե-
լիս ա պա ցուց ման ա ռար կա կազ մող հան գա-
մանք ներն են՝ հիմ նա վոր կաս կածն ար դեն կա-
տար ված են թադր յալ հան ցան քի մեջ, կա լան քը 
կի րա ռե լուն նպաս տող և (կամ) խո չըն դո տող 
հան գա մանք նե րը, իսկ կա լան քի ժամ կե տը 
եր կա րաձ գե լիս՝ նաև վա րույթ ի րա կա նաց նող 
մարմ նի պատ շաճ ջա նա սի րու թյու նը: 

Նոր օ րենսգր քի 24-րդ հոդ վա ծը սահ մա-
նում է վա րույ թի ող ջա միտ ժամ կե տի սկզբուն-
քը, ո րի հա մա ձայն՝ քրեա կան վա րույթ ի րա կա-
նաց նող մար մի նը պար տա վոր է իր ի րա վա սու-
թյան սահ ման նե րում դրսևո րել պատ շաճ ջա-
նա սի րու թյուն՝ վա րույ թը ող ջա միտ ժամ կե տում 
ա վար տե լու հա մար: 

Օ րենս դի րը, կա լան քի ժամ կե տը եր կա-
րաց նե լիս պատ շաճ ջա նա սի րու թյու նը ա պա-
ցուց ման ա ռար կա դարձ նե լով, կար ծես թե 
տար բե րա կում է դրել սկզբնա կան և շա րու-
նակ վող կա լանք նե րի ա պա ցու ցո ղա կան չա-
փո րո շիչ նե րի միջև, ին չը պրակ տիկ դաշ տում 
կա լան քի՝ որ պես ա մե նա խիստ հար կադ րան քի 
մի ջո ցի կի րառ ման ի րա վա չա փու թյունն ա պա-
հո վե լուն միտ ված կա յուն ե րաշ խիք է:

Դրա կան տե ղա շար ժով հան դերձ՝ նոր 
օ րենս գիրքն այս հար ցում դրսևո րել է ա ռա վել 
կա ղա պա րա յին մո տե ցում՝ հստակ տար բե րա-
կում չդնե լով նախ նա կան և շա րու նակ վող կա-
լան քի հաս կա ցու թյուն նե րի միջև, ինչն էլ ինչ-
պես գոր ծող օ րենսդ րու թյան պայ ման նե րում, 
այն պես էլ նոր օ րենսգր քի գոր ծար կու մից հե-
տո թող նե լու է իր բա ցա սա կան հետևանք նե-
րը: Այս ա ռու մով ա ռա վել ըն դու նե լի մո տե ցում 

ՆԱԻՐԱ ՇԱՀԻՆՅԱՆ
ՀՀ ստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի
Քրեական դատավարության ամբիոնի ասիստենտ, 
Ոստիկանության կապիտան
Գրախոս՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ա. Հովհաննիսյան
________________________________________________________________________________________________________

ԱՊԱՑՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԵՎ 

ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ ԿԱԼԱՆՔԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼԻՍ
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էր ցու ցա բեր ված նոր օ րենսգր քի նա խագ ծի 
նախ կին տար բե րա կում1, ո րի՝ խա փան ման մի-
ջոց նե րի կի րառ ման ի րա վա չա փու թյու նը սահ-
մա նող 116-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 2-րդ կե տի 
հա մա ձայն` մե ղադր յա լի փա խուս տը կան խե-
լու, մե ղադր յա լի կող մից հան ցանք կա տա րե լը 
կան խե լու, մե ղադր յա լի կող մից իր վրա օ րեն-
քով կամ դա տա րա նի ո րոշ մամբ դրված պար-
տա կա նու թյուն նե րի կա տա րումն ա պա հո վե լու 
հան գա մանք նե րի հիմ նա վո րում չի պա հանջ-
վում ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա-
գոր ծու թյան մեջ մե ղադր վող ան ձի սկզբնա կան 
կա լան քի կամ այ լընտ րան քա յին խա փան ման 
մի ջո ցի կի րառ ման դեպ քում: Այ սինքն՝ ըստ նա-
խագ ծի այս տար բե րա կի՝ ծանր կամ ա ռանձ-
նա պես ծանր հան ցանք կա տա րած լի նե լու 
հիմ նա վոր կաս կա ծը բա վա րար է սկզբնա կան 
կա լան քի հա մար: 

Այ սօ րի նակ կար գա վո րու մը միան շա նակ 
ա ռա վել ա ռա ջա դի մա կան է, ո րում, սա կայն 
անհ րա ժեշտ է հա վա սա րակշ ռու թյուն ա պա հո-
վել մաս նա վոր և հան րա յին շա հե րի միջև:

Հան ցա գոր ծու թյան միայն հան րա յին 
վտան գա վո րու թյան բնույ թով և ծան րու թյան 
աս տի ճա նով պայ մա նա վոր ված կա լա նա վո րու-
մը տե սա կան դաշ տում քննա դա տու թյան է ար-
ժա նա նում տար բեր հիմ նա վո րում նե րով: 

Յու. Մե լին կո վի կար ծի քով՝ միայն հան-
ցան քի ծան րու թյամբ պայ մա նա վոր ված կա լան-
քի կի րա ռու մը չի բխում կա լան քի՝ մե ղադր յա լի 
պատ շաճ վար քա գիծն ա պա հո վե լու նպա տա-
կից և ձեռք է բե րում պատ ժիչ բնույթ2: Մինչ դեռ, 
դեռևս նա խորդ դա րում Ի. Լ. Պետ րու խինն ար-
դա րա ցիո րեն գտնում էր, որ հան ցան քի ծան-
րու թյու նը և պատ ժի խստու թյու նը կա րող են 
ան ձին դրդել թաքն վել քննու թյու նից կամ խո-
չըն դո տել գոր ծով ճշմար տու թյան բա ցա հայտ-
մա նը3: Հա ման ման մո տե ցում է առ կա նաև 
հայ րե նա կան դա տա վա րա գի տու թյան մեջ4: 

1 https://www.moj.am/storage/files/legal_acts/legal_acts_5771447415_QrDat-_VERJNAKAN.pdf (վերջին դիտում՝ 
19.11.2021թ.)

2 Տե՛ս Мельников В., Обеспечение прав граждан в ходе досудебного производства. Москва, 2006, էջ 223:
3 Տե՛ս Петрухин И., Неприкосновенность личности и предупреждение в уголовном процессе. Москва, 1989, էջ 107:
4 Տե՛ս Ղուկասյան Հ., Կալանավորման կիրառման հիմքերն ու դատավարական կարգն՝ըստ ՀՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի /ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 70-ամյակին նվիրված գիտական 
աշխատանքների ժողովածու, Երեւան, 2003, էջ 214-217:

5 Տե՛ս Stogmuller v. Austria, 1969 թվականի նոյեմբերի 10, 
6 Տե՛ս Wemhoff v. Germany, 1968 թվականի հունիսի 27,
7 Տե՛ս Matznetter v. Austria, 1969 թվականի նոյեմբերի 10, 
8 Տե՛ս Letellier v. France, 1991 թվականի հունիսի 26:

Նա խա դե պա յին ի րա վուն քը մշա կել է 
մինչև դա տավ ճի ռը կա լան քի տակ պա հե լու 
հա մար ըն դու նե լի չորս հիմ նա կան հիմք. մե-
ղադր յա լի դա տաքն նու թյա նը չներ կա յա նա լու 
վտան գը5, վտան գը, որ մե ղադր յալն ա զատ 
ար ձակ վե լու դեպ քում կխո չըն դո տի ար դա րա-
դա տու թյան ի րա կա նաց մա նը6, կամ կկա տա րի 
նոր հան ցանք ներ7, կամ կկա տար վեն հա սա-
րա կա կան ան կար գու թյուն ներ8: 

Հատ կա պես հա սա րա կա կան ան կար գու-
թյուն նե րի վտանգն այն ըն դու նե լի չա փո րո-
շիչն է, ո րով ևս հիմ նա վոր վում է սկզբնա կան 
կա լան քի անհ րա ժեշ տու թյու նը, քա նի որ, բա-
ցա ռիկ ծան րու թյամբ պայ մա նա վոր ված, ո րոշ 
հան ցանք ներ կա րող են հան գեց նել հա սա րա-
կա կան ան կար գու թյուն նե րի և դ րա նով իսկ 
պայ մա նա վոր ված՝ ար դա րաց նել նախ նա կան 
կա լանքն առն վազն կարճ ժա մա նա կով ( Տես՝ 
Letellier v. France, § 51): Ան կախ այն հան գա-
ման քից, որ հա սա րա կու թյան է մո ցիա նե րը չեն 
կա րող դրվել դա տա կան ակ տե րի ըն դուն ման 
հիմ քում, ա վե լին՝ նման մո տե ցու մը պա րու-
նա կում է հա սա րա կու թյան կող մից դա տա-
կան հա մա կար գի ճնշման վտանգ, այ դու հան-
դերձ, ո րոշ դեպ քե րում դրանք հաշ վի չառ նելն 
առն վազն ար դա րաց ված չէ, ո րով հետև շատ 
դժվար է հա սա րա կու թյա նը հա մո զել, որ ման-
կաս պա նին կամ ան չա փա հա սի նկատ մամբ 
սե ռա կան ոտնձ գու թյուն կա տա րած ան ձին 
չեն կա րող կա լա նա վո րել, քա նի որ մե ղադր-
յա լի կող մից քննու թյու նից խու սա փե լու, նոր 
հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու կամ իր պար-
տա վո րու թյուն նե րի կա տա րե լուց խու սա փե լուն 
ուղղ ված վար քագ ծի դրսևո րու մը քիչ հա վա-
նա կան է: Մե ղադր յա լի կող մից ար հես տա կան 
դրա կան վար քագ ծի դրսևո րում նե րը հենց այն 
գոր ծոն ներն են, որ հա ճախ պաշտ պան նե րի 
ձեռ քին խա ղա քարտ, ա պա՝ հաղ թա թուղթ են 
դառ նում ծանր և ա ռանձ նա պես ծանր հան-
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ցա գոր ծու թյուն նե րի մեջ մե ղադր վող ան ձանց 
կա լան քից ա զա տե լու կամ այն առ հա սա րակ 
չկի րա ռե լու գոր ծում, իսկ վեր ջին նե րիս պատ-
շաճ վար քա գիծն էլ ոչ թե օ րեն քի և պե տու թյան 
հան դեպ պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման 
բարձր գի տակ ցու թյունն է կամ ան կեղծ զղջու-
մը, այլ հենց պաշտ պան նե րի կող մից թե լադր-
ված վար քա գիծ:

Հան ցա գոր ծու թյան հան րա յին վտան գա-
վո րու թյան բնույ թով և ծան րու թյան աս տի ճա-
նով պայ մա նա վոր ված կա լան քը որ պես խա-
փան ման մի ջոց ընտ րե լու դեպ քե րը ՀՀ դա տա-
կան հա մա կար գում լայն կի րա ռում ու նեն, թեև 
հան ցա գոր ծու թյան ծան րու թյունն ու բնույ թը ո՛չ 
գոր ծող և ո՛չ էլ նոր օ րենսդ րու թյամբ իբրև կա-
լա նա վոր ման ինք նու րույն հիմք նա խա տես ված 
չէ: 

Այս պես. Անդ րիաս Մա րա տի Ղու կաս յա նի 
վե րա բեր յալ 2017 թվա կա նի ապ րի լի 12ի թիվ 
ԵԱՔԴ/0533/06/16 գոր ծով ո րոշ մամբ Վճ ռա
բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է 
ար տա հայ տել առ այն, որ ա րար քի հան րա յին 
վտան գա վո րու թյան բնույ թը, ծան րու թյան աս
տի ճա նը, են թադ րա բար խմբի կազ մում կա
տա րե լը, կա տար ման ե ղա նա կը, հան ցա վոր 
նպա տա կը, հետևանք նե րը փաս տում են կա
լան քը որ պես խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու 
հիմ նա վոր լի նե լը:

Նշ ված ո րոշ մամբ ա րար քի հան րա յին 
վտան գա վո րու թյան բնույ թը և ծան րու թյան 
աս տի ճա նը հա մա հա վա սար հար թու թյան մեջ 
է դի տարկ վել ա րար քը են թադ րա բար խմբի 
կազ մում կա տա րե լու, կա տար ման ե ղա նա կի, 
հան ցա վոր նպա տա կի և հետևանք նե րի հետ, 
ին չը չի բխում հան ցա գոր ծու թյան հան րա յին 
վտան գա վո րու թյան և ծան րու թյան աս տի ճա-
նի քրեաի րա վա կան մեկ նա բա նու մից, մինչ դեռ 
դրանք քրեաի րա վա կան կա տե գո րիա ներ են, 
ո րոնք քրեա կան դա տա վա րու թյու նում այլ մեկ-
նա բան մամբ չեն կա րող կի րառ վել: 

Ըստ քրեաի րա վա կան մեկ նա բան ման՝ 
ա րար քի ծան րու թյան աս տի ճա նը ո րոշ վում 
է ա րար քը խմբի կազ մում կա տա րե լով, ե ղա-
նա կով, հետևան քով, իսկ հան րա յին վտան-
գա վո րու թյան բնույ թը ո րոշ վում է կոնկ րետ 
հան ցա տե սա կով, օ րի նակ՝ սպա նու թյուն է 
տե ղի ու նե ցել, թե գո ղու թյուն: Այ սինքն՝ ար-
գել ված ա րար քի տե սա կը, կա տար ման ե ղա-

նա կը, հետևան քը, պա տի ժը ծան րաց նող հան-
գա մանք նե րը միաս նու թյան մեջ դառ նում են 
ա րար քի ծան րու թյան աս տի ճա նի և հան րա յին 
վտան գա վո րու թյան բնու թագ րա կան հատ կա-
նիշ ներ: Դրանք գոր ծոն ներ են, ո րոնք վկա յում 
են ակն կալ վող պատ ժի խստու թյան մա սին, և 
հենց այդ գոր ծոն նե րի վեր հա նու մով է հնա րա-
վոր հաս կա նալ, թե ինչ ծան րու թյան հան ցանք 
է կա տար վել: Ուս տի, երբ խոս վում է հան ցան-
քի ծան րու թյամբ, հետևա բար նաև պատ ժի 
խստու թյամբ պայ մա նա վոր ված կա լան քի կի-
րառ ման մա սին, ինք նին են թադր վում է յու րա-
քանչ յուր գոր ծով վե րը նշված հան գա մանք նե-
րի վեր հա նու մը: 

Նշ վա ծի հա մա տեքս տում ստաց վում է, որ 
ՀՀ դա տա կան հա մա կար գում ա րար քի ծան-
րու թյամբ պայ մա նա վոր ված կա լան քի կի րա-
ռու մը, քննա դա տու թյան են թարկ վե լով հան-
դերձ, ըն դուն վել է Բարձր դա տա րան նե րի կող-
մից, միայն թե դա տա րան նե րը խու սա փել են 
ո րո շում նե րը հիմ նա վո րե լիս նշել, որ ա րար քի 
հան րա յին վտան գա վո րու թյամբ ու ծան րու-
թյան աս տի ճա նով պայ մա նա վոր ված են կա-
լանքն ընտ րել որ պես խա փան ման մի ջոց, քա-
նի որ այն որ պես կա լան քի ինք նու րույն հիմք 
նա խա տես ված չէ և, ել նե լով ի րա վա կի րառ 
պրակ տի կա յի և օ րենսդ րա կան դաշ տի միջև 
կա զուս չա ռա ջաց նե լու նկա տա ռու մից, ո րո-
շում նե րը հիմ նա վո րել են ա րար քի հան րա յին 
վտան գա վո րու թյան բնույ թի ու ծան րու թյան 
աս տի ճա նի բնու թագ րա կան հատ կա նիշ նե րի 
մեկ նա բան մամբ:

Նկա տենք, որ նշված հան գա մանք նե րը, 
ո րոնք դրվել են կա լան քի հիմ քում, վե րա բե-
րում են ար դեն իսկ կա տար ված հան ցա վոր 
ա րար քին և ոչ դրա նից հե տո ան ձի կող մից 
դրսևո րած վար քագ ծին, ո րի վե րա բեր յալ Վճ-
ռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում 
է ար տա հայ տել նաև Ար մեն Լևո նի Աբ րա համ-
յա նի վե րա բեր յալ 2017 թվա կա նի ապ րի լի 12-ի 
թիվ ԵԱՆԴ/0030/01/16 գոր ծով` մաս նա վո րա-
պես ընդգ ծե լով, որ Ա ռա ջին ատ յա նի և Վե
րաքն նիչ դա տա րա նի հիմ նա վո րում ներն առ 
այն, որ հան ցան քի ծան րու թյու նը և պատ ժի 
խստու թյու նը չեն կա րող ինք նին բա վա րար լի
նել ան ձին եր կար ժա մա նա կով կա լան քի տակ 
պա հելն ար դա րաց նե լու հա մար, քա նի որ ամ
բաս տան յալ Ար մեն Աբ րա համ յա նի կող մից ոչ 
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պատ շաճ վար քա գիծ դրսևո րե լու վե րա բեր
յալ որևէ փաս տա կան տվյալ ըստ էու թյան չի 
ներ կա յաց վել, հիմ նա վոր չեն: Վճ ռա բեկ դա
տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ Ա. 
Աբ րա համ յա նին վե րագր վող ա րար քի հան րա
յին վտան գա վո րու թյան բնույ թը և ծան րու թյան 
աս տի ճա նը բա վա րար են նրան կա լա նա վո
րե լու հա մար: Այս ո րոշ մամբ ևս Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ակն հայ տո րեն ըն դու նել է ա րար քի 
հան րա յին վտան գա վո րու թյան և ծան րու թյան 
աս տի ճա նի հիմ քով կա լան քի կի րառ ման ի րա-
վա չա փու թյու նը:

Նշ վա ծի հա մա տեքս տում կա լան քը որ պես 
խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լիս յու րա հա տուկ 
հա րա բե րակ ցու թյուն են ձեռք բե րում ա րար քի 
հան րա յին վտան գա վո րու թյու նը և ան ձի հան-
րա յին վտան գա վո րու թյու նը: Ան ձի հան րա յին 
վտան գա վո րու թյու նը կենտ րո նա կան նշա նա-
կու թյուն ու նի նշված խա փան ման մի ջո ցը կի-
րա ռե լու հա մար՝ հատ կա պես կա լան քի նպա-
տա կի հա մա տեքս տում: Սա կայն սխալ կլի նի 
ան ձի և ա րար քի հան րա յին վտան գա վո րու-
թյանն ընտ րո ղա բար մո տե նալ և ո րո շե,լ թե 
հատ կա պես ո՞րն է ա ռա վել կարևոր, քա նի որ 
դրանք գտնվում են պատ ճա ռա հետևան քա յին 
կա պի մեջ, ին չի մա սին է վկա յում նաև Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի՝ Սամ վել Գա գի կի Մար
գար յա նի վե րա բեր յալ 2014 թվա կա նի մար տի 
28-ի թիվ ԵԷԴ/0138/06/13 գոր ծով ո րոշ մամբ 
ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ 
հա մա ձայն ո րի. «Մեղ սագր վող ա րար քի կա
տար ման ե ղա նա կը, հան ցա վոր մտադ րու
թյան ի րա կա նաց ման աս տի ճա նը և ա րար քի 
հան րա յին վտան գա վո րու թյան աս տի ճանն ու 
բնույ թը բնու թագ րող այլ հան գա մանք նե րը էա
կան նշա նա կու թյուն ու նեն մե ղադր յա լի ան ձի 
մա սին ճիշտ պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար: 
Ուս տի, ա ռանց դրանք գնա հատ ման են թար
կե լու հնա րա վոր չէ հիմ նա վոր ված են թադ րու
թյուն ա նել մե ղադր յա լի հե տա գա վար քագ ծի 
վե րա բեր յալ»: 

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա-
տա րանն իր նա խա դե պա յին ի րա վուն քի շրջա-
նակ նե րում բազ միցս շեշ տել է, որ ան ձին վե-
րագր վող ա րար քի ծան րու թյու նը, գոր ծի նյու-
թե րից բխող մյուս փաս տա կան տվյալ նե րի հետ 
միա սին, կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի մե ղադր-
յա լի հե տա գա վար քագ ծի վե րա բեր յալ հիմ նա-

վոր ված են թադ րու թյուն ա նե լու հա մար (ի թիվս 
այլ նի՝ տես Mamedova v . Russia, 2006 թվա կա-
նի հու նի սի 1- ի վճի ռը, գան գատ 7064/05, կետ 
74, Panchenko v. Russia 2005 թվա կա նի փետր-
վա րի 8-ի վճի ռը, գան գատ 45100/98, կետ 102, 
Ilijkov v. Bulgaria, 2001 թվա կա նի հու լի սի 26-ի 
վճի ռը, գան գատ 33977/96, կետ 81): 

Վե րոգր յա լով հա վաս տում է ա րար քի հան-
րա յին վտան գա վո րու թյան և ան ձի հան րա յին 
վտան գա վո րու թյան պատ ճա ռա հետևան քա-
յին կա պի մեջ լի նե լը, ո րով կար ծես հերք վում է 
Յու. Մե լին կո վի այն պնդու մը, որ միայն պատ-
ժի խստու թյամբ պայ մա նա վոր ված կա լան քի 
կի րա ռումն այդ խա փան ման մի ջո ցին պատ ժի 
ե րանգ է հա ղոր դում: Սա կայն նման մտա հո-
գու թյունն ու նի իր տրա մա բա նա կան հիմ քե րը: 
Մաս նա վո րա պես. հաշ վի առ նե լով, որ վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մարմ նի ձեռ քին այն կա րող է 
դառ նալ գոր ծիք՝ կա լան քը որ պես խա փան ման 
մի ջոց կի րա ռե լու սպառ նա լի քով ցուց մունք ներ 
կոր զե լու և մե ղադր յա լին ա նուղ ղա կիո րեն ինք-
նա մեղ սագր ման հա կե լու ճա նա պար հով: Այս-
տեղ անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ կա լանքն 
իբրև խա փան ման մի ջոց ընտ րե լը դա տա րա նի 
հա մար ի րա վունք է, ոչ թե պար տա կա նու թյուն, 
հետևա բար դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս նման խնդիր նե րից 
խու սա փել: Ի հար կե դա տա րան ներն ի րենց 
հեր թին պրակ տի կա յում պետք է բա ցա ռեն 
այս հիմ քով կա լան քի ավ տո մա տաց ված կի-
րա ռու մը՝ դա տա կան հա մա կար գի պրակ տի-
կա յում ներդ նե լով ո րոշ չա փո րո շիչ ներ, ե թե 
նույ նիսկ դրանք օ րենսդ րա կան ամ րագ րում 
չու նե նան: Օ րի նակ՝ ոչ մեծ և մի ջին ծան րու-
թյան հան ցանք կա տա րե լու դեպ քում կարևոր 
է, որ, ար դեն իսկ կա տար ված հան ցա գոր ծու-
թյան մեջ մե ղադր վե լու հիմ նա վոր կաս կա ծից 
բա ցի, ան ձը դրսևո րած լի նի նաև որևէ բա ցա-
սա կան վար քա գիծ, որ պես զի դա տա րա նը կա-
լան քը կի րա ռի: Այ սինքն՝ այս տեղ հան ցան քի 
կա տա րու մից զատ կարևոր է ան ձի կող մից 
հե տա գա յում դրսևո րած բա ցա սա կան վար քա-
գի ծը, իսկ ա հա ծանր և ա ռանձ նա պես ծանր 
հան ցանք նե րի դեպ քում բա ցա սա կան վար քա-
գիծ չդրսևո րե լը բա վա րար չէ կա լանք չկի րա-
ռե լու հա մար, ընդ հա կա ռա կը, այս դեպ քում 
կա լան քը կա րող է չկի րառ վել, ե թե հան ցա վոր 
ա րար քը կա տա րե լուց հե տո ան ձը դրսևո րել է 
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ակն հայտ դրա կան վար քա գիծ. գոր ծուն զղջա-
ցել է` ա ջակ ցել է քննու թյա նը, վե րա կանգ նել 
կամ այլ կերպ հար թել է պատ ճառ ված վնա սը 
և այլն: Ան ձի կող մից դրսևոր վող դրա կան վար-
քա գիծն էլ իր հեր թին, ինչ պես նշե ցինք, ոչ թե 
պետք է, այլ կա րող է հաշ վի առն վել, ո րով հետև 
ա ռա վե լա պես կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու-
թյան դեպ քում քննու թյան ըն թաց քում շին ծու 
դրա կան վար քա գի ծը, քննու թյանն ա ջակ ցե-
լու ի մի տա ցիա ստեղ ծե լը կա րող է միտ ված լի-
նել ժա մա նակ շա հե լուն, օ րի նակ՝ մե ղադր յա-
լի փա խուս տը կազ մա կեր պե լու նպա տա կով: 
Ի հար կե հաս կա նա լի է, որ ծանր կամ ա ռանձ-
նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյան դեպ քում կա-
լան քը կի րա ռե լիս ան ձի դրա կան վար քա գի ծը 
ե լա կետ ըն դու նե լը կա րող է անդ րա դառ նալ 
ինք նա մեղ սագր ման ար գել քի վրա: Հա մե մա-
տա կան տա նենք մե ղադր յա լի կող մից սուտ 
ցուց մունք տա լու քրեա կա նաց ման ինս տի-
տու տի հետ, ո րի վե րա բե րու թյամբ Եվ րո պա յի 
խորհր դի մար դու ի րա վունք նե րի և ի րա վուն-
քի գե րա կա յու թյան գլխա վոր տնօ րի նու թյան՝ 
քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նա-
խագ ծի վե րա բեր յալ ար տա հայ տած կար ծի քում 
նշվել էր, որ թեև այն չի հա կա սում կոն վեն ցիո-
նալ պա հանջ նե րին, սա կայն բո լոր դեպ քե րում 
անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ կա րող է անդ-
րա դառ նալ ինք նա մեղ սագր ման ար գել քի վրա1. 
Այ դու հան դերձ, մեր օ րենս դի րը գնաց այն ճա-
նա պար հով, որ ե թե կոն վեն ցիո նալ հա կա սու-
թյուն առ կա չէ, ա պա սուտ ցուց մուն քի քրեա-
կա նա ցու մը կա րող է նա խա տես վել օ րենսդ րու-
թյամբ, և նոր օ րենս գիրքն ըն դուն վեց հենց այս 
կար գա վոր մամբ և թերևս այն տրա մա բա նու-
թյամբ, որ լռե լու ի րա վուն քը նվա զեց նում կամ 
չե զո քաց նում է ինք նա մեղ սագր ման վտան գը: 
Իսկ կա լան քի դեպ քում դրա կան վար քա գիծ 
դրսևո րե լու ե լա կե տա յին լի նե լու արդ յուն քում 
ա ռա ջա ցած ինք նա մեղ սագր ման վտան գը 
նվա զեց վում է դա տա կան վե րահս կո ղու թյան 
ե րաշ խի քով, և այս դեպ քում ևս կոն վեն ցիո նալ 
հա կա սու թյուն առ կա չէ, ուս տի նույն տրա մա-
բա նու թյամբ այն հան գիստ կա րող է կի րառ վել:

Երբ ան ձին կա լա նա վո րե լու միակ պատ-
ճա ռը ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա-
գոր ծու թյան կա տա րումն է, հարց է ա ռա ջա-

1 https://rm.coe.int/16806ef4c5 /տես 44 էջ/ (վերջին դիտում՝ 19.11.2021թ.)

նում, թե ա պա ցու ցո ղա կան ինչ պի սի՞ չա փո րո-
շիչ նե րով է պետք ա ռաջ նորդ վել սկզբնա կան 
կա լան քի ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո կա լան-
քի ժամ կե տը եր կա րաց նե լու հա մար: Այս պես. 
ե թե ան ձը կաս կած վում է ա ռանձ նա պես ծանր 
հան ցան քի կա տար ման մեջ, գնա հա տա կան 
է տրվում հան ցանք կա տա րած ան ձի անձ նա-
յին ո րակ նե րին, ո րից էլ հետևու թյուն է ար վում 
ան ձի վտան գա վո րու թյան մա սին: Բ նա կա նա-
բար, ա ռանձ նա պես ծանր հան ցանք կա տա-
րե լուն ըն դու նակ ան ձը շա րու նա կում է մնալ 
հան րո րեն վտան գա վոր, սա կայն սա ին քի նին 
չի կա րող բա վա րար լի նել տևա կան կա լան քի 
հա մար: 

 Կա լան քի ժամ կե տը եր կա րաց նե լու դեպ-
քում կենտ րո նա կան նշա նա կու թյուն է ձեռք 
բե րում հիմ նա վոր կաս կա ծը: Այն, որ հիմ նա-
վոր կաս կածն ա ռաջ նա հեր թու թյան կար գով 
ա պա ցուց ման ա ռար կա է կա լան քը բո լոր դեպ-
քե րում կի րա ռե լիս, կաս կած չի հա րու ցում, 
սա կայն հիմ նա վոր կաս կա ծին ներ կա յաց վող 
ա պա ցու ցո ղա կան չա փո րո շիչ նե րը չեն կա րող 
նույ նը լի նել սկզբնա կան և շա րու նակ վող կա-
լան քի դեպ քում: Թեև հիմ նա վոր կաս կա ծին 
ներ կա յաց վող չա փո րո շիչ նե րին ման րակր կիտ 
անդ րա դարձ սույն հոդ վա ծով չենք կա տա րի, 
քան զի դա կա րող է մեկ այլ հե տա զո տու թյան 
ա ռար կա լի նել, այ դու հան դերձ, հարկ է ընգ ծել 
ո րոշ տար բե րու թյուն ներ: Այս պես, քննու թյան 
սկզբնա կան փու լում, երբ մի շարք ա պա ցու ցո-
ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներ դեռևս կա տար ված 
չեն, փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րը 
ստաց ված չեն, հիմ նա վոր կաս կա ծին չի կա-
րող ցու ցա բեր վել նույն խիստ պա հանջ նե րը, 
իսկ ա հա կա լան քի ժամ կե տի եր կա րաց ման 
ժա մա նակ ա ռա վել բարձր ա պա ցու ցո ղա կան 
չա փո րոշ չով է պետք հիմ նա վո րել հիմ նա վոր 
կաս կա ծը: Հիմ նա վոր կաս կա ծին ներ կա յաց-
վող ա պա ցու ցո ղա կան չա փո րո շիչ նե րի տար-
բե րու թյու նը միայն կա րող է լու ծել այս վե ճը, 
քա նի որ, ի վեր ջո, որ քան բարձր է հան ցան քի 
կա տար ման մեջ կաս կած վե լու հա վա նա կա նու-
թյու նը, այն քան ար դա րաց ված է ան ձի տևա-
կան կա լան քի տակ մնա լը:

Ծանր և ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րի դեպ քում սկզբնա կան կա լան քը 
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կի րա ռե լիս կարևոր է հաշ վի առ նել նաև վկա-
նե րի և տու ժող նե րի սուբ յեկ տիվ ըն կա լու մը և 
մա նա վանդ հան ցա գոր ծու թյան սկզբնա կան 
շրջա նում առ կա վա խի մթնո լոր տը՝ ան կախ 
նրանց վրա որևէ կերպ ազ դե լու հան գա ման քի 
առ կա յու թյան փաս տից: Ինք նին հան ցա գոր-
ծու թյան ծան րու թյու նը բա վա րար է, որ օբ յեկ-
տի վո րեն վեր ջին նե րիս մոտ ա ռա ջա նա վա խի 
զգա ցում, և որ քան էլ այն իր բնույ թով սուբ յեկ-
տիվ ըն կա լում է, հան ցա գոր ծու թյան ծան րու-
թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ կրում է օբ յեկ տիվ 
բնույթ, և մե ղադր յա լի ա զա տու թյան մեջ մնա-
լը կա րող է խո չըն դո տել վեր ջին նե րիս` քննու-
թյանն ա ջակ ցե լու գոր ծում: 

Այս պի սով՝ հան ցա գոր ծու թյան ծան րու-
թյամբ ու վտան գա վո րու թյան բնույ թով պայ մա-
նա վոր ված՝ սկզբնա կան կա լան քի կի րա ռու մը 
չի հա կա սում մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին և 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա կազդ ման ու ան-
խո չըն դոտ քննու թյան ա պա հով ման կարևոր 
ե րաշ խիք է:

Կա լան քի հիմ քե րի մա սին հետևու թյուն-
նե րը, ի հար կե, միշտ են կան խա տե սա կան և 
մո տա վոր բնույթ կրում (տես՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 30.08.2007 կա յաց ված ՎԲ-132/07 
ո րո շում), քա նի որ բո լոր դեպ քե րում դրանք են-
թադ րու թյուն ներ են, պար զա պես սկզբնա կան 
և շա րու նակ վող կա լան քի դեպ քում տար բեր 
մո տե ցում ներ է պետք դրսևո րել այդ են թադ-
րու թյուն նե րը բա վա րար և հա վաս տի հա մա րե-
լու հա մար:

Ինչ պես վերևում հիմ նա վո րել ենք՝ հան-
ցա գոր ծու թյան ծան րու թյան աս տի ճա նով պայ-

մա նա վոր ված սկզբնա կան կա լան քի կի րա ռու-
մից դա տա կան պրակ տի կա յում խու սա փե լը 
ոչ միայն անհ նար է, այլև չի բխում ար դա րա-
դա տու թյան շա հե րից, բա ցի այդ, սկզբնա կան 
կա լան քի օ րենսդ րա կան ամ րագ րում չու նե նա-
լը նաև հան գեց նում է դա տա րան նե րի կող մից՝ 
օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան պա հան-
ջի խախտ ման ու այդ հիմ քով եր բեք չդա դա-
րող բո ղո քար կում նե րի: Սկզբ նա կան կա լան-
քի օ րենսդ րա կան հստակ ամ րագր մամբ, ո րի 
դեպ քում պետք է սահ մա նել նաև սկզբնա-
կան կա լան քի ա ռա վե լա գույն ժամ կե տը, ոչ 
միայն կլուծ վեն վե րը նշված խնդիր նե րը, այլև 
սկզբնա կան կա լան քի հա մար ա ռա վել կարճ 
ժամ կե տի սահ մա նու մը կբա ցա ռի ան ձի տևա-
կան և ան հար կի կա լան քի տակ գտնվե լը, ո րով 
հենց են թադր յալ հան ցանք կա տա րած ան ձի 
ի րա վունք ներն ա ռա վել պաշտ պան ված կլի-
նեն: Այս պի սով՝ ար դա րա դա տու թյան և ան ձի 
շա հե րի ոչ պատ շաճ և ար հես տա ծին հա կակշ-
ռումն անհ րա ժեշտ է բե րել պատ շաճ հա վա սա-
րակշ ռու թյան դաշտ՝ ա պա հո վե լով թ ՛ե մե կի, 
թ ՛ե մյու սի ան խո չըն դոտ գոր ծար կու մը ի րա-
վա կի րառ պրակ տի կա յում: Այդ պի սի հա վա սա-
րակշ ռում ա պա հո վե լու անհ րա ժեշտ նա խադր-
յալ կա րող է դառ նալ սկզբնա կան կա լան քի 
օ րենսդ րա կան ամ րագ րու մը հստակ և ա ռա վել 
կարճ ժամ կե տա յին սահ մա նա փակ մամբ, ինչ-
պես նաև ծանր և ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման փաս տը որ պես 
սկզբնա կան կա լան քի ինք նու րույն հիմք նա-
խա տե սե լը:
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Ան ՀՀ-ում շատ հայտ նի ան կախ լրագ րող 
է։ Իր բազ մա թիվ հրա պա րա կում նե րի ու կա-
պե րի շնոր հիվ նա վա յե լում է վստա հե լի ու լավ 
տե ղե կաց ված լրագ րո ղի համ բավ։

2020 թ. փետր վա րին Ան  ընթ րե լու նպա-
տա կով Ար մե նիա հյու րա նո ցի ռես տո րա նում 
հան դի պում է իր ին ֆոր մանտ նե րից մե կի հետ։ 
Կա ռա վա րա կան շեն քե րին մոտ լի նե լու և իր 
հրա շա լի ճա շա ցու ցա կի շնոր հիվ ռես տո րա նը 
շատ սիր ված հան դիպ ման վայր է քա ղա քա-
կան գոր ծիչ նե րի ու լրագ րող նե րի հա մար։ Իր 
ին ֆոր ման տի հետ աշ խույժ զրույ ցի պա հին 
Ան տես նում է, թե ինչ պես է նա խա րար Նն  
եր կու հո գու հետ մտնում ռես տո րան։ Նրան 
ան մի ջա պես ու ղեկ ցում են ռես տո րա նի՝ կողմ-
նա կի հա յացք նե րից պաշտ պա նող միջ նոր մով 
ա ռանձ նաց ված հատ վա ծը։ Թեև ռես տո րա նի 
այդ հատ վա ծը դռնով ամ բող ջո վին ա ռանձ-
նաց ված չէ, բայց միջ նոր մի պատ ճա ռով ռես-
տո րա նի ընդ հա նուր սրա հից հնա րա վոր չէ 
ճա նա չել այն տեղ գտնվող մարդ կանց կամ 
լսել նրանց խո սակ ցու թյու նը։ Ռես տո րա նի այդ 
ա ռանձ նաց ված հատ վա ծի մուտ քի մոտ կա 
նաև մի ցու ցա նակ այն մա սին, որ այն տեղ կա-
րե լի է մտնել միայն հա մա պա տաս խան թույլտ-
վու թյուն ստա նա լու դեպ քում։

Ան վե րին աս տի ճա նի հուզ ված է. ի վեր ջո 
նա ա մեն օր Նին չի տես նում։ Իր ին ֆոր ման-
տի հետ զրույցն ա վար տե լուց հե տո նա քայ լերն 
ուղ ղում է դե պի զու գա րան, ո րը գտնվում է այդ 
ա ռանձ նաց ված հատ վա ծի կող քին։ Ընդ ո րում, 
նա հույս ու նի գո նե մի թեթև հա յացք գցել Նի 
վրա։ Բայց Ան հիաս թափ ված ար ձա նագ րում 
է, որ իր կանգ նած տե ղից սրա հի ներ սը տե-
սա նե լի չէ։ Քա նի որ նա ոչ մի թիկ նա պահ չի 
տես նում ու շատ հե տաքրքր ված է, անն կատ 
մո տե նում է ա ռանձ նաց ված հատ վա ծին և նա-
յում է միջ նոր մից այն կողմ։ Այդ պես նա կա-
րո ղա նում է տես նել, թե ինչ պես է Նն  ա ռանց 
ի րեն վե րահս կել կա րո ղա նա լու մոտ մեկ րո պե 

շա րու նակ ամ բողջ մարմ նով դող դո ղում։ Հաս-
կա նա լով, որ ին քը դրա նից կա րող է մեծ պատ-
մու թյուն սար քել, Ան հե ռա նում է ռես տո րա նից 
և մի հոդ ված է գրում իր բլո գում։

Հոդ վա ծում Ան չե զոք ու ա ռար կա յա կան 
տո նով նկա րագ րում է, որ Նն մոտ մեկ րո պե 
տևո ղու թյամբ ան վե րահս կե լիո րեն դող դո ղա-
ցել է։ Այդ դող դո ղո ցը թույլ է տա լիս եզ րա կաց-
նել, որ նա խա րա րը հա վա նա բար ու նի մինչ 
այդ ան հայտ ա ռող ջա կան պրոբ լեմ, ին չը կա-
րող է լրջո րեն հար ցա կա նի տակ դնել նա խա-
րա րու թյու նը ղե կա վա րե լու նրա ու նա կու թյու նը։

Ինչ պես որ Ան ս պա սում էր, իր բլո գի հոդ-
վա ծը կայ ծա կի ա րա գու թյամբ տա րած վում է 
ու գրա վում շա տե րի ու շադ րու թյու նը։ Նն  այդ 
հոդ վածն ա նա մո թու թյուն է հա մա րում և հայց 
է ներ կա յաց նում ի րա վա սու քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րան՝ պա հան ջե լով Աին պար տա վո րեց-
նել, որ նա ջնջի իր բլո գի հոդ վա ծը և ձեռն պահ 
մնա հե տա գա յում նմա նա տիպ հրա պա րա-
կում նե րից։ Որ պես հիմ նա վո րում Նն  ա սում է, 
որ հոդ վա ծը կոպ տո րեն խախ տել է իր մաս նա-
վոր կյան քի գաղտ նիու թյան ի րա վուն քը։ Նաև 
իբրև նա խա րար՝ ինքն ու նի մաս նա վոր ո լոր-
տի ի րա վունք։ Չի կա րող այն պես լի նել, որ Ան 
կա րո ղա նա ա նար գել կեր պով գաղտ նի հետևել 
ի րեն իր կնոջ ու ըն կե րոջ հետ մաս նա վոր ընթ-
րի քի ժա մա նակ։ Մաս նա վոր կյան քի հար ցում 
ո չինչ չի փոխ վում, երբ ին քը ճա շում է ոչ թե 
իր սե փա կան տա նը, այլ ռես տո րա նում։ Բա ցի 
դրա նից, չի կա րե լի տե ղե կու թյուն ներ տա րա-
ծել այն պի սի զգա յուն հար ցի վե րա բեր յալ, ինչ-
պի սին իր ա ռող ջու թյունն է։

Քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նը բա վա րա-
րում է Նի հայ ցը։ Ըստ վճռի՝ թեև Ան կա րող 
է վկա յա կո չել իր կար ծի քի ա զա տու թյան ի րա-
վուն քը, բայց Նի մաս նա վոր կյան քի գաղտ-
նիու թյան ի րա վունքն ա ռա վե լու թյուն ու նի։ Այդ 
պատ ճա ռով դա տա րա նը ՀՀ ՔաղՕ 277-րդ 
հոդ վա ծի և 1058-րդ հոդ. 1-ին մա սի ա նա լոգ 

ԳՈՌ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Հագենի համալսարանի Գերմանական և եվրոպական սահմանադրական և
վարչական իրավունքի, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր
________________________________________________________________________________________________________

ԽՆԴԻՐ. ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԴՈՂԴՈՂՈՑԸ
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կի րառ մամբ Աին պար տա վո րեց նում է իս կույն 
ջնջել հոդ վա ծը և ձեռն պահ մնալ ա պա գա յում 
նմա նա տիպ հրա պա րա կում նե րից։ Այդ վճռի 
դեմ Աի բո լոր բո ղոք նե րը մինչև վեր ջին ատ-
յան մնում են ա պարդ յուն։

Ան շատ վրդով ված է։ Նրա կար ծի քով՝ չի 
կա րող այն պես լի նել, որ ինքն ի րա վունք չու նե-
նա հրա պա րա կե լու այդ քան կարևոր տե ղե կու-
թյու նը։ Չէ որ հա սա րա կու թյու նը հե տաքրքր-
ված է այն հար ցով, թե արդ յոք նա խա րար ներն 
ա ռողջ են։ Ին քը նաև պրոբ լե մը ներ կա յաց րել 
է չե զոք ու ա ռար կա յո րեն, չի պատ րաս տել ու 
հրա պա րա կել ան պատ շաճ լու սան կար ներ ու 
տե սագ րու թյուն ներ։ Բա ցի այդ, Նն՝ իբրև նա-
խա րար, ա ռանց այդ էլ չի կա րող վկա յա կո չել 
մաս նա վոր կյան քի գաղտ նիու թյան ի րա վուն-
քը։ Ու ին քը (Ան) չի հաս կա նում, թե ին չու է 
քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նը քննարկ ման 
ա ռար կա դարձ րել իր կար ծի քի ա զա տու թյան, 
այլ ոչ թե մա մու լի ա զա տու թյան ի րա վուն քը։

Այդ պատ ճա ռով Ան սահ ման ված ձևով ու 
ժամ կե տում ան հա տա կան դի մում է ներ կա յաց-
նում ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րան (ՍԴ) 
ընդ դեմ քա ղա քա ցիա կան դա տա րան նե րի 
ո րո շում նե րի։

Հա ջո ղու թյուն կու նե նա՞ Ա-ի ան հա տա
կան դի մու մը։

Ցու ցում։ Խն դի րը լու ծե լիս ել նել այն մո տե-
ցու մից, որ ՀՀ-ում թույ լատ րե լի է ան հա տա կան 
դի մու մը նաև ընդ դեմ դա տա կան ակ տե րի։ 
Նպա տա կը դա տա կան ակ տե րի սահ մա նա-
դրա կան վե րահս կո ղու թյան ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րին ծա նո թաց նելն է։

Լուծ ման ընդ հա նուր կա ռուց ված քը
Ա. Դի մու մի թույ լատ րե լիու թյու նը
I. ՍԴ-ի ի րա վա սու թյու նը
II. Ի րա վա սու դի մու մա տուն
III. Դի մու մի ա ռար կան
IV. Հիմ նա կան ի րա վուն քի խախտ ման մա-

սին պնդու մը
Պ րոբ լեմ։ Հիմ նա կան ի րա վունք նե րի միջ-

նոր դա վոր ված եր րոր դա յին գոր ծո ղու թյու նը
V. Դա տա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե-

րի սպա ռու մը
VI. Դի մու մի ձևն  ու ներ կա յաց ման ժամ կե-

տը
Բ. Դի մու մի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը
I. Պաշտ պա նու թյան ո լոր տը

1. Պաշտ պա նու թյան անձ նա յին ո լոր տը
2. Պաշտ պա նու թյան ա ռար կա յա կան ո լոր-

տը
Պ րոբ լեմ: Մամ լո հոդ վա ծում տեղ գտած 

ար տա հայ տու թյուն նե րից պաշտ պան վե լու և 
դ րան ցից ձեռն պահ մնա լու պա հան ջի ի րա-
վունք նե րի դեպ քում պաշտ պա նու թյան ո լորտ-
նե րի սահ մա նա զա տու մը

a) Կար ծի քի ա զա տու թյան պաշտ պա նու-
թյան ո լոր տը

b) Սահ մա նա զա տու մը մա մու լի ա զա տու-
թյու նից

aa) Մա մու լի ա զա տու թյունն իբրև lex 
specialis

bb) Կար ծի քի ա զա տու թյան և մա մու լի 
ա զա տու թյան սահ մա նա զա տու մը՝ ըստ պաշտ-
պա նու թյան ուղ ղու թյան

cc) Դիր քո րո շում
II. Մի ջամ տու թյու նը
III. Սահ մա նադ րաի րա վա կան ար դա րա-

ցու մը
1. Սահ մա նա փա կե լիու թյու նը («սահ մա նա-

փա կում»)
2. Դա տա կան ակ տի հիմ քում ըն կած օ րեն-

քի (ՀՀ ՔաղՕ 277-րդ հոդ վա ծի և 1058-րդ հոդ. 
1-ին մա սի) սահ մա նադ րա կա նու թյու նը («սահ-
մա նա փակ ման սահ մա նա փա կու մը» օ րեն քի 
մա կար դա կում)

3. Կոնկ րետ դա տա կան ակ տի սահ մա-
նադ րա կա նու թյու նը («սահ մա նա փակ ման 
սահ մա նա փա կու մը» ա ռան ձին դեպ քի մա կար-
դա կում)

a) Նի մաս նա վոր կյան քի գաղտ նիու թյան 
ի րա վուն քի հնա րա վոր խախ տու մը

aa) Մաս նա վոր ո լոր տի ի րա վուն քը
Պ րոբ լեմ: Մաս նա վոր ո լոր տի ի րա վուն քի 

ա ռար կա յա կան և տա րա ծա կան տե սանկ յու նը 
պաշ տո նա տար ան ձի դեպ քում

bb) Ինք նա ցու ցադր ման ի րա վուն քը
b) Ա-ի կար ծի քի ա զա տու թյան հնա րա վոր 

խախ տու մը
c) Հա մադ րում
Գ. Արդ յուն քը

Լու ծում
Աի ան հա տա կան դի մու մը հա ջո ղու թյուն 

կու նե նա (= կբա վա րար վի), ե թե այն թույ լատ-
րե լի է ու հիմ նա վոր ված։
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Ա. Դի մու մի թույ լատ րե լիու թյու նը
Ան հա տա կան դի մու մը թույ լատ րե լի է, ե թե 

բա վա րա րում է թույ լատ րե լիու թյան՝ ՀՀ Սահմ. 
169-րդ հոդ. 1-ին մա սի 8-րդ կե տում և ՀՀ 
ՍահմԴՕ 69-րդ հոդ վա ծում սահ ման ված նա-
խա պայ ման նե րը։

I. ՀՀ ՍԴի ի րա վա սու թյու նը
ՍԴ-ն  ի րա վա սու է քննե լու ան հա տա կան 

դի մում ներ Սահմ. 169-րդ հոդ. 1-ին մա սի 8-րդ 
կե տի և ՍահմԴՕ 69-րդ հոդ. 1-ին մա սի հա մա-
ձայն։

II. Ի րա վա սու դի մու մա տուն
Ըստ Սահմ. 169-րդ հոդ. 1-ին մա սի 8-րդ 

կե տի՝ ան հա տա կան դի մու մի վա րույ թում ի րա-
վա սու դի մու մա տու է «յու րա քանչ յուր ոք»։ Նոր-
մի ի մաս տով «յու րա քանչ յուր ոք» նշա նա կում է 
հիմ նա կան ի րա վունք նե րի յու րա քանչ յուր սուբ-
յեկտ։ Ան՝ իբրև ֆի զի կա կան անձ, հիմ նա կան 
ի րա վունք նե րի սուբ յեկտ է։ ՍահմԴՕ 69-րդ 
հոդ. 1-ին մա սում ևս  օ րենս դի րը բա ռա ցիո րեն 
սահ մա նել է, որ ի րա վա սու դի մու մա տու ներ են 
ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձինք։ Ան  
ի րա վա սու դի մու մա տու է։

III. Դի մու մի ա ռար կան
Թեև հա մա ձայն Սահմ. 169-րդ հոդ. 1-ին 

մա սի 8-րդ կե տի և ՍահմԴՕ 69-րդ հոդ. 1-ին 
մա սի ան հա տա կան դի մու մի թույ լատ րե լի 
ա ռար կա կա րող են լի նել նոր մա տիվ ի րա վա
կան ակ տե րը, սա կայն խնդրի ցու ցու մի հա մա-
ձայն պետք է թույ լատ րե լի ա ռար կա հա մա րել 
նաև դա տա կան ակ տե րը։ Ան  ան մի ջա կա նո-
րեն պաշտ պան վում է դա տա կան ակ տե րից, 
ո րոնք նրան պար տա վո րեց րել են ջնջել իր 
հոդ վա ծը և ձեռն պահ մնալ հե տա գա յում նմա-
նա տիպ հրա պա րա կում նե րից։

IV. Հիմ նա կան ի րա վուն քի խախտ ման 
մա սին պնդու մը

Հա մա ձայն Սահմ. 169-րդ հոդ. 1-ին մա-
սի 8-րդ կե տի և ՍահմԴՕ 69-րդ հոդ. 1-ին մա-
սի՝ դի մու մա տուն պի տի պնդի, որ խախտ վել 
են իր հիմ նա կան ի րա վունք նե րը ( Սահմ. 2-րդ 
գ լուխ)։ Դի մու մա տուի հիմ նա կան ի րա վունք նե-
րի խախ տու մը պի տի ՍԴ-ին հնա րա վոր թվա 
(հնա րա վո րու թյան տե սու թյուն)։1 Խախ տու-
մը հնա րա վոր է, երբ չի կա րող ի սկզբա նե ու 

1 Տես Հովհաննիսյան, Ընդհանուր իրավագիտություն, էջ 411։
2 Այս մասին մանրամասն տես Հովհաննիսյան, Ընդհանուր իրավագիտություն, էջ 67-71։
3 Այս հրաշալի ձևակերպումը տես Doehring, Das StaatsR der BRD, 1976, 209։

որևէ տե սանկ յու նից բա ցառ վել, որ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա րան նե րի ո րո շում նե րով ներ կա 
պա հին ու ան մի ջա կա նո րեն խախտ վել են ան
ձամբ Աի հիմ նա կան ի րա վունք նե րը։

Այս տեղ կա րող է Աի հիմ նա կան ի րա-
վունք նե րի խախ տու մը բա ցառ ված լի նել, քա նի 
որ նրա ան հա տա կան դի մու մի հիմ քում ըն կած 
է մաս նա վոր ան ձանց միջև քա ղա քա ցիաի րա-
վա կան մի վեճ։ Նման ի րա վի ճա կում հիմ նա-
կան ի րա վունք նե րի խախ տումն ընդ հան րա-
պես հնա րա վոր է, ե թե հիմ նա կան ի րա վունք-
նե րը կի րա ռե լի են մաս նա վոր ան ձանց միջև 
(այս պես կոչ ված հիմ նա կան ի րա վունք նե րի եր-
րոր դա յին կամ հո րի զո նա կան գոր ծո ղու թյուն)։2

Հիմ նա կան ի րա վունք նե րի ան մի ջա կան 
եր րոր դա յին գոր ծո ղու թյան դեմ խո սում է, որ 
ըստ Սահմ. 3-րդ հոդ. 3-րդ մա սի բա ռա ցի 
տեքս տի՝ հիմ նա կան ի րա վունք նե րով սահ մա-
նա փակ ված է միայն հան րա յին իշ խա նու թյու-
նը։ Հա կա ռակ եզ րա կա ցու թյամբ (argumentum 
e contrario) դա նշա նա կում է, որ մաս նա վոր 
ան ձինք դրան ցով սկզբուն քո րեն կաշ կանդ ված 
չեն։ Հա մա կար գա յին տե սանկ յու նից ևս մաս-
նա վոր ան ձանց միջև հիմ նա կան ի րա վունք-
նե րի գոր ծո ղու թյան՝ Սահմ.-թյան մեջ բա ռա-
ցի ու փոք րա թիվ կար գա վո րում նե րը (օ րի նակ՝ 
Սահմ. 57-րդ հոդ. 3-րդ մա սի 1-ին նախ.) նույն-
պես խո սում են հիմ նա կան ի րա վունք նե րի ան-
մի ջա կան եր րոր դա յին գոր ծո ղու թյան դեմ։ Դա 
չի կա րող հիմ նա վոր վել նաև նրա նով, որ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա րա նի ո րո շու մը Սահմ. 
3-րդ հոդ. 3-րդ մա սի գոր ծո ղու թյան տակ ընկ-
նող իշ խա նա կան ակտ է, ո րով հետև քա ղա-
քա ցիա կան դա տա րանն իր ո րոշ մամբ ի րա-
կա նում միայն «ար ձա նագ րում է» մաս նա վոր 
ան ձանց միջև ար դեն իսկ գո յու թյուն ու նե ցող 
քա ղա քա ցիաի րա վա կան դրու թյու նը։ «Դա տա
րա նը պար տա վոր է հաշ վի առ նել հիմ նա կան 
ի րա վունք ներն այն քա նով, որ քա նով դրանք 
գոր ծում են, այլ ոչ թե դրանք գոր ծում են, ո րով
հետև դա տա րանն է ո րո շում ըն դու նում»։3

Բայց հիմ նա կան ի րա վունք նե րի միջ նոր-
դա վոր ված եր րոր դա յին գոր ծո ղու թյու նը բխում 
է հիմ նա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նիչ 
հատ կա նի շից։ Քա ղա քա ցիաի րա վա կան ի րա-
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վաս տեղծ ման մի ջո ցով հիմ նա կան ի րա վունք-
նե րով կաշ կանդ ված օ րենս դի րը կար գա վո րում 
է մաս նա վոր ան ձանց ի րա վա կան ո լորտ նե րը 
նրա նով, որ նա, մի կող մից, մի ջամ տում է գո-
յու թյուն ու նե ցող պաշտ պա նու թյան ո լորտ նե-
րին, և մյուս կող մից՝ ի րա կա նաց նում է հիմ-
նա կան ի րա վունք նե րով իր վրա դրված պար-
տա կա նու թյուն նե րը։ Ան շուշտ բո լոր հնա րա-
վոր կոնֆ լիկտ նե րը չեն կա րող լուծ վել ար դեն 
նոր մա տիվ մա կար դա կում։ Այդ պատ ճա ռով 
օ րենս դիրն ստիպ ված է գոր ծա ծել ա նո րոշ ու 
գնա հա տո ղա կան ի րա վա կան հաս կա ցու թյուն-
ներ։ Եվ երբ դա տա րան նե րը կոնկ րետ գոր ծով 
մեկ նա բա նում ու կի րա ռում են այդ ա նո րոշ ու 
գնա հա տո ղա կան ի րա վա կան հաս կա ցու թյուն-
նե րը, ա պա նրանք ստիպ ված են այդ ժա մա-
նակ հաշ վի առ նել հիմ նա կան ի րա վունք նե րը։4 
Բա ցի այդ, հիմ նա կան ի րա վունք նե րի միջ նոր-
դա վոր ված եր րոր դա յին գոր ծո ղու թյու նը բխում 
է հիմ նա կան ի րա վունք նե րի օբ յեկ տիվ-ի րա-
վա կան գոր ծա ռույ թից։ Հիմ նա կան ի րա վունք-
ներն օբ յեկ տիվ ար ժե հա մա կար գի ար տա հայ-
տու թյուն են և ընդ հա նուր վե րա պա հում նե րի ու 
մեկ նա բան ման կա րիք ու նե ցող այլ հաս կա ցու-
թյուն նե րի մի ջո ցով «ճա ռա գայ թա յին ներ գոր
ծու թյուն» են ու նե նում մաս նա վոր ի րա վուն քի 
վրա։5

Բա ցառ ված չէ, որ դա տա կան ո րո շում նե րը 
խախ տում են Աի կար ծի քի, մա մու լի և տե ղե-
կատ վու թյան ա զա տու թյան ի րա վուն քը ( Սահմ. 
42-րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-ին նախ., 2-րդ մա սի 
1-ին և 4-րդ տար բե րակ), քա նի որ այդ ո րո շում-
նե րը նրան պար տա վո րեց նում են ջնջել հոդ-
վա ծը և ձեռն պահ մնալ նմա նա տիպ հրա պա-
րա կում նե րից։

Իբրև քա ղա քա ցիա կան գոր ծով տա նուլ 
տված կողմ՝ ան ձամբ Աի ի րա վունք նե րը շո-
շափ վում են նաև ներ կա պա հին ու ան մի ջա-
կա նո րեն։

Հու շում: Հիմ նա կան ի րա վունք նե րի եր-

4 Տես Ruffert, Vorrang der Verfassung und Eigenständigkeit des PrivatR, 2001, 141; Holoubek, Gewährleistungspflichten, 
1997, 243 ff։

5 Տես Հովհաննիսյան, Ընդհանուր իրավագիտություն, էջ 70։
6 Խնդիրների լուծման կառուցվածքի մասին մանրամասն տես Augsberg/Viellechner, JuS 2008, 406 (407)։
7 Անհատական դիմումը չի կարող բավարարվել, եթե վիճարկվող ակտը հակասում է ոչ թե Սահմ․ 2-րդ գլխում 

ամրա գրված հիմնական իրավունքներին, այլ Սահմ.-թյան այլ դրույթներին։ Դա է պահանջում Սահմ. 168-րդ հոդ. 
1-ին մասի 8-րդ կետը։ Այդ պատճառով ՍԴ-ն անհատական դիմումի վարույթում չպիտի ստուգի վիճարկվող ակտի 
համապա տաս խա նությունը Սահմանադրության այլ դրույթներին։ Նա կարող է ստուգել միայն վիճարկվող ակտի 
համապատասխանությունը հիմնական իրավունքներին։

րոր դա յին գոր ծո ղու թյու նը կա րող է ստուգ վել 
նաև դի մու մի հիմ նա վոր վա ծու թյան ներ քո։ 
Բայց դրա ստու գու մը հիմ նա կան ի րա վուն քի 
խախտ ման մա սին պնդման ներ քո ա վե լի նա-
խընտ րե լի է ու այդ պես ըն դուն ված է։6

V. Դա տա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց
նե րի սպա ռու մը

ՍԴ ան հա տա կան դի մում ներ կա յաց նե-
լը Սահմ. 169-րդ հոդ. 1-ին մա սի 8-րդ կե տի 
և ՍահմԴՕ 69-րդ հոդ. 1-ին մա սի հա մա ձայն 
թույ լատ րե լի է միայն դա տա կան պաշտ պա նու-
թյան բո լոր մի ջոց նե րի սպա ռու մից հե տո։ Ըստ 
խնդրի տեքս տի՝ Աի հայ ցը մինչև վեր ջին ատ-
յան հա ջո ղու թյուն չի ու նե նում, ուս տի նա սպա-
ռել է դա տա կան պաշտ պա նու թյան բո լոր մի-
ջոց նե րը։

VI. Դի մու մի ձևն  ու ներ կա յաց նե լու ժամ
կե տը

Ըստ ՍահմԴՕ 24-րդ հոդ. 1-ին մա սի՝ դի-
մու մը ՍԴ է ներ կա յաց վում գրա վոր` ի րա վա սու 
ան ձի կող մից ստո րագր ված: ՍահմԴՕ 69-րդ 
հոդ. 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ան հա տա կան դի-
մու մը կա րող է ՍԴ ներ կա յաց վել դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան բո լոր մի ջոց նե րը սպա ռե-
լուց` վերջ նա կան դա տա կան ակտն օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտնե լուց ոչ ուշ, քան վեց ա միս հե-
տո: Ըստ խնդրի տեքս տի՝ Ան  ան հա տա կան 
դի մու մը ներ կա յաց րել է սահ ման ված ձևով ու 
ժամ կե տում։

Մի ջան կալ արդ յուն քը. Աի ան հա տա կան 
դի մու մը թույ լատ րե լի է։

Բ. Դի մու մի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը
Աի ան հա տա կան դի մու մը հիմ նա վոր ված 

է, ե թե վերջ նա կան դա տա կան ակ տը խախ տել 
է Աի հիմ նա կան ի րա վունք նե րը7 ( Սահմ. 169-
րդ հոդ. 1-ին մա սի 8-րդ կետ, ՍահմԴՕ 69-րդ 
հոդ. 1-ին մաս)։ Քա ղա քա ցիա կան դա տա րան-
նե րի ո րո շում նե րը կա րող են չար դա րաց ված 
մի ջամ տու թյուն լի նել Աի կար ծի քի ա զա տու-
թյան ի րա վուն քի նկատ մամբ։
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I. Պաշտ պա նու թյան ո լոր տը
1. Պաշտ պա նու թյան անձ նա յին ո լոր տը
Ան՝ իբրև ֆի զի կա կան անձ, Սահմ. 42-րդ 

հոդ. 1-ին մա սով ամ րագր ված հիմ նա կան ի րա-
վուն քի սուբ յեկտ է։

2. Պաշտ պա նու թյան ա ռար կա յա կան 
ո լոր տը

a) Կար ծի քի ա զա տու թյան պաշտ պա նու
թյան ո լոր տը

Կար ծի քի ա զա տու թյան ի րա վուն քի պաշտ-
պա նու թյան ա ռար կա յա կան ո լոր տը նե րա ռում 
է սե փա կան կար ծի քը բա նա վոր, գրա վոր և 
պատ կեր նե րի մի ջո ցով ար տա հայ տե լու և տա-
րա ծե լու ա զա տու թյու նը։ Իբրև կար ծիք պետք 
է դի տել մար դու դիր քո րոշ ման յու րա քանչ յուր 
տար րը՝ ին տե լեկ տուալ քննարկ ման շրջա-
նա կում:8 Բա ցի այդ, կար ծի քի ա զա տու թյան 
պաշտ պա նու թյան ո լոր տում նե րառ ված են նաև 
փաս տե րի մա սին պնդում նե րը, ե թե դրանք 
կար ծի քի ձևա վոր ման նա խա պայ ման են, ո րով-
հետև այդ դեպ քում փաս տի մա սին պնդու մը 
կար ծի քից սահ մա նա զա տե լը շատ դժվար է։9

Դող դո ղո ցի դեպ քի ա ռի թով Նի՝ իբրև 
նա խա րա րի պի տա նիու թյան մա սին Աի բարձ-
րաց րած հար ցը պա րու նա կում է դիր քո րոշ ման 
տարր, ուս տի պաշտ պան վում է կար ծի քի ա զա-
տու թյան ի րա վուն քով։ Աի կող մից նկա րագր-
ված դող դո ղո ցի դեպ քը՝ իբրև փաս տի մա սին 
պնդում, նույն պես նե րառ ված է կար ծի քի ա զա-
տու թյան պաշտ պա նու թյան ո լոր տի մեջ, քա-
նի որ այն անխ զե լիո րեն կապ ված է Նի պի-
տա նիու թյան մա սին հար ցի հետ ու այդ պի սով 
ծա ռա յում է կար ծի քի ձևա վոր մանն ու ար տա-
հայտ մա նը։

b) Սահ մա նա զա տու մը մա մու լի ա զա տու
թյու նից

Քա նի որ Ան՝ իբրև լրագ րող, իր հոդ վա-
ծը հրա պա րա կել է իր բլո գում, հնա րա վոր է, որ 
կի րա ռե լի լի նի նաև մա մու լի ա զա տու թյու նը։ 
Այդ պատ ճա ռով պետք է պար զա բա նել կար ծի-
քի ա զա տու թյան ու մա մու լի ա զա տու թյան հա-
րա բե րակ ցու թյու նը։

8 Epping, Grundrechte, 8. Aufl. 2019, Rn. 213; BVerfGE 65, 1 (41)․
9 BVerfGE 65, 1 (41); 90, 1 (15)․ Այդ մասին տես նաև Hufen, StaatsR II, 8. Aufl. 2020, § 25 Rn. 7։
10 Bethge in Sachs, GG, 9. Aufl. 2021, Art. 5 Rn. 47.
11 BVerfGE 85, 1 (11 f.).
12 BVerfGE 85, 1 (11 f.)․
13 BVerfGE 85, 1 (11)․ Այդ մասին մանրամասն տես Epping, Grundrechte, 8. Aufl. 2019, Rn. 231։

aa) Մա մու լի ա զա տու թյունն իբրև lex 
specialis

Ըստ մի կար ծի քի՝ մա մու լի ա զա տու թյունն 
սկզբուն քո րեն պետք է նաև այն դեպ քում կի-
րառ վի իբրև կար ծի քի ա զա տու թյան նկատ-
մամբ lex specialis, երբ խոսքն ար տա հայտ ված 
կար ծի քի բո վան դա կու թյան մա սին է։10 Ըստ 
այդմ՝ մա մու լի ա զա տու թյու նը կու նե նա կի րառ-
ման ա ռաջ նու թյուն։

bb) Կար ծի քի ա զա տու թյան և մա մու
լի ա զա տու թյան սահ մա նա զա տու մը՝ ըստ 
պաշտ պա նու թյան ուղ ղու թյան

Մեկ այլ կար ծի քի հա մա ձայն՝ ո՛չ կար ծի քի 
ա զա տու թյունն ու նի ա ռաջ նու թյուն, ո՛չ մա մու-
լի ա զա տու թյու նը։11 «Մա մու լի ա զա տու թյու նը ո՛չ 
հա տուկ հիմ նա կան ի րա վունք է տպագ րա կան 
ե ղա նա կով տա րած վող կար ծիք նե րի հա մար, 
ո՛չ էլ մա մու լին հար մա րեց ված կար ծի քի ա զա
տու թյան ու ժե ղաց ված կրկնու թյուն»։12 Ա վե լի 
շուտ սահ մա նա զա տու մը պետք է կա տար վի 
հիմ նա կան ի րա վունք նե րի հա մա պա տաս խան 
պաշտ պա նու թյան ուղ ղու թյուն նե րի հի ման 
վրա։ Մա մու լի ա զա տու թյան ա ռաջ նա հերթ 
նպա տա կը կար ծիք նե րի ա զատ ու հրա պա րա-
կա յին ձևա վոր ման հա մար մա մու լի՝ ա ռան ձին 
կար ծիք նե րի ար տա հայ տու մը գե րա զան ցող 
նշա նա կու թյան ե րաշ խա վո րումն ու պաշտ պա-
նու թյունն է։ Ս րա նից ել նե լով՝ պետք է սահ մա-
նա զա տել հետևյալ կերպ. կար ծի քի ա զա տու-
թյու նը՝ ըստ Սահմ. 42-րդ հոդ. 1-ին մա սի, ու նի 
կի րառ ման ա ռաջ նու թյուն, երբ խոս քը կար ծի-
քի ար տա հայտ ման բո վան դա կու թյան մա սին 
է։ Հա կա ռա կը, ա ռաջ նու թյուն ու նի մա մու լի 
ա զա տու թյու նը, երբ վնաս վում է մա մու լի գոր-
ծա ռույ թը։ Դա այդ պես է, «երբ խոս քը մա մու
լի ո լոր տում աշ խա տող ան ձանց կող մից ի րենց 
գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լու, տպագ րա
կան նյու թի, մա մու լի ինս տի տու ցիո նալկազ
մա կեր պա կան նա խա պայ ման նե րի, ինչ պես 
նաև ընդ հան րա պես ա զատ մա մու լի ինս տի
տու տի մա սին է»։13

Մեր խնդրում հոդ վա ծը ջնջե լու և նմա նա-
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տիպ հրա պա րա կում նե րից ձեռն պահ մնա լու 
պա հան ջի ի րա վուն քով շո շափ վում է միայն 
հոդ վա ծի կոնկ րետ բո վան դա կու թյու նը, մի 
մաս նա վոր դեպ քի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը։ 
Մա մու լի ինս տի տու ցիո նալ-կազ մա կեր պա կան 
նա խա պայ ման նե րը կամ մա մու լի՝ ա ռան ձին 
կար ծի քի ար տա հայ տու մը գե րա զան ցող նշա-
նա կու թյու նը դրա նով չեն շո շափ վում։ Ըստ այս 
կար ծի քի՝ ա ռաջ նու թյուն կու նե նա կար ծի քի 
ա զա տու թյու նը։

cc) Դիր քո րո շում
Հօ գուտ մա մու լի ա զա տու թյան կի րառ ման 

ա ռաջ նու թյան կա րե լի է հա մա կար գա յին տե-
սանկ յու նից փաս տար կել, որ Սահմ. 42-րդ հոդ-
վածն իր 1-ին մա սում պաշտ պա նում է կար ծի-
քի ար տա հայտ ման ընդ հա նուր ա զա տու թյու-
նը և 2-րդ մա սում՝ կար ծի քի ար տա հայտ ման 
հա տուկ ա զա տու թյուն նե րը։ Եր կու հիմ նա կան 
ի րա վունք ներն ըստ դրանց պաշտ պա նու թյան 
ուղ ղու թյան սահ մա նա զա տե լու դեմ խո սում են 
նաև յու րա քանչ յուր կոնկ րետ դեպ քում դրա 
դժվա րու թյու նը և սահ մա նա զատ ման ո րո շա-
կի կա մա յա կա նու թյու նը։ Կա մա յա կա նու թյունն 
ար տա հայտ վում է նրա նում, որ ըստ այս մո-
տեց ման՝ թեև մա մու լի հոդ վա ծի բո վան դա կու-
թյան վրա հիմն ված ջնջման ու ձեռն պահ մնա-
լու պա հան ջի ի րա վունք նե րը պի տի պաշտ-
պան վեն կար ծի քի ա զա տու թյան ի րա վուն քով, 
բայց միա ժա մա նակ մա մու լի հոդ վա ծում ո րո-
շա կի նկար նե րի օգ տա գործ ման վրա հիմն-
ված ջնջման ու ձեռն պահ մնա լու պա հան ջի 
ի րա վունք նե րը պի տի պաշտ պան վեն մա մու լի 
ա զա տու թյան ի րա վուն քով։14

Յու րա քանչ յուր կոնկ րետ դեպ քում ըստ 
պաշտ պա նու թյան ուղ ղու թյան սահ մա նա զատ-
ման օգ տին խո սում է, որ միայն այդ պես կա-
րող է հաշ վի առն վել մա մու լի ա զա տու թյան 
ա ռանձ նա հա տուկ պաշտ պա նու թյու նը՝ իր ինս-
տի տու ցիո նալ գոր ծա ռույ թով։ Բա ցի այդ, սահ-
մա նա զա տու մը չի հան գեց նում պաշտ պա նու-
թյան բա ցե րի, քա նի որ մա մու լի ա զա տու թյու-

14 BVerfGE 120, 180 (196 f.)․
15 Այսպիսին է նաև Գերմանիայի Դաշնային ՍԴ-ի թարմ պրակտիկան՝ BVerfG, NJW 2020, 300 Rn. 93 ff.։
16 Հօգուտ օնլայն-արխիվում մամուլի հաղորդագրությունները պահպանելու թույլատրելիության տես BVerfG, NJW 

2020, 300 Rn. 93 ff.։ Հօգուտ տեղեկատվության տես BVerfG, NJW 2020, 2873 Rn. 12 ff.։
17 Հօգուտ հեռարձակման ազատության տես Bethge in Sachs, GG, 9. Aufl. 2021, Art. 5 Rn. 90 b։ Հոդվածներն օնլայն-

արխիվներում պահելու և ինտերնետով հրապարակելու դեպքում հօգուտ մամուլի ազատության տես BVerfG, NJW 
2020, 300 Rn. 93 ff.։ Պրոբլեմի մասին մանրամասն տես Grabenwarter in Maunz/Dürig, GG, 2020, Art. 5 I, II (Nov. 
2018) Rn. 245 ff.։

նը կոնկ րետ դեպ քում, ան գամ ե թե շո շափ վում 
են ինս տի տու ցիո նալ նա խա պայ ման նե րը, կա-
րող է կի րա ռե լի լի նել կար ծի քի ա զա տու թյա նը 
զու գա հեռ։15

Նշ ված պատ ճառ նե րով նա խընտ րե լի է 
հետևել այն կար ծի քին, որ եր կու հիմ նա կան 
ի րա վունք նե րը պետք է սահ մա նա զա տել ըստ 
դրանց պաշտ պա նու թյան ուղ ղու թյան։ Ել նե լով 
դրա նից՝ այս տեղ վե ճը պետք է լուծ վի կար ծի քի 
ա զա տու թյան հի ման վրա։

Հու շում: Նույն կերպ հնա րա վոր ու ըն դու-
նե լի է մա մու լի ու կար ծի քի ա զա տու թյան ի րա-
վունք նե րի զու գա հեռ կի րա ռե լիու թյու նը, ինչ-
պես որ դա վեր ջերս ա րել է Գեր մա նիա յի Դաշ-
նա յին ՍԴ-ն։16

Քա նի որ Ան հոդ վա ծը հրա պա րա կել է 
բլո գում, կա րող է քննարկ վել նաև հե ռար ձակ-
ման ա զա տու թյան կի րա ռե լիու թյան հար ցը։ 
Կար ծի քի ա զա տու թյու նից սահ մա նա զա տե լու 
տե սանկ յու նից ծա գում է նույն հար ցը։

Ե թե ել նում ենք այն մո տե ցու մից, որ մա-
մու լի ու հե ռար ձակ ման ա զա տու թյու նը կի րառ-
ման ա ռաջ նու թյուն ու նե ցող հիմ նա կան ի րա-
վունք ներ են, ա պա բլո գում հրա պա րակ վե լու 
պատ ճա ռով պետք է ևս մի սահ մա նա զա տում 
կա տար վի մա մու լի ա զա տու թյան ու հե ռար-
ձակ ման ա զա տու թյան միջև։ Եր կու հիմ նա կան 
ի րա վունք նե րը միմ յան ցից ձևա կա նո րեն ըստ 
տե ղե կու թյան տա րած ման մի ջո ցի սահ մա-
նա զա տե լու դեպ քում ա վե լի մոտ հիմ նա կան 
ի րա վուն քը հե ռար ձակ ման ա զա տու թյունն է, 
ֆունկ ցիո նալ սահ մա նա զատ ման դեպ քում՝ 
մա մու լի ա զա տու թյու նը։17

Թե խնդիր ներ լու ծե լիս սահ մա նա զատ-
ման հար ցը որ տեղ կքննարկ վի և խն դիր լու-
ծո ղը ո՛ր հիմ նա կան ի րա վուն քը կի րա ռե լի կհա-
մա րի, ո րո շիչ նշա նա կու թյուն ու նի, քա նի որ 
Սահմ. 42-րդ հոդ. 3րդ մա սում նա խա տես ված 
սահ մա նա փա կու մը վե րա բե րում է միայն կար-
ծի քի ա զա տու թյա նը։ Սահմ. 42-րդ հոդ. 2-րդ 
մա սում ամ րագր ված հիմ նա կան ի րա վունք նե-
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րի սահ մա նա փակ ման մա սին Սահ մա նադ րու-
թյու նը լռում է, ուս տի դրանք այս պես կոչ ված 
ան վե րա պահ հիմ նա կան ի րա վունք ներ են, 
ո րոնք են թա կա են միայն Սահ մա նադ րու թյա նը 
ներ հա տուկ սահ մա նա փակ ման։ Հետևա բար, 
Սահմ. 42-րդ հոդ. 1-ին մա սով ե րաշ խա վոր-
ված պաշտ պա նու թյու նը և 2-րդ մա սով ե րաշ-
խա վոր ված պաշտ պա նու թյու նը հա մար ժեք 
չեն։ Բո լոր դեպ քե րում խնդիր լու ծո ղը պար տա-
դիր պի տի հաս կա նա, որ ծա գում է հիմ նա կան 
ի րա վունք նե րը սահ մա նա զա տե լու պրոբ լեմ, և 
պի տի պատ շաճ մա կար դա կով քննար կի այդ 
հար ցը։

II. Մի ջամ տու թյու նը
Մի ջամ տու թյուն է պե տու թյան՝ ի րա վա կան 

ձևով ի րա կա նաց վող ցան կա ցած գոր ծո ղու-
թյուն, ո րը հիմ նա կան ի րա վուն քի պաշտ պա-
նու թյան ա ռար կան վնա սում է նպա տա կա մետ, 
ան մի ջա կան ու անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում 
նաև հար կադ րե լի կեր պով (մի ջամ տու թյան 
դա սա կան հաս կա ցու թյուն)։18 Քա ղա քա ցիա-
կան դա տա րա նի կող մից ՔաղՕ 277-րդ հոդ-
վա ծի և 1058-րդ հոդ. 1-ին մա սի ա նա լոգ մեկ-
նա բա նու թյու նը, ըստ ո րի՝ Նի հի վան դու թյան 
մա սին հա ղոր դե լը հա կաի րա վա կան մի ջամ-
տու թյուն է Նի մաս նա վոր կյան քի գաղտ նիու-
թյան ի րա վուն քի նկատ մամբ, ան մի ջա կա նո-
րեն, նպա տա կա մետ ու անհ րա ժեշ տու թյան 
դեպ քում հար կադ րե լի կեր պով հան գեց նում է 
նրան, որ Ան պար տա վոր է ջնջել իր հոդ վա ծը 
և ձեռն պահ մնալ նմա նա տիպ հրա պա րա կում-
նե րից։ Հետևա բար, դա տա կան ակ տը մի ջամ-
տու թյուն է Աի կար ծի քի ա զա տու թյան հիմ նա-
կան ի րա վուն քի նկատ մամբ։

III. Մի ջամ տու թյան սահ մա նադ րաի րա
վա կան ար դա րա ցու մը

Մի ջամ տու թյու նը պետք է ար դա րաց ված 
լի նի։ Դա այդ պես է միայն այն դեպ քում, երբ 
կար ծի քի ա զա տու թյան հիմ նա կան ի րա վուն քը 
սահ մա նա փա կե լի ի րա վունք է (1), այդ ի րա-
վուն քը սահ մա նա փա կող օ րեն քը ձևա կան և 
նյու թա կան տե սանկ յու նից հա մա պա տաս խա-
նում է Սահ մա նադ րու թյա նը (2), և քա ղա քա-

18 Kingreen/Poscher, Grundrechte. StaatsR II, 36. Aufl. 2020, Rn. 259 ff.
19 Օրենքի դուալիստական (ձևական և նյութական) հասկացության մասին մանրամասն տես Հովհաննիսյան, 

Ընդհանուր իրավագիտություն, էջ 106-119։
20 Սահմանադրությանը համահունչ մեկնաբանման մասին մանրամասն տես Հովհաննիսյան, Ընդհանուր 

իրավագիտություն, էջ 345-349։

ցիա կան դա տա րանն օ րեն քը մեկ նա բա նե լիս 
ու կի րա ռե լիս չի խախ տել Աի հիմ նա կան ի րա-
վունք նե րը (3)։

1. Կար ծի քի ա զա տու թյան հիմ նա
կան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կե լիու թյու նը 
(«սահ մա նա փա կում»)

Հա մա ձայն Սահմ. 42-րդ հոդ. 3-րդ մա սի՝ 
կար ծի քի ա զա տու թյան հիմ նա կան ի րա վուն-
քը կա րող է սահ մա նա փակ վել միայն օ րեն քով՝ 
այն տեղ թվարկ ված նպա տակ նե րով («օ րեն քի 
ո րակ յալ վե րա պա հում»)։ Ըստ այդմ՝ կար ծի-
քի ա զա տու թյու նը սահ մա նա փա կե լի ի րա վունք 
է։ Ընդ ո րում, «օ րենք» հաս կա ցու թյու նը Սահմ. 
42-րդ հոդ. 3-րդ մա սում գոր ծած ված է ձևա կան 
օ րեն քի ի մաս տով։19

ՔաղՕ 277-րդ հոդ վա ծը և 1058-րդ հոդ. 
1-ին մա սը ձևա կան օ րենք են Սահմ. 42-րդ հոդ. 
3-րդ մա սի ի մաս տով, ուս տի՝ կար ծի քի ա զա-
տու թյու նը սահ մա նա փա կե լու պի տա նի կար-
գա վո րում ներ։

2. Սահ մա նա փա կող օ րեն քի ( ՔաղՕ 277
րդ հո վա ծի և 1058րդ հոդ. 1ին մա սի) սահ
մա նադ րա կա նու թյու նը («սահ մա նա փակ ման 
սահ մա նա փա կու մը» օ րեն քի մա կար դա կում)

Վի ճարկ վող դա տա կան ակ տը հիմն վում 
է ՔաղՕ 277-րդ հոդ վա ծի և 1058-րդ հոդ. 1-ին 
մա սի վրա՝ ա նա լոգ։ Այս դրույթ նե րը պետք է 
ձևա կան ու նյու թա կան տե սանկ յու նից հա մա-
պա տաս խա նեն Սահ մա նադ րու թյա նը։ Դրանց 
ձևա կան սահ մա նադ րա կա նու թյան հար ցում 
կաս կած ներ չկան։ ՔաղՕ 277-րդ հոդ վա ծը և 
1058-րդ հոդ. 1-ին մա սը պա րու նա կում են ա նո-
րոշ ի րա վա կան հաս կա ցու թյուն ներ, ո րոնք բա-
վա կա նա չափ լայն հնա րա վո րու թյուն են ստեղ-
ծում Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա հունչ մեկ նա-
բան ման20 հա մար, այն պես որ դրանք նաև նյու-
թա կան տե սանկ յու նից են սահ մա նադ րա կան։

3. Կոնկ րետ դա տա կան ո րոշ ման սահ
մա նադ րա կա նու թյու նը («սահ մա նա փակ ման 
սահ մա նա փա կու մը» կոնկ րետ դեպ քի մա
կար դա կում)

Սահ մա նադ րու թյու նը կա րող է խախտ ված 
լի նել նրա նով, որ կոնկ րետ գոր ծով ՔաղՕ 277-
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րդ հոդ վա ծը և 1058-րդ հոդ. 1-ին մա սը մեկ նա-
բա նե լիս ու կի րա ռե լիս դա տա րան նե րը պատ-
շաճ ու շադ րու թյան չեն ար ժա նաց րել դի մու մա-
տուի հիմ նա կան ի րա վունք նե րը։ ՍԴ-ն դա տա-
կան ակ տե րի վե րահս կո ղու թյան ժա մա նակ 
ստու գում է միայն, թե արդ յոք ա ռանձ նա հա-
տուկ կեր պով խախտ վել է սահ մա նադ րա կան 
ի րա վուն քը (սպե ցի ֆիկ սահ մա նադ րա կան 
ի րա վուն քի խախ տում),21 այ սինքն՝ արդ յոք 
դա տա րան նե րը կոնկ րետ գոր ծով ամ բող ջո վին 
աչ քա թող են ա րել հիմ նա կան ի րա վունք նե րի 
կի րա ռե լիու թյու նը և գոր ծի հետ դրանց կա պը, 
կամ թե արդ յոք դա տա կան ակ տում տե սա նե-
լի է կոնկ րետ հիմ նա կան ի րա վուն քի մա սին 
սկզբուն քա յին սխալ պատ կե րա ցում կամ դրա 
նշա նա կու թյան ու կարևո րու թյան թյու րըմբռ-
նում, ինչ պես նաև կա մա յա կա նու թյուն։ Հա-
կա ռա կը, ՍԴ-ի խնդիրն ու ի րա վա սու թյու նը չէ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նին ցույց տալ վե-
ճի «ճիշտ» լու ծու մը հա սա րակ օ րենք նե րի տե-
սանկ յու նից։22

Դա տա րան նե րը ՔաղՕ 277-րդ հոդ վա ծը 
և 1058-րդ հոդ. 1-ին մասն ա նա լոգ մեկ նա բա-
նել են այն ի մաս տով, որ Աի կող մից այս տեղ 
խնդրո ա ռար կա տե ղե կու թյու նը հա ղոր դե լը 
Նի անձ նա կան կյան քի գաղտ նիու թյան ի րա-
վուն քի խախ տում է։ Ել նե լով ստուգ ման մասշ-
տա բից՝ պետք է այդ պատ ճա ռով ստու գել, 
թե արդ յոք քա ղա քա ցիա կան դա տա րան նե րը 
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի տե սանկ յու նից 
ըն դու նե լի ձևով հաշ վի են ա ռել Նի անձ նա-
կան կյան քի գաղտ նիու թյան ի րա վուն քը (a) 
և Աի կար ծի քի ա զա տու թյու նը (b) և արդ յոք 
պատ շաճ կեր պով հա վա սա րակշ ռել են դրանք 
(գործ նա կան ներ դաշ նա կու թյան սկզբունք)23 
(c)։

Հու շում: Քա ղա քա ցիա կան դա տա րան նե-
րը «ո րո շում» են միայն վե ճի՝ ար դեն իսկ օ րեն-
քում գո յու թյուն ու նե ցող լու ծու մը։ Այդ պատ ճա-
ռով, ի տար բե րու թյուն օ րենսդ րի ու գոր ծա դի-
րի կող մից մի ջամ տու թյան դեպ քե րի, դժվար է 
դա տա կան ակ տե րի հա մա չա փու թյունն ստու-
գե լիս խո սել լե գի տիմ նպա տա կի, պի տա նիու-

21 Տես Հովհաննիսյան, Ընդհանուր իրավագիտություն, էջ 70-71։
22 Դատական ակտերի սահմանադրականության ստուգման մասշտաբի մասին մանրամասն տես Schlaich/Korioth, 

Das BVerfG, 11. Aufl. 2018, Rn. 280 ff․։
23 Գործնական ներդաշնակության սկզբունքի մասին տես Հովհաննիսյան, Ընդհանուր իրավագիտություն, էջ 344։
24 Տես Eifert, Jura 2015, 1181։

թյան ու անհ րա ժեշ տու թյան մա սին։ Ըստ էու-
թյան ստուգ վում է սոսկ չա փա վո րու թյու նը, այն 
է՝ թե արդ յոք դա տա րա նը ճիշտ է հաս կա ցել 
կոնկ րետ գոր ծով բախ վող հիմ նա կան ի րա-
վունք նե րով պաշտ պան վող շա հե րը և արդ յոք 
պատ շաճ կեր պով հա վա սա րակշ ռել է դրանք։

a) Ն-ի անձն կան կյան քի գաղտ նիու թյան 
ի րա վուն քի հնա րա վոր խախ տու մը

Սկզ բում հար ցա կան է, թե արդ յոք դա տա-
րան նե րը ճիշտ են գնա հա տել, որ խախտ վել է 
Նի անձ նա կան կյան քի գաղտ նիու թյան ի րա-
վուն քը ( Սահմ. 31-րդ հոդ. 1-ին տար բե րակ)։

Իբրև ֆի զի կա կան անձ՝ Նն  անձ նա յին 
տե սանկ յու նից կա րող է հեն վել անձ նա կան 
կյան քի գաղտ նիու թյան ի րա վուն քի վրա։

Ա ռար կա յա կան տե սանկ յու նից անձ նա կան 
կյան քի գաղտ նիու թյան ի րա վուն քը պաշտ պա-
նում է այլ նի թվում ան հա տա կա նու թյան ձևա-
վո րումն ու դրսևո րու մը, ընդ ո րում գո յու թյուն 
ու նեն այս հիմ նա կան ի րա վուն քի տար բեր ար-
տա հայ տու թյուն ներ։24 Մեր խնդրում նշա նա-
կու թյուն ու նեն մաս նա վոր ո լոր տի և ինք նա ցու-
ցադր ման ի րա վուն քը։

aa) Մաս նա վոր ո լոր տի ի րա վուն քը
Ա ռար կա յա կան տե սանկ յու նից մաս նա-

վոր ո լոր տի ի րա վունքն ան ձին պաշտ պա նում 
է այն պի սի տե ղե կու թյուն նե րի տա րա ծու մից, 
ո րոնք սո վո րա բար բնու թագր վում են իբրև 
«մաս նա վոր հար ցեր», քա նի որ դրանց հայտ-
նի դառ նալն ա նա խորժ դրու թյան մեջ է գցում 
մար դուն կամ կա րող է դառ նալ շրջա պա տում 
բա ցա սա կան ար ձա գանք նե րի պատ ճառ։ Տա-
րա ծա կան տե սանկ յու նից այդ ի րա վուն քը 
պաշտ պա նում է մի սեն յա կում հան րա յին դի-
տար կու մից ու դրա նով պայ մա նա վոր ված հար-
կադր ված ինք նա վե րահս կո ղու թյու նից ա զատ 
ձևով ի րեն պա հե լու հնա րա վո րու թյու նը, քա նի 
որ ա ռանց նման անձ նա կան «նա հան ջի» տա-
րած քի ան հա տը կա րող է հո գե բա նո րեն չա-
փից դուրս ծան րա բեռն վել։ Նման պաշտ պա-
նու թյան կա րիք և մաս նա վոր ո լորտ ու նե նա լու 
ի րա վունք ու նեն նաև հա սա րա կու թյան ու շադ-
րու թյան կենտ րո նում գտնվող պաշ տո նա տար 
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ան ձինք։ Թեև նրանք ի րենց պաշ տո նա կան 
դիր քի պատ ճա ռով ի րենց լիա զո րու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար հաշ վե տու են հան րու-
թյա նը և ս տիպ ված են այդ քա նով հան դուր ժել 
ի րենց նկատ մամբ հա սա րա կա կան ու շադ-
րու թյու նը, բայց ոչ ի րենց մաս նա վոր կյան-
քի շրջա նա կում, որ քա նով դա չի վե րա բե րում 
նրանց պաշ տո նա կան լիա զո րու թյուն նե րի կա-
տար մա նը։25

Հոդ վա ծում հրա պա րակ վում են Նի ա ռող-
ջա կան վի ճա կի մա սին տե ղե կու թյուն ներ, 
ո րոնց հայտ նի դառ նա լը կա րող է ա նա խորժ 
դրու թյան մեջ գցել Նին։ Հետևա բար, ա ռար
կա յա կան տե սանկ յու նից Նի մաս նա վոր ո լոր-
տը շո շափ վում է։ Բայց վերևում նշված մասշ-
տա բի հի ման վրա կա րե լի է դրա դեմ ա ռար կել, 
որ տե ղե կու թյու նը բո վան դա կա յին ա ռու մով 
ա ռանձ նա հա տուկ կեր պով վե րա բե րում է Նի 
կող մից իր պաշ տո նա կան լիա զո րու թյուն ներն 
ի րա կա նաց նե լու ու նա կու թյա նը։

Սա կայն ա ռար կա յա կան տե սանկ յու-
նից մաս նա վոր ո լոր տի ի րա վուն քի խախտ-
ման հար ցը կա րող է այս տեղ ան պա տաս խան 
մնալ, ո րով հետև բո լոր դեպ քե րում կա րող է 
խախտ ված լի նել մաս նա վոր ո լոր տի ի րա վուն-
քը տա րա ծա կան տե սանկ յու նից։ Վերևում 
նշված մասշ տաբ նե րի լույ սի ներ քո պաշտ պա-
նու թյան է են թա կա ոչ միայն սե փա կան բնա-
կա րա նի տա րած քը։ Այլ տա րածք ներ նույն պես 
կա րող են վա յե լել այդ պի սի պաշտ պա նու թյուն։ 
Պաշտ պա նու թյան ծա վա լի հա մար ո րո շիչ է, 
«թե արդ յոք ան հա տը հայտն վում է այն պի սի 
ի րա վի ճա կում կամ ինքն է ստեղ ծում այն պի սի 
ի րա վի ճակ, ո րում նա ի րա վա ցիո րեն ու եր րորդ 
ան ձանց կող մից ճա նա չե լիո րեն ի րա վունք ու նի 
ել նե լու նրա նից, որ ին քը հե ռու է հա սա րա կու
թյան աչ քից»։26 Նկա տի ու նե նա լով, որ ռես տո-
րա նը հա սա րա կու թյան հա մար մատ չե լի ու քա-
ղա քա կան գոր ծիչ նե րի հա մար սիր ված վայր է, 
և հաշ վի առ նե լով Նի՝ իբրև նա խա րա րի պաշ-
տո նա կան դիր քը, ո րը մե ծա պես գտնվում է հա-
սա րա կու թյան ու շադ րու թյան կենտ րո նում, կա-
րե լի է ա սել, որ նա պար տա վոր էր են թադ րել, 

25 Տես BVerfGE 101, 361 (382 f.)։
26 BVerfGE 101, 361 (384).
27 Kingreen/Poscher, Grundrechte. StaatsR II, 36. Aufl. 2020, Rn. 414․
28 Schulze-Fielitz in Dreier, GG I, 3. Aufl. 2013, Art. 5 I, II Rn. 164; Eifert, Jura 2015, 1181 (1189).

որ եր րորդ ան ձանց հայտ նի կդառ նա իր ներ-
կա յու թյու նը։ Հա կա ռա կը, պաշտ պա նու թյան 
օգ տին խո սում է, որ հան դի պու մը գի տակ ցա-
բար տե ղի է ու նե ցել ա ռանձ նաց ված և մուտ քի 
ար գե լա պատ նե շով (կողմ նա կի հա յացք նե րից 
պաշտ պա նող միջ նոր մով, ցու ցա նա կով) կա-
հա վոր ված տա րած քում, ո րի մի ջո ցով եր րորդ 
ան ձանց հա մար պար զո րոշ կեր պով ընդգծ վում 
է հան դիպ ման մե կու սի ու մաս նա վոր բնույ թը։ 
Այդ պատ ճա ռով Նն կա րող էր ար դա րա ցիո-
րեն ել նել նրա նից, որ պաշտ պան ված է հա սա-
րա կու թյան հա յացք նե րից։

bb) Ինք նա ցու ցադր ման ի րա վուն քը
Ինք նա ցու ցադր ման ի րա վուն քը ե րաշ-

խա վո րում է, որ ան հա տը կա րո ղա նա պաշտ-
պան վել իր ան ձը կեղ ծող, նվաս տաց նող կամ 
ան ցան կա լի հան րա յին ցու ցադ րու մից կամ ան-
ցան կա լի գաղտ նի դի տար կու մից։27 Այս ի րա-
վուն քը նույն պես շո շափ վում է դող դո ղա լու նո-
պա յի գաղտ նի դի տարկ ման մի ջո ցով։

Քա ղա քա ցիա կան դա տա րան նե րը ճիշտ 
կեր պով հաշ վի են ա ռել Նի մաս նա վոր կյան-
քի գաղտ նիու թյան ի րա վուն քը։

b) Աի կար ծի քի ա զա տու թյան հնա րա
վոր խախ տու մը

Քա ղա քա ցիա կան դա տա րան նե րը ճիշտ 
կեր պով հաշ վի են ա ռել նաև Աի կար ծի քի 
ա զա տու թյու նը (տես վերևում)։

c) Հա մադ րում
Պետք է ստու գել, թե արդ յոք քա ղա քա-

ցիա կան դա տա րան նե րը բախ վող եր կու հիմ-
նա կան ի րա վունք ներն ըն դու նե լի կեր պով հա-
վա սա րակշ ռել են։ Դրա հա մար պետք է, մաս-
նա վո րա պես, հաշ վի առ նել հա մա պա տաս խան 
հիմ նա կան ի րա վուն քի կշի ռը և դ րա նկատ-
մամբ մի ջամ տու թյան չա փը։

Վե րա ցա կան գնա հատ ման դեպ քում կար
ծի քի ա զա տու թյու նը չա փա զանց մեծ դեր ու-
նի ա զատ հա ղոր դակ ցու թյան և մտ քե րի փո-
խա նակ ման վրա հիմն ված ժո ղովր դա վա րա-
կան սահ մա նադ րա կան պե տու թյու նում։28 Այդ 
պատ ճա ռով գոր ծում է այն սկզբուն քա յին են-
թադ րու թյու նը, որ տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր-
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դե լը թույ լատ րե լի է, որ քա նով դա ծա ռա յում է 
հան րա յին կար ծի քի ձևա վոր մա նը։29 Կոնկ րետ 
այս դեպ քում կար ծի քի ա զա տու թյան կշի ռը 
ո րո շե լու հա մար մեծ նշա նա կու թյուն ու նի տե-
ղե կու թյան առն չու թյամբ հան րա յին շա հը։ Դա 
չափ վում է հա ղորդ ման հիմ քում ըն կած դեպ-
քե րի հան րա յին նշա նա կու թյամբ և այն ան ձի 
հան րա յին դե րով, ում այդ հա ղոր դու մը վե րա-
բե րում է։30

Նի դող դո ղա լու մա սին տե ղե կու թյան 
առն չու թյամբ կա չա փա զանց մեծ հան րա յին 
շահ։ Դա վե րա բե րում է նա խա րա րի՝ իբրև պե-
տու թյան բարձ րա գույն ներ կա յա ցու ցիչ նե րից 
մե կի ա ռող ջու թյա նը և դ րա նով՝ պաշ տո նա կան 
լիա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լու նրա ու նա-
կու թյա նը։ Իբրև նա խա րար՝ Նն նաև գտնվում 
է հա սա րա կու թյան ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ-
րու թյան կենտ րո նում։ Կար ծի քի ա զա տու թյունն 
ա ռանձ նա պես ու ժեղ կեր պով վնաս վում է հոդ-
վա ծը ջնջե լու և նմա նա տիպ հրա պա րա կում նե-
րից ձեռն պահ մնա լու դա տա կան հար կադ րան-
քով։

Մաս նա վոր կյան քի գաղտ նիու թյան ի րա
վուն քի շրջա նա կում դրա վնաս ման ուժգ նու-
թյու նը գնա հա տե լու հա մար ա ռա ջին հեր թին 
կարևոր է ո լորտ նե րի տե սու թյու նը։31 Տար-
բե րա կում են մար դու կյան քի սո ցիա լա կան, 
մաս նա վոր և ին տիմ ո լորտ նե րը՝ իբրև աս տի-
ճա նա կան ո լորտ ներ, ո րոնք նշված հեր թա կա-
նու թյամբ ա վե լի ուժ գին պաշտ պա նու թյան կա-
րիք ու նեն։32 Ին տիմ ո լոր տը՝ իբրև մար դու ան-
հա տա կա նու թյան դրսևոր ման մի ջուկ, մար դու 
ար ժա նա պատ վու թյան հետ ա ռանձ նա հա տուկ 
կա պի պատ ճա ռով բա ցար ձակ պաշտ պան-
ված է և են թա կա չէ սահ մա նա փակ ման այլ 
հիմ նա կան ի րա վունք նե րի հետ հա մադր ման 
մի ջո ցով։33 Այս բա ցար ձակ պաշտ պա նու թյան 
պատ ճա ռով տե ղե կու թյուն նե րի հա ղոր դումն 
ին տիմ ո լոր տին դա սե լը պետք է տե ղի ու նե նա 

29 Eifert, Jura 2015, 1181 (1189); BVerfGE 120, 180 (203); BVerfGE 93, 266 (294).
30 Eifert, Jura 2015, 1181 (1189).
31 Ոլորտների տեսության մասին մանրամասն տես Հովհաննիսյան/Ղամբարյան/Սարգսյան, Մասնավոր անձի 

կատարած գաղտնի տեսագրության կամ ձայնագրության օգտագործման թույլատրելիությունը քրեական և 
քաղաքացիական դատավարությունում, 2017, էջ 24-33։

32 BVerfGK 18, 42; BVerfGE 119, 1 (29 f.)․
33 Դատական պրակտիկայից տես BGH, NJW 2012, 767 Rn. 11; BVerfGE 6, 32; BVerfGE 34, 238 (245); BVerfGE 80, 367 

(373); BVerfGE 109, 279 (313 f.)։ Տես նաև Schneider, JuS 2021, 29։
34 BGH, NJW 2012, 767 Rn.; տես նաև BVerfGE 80, 367 (374); BVerfGE 109, 279 (314)։
35 BGH, NJW 2012, 767; BGHZ 207, 163 = NJW 2016, 1094; BGH, NJW 2009, 754 Rn. 20․

ա ռանձ նա պես խնամ քով ստու գե լու արդ յուն-
քում և չ պետք է կախ ման մեջ դրվի միայն տե-
ղե կու թյան տե սա կից։ Կոնկ րետ գնա հա տումն 
ա վե լի շուտ կախ ված է կոնկ րետ դեպ քի հան-
գա մանք նե րից և նրա նից, «թե արդ յոք անձն 
ու զում է դա գաղտ նի պա հել, արդ յոք դա իր բո
վան դա կու թյամբ խիստ անձ նա կան բնույ թի է 
և ինչ պես ու ինչ ուժգ նու թյամբ է դա շո շա փում 
ու րիշ նե րի ո լոր տը կամ հա սա րա կու թյան շա հե
րը»։34

Ին տիմ ո լոր տին դա սե լու օգ տին այս տեղ 
խո սում է, որ տե ղե կու թյու նը վե րա բե րում է 
ա ռող ջու թյա նը և այդ պի սով խիստ անձ նա կան 
բնույ թի է։ Բայց դրա դեմ խո սում է, որ խոսքն 
ար տա քի նից ա ռանց այլևայ լու թյան տե սա նե-
լի ախ տա նիշ նե րի և ոչ թե գաղտ նի ախ տո րո-
շում նե րի մա սին է։ Այս տեղ ա ռանձ նա հա տուկ 
պաշտ պա նու թյան կա րի քը և մաս նա վոր բնույ-
թը բխում են ոչ այն քան ինք նին տե ղե կու թյու-
նից, որ քան դրա մա սին ի մա նա լու ե ղա նա կից։ 
Բա ցի այդ, պետք է հաշ վի առ նել, որ ա ռող ջու-
թյու նը նա խա րա րի պա րա գա յում պաշ տո նա-
կան լիա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լու ու-
նա կու թյան առն չու թյամբ հնա րա վոր կաս կած-
նե րի պատ ճա ռով ա ռանձ նա հա տուկ կեր պով 
շո շա փում է նաև հա սա րա կու թյան շա հը, ինչն 
այս տեղ վճռո րոշ կեր պով խո սում է այն բա նի 
օգ տին, որ տե ղե կու թյու նը չպետք է դաս վի ին-
տիմ ո լոր տին (հա կա ռակ կար ծի քը նույն պես 
ըն դու նե լի է)։35 Այն ա վե լի շուտ պատ կա նում է 
մաս նա վոր ո լոր տին։

Բա ցի այդ, մի ջամ տու թյան ուժգ նու թյան 
հա մար պետք է հաշ վի առ նել նաև տե ղե կու-
թյու նը ձեռք բե րե լու հան գա մանք նե րը։ Հատ-
կա պես գաղտ նի և մուտ քի ար գե լա պատ նեշ-
նե րը հաղ թա հա րե լու ե ղա նա կով տե ղե կու թյուն 
ձեռք բե րելն ա ռանձ նա պես ծան րակ շիռ մի-
ջամ տու թյուն է անձ նա կան կյան քի գաղտ նիու-
թյան ի րա վուն քի նկատ մամբ։ Նն մտած ված 
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կեր պով ու րիշ նե րի հա յացք նե րից պաշտ պան-
ված հատ վա ծում տեղ զբա ղեց նե լու մի ջո ցով 
իր հա մար ստեղ ծել էր անձ նա կան նա հան ջի 
տա րածք և հա մա պա տաս խան ցու ցա նա կի 
առ կա յու թյան պատ ճա ռով ար դա րա ցիո րեն 
ի րա վունք ու ներ ել նե լու նրա նից, որ եր րորդ 
ան ձինք կկար դան այդ ցու ցա նա կը և կ հար գեն 
այն։ Ան, լավ ի մա նա լով այդ հան գա ման քը և, 
չնա յած դրան, դի տա վոր յալ կեր պով միջ նոր մը 
հաղ թա հա րե լու մի ջո ցով տե ղե կու թյու նը ձեռք 
բե րե լով, ա ռանձ նա պես ծան րակ շիռ ե ղա նա-
կով վնա սել է Նի անձ նա կան կյան քի գաղտ-
նիու թյան ի րա վուն քը։

Այս պի սով, միմ յանց են բախ վում մի կող-
մից հա սա րա կու թյան մեծ հե տաքրք րու թյու նը 
և դա տա կան ակ տով ծան րակ շիռ մի ջամ տու-
թյու նը Աի կար ծի քի ա զա տու թյան նկատ մամբ, 
մյուս կող մից՝ տե ղե կու թյու նը տա րա ծե լու մի ջո-
ցով Նի մաս նա վոր ո լոր տի ծանր վնա սու մը։ 
Հաշ վի առ նե լով, որ տե ղե կու թյու նը ձեռք է բեր-

36 Բնականաբար ո՛չ հայկական քաղաքացիական դատարանները, ո՛չ ՍԴ-ն այսպիսի հարցեր ու այս ձևով չեն քննար-
կում ու վեճերն այստեղ ներկայացված տրամաբանությամբ չեն լուծում։ Հայկական իրավաբանական կրթությունը 
դեռ այս մակարդակին չի հասել։

վել գաղտ նի կեր պով և պաշտ պա նիչ մի ջոց նե-
րը դի տա վոր յալ հաղ թա հա րե լով, այս տեղ գե-
րակշ ռում է մաս նա վոր կյան քի գաղտ նիու թյան 
ի րա վուն քը։

Հետևա բար, քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րան նե րը սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի տե-
սանկ յու նից ան թե րի կեր պով հան գել են այն 
արդ յուն քին,36 որ Նի անձ նա կան կյան քի 
գաղտ նիու թյան ի րա վուն քը գե րակշ ռում է Աի 
կար ծի քի ա զա տու թյա նը (հա կա ռակ կար ծի
քը նույն պես ըն դու նե լի է)։ Կի րառ ված նոր մե-
րի մեկ նա բա նու թյունն այն ի մաս տով, որ տե-
ղե կու թյու նը հրա պա րա կե լը խախ տում է Նի 
մաս նա վոր ո լոր տի ի րա վուն քը, ան հա մա չափ 
մի ջամ տու թյուն չէ Աի կար ծի քի ա զա տու թյան 
նկատ մամբ։

Գ. Արդ յուն քը
Աի ան հա տա կան դի մու մը թույ լատ րե լի է, 

բայց ան հիմն։ Այն չի բավարարվի։
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Նոր երևան ե կած կամ նոր հան գա մանք-
նե րով վա րույ թի հա րու ցու մը շա հագր գիռ ան ձի՝ 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի 
վե րա նայ ման ի րա վուն քի ի րա կա նա ցումն է բո-
ղոք ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով: Բո ղո քի նշա նա-
կու թյու նը մեծ է քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան ի րա վուն քում, քա նի որ հենց բո ղոքն է 
հա մար վում վե րա նայ ման վա րույ թի հա րուց ման 
հիմք և պատ ճառ, դա տա կան ակ տի վե րա նայ-
ման մի ջոց: Սա կայն բո ղո քի ներ կա յա ցու մը մե-
խա նի կո րեն վե րա նայ ման վա րույ թի հա րու ցում 
չի են թադ րում: Բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րա-
կա նաց ման հա մար, բա ցի օբ յեկ տիվ և սուբ-
յեկ տիվ նա խադր յալ նե րից, անհ րա ժեշտ է նաև 
հետևել մի շարք ձևա կան պայ ման նե րի:

Բո ղո քարկ ման պայ ման ներն այն հան գա-
մանք ներն են, ո րոնք կապ ված են բո ղո քի բո-
վան դա կու թյան, ձևի և ներ կա յաց ման կար գի 
հետ: 

 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ ՔԴՕ) 421-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սում սահ ման վում է, որ նոր երևան 
ե կած կամ նոր հան գա մանք նե րով դա տա կան 
ակ տի վե րա նայ ման բո ղո քը կազմ վում է գրա-
վոր՝ սույն օ րենսգր քի 16-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սում նշված պա հանջ նե րի պահ պան մամբ: 
Բո ղո քը պետք է լի նի ըն թեռ նե լի: Գոր ծին մաս-
նակ ցող ան ձինք դա տա վա րա կան բո լոր փաս-
տաթղ թե րը ներ կա յաց նում են հա յե րեն կամ այլ 
լեզ վով՝ հա յե րեն պատ շաճ թարգ մա նու թյամբ: 
Նշ ված պա հան ջը չպահ պա նե լու դեպ քում դա-
տա վա րա կան փաս տաթղ թե րը դա տա րա նը 
չի քննար կում կամ չի թույ լատ րում, իսկ սույն 
օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում վե-

1 ՀՀ սահմանադրական դատարանի մի շարք որոշումներով արտահայտված այն իրավական դիրքորոշումը, համաձայն 
որի՝ այն բոլոր դեպքերում, երբ բողոք բերելու համար օրենքով սահմանված ողջամիտ ժամկետը խախտվում է 
բողոք բերող անձից (նրա կամքից) անկախ պատճառներով, իրավունքի ուժով (ex jure) բաց թողնված ժամկետը 
պետք է համարվի հարգելի (տե՛ս ՀՀ սահմանադրական դատարանի 02.02.2021թ. ՍԴՈ-1575 և 06.09.2016թ. ՍԴՈ-
1296 և այլ որոշումները):

րա դարձ նում է դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց 
(ՔԴՕ 16-րդ հոդվ. 2-րդ մաս):

2. ՔԴՕ նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա-
մա ձայն նոր երևան ե կած կամ նոր հան գա-
մանք նե րով դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման 
բո ղո քում պետք է նշվեն` 1) այն դա տա րա նի 
ան վա նու մը, ո րին բո ղո քը հաս ցեագր վում է, 
2) բո ղոք բե րող ան ձի և գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձանց ա նուն նե րը (ան վա նում նե րը), նրանց 
բնա կու թյան (գտնվե լու վայ րի) հաս ցե նե րը, 3) 
դա տա րա նի ան վա նու մը, ո րի կա յաց րած դա-
տա կան ակ տի դեմ բեր վում է բո ղո քը, գոր ծի 
հա մա րը և դա տա կան ակ տի կա յաց ման տա-
րին, ա մի սը, ամ սա թի վը, 4) դա տա կան ակ տի 
վե րա նայ ման հա մար հիմք հան դի սա ցող նոր 
երևան ե կած կամ նոր հան գա ման քի շա րադ-
րան քը և հիմ նա վո րու մը, թե ին չու է այն հիմք 
դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման հա մար, 5) բո-
ղոք բե րող ան ձի պա հան ջը, 6) բո ղո քին կցվող 
փաս տաթղ թե րի ցան կը:

3. Բո ղո քին կցվում են` 1) ներ կա յա ցուց-
չի լիա զո րու թյուն նե րը հա վաս տող փաս տա-
թուղթ, ե թե այն առ կա չէ դա տա կան գոր ծում, 
և բո ղո քը ստո րագ րել է ներ կա յա ցու ցի չը, 2) 
նոր երևան ե կած կամ նոր հան գա ման քը հաս-
տա տող ա պա ցույց ներ, 3) ի րա վա հա ջոր դու-
թյան փաս տը հա վաս տող փաս տա թուղթ, ե թե 
բո ղո քը ներ կա յաց վում է գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձի ի րա վա հա ջոր դի կող մից, 4) բո ղոք ներ-
կա յաց նե լու ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին 
միջ նոր դու թյուն, ե թե բո ղո քը ներ կա յաց վել է 
սույն օ րենսգր քի 420-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով 
նա խա տես ված 

ժամ կե տի խախտ մամբ1, 5) բո ղո քը դա տա-

ԱՐԹՈՒՐ ՆԱԶԱՐԵԹՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարանի քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական դատավարության իրավունքի 
ամբիոնի հայցորդ
Գրախոս՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ռ. Պետրոսյան
________________________________________________________________________________________________________

ՆՈՐ ԵՐԵՎԱՆ ԵԿԱԾ ԿԱՄ ՆՈՐ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐՈՎ ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԱԿՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 



32

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

 1
2

7
  2

0
2

2
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

կան ակտ կա յաց րած դա տա րա նին ու ղար կե լու 
մա սին ա պա ցույց, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, 
երբ բո ղո քը բեր վում է Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
դա տա կան ակ տի դեմ, 6) բո ղո քը և կից փաս-
տաթղ թե րը գոր ծին մաս նակ ցող այլ ան ձանց 
ու ղար կե լու կամ նրանց հանձ նե լու մա սին 
ա պա ցույց ներ: 4. ՔԴՕ 421-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սով նա խա տես ված, ինչ պես նաև բո ղոք բե-
րող ան ձի այլ միջ նոր դու թյուն նե րը կա րող են 
ներ կա յաց վել նաև բո ղո քում նե րառ վե լու ձևով:

5. Նոր երևան ե կած կամ նոր հան գա-
մանք նե րով դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման 
բո ղոքն ստո րագ րում է բո ղոք բե րող ան ձը կամ 
նրա ներ կա յա ցու ցի չը (ՔԴՕ 421-րդ հոդ վա ծի 
3-5-րդ մա սեր):

Բո ղո քի հիմ քե րը և հիմ նա վո րում նե րը ներ-
կա յաց վում են բա ցա ռա պես դա տա կան ակ տի 
վե րա նայ ման բո ղո քում: Բո ղոք ներ կա յաց նե-
լուց հե տո դրա հիմ քե րը և հիմ նա վո րում նե րը 
չեն կա րող լրաց վել կամ փո փոխ վել, բա ցա ռու-
թյամբ բո ղո քը վե րա դարձ նե լուց հե տո կրկին 
ներ կա յաց նե լու դեպ քե րի:

Հարկ է ընդգ ծել, որ դա տա րանն ըստ էու-
թյան միակ պե տա կան մար մինն է, ո րին դի մե-
լը պայ մա նա վոր ված է այն դի մում նե րի ու բո-
ղոք նե րի բո վան դա կու թյան ո րո շա կի պա հանջ-
նե րին հետևե լու անհ րա ժեշ տու թյամբ, ո րոնք 
սահ ման ված են գոր ծի ճիշտ և ժա մա նա կին 
քննու թյան անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի ստեղծ-
ման, ինչ պես նաև գոր ծին մաս նակ ցող այլ ան-
ձանց ի րա վունք նե րի ա պա հով ման նպա տակ-
նե րով:

Օ րեն քը սահ մա նում է, որ նոր երևան ե կած 
կամ նոր հան գա մանք նե րով դա տա կան ակ տի 
վե րա նայ ման բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա վունք 
ու նեն` 1) գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք և նրանց 
ի րա վա հա ջորդ նե րը, ե թե վի ճե լի կամ դա տա-
կան ակ տով հաս տատ ված ի րա վա հա րա բե-
րու թյու նը թույլ է տա լիս ի րա վա հա ջոր դու թյուն, 
2) գլխա վոր դա տա խա զը և նրա տե ղա կա լը՝ 
օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում (ՔԴՕ 417-
րդ հոդվ.):

Ինչ պես երևում է ՔԴՕ 417-րդ հոդ վա ծի 
բո վան դա կու թյու նից, օ րենս դի րը գոր ծին մաս-
նա կից չդարձ ված ան ձանց և նրանց ի րա վա-

2 Տե՛ս Скворцов О. Ю. Институт кассации в российском арбитражном процессуальном праве (Проблемы судоустройства 
и судопроизводства). Дисс... канд. юрид. наук. СПБ, 2000, էջ 76-78.

հա ջորդ նե րին, ե թե վի ճե լի կամ դա տա կան 
ակ տով հաս տատ ված ի րա վա հա րա բե րու թյու-
նը թույլ է տա լիս ի րա վա հա ջոր դու թյուն, բո ղո-
քարկ ման ի րա վունք չի վե րա պա հել, ո րը, մեր 
խո րին հա մոզ մամբ հա մար վում է էա կան բաց-
թո ղում:

Այն ան ձանց ի րա վունք նե րի ու պար տա-
կա նու թյուն նե րի հստակ կար գա վո րու մը, ով քեր 
չեն մաս նակ ցել գոր ծին, բայց ո րոնց ի րա վունք-
նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բեր յալ 
ստո րա դաս դա տա րա նը ըն դու նել է դա տա կան 
ակտ, ու նի պրակ տիկ մեծ նշա նա կու թյուն, քա-
նի որ հա ճախ տե ղի է ու նե նում նշված ան ձանց 
ի րա վունք նե րի խախ տում, ինչն ան թույ լատ րե-
լի է, և յու րա քանչ յուր դեպ քում պետք է ա պա-
հո վել նրանց ի րա վունք նե րի ամ բող ջա կան 
ի րա կա նա ցու մը: 

ՌԴ ՔԴՕ 394-րդ հոդ վա ծում այս հան գա-
ման քը ձևա կերպ ված է հեևյալ կերպ. «Օ րի նա-
կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րը կա-
րող են բո ղո քարկ վել ... նաև այլ ան ձանց կող-
մից,»:

Օ. Յ. Սկ վոր ցո վի կար ծի քով` ե թե բո ղո քը 
բեր վել է օ րեն քով սահ ման ված կար գով և այն 
ան ձի կող մից, ով չի մաս նակ ցել գոր ծին, բայց 
նա հայտ նում է, որ բո ղո քարկ վող դա տա կան 
ակ տով լուծ վել է իր ի րա վունք նե րի կամ պար-
տա կա նու թյուն նե րի հար ցը, ա պա բո ղոքն ըստ 
էու թյան են թա կա է վե րա նայ ման: Մի շարք հե-
ղի նակ նե րի հետ միա սին մենք ևս գտ նում ենք, 
որ այդ կերպ իս կա պես կի րա կա նաց վեն այն 
ան ձանց ի րա վունք նե րը, ո րոնք ոչ ի րենց մեղ-
քով չեն մաս նակ ցել գոր ծին, բայց կար ծում են, 
որ ըն դուն ված դա տա կան ակ տով շո շափ վել է 
ի րենց ի րա վունք նե րը2:

Հա ման ման տե սա կետ ու նի նաև Ա. Ս. 
Կո ժեմ յա կոն: Վեր ջինս կար ծում է, որ բո ղո-
քարկ ման սուբ յեկտ նե րի շրջա նա կը չպետք է 
սահ մա նա փակ վի որևէ հատ կա նիշ նե րով: Նա 
են թադ րում է, որ բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի 
սուբ յեկտ փաս տա ցի կա րող է լի նել գոր ծին 
մաս նակ ցող կամ չմաս նակ ցող ցան կա ցած 
անձ, ան կախ նրա նից, թե իս կա պես այդ ո րոշ-
մամբ շո շափ վե՞լ է նրա ի րա վունք նե րը, թե ոչ: 
Որ պես զի դա տա րա նը բո ղո քը ըն դու նի վա-
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րույթ, դի մո ղին բա վա րար է միայն բո ղո քարկ-
վող ո րոշ մամբ իր ի րա վունք նե րի խախտ ման 
վկա յա կո չու մը: Գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում 
նման խախտ ման փաստն ինք նին են թա կա է 
ա պա ցուց ման3: 

Նշ վա ծը թույլ է տա լիս գալ այն եզ րա հանգ-
ման, որ տվյալ դեպ քում ՀՀ ՔԴՕ-ում առ կա է 
բաց թո ղում` նոր երևան ե կած կամ նոր հան գա-
մանք նե րով վա րույթ նա խա ձեռ նե լու ի րա վուն-
քով օժտ ված ան ձանց շրջա նա կի կար գա վոր-
ման հետ կապ ված:

Այս նույն կա պակ ցու թյամբ ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րանն իր 27.11.2015թ. քա ղա քա ցիա կան 
գործ թիվ 03-2071 ո րոշ ման մեջ ար ձա նագ րել 
է, որ բե կան ման են թա կա են բո լոր այն ո րո-
շում նե րը, ո րոնք լու ծել են գոր ծին մաս նա կից 
չդարձ ված ան ձանց ի րա վունք նե րի և պար տա-
կա նու թյուն նե րի հար ցը: Նշ վել է նաև, որ այդ 
ան ձինք օգտ վում են գոր ծին մաս նակ ցող ան-
ձանց ի րա վունք նե րից և պար տա կա նու թյուն-
նե րից: 

Անդ րա դառ նա լով գոր ծին մաս նա կից 
չդարձ ված ան ձանց ի րա վունք նե րին` ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 
այդ ի րա վունք նե րի ի րա ցու մը չի կա րող կրել 
բա ցար ձակ բնույթ: Մաս նա վո րա պես, գոր ծին 
մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց կող մից ի րենց 
ի րա վունք նե րին վե րա բե րող՝ օ րի նա կան ու-
ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու 
դեպ քում դրա վե րա նայ ման վա րույ թում հարկ 
է պահ պա նել անհ րա ժեշտ հա վա սա րակշ ռու-
թյուն մի կող մից գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րի ու պար տա-
կա նու թյուն նե րի, մյուս կող մից՝ գոր ծին մաս-
նա կից չդարձ ված այն ան ձանց ի րա վունք նե րի 
և պար տա կա նու թյուն նե րի միջև, ո րոնց ի րա-
վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին առնչ-
վում է դա տա կան ակ տը:

Գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց 
կող մից ի րենց ի րա վունք նե րին վե րա բե րող՝ 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը 
բո ղո քար կե լու դեպ քում դրա վե րա նայ ման վա-
րույ թում այն կա րող է բե կան վել միայն այն մա-
սով, ո րով այդ դա տա կան ակ տը առնչ վում է 
նշված ան ձանց ի րա վունք նե րին և պար տա կա-

3 Տե՛ս Кожемяко А. С. Кассационное производство в арбитражном суде: теория и практика. М., 2004, էջ 46-48:
4 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 13.03.2019թ. քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱԴԴ/3197/02/15 և 17.07.2015թ. 

քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0199/02/11 որոշումները:

նու թյուն նե րին, ին չը կա րող է ա պա հո վել գոր-
ծին մաս նակ ցող և գոր ծին մաս նա կից չդարձ-
ված ան ձանց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու-
թյուն նե րի միջև հա վա սա րակշ ռու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով 
գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց կող-
մից դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու՝ սույն 
ո րոշ ման մեջ ար տա հայ տած դիր քո րո շում նե-
րը, գտնում է, որ գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված 
ան ձանց կող մից օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման վա րույթն ի րե-
նից ներ կա յաց նում է ար դեն իսկ քննված գոր-
ծի վե րա բա ցում՝ դրա շրջա նակ նե րում քննու-
թյան ա ռար կա հան դի սա ցող ի րա վա հա րա-
բե րու թյան մաս նա կից նե րին գոր ծին մաս նա-
կից չդարձ նե լու հետևան քով առ կա սխալ նե րը 
շտկե լու նպա տա կով, ինչն իր հեր թին կա րող է 
հան գեց նել գոր ծի նոր քննու թյան այն մա սով, 
որ մա սով գործն առնչ վում է դրան մաս նա կից 
չդարձ ված ան ձանց ի րա վունք նե րին և օ րի նա-
կան շա հե րին4:

Վե րը շա րադր ված նե րի հի ման վրա 
գտնում ենք, որ ՀՀ ՔԴՕ 417-րդ հոդ վա ծում 
պետք է նա խա տե սել գոր ծին ընդ հան րա պես 
մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց բո ղոք բե րե լու 
ի րա վուն քը, այն շա րադ րե լով հետևյալ կերպ. 

«Հոդ ված 417. Նոր երևան ե կած կամ նոր 
հան գա մանք նե րով դա տա կան ակ տի վե րա
նայ ման բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա վունք ու
նե ցող ան ձինք

1.......
3) գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան

ձինք և նրանց ի րա վա հա ջորդ նե րը, ե թե վի
ճե լի կամ դա տա կան ակ տով հաս տատ ված 
ի րա վա հա րա բե րու թյու նը թույլ է տա լիս ի րա
վա հա ջոր դու թյուն.

ՀՀ ՔԴՕ 417-րդ հոդ վա ծը նշված կե տով 
լրաց վե լու դեպ քում այն ոչ միայն կա պա հո վի 
հու սա լի ե րաշ խիք ներ ար դա րա դա տու թյան 
մատ չե լիու թյան հա մար, այլև կնպաս տի ա վե լի 
արդ յու նա վետ ի րա կա նաց նե լու մար դու և քա-
ղա քա ցու ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի 
դա տա կան պաշտ պա նու թյու նը:

Քն նարկ վող վա րույ թի կար գով բո ղո քարկ-
ման օբ յեկտ են հան դի սա նում օ րի նա կան ու ժի 
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մեջ մտած և բո ղո քարկ ման են թա կա դա տա-
կան ակ տե րը:

Կ.Ի. Կո միս սա րո վի կար ծի քով այս վա-
րույ թի կար գով դա տա րա նի մաս նա վոր (լրա-
ցու ցիչ) ո րո շում նե րը վե րա նա յե լու անհ րա ժեշ-
տու թյուն չկա, քա նի որ դրան ցում ի րա վունք-
նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բեր յալ 
վերջ նա կան եզ րա հան գում չի կա տար վում5: 
Հա կա ռակ տե սա կետն է ար տա հայ տում Ի.Մ. 
Զայցևը, ըստ ո րի, մաս նա վոր (լրա ցու ցիչ) ո րո-
շում նե րը պա րու նա կում են քա ղա քա ցի նե րի և 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց պատ վին և ար ժա-
նա պատ վու թյա նը վե րա բե րող տե ղե կու թյուն-
ներ, ո րի հետևան քով դրանք նույն պես պետք 
է լի նեն վե րա նայ ման օբ յեկտ6:

Վ. Ս. Կալ մաց կին կողմ նա կից է այն տե-
սա կե տին, հա մա ձայն ո րի բո ղո քարկ վող դա-
տա կան ակ տը վե րա նա յե լիս դա տա վա րա կան 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի օբ յեկտ է հա մար-
վում ստուգ վող դա տա կան ակ տը կամ դրա 
ստու գու մը վե րա դաս դա տա կան ատ յա նի կող-
մից7: Հա ման ման դիր քո րո շում ու նի նաև Ս. Յու. 
Կա ցը: Վեր ջինս իր դիր քո րո շու մը փաս տար-
կում է նրա նով, որ բո ղո քարկ վող դա տա կան 
ակ տե րը հենց այն ի րա վա բա նա կան նշա նա-
կու թյուն ու նե ցող փաս տերն են, ո րոնց ա ռի թով 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ են ա ռա ջա նում վե-
րա նայ ման բո լոր մաս նա կից նե րի միջև, քա նի 
որ հենց դրանց է ուղղ ված դա տա վա րու թյան 
մաս նա կից նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը8:

 Նոր երևան ե կած կամ նոր հան գա մանք-
նե րով կա րող են վե րա նայ վել ա ռա ջին ատ յա նի 
դա տա րա նի և վե րաքն նիչ դա տա րա նի` օ րի նա-
կան ու ժի մեջ մտած այն դա տա կան ակ տե րը, 
ո րոնք են թա կա են բո ղո քարկ ման, վճար ման 
կար գադ րու թյուն նե րը, ինչ պես նաև Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի` վճռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե-
լու, այն ա ռանց քննու թյան թող նե լու, վճռա բեկ 
բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին և 
վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քով կա-
յաց ված ո րո շում նե րը (ՔԴՕ 415-րդ հոդվ.):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 
27.01.2021թ. ՍԴՈ-1573 ո րոշ մամբ ՔԴՕ 415-րդ 

5 Տե՛ս Комиссаров К.И. Советский гражданский процесс. М., Юрид. лит., 1978, էջ 340:
6 Տե՛ս Зайцев И.М. Научное наследие: монография: 3-х т. Т. 2. Ч. 2. 1982-1990 гг. – Саратов: Изд. центр «Наука», 

2009, էջ 142-143:
7 Տե՛ս Калмацкий В.С. Суд второй инстанции в советском гражданском процессе. Уфа, 1978, էջ 23:
8 Տե՛ս Кац С.Ю. Судебный надзор в гражданском судопроизводстве. М., 1980, էջ 90-91:

հոդ վա ծի 1-ին մասն այն քա նով, որ քա նով այն 
բա ցա ռում է վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ օ րի նա-
կան ու ժի մեջ մտած, սա կայն բո ղո քարկ ման 
ոչ են թա կա դա տա կան ակ տե րի վե րա նա յու մը 
նոր հան գա մանք նե րով, ճա նա չել է Սահ մա-
նադ րու թյան 61-րդ և 75-րդ հոդ ված նե րին հա-
կա սող և ան վա վեր։

ՔԴՕ 420-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն նոր 
երևան ե կած կամ նոր հան գա մանք նե րով դա-
տա կան ակ տի վե րա նայ ման բո ղոք կա րող է 
բեր վել ե րեք ամս վա ըն թաց քում, ո րի հաշ վար-
կը սկսվում է՝ 1) ՔԴՕ 418-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 1-ին կե տով նա խա տես ված դեպ քում՝ այն 
պա հից, երբ բո ղոք բե րող անձն ի մա ցել է կամ 
կա րող էր ի մա նալ դրանց ի հայտ գա լու մա-
սին, 2) ՔԴՕ 418-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ 
և 3-րդ կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րում՝ 
դա տավճ ռի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտնե լու օր-
վա նից, 3) ՔԴՕ 419-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
1-ին կե տով նա խա տես ված դեպ քում՝ Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նի հա մա պա տաս խան 
ո րո շու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում հրա պա րակ-
վե լու օր վա նից, 4) ՔԴՕ 419-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված դեպ քում՝ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաս նակ ցու-
թյամբ գոր ծող մի ջազ գա յին դա տա րա նի` ու ժի 
մեջ մտած վճի ռը կամ ո րո շումն այդ դա տա րա-
նի կա նո նա կար գե րով սահ մա նած կար գով այդ 
դա տա րան դի մած ան ձին հանձ նե լու օր վա նից, 
5) ՔԴՕ 419-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե-
տով նա խա տես ված դեպ քում՝ Բարձ րա գույն 
դա տա կան խորհր դի ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտնե լու օր վա նից, 6) ՔԴՕ 419-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով նա խա տես ված դեպ-
քում՝ այն դա տա կան կամ վար չա կան ակ տի 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտնե լու օր վա նից, ո րով 
վե րաց վել է հա մա պա տաս խան դա տա կան 
ակ տը, դա տավ ճի ռը կամ վար չա կան ակ տը, 7) 
ՔԴՕ 419-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ և 6-րդ 
կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րում՝ դա տա-
րա նի հա մա պա տաս խան դա տա կան ակ տի 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտնե լու օր վա նից:
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Դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման բո ղոք չի 
կա րող ներ կա յաց վել, ե թե դա տա կան ակ տի 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտնե լուց հե տո ան ցել է 
քսան տա րի: Նշ ված ժամ կե տը են թա կա չէ վե-
րա կանգն ման:

Ան վի ճե լի է, որ դա տա րա նի կարևո րա-
գույն խնդի րը քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րի ճիշտ 
և ժա մա նա կին քննու թյունն ու լու ծումն է: Դա 
ա պա հո վում է դա տա րա նի և քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան բո լոր մաս նա կից նե րի կող-
մից դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի խստա-
գույն պահ պա նու մը: Դա տա վա րա կան ժամ-
կետ նե րը միա ժա մա նակ նպաս տում են քաշք-
շու կը բա ցա ռե լուն, դա տա վա րա կան ի րա վա-
հա րա բե րու թյուն նե րի կա յու նու թյու նը, հստա-
կու թյու նը և ո րո շա կիու թյունն ա պա հո վե լուն, 
ո րը, վեր ջին հաշ վով, ա պա հո վում է դա տա րան 
դի մող քա ղա քա ցի նե րի և կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի ռեալ 
պաշտ պա նու թյունն ու ե րաշ խա վոր վա ծու թյու-
նը, մի խոս քով` ար դա րա դա տու թյան ի րա կա-
նաց ման արդ յու նա վե տու թյու նը:

 Դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը նաև կող-
մե րին և վա րույ թի մյուս մաս նա կից նե րին հնա-
րա վո րու թյուն են տա լիս պատ շաճ նա խա պատ-
րաստ վել օ րեն քով նա խա տես ված դա տա վա-
րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մա նը9:

ՔԴՕ 422-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն դա տա-
րա նը բո ղոքն ստա նա լուց հե տո` մե կամս յա 
ժամ կե տում, ո րո շում է կա յաց նում նոր երևան 
ե կած կամ նոր հան գա մանք նե րով դա տա կան 
ակ տի վե րա նայ ման բո ղո քը վե րա դարձ նե-
լու մա սին, ե թե՝ 1) չեն պահ պան վել ՔԴՕ 421-
րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը, 2) տվյալ գոր ծով 
կամ տվյալ հար ցով վե րա դաս դա տա րա նի` 
օ րի նա կան ու ժի մեջ գտնվող դա տա կան ակ-
տի առ կա յու թյան պայ ման նե րում բո ղոք է բեր-
վել ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տի 
դեմ, 3) բո ղո քի շրջա նակ նե րում ակն հայ տո րեն 
հիմ նա վոր ված չէ նոր երևան ե կած կամ նոր 
հան գա ման քի առ կա յու թյու նը:

Դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման բո ղո քը 
վե րաքն նիչ և Վճ ռա բեկ դա տա րան նե րի կող-
մից են թա կա է վե րա դարձ ման ՀՀ ՔԴՕ 371-րդ 
և 395-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված հիմ քե-
րով:

9 Տե՛ս Պետրոսյան Ռ.Գ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն, չորրորդ հրատ., 
Երևան, Ոսկան Երևանցի, 2012, էջ 193:

 Դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման բո ղո քը 
վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ ման մեջ նշվում են 
բո ղո քում թույլ տրված բո լոր ա ռերևույթ խախ-
տում նե րը: Նման ո րո շում կա յաց նե լու դեպ քում 
բո ղոք բե րած ան ձին ու ղարկ վում է միայն դա-
տա կան ակ տի վե րա նայ ման բո ղո քը վե րա-
դարձ նե լու մա սին ո րո շու մը:

ՀՀ ՔԴՕ 420-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րի 
խախտ ման, սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց 
հե տո բո ղո քը ներ կա յաց վե լու և սահ ման ված 
ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն 
չպա րու նա կե լու կամ մե կից ա վե լի դա տա կան 
ակ տե րի դեմ բո ղոք բեր ված լի նե լու հիմ քե րով 
բո ղո քը վե րա դարձ նե լու ո րո շու մը ստա նա լուց 
հե տո` երկ շա բաթ յա ժամ կե տում, թույլ տրված 
խախ տում նե րը վե րաց վե լու և կր կին ներ կա-
յաց վե լու դեպ քում դա տա րա նը մե կամս յա 
ժամ կե տում ո րո շում է կա յաց նում նոր երևան 
ե կած կամ նոր հան գա մանք նե րով դա տա կան 
ակ տե րի վե րա նայ ման վա րույթ հա րու ցե լու մա-
սին: Բո ղո քը կրկին ներ կա յաց վե լու դեպ քում 
խախ տում նե րը վե րաց նե լու հա մար նոր ժամ-
կետ չի տրա մադր վում:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի` դա տա կան ակ-
տի վե րա նայ ման բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա-
սին ո րո շու մը կա րող է բո ղո քարկ վել վճռա-
բե կու թյան կար գով` այն ստա նա լու օր վա նից 
երկ շա բաթ յա ժամ կե տում: Ո րո շու մը Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի կող մից վե րաց վե լու դեպ քում 
դա տա րա նը գործն ստա նա լուց հե տո` ե ռօր յա 
ժամ կե տում, կա յաց նում է նոր երևան ե կած 
կամ նոր հան գա մանք նե րով դա տա կան ակ տի 
վե րա նայ ման վա րույթ հա րու ցե լու մա սին ո րո-
շում: 

ՔԴՕ 422-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ-
ման ված է, որ դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման 
բո ղո քը վե րաքն նիչ և Վճ ռա բեկ դա տա րան նե-
րի կող մից են թա կա է վե րա դարձ ման նաև հա-
մա պա տաս խա նա բար ՔԴՕ 371-րդ և 395-րդ 
հոդ ված նե րով սահ ման ված հիմ քե րով: Սա կայն 
ՔԴՕ 371-րդ և 422-րդ հոդ ված նե րի ու սում նա-
սի րու թյու նը վկա յում է, որ ի րա վա կան անդ րա-
դարձ չի կա տար վել այն հար ցե րին, թե ո՞ր պա-
հից պետք է հաշ վարկ վի և ինչ քա՞ն պետք է լի-
նի վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լուց հե տո 
բո ղո քում թույլ տրված խախ տում նե րը վե րաց-
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նե լու և կր կին ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը բո լոր 
այն դեպ քե րում, երբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
վե րաքն նիչ դա տա րա նի` բո ղո քը վե րա դարձ-
նե լու մա սին ո րո շու մը բո ղո քարկ վե լու արդ յուն-
քում կա տա րած վե րա նա յու մից հե տո մեր ժում է 
վճռա բեկ բո ղո քը:

Վե րը նշվա ծի հի ման վրա ՀՀ Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րանն ի րա վա ցիո րեն ար-
ձա նագ րում է, որ մինչև ՀՀ ազ գա յին ժո ղո վի 
կող մից հա մա պա տաս խան ի րա վա կար գա վո-
րում ներ սահ մա նե լը դա տա կան պրակ տի կան 
պետք է ա ռաջ նորդ վի այն մո տեց մամբ, որ բո-
լոր այն դեպ քե րում, երբ վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի` վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին 
ո րո շու մը վե րա նա յե լուց հե տո Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը մեր ժում է վճռա բեկ բո ղո քը` դա տա-
կան ակ տը թող նե լով օ րի նա կան ու ժի մեջ, բո-
ղո քա բե րը պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա 
այդ ո րո շումն ստա նա լուց հե տո` երկ շա բաթ յա 
ժամ կե տում վե րաց նել վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի կող մից մատ նանշ ված վե րաքն նիչ բո ղո քում 
թույլ տրված խախ տում նե րը և վե րաքն նիչ բո-
ղո քը կրկին ներ կա յաց նել` ա ռաջ նորդ վե լով 
դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի 
լիար ժեք և արդ յու նա վետ ի րաց ման անհ րա-
ժեշ տու թյամբ10:

Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ օ րենս դի-
րը, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քով կար գա վո րե լով վե րաքն-
նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րո շու մը 
վճռա բե կու թյան կար գով ան մի ջա կա նո րեն բո-
ղո քար կե լու կար գը, դրա նում չի նա խա տե սել 
այն պի սի ի րա վա կար գա վո րում, ո րը հնա րա-
վո րու թյուն կտա ո րո շե լու վե րաքն նիչ բո ղո քը 
վե րա դարձ նե լուց հե տո բո ղո քում թույլ տրված 
խախ տում նե րը վե րաց նե լու և կր կին ներ կա-
յաց նե լու ժամ կե տը բո լոր այն դեպ քե րում, երբ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի` բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րո շու մը 
բո ղո քարկ վե լու արդ յուն քում կա տա րած վե րա-
նա յու մից հե տո մեր ժում է նաև վճռա բեկ բո ղո-
քը վա րույթ ըն դու նե լը11: Մենք լիո վին հա մա-
ձայն ենք ՀՀ սահ մա նադ րա կան և Վճ ռա բեկ 

10 Տե՛ս ՀՀ սահմանադրական դատարանի 07.02.2017թ. ՍԴՈ-1344 որոշումը:
11 ՏԵ՛ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 27.03.2019թ. քաղաքացիական գործ թիվ ԼԴ/3377/02/14 որոշումը:
12 Տե՛ս ՀՀ սահմանադրական դատարանի 18.04.2017թ. ՍԴՈ-1363 որոշումը: 

դա տա րան նե րի այս ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րի հետ, և որ օ րենս դի րը ՔԴՕ հե տա գա փո-
փո խու թյուն նե րը և լ րա ցում նե րը կա տա րե լիս 
պետք է հաշ վի առ նի նաև վե րը նշված ո րո շում-
նե րով ար ձա նագր ված ի րա վա կան բա ցը:

Գոր ծող ՔԴՕ 395 հոդվ. 2-րդ մա սի կա-
պակ ցու թյամբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա-
տա րանն իր ո րոշ ման մեջ ար ձա նագ րել է, որ 
վճռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ-
ման մեջ պետք է մատ նանշ վեն բո ղո քի ներ կա-
յաց ման հետ կապ ված բո լոր այն թե րու թյուն-
նե րը, ո րոնք բո ղո քի վե րա դարձ ման հիմք են 
հան դի սա նում, և որ այդ պա հան ջը բխում է 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծով սահ-
ման ված և ար դար դա տաքն նու թյան տար րը 
հան դի սա ցող՝ գոր ծի ող ջա միտ ժամ կե տում 
քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նից:

 ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նաև 
նշում է, որ վճռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու 
մա սին ո րո շու մը չի կա րող հա մար վել բո ղո քում 
նշված հիմ քով նույն գոր ծով ար դեն իսկ կա-
յաց ված վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շում12:

ՔԴՕ 423-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տի վե րա-
նայ ման բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժում է 
ՔԴՕ 372-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հիմ քե-
րով և կար գով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դա տա կան ակ տի 
վե րա նայ ման բո ղոքն ա ռանց քննու թյան է թող-
նում և վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժում է ՀՀ ՔԴՕ 
հա մա պա տաս խա նա բար 396-րդ և 397-րդ 
հոդ ված նե րով սահ ման ված հիմ քե րով և կար-
գով:

Դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման բո ղո քը 
վե րա դարձ նե լու, այն ա ռանց քննու թյան թող-
նե լու և վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու հիմ քե րի 
բա ցա կա յու թյան դեպ քում վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը բո ղոքն ստա նա լուց հե տո` մե կամս-
յա ժամ կե տում, իսկ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
ե ռամս յա ժամ կե տում կա յաց նում է նոր երևան 
ե կած կամ նոր հան գա մանք նե րով դա տա կան 
ակ տի վե րա նայ ման բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե-
լու մա սին ո րո շում:

Դա տա րա նը դա տա կան ակ տի վե րա նայ-
ման բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու վե րա բեր յալ 
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ո րո շում կա յաց նե լուց հե տո այն ու ղար կում է 
բո ղոք ներ կա յաց րած ան ձին և գոր ծին մաս-
նակ ցող այլ ան ձանց:

Դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման բո ղո-
քը վա րույթ ըն դու նե լու վե րա բեր յալ ո րոշ մամբ 
կամ գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում դա տա րա նը 
կա րող է իր նա խա ձեռ նու թյամբ կամ գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձի միջ նոր դու թյամբ կա սեց նել 
դա տա կան ակ տի կամ դրա մի մա սի կա տա-
րու մը:

Բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տի կամ դրա 
մի մա սի կա տար ման կա սե ցու մը պահ պան-
վում է մինչև բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քով 
կա յաց ված դա տա կան ակ տի օ րի նա կան ու-
ժի մեջ մտնե լը, իսկ դա տա կան ակ տի վե րա-
նայ ման վա րույ թը կարճ վե լու դեպ քում` մինչև 
այդ մա սին դա տա կան ակ տի հրա պա րա կու մը 
(ՔԴՕ 424-րդ հոդվ.):

Վե րը նշված հար ցե րով վե րաքն նիչ բո-
ղո քի քննու թյան արդ յուն քով կա յաց ված դա-
տա կան ակ տե րը ևս հ րա պա րակ վում են ՔԴՕ 
սահ մա նած կար գով:

Եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տի դեմ բեր-
ված և դա տա կան նիս տում քննված վե րաքն նիչ 

բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քով կա յաց ված ո րո-
շու մը հրա պա րակ վում է բո ղո քի քննու թյունն 
ա վար տե լուց հե տո՝ 15 օր վա ըն թաց քում: Բա-
ցա ռիկ դեպ քե րում, երբ առ կա են դա տա վո րի 
ա ռող ջա կան վի ճա կի հետ կապ ված հար գե լի 
հան գա մանք ներ, ո րոնք անհ նար են դարձ նում 
հայ տա րար ված ժամ կե տում ո րոշ ման հրա պա-
րա կու մը, դա տա րա նը կա րող է մինչև 15 օ րով 
եր կա րաձ գել ո րոշ ման հրա պա րակ ման ժամ-
կե տը՝ այդ մա սին ծա նու ցե լով գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձանց: Ըստ ո րում ո րոշ ման օ րի նա կը ոչ 
ուշ, քան դրա հրա պա րակ ման հա ջորդ օրն ու-
ղարկ վում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, ե թե 
մինչ այդ առ ձեռն նրանց չի հանձն վել (ՔԴՕ 
386-րդ հոդվ):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րը նշված ո րո-
շում նե րը պետք է բա վա րա րեն ՔԴՕ 200-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված պա հանջ նե րը: Դրանք 
պատ շաճ ձևով ու ղարկ վում են բո ղոք բե րող 
ան ձին ու գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց և հա-
մա պա տաս խան դա տա րան` այն հրա պա րա-
կե լու օր վա նից երկ շա բաթ յա ժամ կե տում (ՔԴՕ 
394-րդ, 395-րդ, 396 և 397-րդ հոդ ված ներ): 
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ներ-
կա յումս գոր ծող է լեկտ րո նա յին ար դա րա դա-
տու թյան հա մա կար գի հա մար լուրջ մար տահ-
րա վեր էր 2020 թվա կա նին Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյու նում և աշ խար հում տա րած ված 
«COVID-19» կո րո նա վի րու սա յին հի վան դու-
թյու նը (այ սու հետ նաև` Վա րակ), ո րը Ա ռող ջա-
պա հու թյան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պու-
թյան գլխա վոր տնօ րե նի` 2020 թվա կա նի մար-
տի 13-ի հայ տա րա րու թյամբ ո րակ վեց որ պես 
պան դե միա1: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյան` 16.03.2020թ. թիվ 298-Ն2 
ո րոշ մամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
հայ տա րար վեց ար տա կարգ դրու թյուն, իսկ 
Պա րե տի` 24.03.2020թ. թիվ 143 և մի շարք այլ 
ո րո շում նե րով4 կի րառ վե ցին մի շարք սահ մա-
նա փա կում ներ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան տա րած քում տե ղա շար ժի առն չու թյամբ: 
Նման ի րա վի ճա կում է լեկտ րո նա յին ար դա-
րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա ցու մը ստա ցավ 
խիստ կարևոր նշա նա կու թյուն, քա նի որ, մի 
կող մից, առ կա է անհ րա ժեշ տու թյուն պաշտ պա-
նել հան րու թյան անվ տան գու թյու նը և ա ռող ջու-
թյու նը, մյուս կող մից` ա պա հո վել ան ձի` ար դար 
դա տա կան քննու թյան ի րա վուն քը: Նման պայ-

1 Տե՛ս Adhanom T., WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19, 2020թ., https://www.
who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-oncovid-19---13-march-2020 
(08.04.2020թ.):

2 Տե՛ս ՀՀ կառավարության որոշում թիվ 298-Ն «Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն 
հայտարարելու մասի», ընդունվել է 16.03.2020թ., ՀՀՊՏ 2020.03.16/ Հատուկ թողարկում 257.5:

3 Տե՛ս Պարետի որոշում թիվ 14 «Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում տնտեսական գործունեության 
տեսակների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումների վերաբերյալ», ընդունվել է 24.03.2020թ.:

4 Տե՛ս Պարետի որոշում թիվ 2 «Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում կիրառվող սահմանափակումների 
վերաբերյալ», ընդունվել է 17.03.2020թ., Պարետի որոշում թիվ 27 «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմով 
պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում կիրառվող սահմանափակումների 
վերաբերյալ», ընդունվել է 31.03.2020թ., և այլն:

5 Տե՛ս Judiciary of England and Wales, Civil Justice In England and Wales: Protocol Regarding Remote Hearings, 2020թ., կետ 
1-ին, https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/03/Remotehearings.Protocol.Civil_.GenerallyApplicableVersion.f-
amend-24_03_20-1.pdf:

ման նե րում ա ռա վել քան կարևոր է է լեկտ րո նա-
յին ար դա րա դա տու թյան առ կա գոր ծի քա կազ-
մի պատ շաճ կի րա ռու մը, քա նի որ վեր ջինս 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ա պա հո վել ան-
ձի` ար դար դա տա կան քննու թյան ի րա վուն քի 
ի րա ցու մը` միա ժա մա նակ հնա րա վո րինս սահ-
մա նա փա կե լով ան ձանց ֆի զի կա կան շփում նե-
րը և Վա րա կի տա րա ծու մը: 

Ներ կա յումս Վա րա կի տա րած ման պայ-
ման նե րում դա տա վա րու թյուն նե րի հե ռա վար 
ի րա կա նաց մանն են ան ցում կա տա րել մի 
շարք երկ ներ: Մեծ Բ րի տա նիա յում 2020 թվա-
կա նի մար տի 20-ին ըն դուն վել է «Անգ լիա յում 
և Ո ւել սում քա ղա քա ցիա կան ար դա րա դա տու-
թյան շրջա նակ նե րում հե ռա վար դա տա վա րու-
թյուն նե րի մա սին» ար ձա նագ րու թյու նը, ո րի 
շրջա նակ նե րում սահ ման վել է, որ ներ կա յիս 
հա մա ճա րա կա յին ի րա վի ճա կը ա ռա ջաց նում է 
բո լոր հնա րա վոր դեպ քե րում հե ռա վար լսում-
նե րի անց կաց ման անհ րա ժեշ տու թյուն5: Բա ցի 
տվյալ ար ձա նագ րու թյու նից, Մեծ Բ րի տա նիա յի 
Նո րին Մե ծու թյան դա տա րան նե րի և տ րի բու-
նալ նե րի ծա ռա յու թյու նը 2020 թվա կա նի մար-
տի 18-ին հրա պա րա կել է ու ղե ցույց Վա րա կի 
բռնկման ըն թաց քում հե ռա խո սա յին և տե սա-

ԱՐՄԱՆ ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ
Իրավաբան
________________________________________________________________________________________________________

 §COVID-19¦ ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ 
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ձայ նա յին տեխ նո լո գիա նե րի օգ տա գործ ման 
վե րա բեր յալ6: 2020 թվա կա նի մար տի 28-ին 
ԱՄՆ Կա լի ֆոր նիա նա հան գի դա տա կան խոր-
հուր դը ըն դու նել է ժա մա նա կա վոր ար տա կարգ 
մի ջոց ներ Վա րա կի տա րած ման պայ ման նե-
րում դա տա րան նե րի գոր ծու նեու թյան ա պա-
հով ման նպա տա կով, ո րի շրջա նակ նե րում, ի 
թիվս այլ նի, նա խա տես վել է բո լոր հնա րա վոր 
դեպ քե րում օգ տա գոր ծել առ կա տեխ նո լո գիա-
նե րը դա տա կան լսում նե րի ի րա կա նա ցումն 
ա պա հո վե լու հա մար7: Հե ռա վար դա տա կան 
վա րույթ նե րի հա մա կարգն ակ տի վո րեն ներդր-
վում է ԱՄՆ Տե խաս նա հան գում: Ա վե լի քան 
400 դա տա վոր գրանց վել են «Zoom» հար թա-
կում, ո րի մի ջո ցով հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել 
հե ռա վար դա տա կան լսում ներ, իսկ 2020 թվա-
կա նի մար տի 23-ին դա տա վոր նե րի հա մար 
անց կաց վել է վե բի նար, ո րի շրջա նակ նե րում 
վեր ջին նե րիս ներ կա յաց վել են ծրագ րի հետ 
աշ խա տե լու հմտու թյուն նե րը, դա տա կան նիս-
տե րի ու ղիղ հե ռար ձա կում ներ ի րա կա նաց նե լու 
հնա րա վո րու թյուն տրա մադ րող գոր ծի քա կազ-
մե րը և այլն8: Ֆ րան սիա յի Հան րա պե տու թյու նը 
նույն պես ձեռ նար կել է քայ լեր հե ռա վար լսում-
նե րին ան ցում կա տա րե լու ուղ ղու թյամբ9: Հա-
մաշ խար հա յին նման զար գա ցում նե րի պա րա-
գա յում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը չէր 
կա րող զերծ մնալ հե ռա վար դա տա կան լսում-
նե րի կի րա ռու մից: 

Բարձ րա գույն դա տա կան խոր հուր դը 
24.03.2020թ. թիվ ԲԴԽ-12-Ո-25 ո րոշ մամբ, ի 
թիվս այլ նի, սահ մա նեց, որ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան բո լոր դա տա րան նե րում տե սա-
ձայ նա յին հա ղոր դակ ցու թյան հնա րա վո րու-

6 Տե՛ս HM Courts & Tribunals Service, Guidance: HMCTS telephone and video hearings during coronavirus outbreak, 
2020թ., https://www.gov.uk/guidance/hmcts-telephone-and-video-hearings-during-coronavirusoutbreak#contents 
(08.04.2020թ.):

7 Տե՛ս Judicial Council of California, Judicial Branch Administration: Response to the COVID-19 Pandemic, 2020թ., էջ 2, 
https://jcc.legistar.com/View.ashx?M=F&ID=8224138&GUID=74767244-139D-4B11-914E32AFC10CCEF1:

8 Տե՛ս Morris A., Judges Rush to Learn Video Conferencing as Shelter-In-Place Orders Spread Across Texas Metros, 2020թ., 
https://www.law.com/texaslawyer/2020/03/24/judges-rush-to-learn-video-conferencing-asshelter-in-place-orders-spread-
across-texas-metros/ (08.04.2020թ.):

9 Տե՛ս Autret V., Barriere F., Coronavirus/COVID-19: French Courts Close, Save for Emergency Proceedings; Hearings 
Conducted Remotely, 2020թ., https://www.skadden.com/insights/publications/2020/03/coronaviruscovid19-french-
courts-close (08.04.2020թ.):

10 Տե՛ս Բարձրագույն դատական խորհրդի` 24.03.2020թ. «Պարետի 2020 թվականի մարտի 24-ի «Հայաստանի 
Հանրապետության ողջ տարածքում հանրային ծառայության իրականացման նկատմամբ կիրառվող 
սահմանափակումների վերաբերյալ» թիվ 15 որոշման կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» թիվ ԲԴԽ-
12-Ո-25 որոշում, կետ 1-ին:

11 Տե՛ս ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, ընդունվել է 09.02.2018թ., ՀՀՊՏ 2018.03.05/16(1374) 
Հոդ.208, հոդված 145-րդ, մաս 1-ին։

թյունն ա պա հո վող հա մա կար գի ներդր ման մի-
ջո ցով դա տա կան նիս տե րի մեկ նար կը հայ տա-
րար վե լուն պես, դա տա վա րու թյան մաս նա կից-
նե րի հա մա ձայ նու թյամբ, դա տա կան նիս տե րը 
պետք է ի րա կա նաց վեն հե ռա վար/առ ցանց` 
բո լոր հա սա նե լի է լեկտ րո նա յին հա վել ված նե րի 
կի րառ ման մի ջո ցով10: Բարձ րա գույն դա տա-
կան խորհր դի նման ո րո շու մը հա կա սու թյուն-
ներ է ա ռա ջաց նում Օ րենսգր քի հետ հա մե մա-
տու թյան շրջա նակ նե րում, ո րոնք կա րող են 
պատ ճառ դառ նալ ան ձի` ար դար դա տա կան 
քննու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման: 

Այս պես, Օ րենսգր քի 145-րդ հոդ վա ծը 
սահ մա նում է, որ դա տա կան նիս տին տե սա-
ձայ նա յին հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց նե րի 
կի րառ մամբ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը 
կա րող են մաս նակ ցել միայն ի րենց` դա տա վա-
րու թյան մաս նա կից նե րի պատ ճա ռա բան ված 
միջ նոր դու թյուն նե րի հի ման վրա11: Վե րոնշ յալ 
ի րա վա նոր մի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ 
դա տա րա նը, օ րենսդ րա կան ներ կա յիս կար-
գա վո րում նե րի հա մա տեքս տում, ի րա վունք չու-
նի սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ դա տա կան 
նիս տերն ի րա կա նաց նել տե սա ձայ նա յին հե-
ռա հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց նե րի կի րառ մամբ` 
հե ռա վար, և դա տա րա նը դա տա կան նիս տը 
նման կերպ անց կաց նե լու ո րո շում կա րող է կա-
յաց նել միայն այն պա րա գա յում, երբ առ կա է 
դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի պատ ճա ռա բան-
ված միջ նոր դու թյուն: Հա մա ձայն ՀՀ սահ մա-
նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի` պե տա-
կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-
մին ներն ու պաշ տո նա տար ան ձինք ի րա վա սու 
են կա տա րե լու միայն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն-
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ներ, ո րոնց հա մար լիա զոր ված են Սահ մա նադ-
րու թյամբ կամ օ րենք նե րով12: Հիմք ըն դու նե լով 
ողջ վե րոգր յա լը` գտնում ենք, որ Բարձ րա գույն 
դա տա կան խորհր դի` 24.03.2020թ. թիվ ԲԴԽ-
12-Ո-25 ո րոշ ման հա մա ձայն դա տա րան նե րի 
նա խա ձեռ նու թյամբ հե ռա վար կար գով ի րա կա-
նաց ված նիս տե րը ոչ ի րա վա չափ են` ՀՀ սահ-
մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սի 
ու ժով, քա նի որ դա տա րան նե րը` որ պես պե-
տա կան մար մին ներ, օ րեն քով լիա զոր ված չեն 
սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ ի րա կա նաց նել 
դա տա կան նիս տեր տե սա ձայ նա յին հե ռա հա-
ղոր դակ ցու թյան մի ջոց նե րի կի րառ մամբ: 

Հաշ վի առ նե լով, որ Վա րա կի տա րա ծու-
մը կա րող է շա րու նա կա կան բնույթ կրել, որ 
հե տա գա յում նույն պես կա րող են ա ռա ջա նալ 
ի րա վի ճակ ներ, երբ դա տա րան նե րը ստիպ-
ված կլի նեն անց նում կա տա րել դա տա կան 
նիս տե րի` հե ռա վար կար գով ի րա կա նաց ման` 
գտնում ենք, որ առ կա է Օ րենսգր քի 145-րդ 
հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում փո փո խու թյուն ներ 
կա տա րե լու անհ րա ժեշ տու թյուն. գտնում ենք, 
որ դա տա րան նե րին անհ րա ժեշտ է վե րա պա-
հել բա ցա ռիկ հան գա մանք նե րում սե փա կան 
նա խա ձեռ նու թյամբ և կող մե րի հա մա ձայ նու-
թյամբ դա տա կան նիս տե րը տե սա ձայ նա յին 
հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց նե րի կի րառ-
մամբ անց կաց նե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե-
լու լիա զո րու թյուն: Մեծ Բ րի տա նիա յի` Նո րին 
Մե ծու թյան դա տա րան նե րի և տ րի բու նալ նե րի 
ծա ռա յու թյան` 18.03.2020թ. ու ղե ցույ ցի շրջա-
նակ նե րում նույն պես սահ ման ված է, որ դա-
տա կան լսում նե րի ի րա կա նաց ման ձևի վե րա-
բեր յալ ո րոշ ման կա յաց ման լիա զո րու թյու նը 
պետք է վե րա պահ ված լի նի դա տա վո րին13: 

Հա մա ձայն Օ րենսգր քի 145-րդ հոդ վա ծի 
6-րդ մա սի` տե սա ձայ նա յին հե ռա հա ղոր դակ-
ցու թյան մի ջոց նե րի կի րառ մամբ դա տա կան 
նիս տին մաս նակ ցե լը թույ լատ րե լու վե րա բեր-
յալ ո րո շու մը կա տար վում է հանձ նա րա րու-
թյունն ստա ցած դա տա րա նի աշ խա տա կազ մի 

12 Տե՛ս ՀՀ սահմանադրություն, ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ թողարկում Հոդ. 1118, հոդված 6-րդ, մաս 1-ին:
13 Տե՛ս HM Courts & Tribunals Service, Guidance: HMCTS telephone and video hearings during coronavirus outbreak, 

2020թ., https://www.gov.uk/guidance/hmcts-telephone-and-video-hearings-during-coronavirusoutbreak#contents 
(08.04.2020թ.):

14 Տե՛ս ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, ընդունվել է 09.02.2018թ., ՀՀՊՏ 2018.03.05/16(1374) 
Հոդ.208, հոդված 145-րդ, մաս 6-րդ։

15 Տե՛ս Науменко Е., Споры через Skype и Zoom: как работают суды при коронавирусе, 2020թ., https://pravo.ru/
story/220052/?desc_tv_1=&utm_source=ip_club,%20facebook&utm_term=%20ip%20club&utm (08.04.2020թ.):

մի ջո ցով, որն ա պա հո վում է գոր ծը քննող դա-
տա րա նի հետ տե սա ձայ նա յին հա ղոր դակց-
ման հնա րա վո րու թյու նը14: Տվ յալ նոր մի բո վան-
դա կու թյու նից բխում է, որ տե սա ձայ նա յին հե-
ռա հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց նե րի կի րառ մամբ 
դա տա կան նիս տին հնա րա վոր է մաս նակ ցել 
միայն մեկ այլ դա տա րա նի վար չա կան շեն-
քում, ին չը, գտնում ենք, լիո վին ի մաս տազր-
կում է Վա րա կի տա րած ման պայ ման նե րում 
Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի կող մից 
ըն դուն ված ո րո շու մը, քա նի որ ո րոշ ման նպա-
տակն է ի րա կա նաց նել դա տա կան նիս տե րը 
ա ռանց կող մե րի և/ կամ նրանց ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի` դա տա րան նե րի վար չա կան շեն քեր 
այ ցե լե լու անհ րա ժեշ տու թյան, մինչ դեռ Օ րենս-
գիր քը սահ մա նում է, որ դա տա կան նիս տին 
հե ռա վար կար գով մաս նակ ցող ան ձը ցան-
կա ցած պա րա գա յում պետք է գտնվի որևէ 
դա տա րա նի վար չա կան շեն քի տա րած քում: 
Միևնույն խնդիրն առ կա է Ռու սաս տա նի Դաշ-
նու թյու նում, և ի րա վա գետ Ե կա տե րի նա Ս լիվ-
կոն գտնում է, որ դա տա վա րու թյան մաս նա-
կից նե րին անհ րա ժեշտ է տրա մադ րել հնա րա-
վո րու թյուն դա տա կան նիս տին հե ռա վար կար-
գով մաս նակ ցել ի րենց նա խընտ րած վայ րից, 
որ պես բա ցա ռու թյուն նշե լով միայն դռնփակ 
դա տա կան նիս տե րը15: Հա մա միտ լի նե լով 
տվյալ կար ծի քի հետ` գտնում ենք, որ Օ րենգր-
քի 145-րդ հոդ վա ծը պետք է փո փո խու թյան են-
թարկ վի, և դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի մոտ 
հա մա պա տաս խան հնա րա վո րու թյուն նե րի 
առ կա յու թյան պա րա գա յում վեր ջինս պետք է 
ի րա վունք ու նե նա դա տա կան նիս տին հե ռա-
վար կար գով մաս նակ ցել իր նա խընտ րած վայ-
րից` ա պա հո վե լով հա մա պա տաս խան դա տա-
վա րա կան պա հանջ նե րի պահ պա նու մը, ին չի 
մա սին կխոս վի ստորև: 

Բա ցի վե րոնշ յալ խնդրից, Օ րենս գիր-
քը նաև չի նա խա տե սում հստակ կա նո նա-
կար գում ներ հե ռա վար դա տա կան լսում նե րի 
ի րա կա նաց ման կար գի վե րա բեր յալ, մինչ-
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դեռ հե ռա վար կար գով դա տա կան նիս տե րի 
անց կաց ման պա րա գա յում առ կա են մի շարք 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ին չի պա րա գա-
յում դա տա կան նիս տե րը չեն կա րող անց կաց-
վել միայն այն կար գա վո րում նե րի հի ման վրա, 
ո րոնք նա խա տես ված են սո վո րա կան կար գով` 
դա տա րա նի վար չա կան շեն քում դա տա կան 
նիս տե րի անց կաց ման առն չու թյամբ: Գտ նում 
ենք, որ Օ րենսգր քի շրջա նակ նե րում անհ րա-
ժեշտ է կա նո նա կար գել հե ռա վար կար գով դա-
տա կան նիս տե րի անց կաց ման ըն թա ցա կար-
գը, իսկ նման կար գա վո րում նե րի հա մար ե լա-
կե տա յին ու ղե նիշ ներ կա րող են հան դի սա նալ 
հետևյալ սկզբունք նե րը, ո րոնք սահ ման ված են 
2020թ. մար տի 20-ի` «Անգ լիա յում և Ո ւել սում 
քա ղա քա ցիա կան ար դա րա դա տու թյան շրջա-
նակ նե րում հե ռա վար դա տա վա րու թյուն նե րի 
մա սին» ար ձա նագ րու թյան16 շրջա նակ նե րում:

Դա տա կան վա րույ թի հրա պա րա կայ
նու թյան սկզբուն քի ա պա հո վում: Հա մա ձայն 
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան 
օ րենս գիրք» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 
11-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի՝ դա տա կան նիս տե-
րը դռնբաց են17։ Ներ կա յումս հե ռա վար կար-
գով դա տա կան նիս տե րի անց կաց ման հա մա-
տեքս տում ա ռա ջա նում են խնդիր ներ կապ ված 
դա տա կան վա րույ թի հրա պա րա կայ նու թյան 
սկզբուն քի հետ։ Հա մա ձայն Բարձ րա գույն դա-
տա կան խորհր դի` 24.03.2020թ. թիվ ԲԴԽ-
12-Ո-25 ո րոշ ման` բո լոր այն ան ձանց, ով քեր 
չեն հան դի սա նում տվյալ օ րը կոնկ րետ դա տա-
րա նում նա խա պես նշա նակ ված դա տա կան 
նիս տե րով դա տա վա րու թյան մաս նա կից ներ 
(ներ կա յա ցու ցիչ ներ), ար գել վում է մուտք գոր-
ծել ՀՀ դա տա րան նե րի վար չա կան շեն քեր18: 
Հա մա ձայն ՀՀ սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ-

16 Տե՛ս Judiciary of England and Wales, Civil Justice In England and Wales: Protocol Regarding Remote Hearings, 2020թ., 
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/03/Remotehearings.Protocol.Civil_.GenerallyApplicableVersion.f-
amend-24_03_20-1.pdf:

17 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենք, ընդունվել է 
07.02.2018թ., ՀՀՊՏ 2018.02.12/10(1368) Հոդ.143, հոդված 11-րդ, մաս 1-ին:

18 Տե՛ս Բարձրագույն դատական խորհրդի` 24.03.2020թ. «Պարետի 2020 թվականի մարտի 24-ի «Հայաստանի 
Հանրապետության ողջ տարածքում հանրային ծառայության իրականացման նկատմամբ կիրառվող 
սահմանափակումների վերաբերյալ» թիվ 15 որոշման կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» թիվ ԲԴԽ-
12-Ո-25 որոշում, կետ 2-րդ, ենթակետ 3-րդ:

19 Տե՛ս ՀՀ սահմանադրություն, ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ թողարկում Հոդ. 1118, հոդված 63-րդ, մաս 1-ին:
20 Տե՛ս ՀՀ սահմանադրություն, ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ թողարկում Հոդ. 1118, հոդված 76-րդ:
21 Տե՛ս HM Courts & Tribunals Service, Guidance: HMCTS telephone and video hearings during coronavirus outbreak, 

2020թ., https://www.gov.uk/guidance/hmcts-telephone-and-video-hearings-during-coronavirusoutbreak#contents 
(08.04.2020թ.):

վա ծի 1-ին մա սի` յու րա քանչ յուր ոք ու նի ան կախ 
և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար-
դա րա ցի, հրա պա րա կա յին և ող ջա միտ ժամ կե-
տում քննու թյան ի րա վունք19, այ սինքն` դա տա-
կան վա րույ թի հրա պա րա կայ նու թյու նը ար դար 
դա տա կան քննու թյան ի րա վուն քի էա կան բա-
ղադ րա տարր է, մինչ դեռ Բարձ րա գույն դա տա-
կան խորհր դի վե րոնշ յալ ո րոշ մամբ, գտնում 
ենք, ար դար դա տա կան քննու թյան ի րա վուն-
քի տվյալ բա ղադ րա տար րը են թարկ վել է սահ-
մա նա փակ ման, քա նի որ չի նա խա տես վել 
որևէ կա ռու ցա կարգ, ո րի կի րառ մամբ դա տա-
կան վա րույ թի` հե ռա վար կար գով անց կաց-
ման պա րա գա յում, և պե տու թյու նում ար տա-
կարգ ի րա վի ճա կի առ կա յու թյան պա րա գա յում 
(տվյալ դեպ քում` «COVID-19» կո րո նա վի րու սա-
յին հի վան դու թյան պան դե միան) կա պա հով վի 
դա տա կան վա րույ թի հրա պա րա կայ նու թյան 
սկզբուն քը: Հա մա ձայն ՀՀ սահ մա նադ րու թյան 
76-րդ հոդ վա ծի` ար դար դա տա կան քննու թյան 
ի րա վուն քը չի կա րող սահ մա նա փակ վել ան-
գամ ար տա կարգ կամ ռազ մա կան դրու թյան 
ժա մա նակ20: Հիմք ըն դու նե լով ողջ վե րոգր յա-
լը` գտնում ենք, որ նման ի րա վի ճա կից խու սա-
փե լու հա մար անհ րա ժեշտ է սահ մա նել հստակ 
կա ռու ցա կար գեր, ո րոնց մի ջո ցով կա պա հով վի 
հե ռա վար կար գով ի րա կա նաց վող դա տա կան 
նիս տե րի հրա պա րա կայ նու թյու նը: 

Նո րին Մե ծու թյան դա տա րան նե րի և տ րի-
բու նալ նե րի ծա ռա յու թյան` 18.03.2020թ. ու ղե-
ցույ ցի շրջա նակ նե րում ա ռա ջարկ վում է առ-
կա հա մա ճա րա կի պայ ման նե րում հե ռա վար 
կար գով անց կաց վող դա տա կան նիս տե րի 
ըն թաց քում թույ լատ րել լրագ րող նե րի ներ կա-
յու թյու նը դա տա կան նիս տե րի դահ լի ճում21: 
Վա րա կի պան դե միա յի պայ ման նե րում չենք 
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կա րող հա մա ձայ նել տվյալ ա ռա ջար կի հետ, 
քա նի որ գտնում ենք, որ նմա նօ րի նակ ար տա-
կարգ դրու թյան պա րա գա յում կար գա վո րում-
նե րը պետք է կազմ ված լի նեն ան ձանց մուտ քը 
դա տա րան նե րի վար չա կան շեն քեր հնա րա վո-
րինս սահ մա նա փա կե լու տրա մա բա նու թյամբ: 
Գտ նում ենք, որ սույն խնդրի լուծ ման տար բե-
րակ կա րող է լի նել դա տա կան նիս տե րի ու ղիղ 
հե ռար ձակ ման վե րա բեր յալ կար գա վոր ման 
նա խա տե սու մը այն ի րա վի ճակ նե րում, երբ այլ 
կերպ հնա րա վոր չէ և/ կամ խիստ անն պա տա-
կա հար մար է ա պա հո վել դա տա կան վա րույ-
թի հրա պա րա կայ նու թյան սկզբուն քը: Գտ նում 
ենք, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում դա տա կան 
նիս տե րի ու ղիղ հե ռար ձա կու մը կա րող է դառ-
նալ դա տա կան վա րույ թի հրա պա րա կայ նու-
թյան ա պա հով ման հիմ նա կան ե ղա նակ։ 

Դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րում: Հա-
մա ձայն «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա-
տա կան օ րենս գիրք» ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի` դա տա կան 
նիս տի ըն թացքն օ րեն քով սահ ման ված կար-
գով ար ձա նագր վում է22: Դա տա կան նիս տի 
ար ձա նագ րու մը ար դար դա տա կան քննու թյան 
ի րա վուն քի ե րաշ խա վոր ման կարևոր գոր ծիք 
է, քա նի որ հենց դա տա կան նիս տի ար ձա-
նագ րու թյան հի ման վրա դա տա կան վա րույ թի 
մաս նա կից նե րը մի շարք դեպ քե րում կա րող 
են ի րաց նել դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման 
ի րա վուն քը: Դա տա կան նիս տի ար ձա նագր-
ման կարևո րու թյան մա սին է վկա յում նաև 
Օ րենսգր քի 365-րդ հոդ վա ծը, հա մա ձայն ո րի` 
դա տա կան ակ տը բո լոր դեպ քե րում են թա կա 
է բե կան ման, ե թե գոր ծից բա ցա կա յում է դա-
տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյու նը, կամ դա-
տա կան նիս տի ար ձա նագ րու մը կա տար վել է 
այն պի սի թե րու թյուն նե րով, ո րոնք անհ նար են 
դարձ նում բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա-
կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու-
թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը պար զե լը23: 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 
հե ռա վար դա տա կան նիս տի շրջա նակ նե րում 
հա ղո րակ ցու թյունն ի րա կա նաց վում է հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րե րի օգ տա գործ մամբ, ին-

22 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենք, ընդունվել է 
07.02.2018թ., ՀՀՊՏ 2018.02.12/10(1368) Հոդ.143, հոդված 11-րդ, մաս 3-րդ:

23 Տե՛ս ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, ընդունվել է 09.02.2018թ., ՀՀՊՏ 2018.03.05/16(1374) 
Հոդ.208, հոդված 365-րդ, մաս 2-րդ, կետեր 6-րդ, 7-րդ։

չը ինք նին ազ դե ցու թյուն է ու նե նում բա նա վոր 
խոս քի լսե լիու թյան վրա` գտնում ենք, որ հե-
ռա վար կար գով դա տա կան նիս տե րի անց-
կաց ման պա րա գա յում դա տա կան նիս տի 
ար ձա նագ րու մը պետք է ի րա կա նաց վի ոչ թե 
դա տա կան նիս տի ար ձա նագր ման ըն հա նուր 
կար գով, այլ օգ տա գործ վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րի ար ձա նագ րում («recording») գոր ծա-
ռույ թի կի րառ մամբ: 

Դա տա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի 
ինք նու թյան պար զու մը հե ռա վար դա տա կան 
նիս տի ըն թաց քում: Հաշ վի առ նե լով այն հան-
գա ման քը, որ սույն աշ խա տան քի շրջա նակ-
նե րում ար դեն իսկ նշել ենք, որ ներ կա յումս 
Օ րենսգր քի 145-րդ հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում 
առ կա կար գա վո րումն առ այն, որ դա տա կան 
նիս տին հե ռա վար կար գով մաս նակ ցող ան ձը 
ցան կա ցած դեպ քում պետք է գտնվի որևէ դա-
տա րա նի վար չա կան շեն քում, ըստ մեզ, հա-
ջող ված չէ և են թա կա է փո փո խու թյան, ա պա 
հարկ ենք հա մա րում անդ րա դառ նալ նաև այն 
հար ցին, թե ինչ պես պետք է պարզ վի դա տա-
կան նիս տին մաս նակ ցող ան ձի ինք նու թյու նը, 
երբ վեր ջինս դա տա կան նիս տին մաս նակ ցում 
է իր նա խընտ րած վայ րից: 

Գտ նում ենք, որ տվյալ խնդրի կար գա վոր-
ման հա մար անհ րա ժեշտ է նա խա տե սել կար-
գա վո րում ներ առ այն, որ դա տա կան նիս տից 
ա ռաջ` ող ջա միտ ժամ կե տում, հա մա պա տաս-
խան ան ձը պետք է դա տա րան ներ կա յաց-
նի ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի օ րի նակ, 
ո րի շրջա նակ նե րում առ կա է տվյալ ան ձի լու-
սան կա րը, քա նի որ գո յու թյուն ու նեն նաև ան-
ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի տե սակ ներ, 
ո րոնց շրջա նակ նե րում առ կա չէ ան ձի լու սան-
կա րը (փաս տա բա նա կան գոր ծու նեու թյան ար-
տո նագ րի պատ ճեն), և տվ յալ ան ձը հաս տա-
տող փաս տա թուղ թը հե ռա վար կար գով ի րա-
կա նաց վող դա տա կան նիս տին մաս նակ ցող 
ան ձի կող մից պետք է ցու ցադր վի դա տա րա-
նին տե սա ձայ նա յին հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան 
հա մա պա տաս խան մի ջո ցի շրջա նակ նե րում: 

Դա տա կան նիս տի նա խա պատ րաս տու
թյուն: Քա նի որ դա տա կան նիս տե րի շրջա-
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նակ նե րում հա ճախ ներ կա յաց վում են միջ նոր-
դու թյուն ներ, ա պա ցույց ներ և այլ գրա վոր փաս-
տաթղ թեր, գտնում ենք, որ կա նո նա կարգ ման 
է են թա կա նաև հե ռա վար դա տա կան նիս տի 
շրջա նակ նե րում տվյալ փաս տաթղ թե րի ներ-
կա յաց ման կար գը: «Անգ լիա յում և Ո ւել սում 
քա ղա քա ցիա կան ար դա րա դա տու թյան շրջա-
նակ նե րում հե ռա վար դա տա վա րու թյուն նե րի 
մա սին» ար ձա նագ րու թյան շրջա նակ նե րում 
սահ ման վում է, որ Կող մե րը պետք է հե ռա վար 
կար գով ի րա կա նաց վող դա տա կան նիս տին 
վե րա բե րող բո լոր գրա վոր փաս տաթղ թե րը 
ներ կա յաց նեն դա տա րան և դա տա վա րու թյան 
մյուս մաս նա կից նե րին մինչ դա տա կան նիս տը` 
ող ջա միտ ժամ կե տում24: Հա մա միտ լի նե լով վե-
րոնշ յալ դիր քո րոշ ման հետ` գտնում ենք, որ 
Օ րենսգր քի շրջա նակ նե րում նույն պես պետք 
է սահ ման վեն հե ռա վար դա տա կան նիս տի 
անց կաց ման պա րա գա յում նիս տին վե րա բե-
րող գրա վոր փաս տաթղ թե րի նախ նա կան ներ-
կա յաց ման ժամ կետ ներ, ինչ պես նաև տվյալ 
ժամ կե տում չներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րի` 
հե ռա վար դա տա կան նիս տի շրջա նակ նե րում 
ներ կա յաց ման ար գելք (տվյալ լու ծու մը ա ռա-
ջար կում ենք կի րա ռել միայն որ պես կար ճա-

24 Տե՛ս Judiciary of England and Wales, Civil Justice In England and Wales: Protocol Regarding Remote Hearings, 2020թ., կետ 24-
րդ, https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/03/Remotehearings.Protocol.Civil_.GenerallyApplicableVersion.f-
amend-24_03_20-1.pdf:

ժամ կետ լու ծում և գտ նում ենք, որ հե ռա վար 
դա տա կան նիս տի պայ ման նե րում կող մե րի 
հա մար պետք է ա պա հով վի հնա րա վու թյուն 
հա մա պա տաս խան է լեկտ րո նա յին հար թա կի 
շրջա նակ նե րում, ո րը կա պա հո վի նաև տե սա-
ձայ նա յին հա ղոր դակ ցու թյու նը, դա տա կան 
գոր ծի մաս նա կից նե րին է լեկտ րո նա յին կար-
գով ներ կա յաց նել հա մա պա տաս խան փաս-
տաթղ թե րը, ո րոնք տե ղում կու սում նա սիր-
վեն է լեկտ րո նա յին հար թա կի շրջա նակ նե րում 
(տվյալ ա ռա ջարկն ա ռա վել ման րա մասն կներ-
կա յաց վի սույն աշ խա տան քի 2-րդ գլ խի 2-րդ 
պա րագ րա ֆի շրջա նակ նե րում)): 

Ինչ վե րա բե րում է քրեա կան և վար չա կան 
ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գե րին, ա պա 
նշենք, որ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի շրջա նակ նե րում նա խա տես ված չէ 
դա տա կան նիս տե րը հե ռա վար անց կաց նե լու 
հնա րա վո րու թյուն, ին չը, գտնում ենք, են թա-
կա է շտկման, քա նի որ դա տա կան նիս տե րի` 
հե ռա վար կար գով անց կա ցու մը պետք է լի նի 
ոչ թե լու ծում ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճակ նե րում, 
այլ մշտա պես կի րառ վող գոր ծի քա կազմ: 
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В основе формирования правового 
и демократического государства лежат 
множество принципов, в частности, институт 
прав и свобод человека, так как невозможно 
представить современное правовое 
государство с демократическим политическим 
режимом, где права и свободы человека 
не признаются, не обеспечиваются и не 
гарантируются публичной властью. Право 
на свободу собраний предусматривается 
Международной биллью по правам человека 
и Европейской конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод. Республика 
Армения и Российская Федерация как страны, 
имплементирующие международно-правовые 
нормы в национальное законодательство, 
также признали права и свободы человека, 
предусмотренные Международной биллью по 
правам человека и Европейской конвенцией 
о защите прав человека и основных свобод. 
Согласно ст. 20, части 1-ой Всеобщей 
декларации прав человека, каждый человек 
имеет право на свободу мирных собраний и 
ассоциаций1. Согласно ст. 21 Международного 
пакта о гражданских и политических правах, 
признается право на мирные собрания 
и пользование этим правом не подлежит 
никаким ограничениям, кроме тех, которые 
налагаются в соответствии с законом и которые 
необходимы в демократическом обществе в 
интересах государственной или общественной 
безопасности, общественного порядка, охраны 
здоровья и нравственности населения или 

1 Всеобщая декларация прав человека 1948 года // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.
shtml (08.09.2021г.)

2 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/pactpol.shtml (08.09.2021г.)

3 Европейская конвенция по правам человека // https://www.echr.coe.int/documents/convention_rus.pdf (08.09.2021г.) 
4 Постановление КС РФ от 04.06.2020г. N 27-П, на сайте www.consultant.ru 

защиты прав и свобод других лиц2. Согласно 
ст. 11, части 1-ой Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, 
каждый имеет право на свободу мирных 
собраний и на свободу объединения с другими, 
включая право создавать профессиональные 
союзы и вступать в таковые для защиты своих 
интересов3. Республика Армения и Российская 
Федерация носят обязанность по обеспечению 
эффективных правовых механизмов для 
реализации права на свободу собраний. 

Важность эффективной реализации права 
на свободу собраний в Российской Федерации 
подчеркнул также Конституционный суд 
России, согласно Постановлению которого, 
гарантированное Конституцией Российской 
Федерации право граждан собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикетирование 
является одним из фундаментальных и 
неотъемлемых элементов конституционно-
правового статуса личности в Российской 
Федерации как в демократическом правовом 
государстве с республиканской формой 
правления, в качестве основ конституционного 
строя которого признаются идеологическое 
многообразие, политический плюрализм 
и многопартийность и на котором лежит 
конституционная обязанность обеспечивать 
государственную защиту, включая судебную, 
прав и свобод человека и гражданина на основе 
равенства всех перед законом и судом4. 

Для эффективной и беспрепятственной 

ИННА НЕРСЕСЯН  
Преподаватель Ширакского государственного университета, 
aспирант 3-го курса кафедры конституционного права и теории права ИПП РАУ
Рецензист- Докор юридческий наук, доцент, Рузанна Акопян
________________________________________________________________________________________________________

ГАЙДПАРКИ КАК МЕСТA РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА 
СВОБОДУ СОБРАНИЙ 
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реализации права на мирные собрания не менее 
важную роль играет установленное законом 
место проведения публичного собрания. 
Места публичных мероприятий понимаются в 
нескольких значениях: 

	любые пригодные для целей конкретного 
мероприятия места, если проведение 
мероприятия не создает угрозы 
обрушения зданий и сооружений или 
иной угрозы безопасности участников 
данного публичного мероприятия, 

	специально отведенные места или 
“гайд-парки”, 

	места, в которых проведение публичного 
мероприятия запрещается,

	места на территориях объектов, 
являющихся памятниками истории и 
культуры,

	открытые и закрытые помещения, 
которые являются государственной, 
муниципальной или частной 
собственностью и пригодны для целей 
собраний,

	другие места. 
Необходимо подчеркнуть, что 

сравнительный правовой анализ 
законодательства Российской Федерации 
и Республики Армения в рамках правовых 
установок о месте проведения мирного собрания 
показал то, что в законодательстве Республики 
Армения нет таких мест публичных собраний, 
как специально отведенные места или “гайд-
парки”, которые формируются и действуют в 
особом правовом режиме и делают реализацию 
конституционного политического права на 
свободу собраний более эффективной5. 

Так, согласно части 4-ой ст. 2 закона РА 
“О свободе собраний”, место собрания - это 
являющееся государственной, муниципальной 
или частной собственностью открытое 
пространство (улица, тротуар, площадь, 
сад, парк и прочее) или строение, которое в 
целях проведения собрания доступно любому 
лицу. Согласно части 5-ой той же статьи, 
строение - это перегороженная со всех сторон 

5 Необходимо отметить, что сам термин “гайд-парк” возник на примере Лондонского гайд-парка, который славится 
как лучший пример реализации права на свободу слова и права на мирные собрания. 

6 Закона РА “о свободе собраний” от 14.04.2011 по состоянию 2021 года / www.arlis.am 

территория, которая, как правило, имеет 
перекрытие.6 Фактически, статья 2-ая закона 
РА “О свободе собраний” устанавливает места, 
где могут проводиться публичные собрания, 
однако, не устанавливает ограничений к таким 
местам, и, также не устанавливает специально 
отведенные места для публичных собраний 
(гайд-парки). Считаем важным подчеркнуть, 
что свобода в выборе места для проведения 
мирного собрания важна для эффективной 
реализации права на свободу собраний, 
однако, внесение определенных ограничений к 
местам собраний является также необходимым 
фактором с точки зрения того, что, например, 
позитивным обязательством государства 
также является охрана духовно-культурных 
недвижимых объектов Республики Армения. 
Проведение публичных мероприятий на 
территории или близко к территории духовно-
культурных недвижимых объектов может 
повредить или создать угрозу их обрушения. 
Необходимо также подчеркнуть, что могут 
быть и территории зданий, которые, исходя из 
своей архитектурной устарелости или состояния 
недостроенности также могут быть под угрозой 
обрушения в случае какого-либо многолюдного 
публичного мероприятия на их территории. В 
таких ситуациях, с одной стороны, возникает 
угроза обрушения зданий и сооружений, а 
также угроза обрушений объектов духовно-
культурного недвижимого наследия Республики 
Армения, а с другой стороны, это также 
влечет за собой вопросы безопасности также 
самих участников публичного мероприятия. 
Так, например, согласно части 1-ой статьи 8 
Федерального закона Российской Федерации 
“О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях” публичное 
мероприятие может проводиться в любых 
пригодных для целей данного мероприятия 
местах в случае, если его проведение не создает 
угрозы обрушения зданий и сооружений или 
иной угрозы безопасности участников данного 
публичного мероприятия. Условия запрета 
или ограничения проведения публичного 
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мероприятия в отдельных местах могут быть 
конкретизированы федеральными законами7. 
Федеральный закон РФ “О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях” не устанавливает такого 
ограничения права на мирное собрание, как 
запрет на проведение публичного мероприятия 
на территории объектов духовно-культурного 
недвижимого наследия, однако, фактически 
устанавливает такое условие, как “…если его 
проведение не создает угрозы обрушения 
зданий и сооружений…”. Федеральный закон 
имеет направленность защиты не только зданий 
и сооружений, которые носят угрозу обрушения 
при проведении на их территории публичного 
мероприятия, но и имеет направленность 
защиты безопасности участников публичного 
мероприятия, из чего исходит, что публичная 
власть в рамках правоприменительной 
практики должна действовать из соображений 
безопасности и охраны как зданий и 
сооружений, так и участников публичного 
мероприятия. Необходимо подчеркнуть, что 
региональным законодательством и актами 
органов местного самоуправления в субъектах 
Российской Федерации устанавливается 
перечень мест, где проведение публичного 
мероприятия разрешается (специально 
отведенные места или гайд-парки), а также 
устанавливается перечень мест, где проведение 
публичного мероприятия запрещено (чаще 
всего это территории объектов духовно-
культурного недвижимого наследия России). 
Можно привести в пример закон Самарской 
области от 6 апреля 2005 года N 105-ГД “О 
порядке подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия и обеспечении 
отдельных условий реализации прав граждан 
на проведение публичных мероприятий в 
Самарской области”, в приложениях которого 
установлен перечень мест, где проведение 
публичных мероприятий запрещено и перечень 
специально отведенных мест (гайд-парков). 

7 Федеральный закон РФ “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях” от 19.06.2004 года 
и по положению 2021 года / www.consultant.ru 

8 Постановление Конституционного суда РФ № 27-П от 04.06.2020г. / На официальном сайте КС РФ -http://www.ksrf.
ru/ 

9 https://www.interfax.ru/moscow/284100 / (14.10.2021г.)

И положения именно указанного закона были 
оспорены в Конституционном суде РФ, который 
Постановлением № 27-П от 04.06.2020 года 
постановил то, что публичные мероприятие 
должно проводится, как правило, в указанных 
местах и проведение их вне специально 
отведенных мест допускается только после 
согласования с органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или 
органом местного самоуправления8. Таким 
Постановлением Конституционный суд РФ 
фактически указал на то, что публичные 
мероприятия рекомендуется проводить в 
специально отведенных местах (гайд-парках). 
Считаем, что с одной стороны такая позиция 
Конституционного суда РФ обеспечит 
эффективное функционирование гайд-
парков, а с другой стороны такая его позиция 
никак не должна ограничивать возможность 
проведения публичных собраний в иных, не 
запрещенных федеральным законом местах. 
Считаем, что положительной направленностью 
в законодательстве Российской Федерации 
является то, что оно предусматривает такие 
специально-предусмотренные места для 
проведения публичных мероприятий, как 
гайд-парки, что на наш взгляд может быть 
положительным опытом и для других государств. 
Самым ключевым в гайд-парках является то, 
что для таких мест, отведенных для проведения 
мирного собрания, действует особый правовой 
режим, например, возможность проведения 
мирного собрания без подачи уведомления 
публичным властям9. 

Если провести сравнительно-правовой 
анализ права на публичные мирные собрания 
законодательства Российской Федерации и 
законодательства Республики Армения, то 
можно выявить то, что, как уже было отмечено 
выше, законодательный орган Армении не 
предусмотрел институт гайд-парков. Также 
важно отметить, что закон РА “О свободе 
собраний” и, также законодательство Республики 
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Армения в сфере культурно-образовательной 
жизни общества не предусматривает запрет 
на проведение публичных мероприятий на 
территориях, являющихся объектами духовно-
культурного недвижимого наследия Армении. 
Считаем, что российский аналог Лондонского 
гайд-парка может эффективно действовать 
и в Республики Армения, таким образом, 
способствовать более эффективной реализации 
права на свободу мирных собраний. Исходя 
из того, что положения о месте публичного 
собрания в законе РА “О свободе собраний” 
предусматривается статьей 2-ой, именуемой 
понятие собрания, считаем, что такая статья 
является нормой-дефиницией и, потому не 
должна предусматривать правовых положений 
касательно места проведения публичного 
собрания. Считаем, что правовые положения 
о месте публичного собрания должны 
предусматриваться отдельной статьей. 

Исходя из того, что в случае создания гайд-
парков в их отношении должны действовать 
иные правовые нормы, считаем важным 
подчеркнуть, что одной из особенности гайд-
парков является то, что при проведении 
публичных мероприятий на их территории 
необходимость подачи государственным 
органам или органам местного самоуправления 
уведомлений о проведении публичного 
мероприятия не предусматривается законом. 
В соответствии с этим должны быть внесены 
и определенные изменения в Конституцию 
Республики Армения. Согласно ст. 44, части 
2-ой Конституции Республики Армения, 
собрания, организуемые под открытым небом, 
в установленных законом случаях проводятся 
на основании уведомления, представленного в 
разумный срок. В случае внесения изменений 
в закон РА “О свободе собраний” по созданию 
нового места для проведения публичных 
мероприятий (гайд-парк) первоочередно 
возникнет необходимость внести изменения 
и в саму Конституцию Республики Армения, 
так как конституционное положение ст. 44, 
части 2-ой обязывает подачу уведомления 
для проведения публичного мероприятия, 
организуемого под открытым небом. 

Основываясь на все вышеизложенное, 

предлагаем изменить ст. 44 Конституции 
Республики Армения следующим образом: 

Статья 44. Свобода собраний
1. Каждый имеет право на свободное 

участие и организацию мирных собраний без 
оружия.

2. Законом могут устанавливаться 
ограничения на осуществление права на 
свободу собраний судей, прокуроров, 
следователей, а также служащих вооруженных 
сил, национальной безопасности, полиции и 
других военизированных органов.

3. Условия и порядок осуществления и 
защиты свободы собраний устанавливаются 
законом.

4. Свобода собраний может 
быть ограничена только законом — в 
целях государственной безопасности, 
предупреждения преступлений, защиты 
общественного порядка, здоровья и 
нравственности или основных прав и свобод 
других лиц.

Основываясь на все вышеизложенное, 
предлагаем изменить и дополнить закон РА “О 
свободе собраний” следующей статьей: 

Статья 2.1. Место собрания.
1. Место собрания - это являющееся 

государственной, муниципальной или частной 
собственностью открытое пространство 
(улица, тротуар, площадь, сад, парк и прочее) 
или строение, которое в целях проведения 
собрания доступно любому лицу. 

2. Строение это перегороженная со всех 
сторон территория, которая, как правило, 
имеет перекрытие.

3. Собрание может проводиться в любых 
пригодных для целей данного собрания местах 
в случае, если его проведение не создает 
угрозы обрушения зданий и сооружений или 
иной угрозы безопасности участников данного 
публичного мероприятия, а также если его 
проведение не создает угрозы порчи или 
обрушения объектов духовно-культурного 
недвижимого наследия Армении. 

4. Условия запрета или ограничения 
проведения публичного мероприятия 
в отдельных местах могут быть 
конкретизированы законами.
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ի րա-
կա նաց ման են թա կա պառ լա մեն տա կան վե-
րահս կո ղու թյան ձևե րի հա մա կար գա յին փո փո-
խու թյուն նե րի շար քում անհ րա ժեշտ է պառ լա-
մեն տա կան վե րահս կո ղու թյան ո լորտ ներ մու-
ծել պե տա կան շի նա րա րու թյան հա մար խիստ 
կարևոր մի տարր, ո րի գո յու թյան հնա րա վո-
րու թյու նը ժխտվել է խորհր դա յին ժա մա նաշր-
ջա նում, իսկ դրա անհ րա ժեշ տու թյու նը հետևո-
ղա կա նո րեն նսե մաց վել հետ խորհր դա յին զար-
գաց ման շրջա նում: Խոս քը պառ լա մեն տա կան 
ընդ դի մու թյան` որ պես սահ մա նադ րաի րա վա-
կան երևույ թի մա սին է, ո րը որ պես պե տա կան 
կա ռա վար ման կեն սու նա կու թյունն ա պա հո վող 
սահ մա նադ րա կան ինս տի տուտ, վա ղուց ար-
դեն ինս տի տու ցիո նա լաց վել է այս պես կոչ ված 
«հին ժո ղովր դա վա րու թյան» երկր նե րում: Այն 
հա մար վում է ժա մա նա կա կից պառ լա մեն տա-
րիզ մի կարևոր ինս տի տուտ նե րից մե կը և ի րե-
նից ներ կա յաց նում է ի րա կա նաց վող պաշ տո-
նա կան կուր սին ընդ դի մա ցող քա ղա քա կան 
գոր ծու նեու թյան տե սակ: Ճիշտ է, ընդ դի մա դիր 
գոր ծու նեու թյան ի րա վունք ներն ու ե րաշ խիք-
ներն ընդգր կող հա տուկ օ րեն քի գո յու թյու նը 
բա ցա ռիկ երևույթ է և ո լորտն ու սում նա սի րող-
նե րից Ս. Վա սիլևան բե րում է միայն Կա բո- 
Վեր դե Հան րա պե տու թյան օ րի նա կը1,2 (կղզի-
պե տու թյուն Արևմտ յան Աֆ րի կա յի ա փե րի 
մոտ): Որ պես կա նոն ընդ դի մա դիր գոր ծու նեու-
թյա նը վե րա բե րող ա ռան ձին նոր մերն ի րենց 
ամ րագ րումն են գտնում քա ղա քա կան կու սակ-
ցու թյուն նե րի, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի մա սին օ րենսդ րու թյան մեջ, ընտ րա-
կան ի րա վուն քը կար գա վո րող օ րենսդ րու թյու-

1 Տես Васильева С.В. Конституционно-правовой статус политической оппозиции. М., 2010. с 11
2 Հ. Կեսոյանն իր աշխատության մեջ նշում է այլ երկրներ ևս, որտեղ խորհրդարանական ընդդիմության մասին 

օրենքներ են գործում: Տես Հ. Կեսոյան Պետական իշխանության բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքի 
ապահովման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Երևան, 2018թ էջ 160 

3 Васильева С.В. նշվ. աշխ.-ը, էջ 12
4 Այդ մասին ավելի մանրամասն տես Brazier, Rodney, Ministers of the Crown. Oxford University Press, 1997 

նում, պառ լա մեն տի և նրա պա լատ նե րի կա նո-
նա կար գե րում և այ լուր: Այն պի սի երկր նե րում 
ինչ պի սիք են օ րի նակ Ֆ րան սիան, Պոր տու-
գա լիան, Մեծ Բ րի տա նիան ընդ դի մա դիր գոր-
ծու նեու թյու նը ճա նաչ վում է սահ մա նադ րա կան 
մա կար դա կով3: Մեծ Բ րի տա նիա յում դեռևս 
1937թ.-ին ըն դուն ված «Թա գի նա խա րար նե րի 
մա սին» ակ տում ոչ միայն այդ երկ րի վար չա պե-
տի հա մար ընդ դի մու թյան ա ռաջ նոր դը պաշ-
տո նա կան ընդ դի մա խոս է ճա նաչ վել, այլև ամ-
րագր վել է վեր ջի նիս վար ձատ րու թյու նը4:  Մեծ 
Բ րի տա նիա յում այս պես կոչ ված «ստվե րա յին 
կա ռա վա րու թյան» գոր ծու նեու թյունն ըստ էու-
թյան հասց վել է պառ լա մեն տի պա լատ նե րի 
քննար կում նե րին մաս նակ ցու թյա նը և ցան կա-
ցած պա հի վեր ջինս կա րող է իր վրա վերց նել 
կա ռա վա րու թյան գոր ծա ռույթ նե րը:Ինչ վե րա-
բե րում է պառ լա մեն տա կան գոր ծու նեու թյան 
ըն թա ցա կար գե րին ընդ հան րա պես, ա պա այս-
տեղ շատ հստակ ձևա վոր վել է կա ռա վա րող 
կու սակ ցու թյուն-ընդ դի մու թյուն ա ռանց քը և 
բ րի տա նա կան պառ լա մեն տում տե ղի ու նե ցող 
օ րենսդ րա կան ու քա ղա քա կան բո լոր ի րա դար-
ձու թյուն նե րը ներծծ ված են հենց այդ ա ռանց քի 
գոր ծու նեու թյան տրա մա բա նու թյամբ: Օ րի նակ 
ցան կա ցած օ րի նագ ծի երկ րորդ ըն թերց մամբ 
քննարկ ման ժա մա նակ այդ օ րի նագ ծի ըն դուն-
ման նպա տա կա հար մա րու թյու նը հիմ նա վո րող 
նա խա րա րի ե լույ թից հե տո, ըստ վա ղուց ար-
դեն գոր ծող ըն թա ցա կար գա յին նոր մե րի, հան-
դես է գա լիս ընդ դի մու թյան ներ կա յա ցու ցի չը, 
ո րի ճառն ըն կալ վում է ոչ միայն պաշ տո նա կան 
հայ տա րա րու թյան տես քով, այլև որ պես ամ-
բողջ ընդ դի մու թյան ընդ հան րա կան կար ծիք: 

ԵՂԻՇԵ ԲԱԶՈՅԱՆ 
«Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամի դասախոս 
________________________________________________________________________________________________________

 ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԸՆԴԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Այդ պի սի օ րի նակ նե րը Մեծ Բ րի տա նիա յի պառ-
լա մեն տա կան ըն թա ցա կար գե րում շատ են և 
հենց դա է այդ երկ րում ամ րագր ված պառ լա-
մեն տա րիզ մի դրսևոր ման հիմ նա կան ձևը: 

Պե տու թյուն նե րի մեծ մա սում ընդ դի մա-
դիր գոր ծու նեու թյան ե րաշ խիք ներն ի րաց վում 
են ա վե լի շատ ա նուղ ղա կի ձևե րով, օ րի նակ 
պառ լա մեն տա կան քննիչ հանձ նա ժո ղով-
ներ կազ մե լու ի րա վուն քի սահ ման ման կամ 
դրանց ձևա վոր ման ժա մա նակ ընդ դի մու թյա-
նը քվո տա վոր ված տե ղեր հատ կաց նե լու մի ջո-
ցով, կու սակ ցա կան հա մա մաս նա կա նու թյան 
սկզբուն քի մի ջո ցով և այլն:

Պետք է ա սել, որ հետ խորհր դա յին տա-
րած քում ընդ դի մա դիր գոր ծու նեու թյան ե րաշ-
խիք նե րի սահ ման մամբ ի րա վա կար գա վոր ման 
փոր ձեր ե ղել են 1996-97 թթ -ե րին Ռու սաս տա-
նի Դաշ նու թյու նում, սա կայն թվով ե րեք օ րի-
նագ ծե րից և ոչ մե կը չի հա ջող վել ընդգր կել 
Պե տա կան Դու մա յի օ րա կար գում, իսկ հե տա-
գա յում ՌԴ օ րենս դիր մար մինն ընդ հան րա-
պես դրա քննար կումն անն պա տա կա հար մար 
է գտել5:

Խո սե լով ընդ դի մա դիր գոր ծու նեու թյան 
մա սին պառ լա մեն տա կան վե րահս կո ղու թյան 
հա մա տեքս տում անհ նար է չնկա տել, որ այդ 
եր կու երևույթ ներն ուղ ղա կի կապ ված են ի րար 
անհ րա ժեշ տու թյան ու տրա մա բա նա կա նու-
թյան սկզբուն քա յին կա պե րով և միա ժա մա-
նակ ա պա հո վում են պե տա կան կա ռա վար ման 
արդ յու նա վե տու թյունն ու պե տու թյան դի նա միկ 
զար գա ցու մը: Հի րա վի պետք է ըն դու նել, որ 
օ րենս դիր մարմ նում գե րակ շիռ մե ծա մաս նու-
թյուն ու նե ցող և միա ժա մա նակ գոր ծա դիր ամ-
բողջ իշ խա նու թյունն ի րա կա նաց նող միևնույն 
քա ղա քա կան ու ժի փաս տա ցի կա ռա վար ման 
(իշ խա նա վար ման) պայ ման նե րում սե փա կան 
գոր ծու նեու թյան թե րու թյուն ներն ու սխալ նե րը 
բա ցա հայ տե լու տրա մա բա նու թյու նը չկա և որ-
պես հետևանք բա ցա կա յում է նաև գոր ծա դիր 
իշ խա նու թյան գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ 
պառ լա մեն տա կան խո րը և հա մա կող մա նի 

5 Салихов Д.Р. Оппозиционная деядельность в России: проблемы и перспективы «конституционное и муниципальное 
право» 2011 N 7, с 56, Այս հեղինակը նշելով, որ ընդդիմադիր գործունեության կարգավորման ուղղությամբ ՌԴ-ում 
անկասկած ինչ-որ քայլեր արվում են, այնուամենայնիվ, բաց թողում է համարում ընդդիմադիր գործունեության 
երաշխիքները սահմանող օրենքի բացակայությունը և գտնում, որ ՌԴ-ի համար քաղաքական մրցակցային թույլ 
զարգացած միջավայրը լուրջ խնդիր է: Վերջին անգամ նման օրինագիծ հեղինակել է ՌԴ կոմկուսի պառլամենտական 
խմբակցությունը, որը ՌԴ Պետական Դումային է ներկայացվել 2007թ.-ին և դարձյալ չի ընդունվել: 

վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման մո տի վա-
ցիան: Իսկ դա նշա նա կում է, որ քա ղա քա կան 
այդ պի սի կոն ֆի գու րա ցիա յով (կա ռուց ված քով) 
պե տա կան եր կու մար մին նե րի՝ Ազ գա յին ժո-
ղո վի և կա ռա վա րու թյան, սահ մա նադ րա կան 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում բա ցա կա յում է 
հա կադ րու թյուն նե րի պայ քա րի և միաս նու-
թյան դիա լեկ տի կա կան օ րեն քի զար գաց ման 
տար րը, ին չը բնա կա նա բար խիստ նվա զեց-
նում է պառ լա մեն տա կան վե րահս կո ղու թյան 
արդ յու նա վե տու թյունն ու բա ցա սա բար ազ դում 
պե տու թյան զար գաց ման գոր ծըն թա ցի վրա: 
Հետևա պես գոր ծա դիր իշ խա նու թյան կամ կա-
ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյունն ի րա պես խո-
րը և արդ յու նա վետ կեր պով կա րող է վե րահս-
կո ղու թյան են թար կել հա ջոր դող պառ լա մեն-
տա կան ընտ րու թյուն նե րում իշ խա նու թյու նը 
վերց նե լու ա մուր մո տի վա ցիա ու նե ցող, պե տու-
թյան կա ռա վար ման ի րա կա նաց վող քա ղա քա-
կա նու թյան հար ցե րում իշ խող քա ղա քա կան ու-
ժի հետ չհա մընկ նող այլ մո տե ցում ներ ու նե ցող 
և հենց այդ պատ ճա ռով վեր ջի նիս հետ մշտա-
պես հա կադր վող մեկ այլ քա ղա քա կան ու ժը, 
որն այդ պա հին պառ լա մեն տում փոք րա մաս-
նու թյուն է: 

Հետևա պես կախ ված այն հան գա ման քից, 
թե ինչ պի սի դեր ու նի ընդ դի մու թյու նը քա ղա-
քա կան հա մա կար գում ո րոշ վում է նաև պե-
տու թյան կա ռա վար ման արդ յու նա վե տու թյան 
չա փա նի շը: Հենց այդ պատ ճա ռով էլ խո սե լով 
իշ խա նու թյուն նե րի ի րա կան հա վա սա րակշ-
ռում ա պա հո վող տա րան ջատ ման հա մա-
կար գի կա ռուց ման մա սին, պետք է ա սել, 
որ այդ պի սի հա վա սա րակշ ռու թյուն կա րող է 
ա պա հով վել միայն «զսպում նե րի ու հա կակ-
շիռ նե րի»՝ ազ գա յին քա ղա քա կան մշա կույ-
թի բո լոր շեր տե րը նե րա ռող ու պե տու թյան 
զար գաց ման շահ թե լադ րող ճկուն հա մա-
կար գի մի ջո ցով, ո րը պետք է են թադ րի նաև 
հա կադ րու թյուն նե րի պայ քա րի ու միաս նու-
թյան օ րեն քի տրա մա բա նու թյամբ գոր ծող 
պե տա կան մե քե նա յի գոր ծու նեու թյան արդ-
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յու նա վե տու թյու նը ե րաշ խա վո րող իշ խա նու-
թյուն-ընդ դի մու թյուն ա ռանց քի անհ րա ժեշտ 
բա ղադ րի չի՝ պառ լա մեն տա կան ու ժեղ ընդ-
դի մու թյան ե րաշ խա վոր ված առ կա յու թյու-
նը:Ի վեր ջո, ե թե ըն դու նում ենք, որ պառ լա մեն-
տա կան վե րահս կո ղու թյու նը իշ խա նու թյուն նե-
րի տա րան ջատ ման դա սա կան հա մա կար գի 
ֆունկ ցիո նալ արդ յու նա վե տու թյունն ա պա-
հո վող «զսպում նե րի ու հա կակ շիռ նե րի» հա-
մա կար գի կարևո րա գույն տար րե րից է, ա պա 
պետք է ան վե րա պա հո րեն ըն դու նել նաև, որ 
հենց կա ռա վա րու թյան կուր սին ընդ դի մա ցող 
պառ լա մեն տա կան ընդ դի մու թյունն է հան դի-
սա նում վե րահս կո ղա կան ըն թա ցա կար գե րի 
ծան րու թյան կենտ րո նը6, իսկ ընդ դի մա դիր 
գոր ծու նեու թյան տրա մա բա նու թյու նը հան գում 
է ա ռողջ բա նա վե ճի զար գաց մանն ու հար ցե րի 
լուծ ման այ լընտ րան քա յին մո տե ցում նե րի վեր-
հան մա նը:

«Ընդ դի մու թյուն» հաս կա ցու թյու նը կազ-
մող ո րո շարկ ման սահ ման նե րի անհս տա կու-
թյունն ա ռա ջաց նում է նաև այդ ինս տի տու տի 
ոչ միան շա նակ և նույ նիսկ ոչ հա մար ժեք ըն-
կա լու մը սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի գի տու-
թյան շրջա նակ նե րում, քա նի որ դրա էու թյան 
բա ցա հայ տու մը նա խան շում է մո տե ցում նե րի 
տար բեր ե ղա նակ ներ: Լայն ի մաս տով ընդ դի-
մու թյու նը կա րե լի է ո րա կել որ պես բազ մա կար-
ծու թյան դրսևոր ման հիմ նա կան ձև կամ ան-
հա մա ձայ նու թյան ար տա հայտ ման ցան կա ցած 
օ րի նա կան ե ղա նակ, իսկ ընդ դի մու թյու նը նեղ 
ի մաս տով կա րե լի է ո րո շար կել որ պես քա ղա-
քա ցի նե րի կազ մա կեր պո րեն ա ռանձ նաց ված 
միա վո րում, ո րի գոր ծու նեու թյունն ուղղ ված 
է գոր ծող իշ խա նու թյա նը հա կազ դե լուն:7 Այս 
ո րո շարկ ման հե ղի նակ Սա լի խո վը անհ րա-
ժեշտ հա մա րե լով հստա կեց նել «իշ խա նու թյա-
նը հա կազ դել»եզ րույ թը, նշում է, որ ընդ դի մա-
դիր գոր ծու նեու թյու նը չի ո րոշ վում այդ պի սի 

6 Троицкая А. Парламентская оппозиция в системе разделения властей:организационные гарантии и доступные 
инструменты контроля « Сравнительное конституционное обозрение» 2011, N 1 էջ 68

7 Салихов Д.Р. Оппозиционная деядельность в России: проблемы и перспективы «конституционное и муниципальное 
право» 2011 N 7, էջ 53

8 Салихов Д.Р. նույն տեղում:
9 Տես Васильева С.В. Конституционно-правовой статус политической оппозиции. М., 2010. с 11
10  Հ. Կեսոյանն իր աշխատության մեջ նշում է այլ երկրներ ևս, որտեղ խորհրդարանական ընդդիմության մասին 

օրենքներ են գործում: Տես Հ. Կեսոյան Պետական իշխանության բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքի 
ապահովման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Երևան, 2018թ էջ 160 

11 Васильева С.В. նշվ. աշխ.-ը, էջ 12

գա ղա փար նե րին հա րե լու զուտ դեկ լա րա տիվ 
հայ տա րա րու թյուն նե րով, այլ ա պա ցուց վում է 
կոնկ րետ ընդ դի մա դիր գոր ծու նեու թյան ծա-
վալ մամբ8: Հաշ վի առ նե լով պառ լա մեն տա կան 
վե րահս կո ղու թյան հա մա կար գա յին փո փո խու-
թյուն նե րի ինս տի տու ցիո նա լաց ման տրա մա-
բա նու թյու նը և ել նե լով Հա յաս տա նում պառ-
լա մեն տա կան ընդ դի մու թյու նը սահ մա նադ րա-
կա նաց նե լու մեր կող մից ըն կալ վող ի մաս տից, 
պետք է ամ բող ջո վին հա մա ձայ նել փաս տա ցի 
գոր ծու նեու թյան ծա վալ մամբ իշ խա նու թյան 
հա կազ դե լուն ուղղ ված ընդ դի մու թյան հաս կա-
ցու թյա նը Սա լի խո վի տված բնո րոշ ման հետ: 
Չ բա ցար ձա կեց նե լով այս բնո րո շու մը միևնույն 
ժա մա նակ պետք է նշել, որ ընդ դի մու թյան էու-
թյա նը վե րա բե րող բա ցա հայ տում նե րի մեջ 
կան նաև այն պի սիք, ո րոնք այն բնու թագ րում 
են ոչ միայն որ պես իշ խա նու թյա նը խան գա րող 
և սահ մա նադ րա կան կար գի շրջա նակ նե րում 
այ լընտ րան քա յին լու ծում ներ ա ռա ջար կող ուժ9, 
այլև սահ մա նում են, որ քա ղա քա կան ընդ դի-
մու թյու նը հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան ու ժե-
րի միա ժա մա նակ ի րա վունքն ու պար տա կա-
նու թյունն է և ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյան 
ազ գա յին հարս տու թյու նը10: Միան գա մայն հա-
մա միտ լի նե լով ընդ դի մու թյա նը որ պես յու րա-
քանչ յուր պե տու թյան ազ գա յին ձեռք բե րում 
դի տե լու մտքի հետ պետք է նաև նկա տել, որ 
դրա բա ցա կա յու թյու նը լիո վին աղ քա տաց նում 
է քա ղա քա կան հա մա կար գը այն ի մաս տով, որ 
ա ռանց ի րա վա կան և ինս տի տու ցիո նալ մե խա-
նիզմ նե րի այդ ամ բող ջու թյան (քա ղա քա կան 
ընդ դի մու թյան) անհ նար կլի նի այ լա կար ծու-
թյան պահ պա նու մը հա սա րա կա կան-քա ղա-
քա կան հա մա կար գում11:

Ընդ դի մա դիր գոր ծու նեու թյան ի րա կա-
նա ցու մը ինք նին ուղ ղա կի կապ ու նի կոնկ րետ 
երկ րում ար մա տա վոր ված կու սակ ցա կան հա-
մա կար գի հետ և կա րող է գոր ծառ նել բազ մա-
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կու սակ ցա կա նու թյան պայ ման նե րում: Քա նի 
որ մեծ ու կա յա ցած կու սակ ցու թյուն նե րը մա-
քուր տե ղից չեն ա ռա ջա նում և դ րան ցից յու-
րա քանչ յու րը կրում է հա սա րա կու թյան ա ռան-
ձին շեր տե րի ընդ հա նուր գա ղա փա րա խո սու-
թյու նը, ա պա նշված հենց այս գոր ծոն ներն են 
արդ յուն քում ձևա վո րում գա ղա փա րա հենք և 
ա մուր կու սակ ցու թյուն նե րից բաղ կա ցած հա-
մա կար գը: Ժո ղովր դա վա րա կան սկզբունք նե-
րով կա ռուց ված պե տու թյան մեջ հա սա րա կու-
թյան տար բեր շեր տե րի գա ղա փա րա խո սու-
թյու նը կրող և նրանց շա հերն ար տա հայ տող 
այդ կու սակ ցու թյուն նե րի հրա պա րա կա յին 
քա ղա քա կան մրցակ ցա յին պայ քա րի արդ յուն-
քում է ձևա վոր վում պե տա կան իշ խա նու թյու-
նը, իսկ այդ պայ քա րի ըն թաց քում մրցակ ցա-
յին շրջա փու լի ձևով քա ղա քա կան ու ժե րի մերթ 
ընդ մերթ իշ խա նու թյան մեջ և ընդ դի մա դիր 
ճա կա տում հայտն վե լու հա ջոր դա կա նու թյունն 
ար դեն ա պա հո վում է պե տու թյան կեն սու նա-
կու թյունն ու նրա ի րա կան զար գա ցու մը:Այս 
ա ռու մով հատ կան շա կան են պրոֆ. Գամ բա-
րո վի ար տա հայ տած մտքե րը դեռևս ռու սա-
կան ա ռա ջին օ րենս դիր մարմ նի՝ Պե տա կան 
Դու մա յի ստեղ ծու մից ա ռաջ. «Քա ղա քա կան 
կու սակ ցու թյու նը հա սա րա կա կան խումբ է. 
Դա նշա նա կում է, որ այն չի ներ կա յաց նում 
ամ բողջ ժո ղովր դին կամ հա սա րա կու թյա նը, 
այլ … միայն ժո ղովր դի կամ հա սա րա կու-
թյան մասն է: Հետևա բար հա սա րա կու թյան 
մեջ միայն մեկ կու սակ ցու թյուն չի կա րող լի-
նել, մեկ մա սը են թադ րում է մյուս մա սե րին և 
յու րա քանչ յուր կու սակ ցու թյան ոչ միայն գո-
յու թյու նը, այլև զար գա ցու մը պետք է կա պել 
նրան ընդ դի մա ցող նե րից առն վազն մեկ այլ 
կու սակ ցու թյան գո յու թյան ու զար գաց ման 
հետ»12:

Ան հար ժեշտ է ի նկա տի ու նե նալ, որ կու-
սակ ցա կան հա մա կար գը հա սա րա կու թյան և 
պե տու թյան միջև գոր ծող պա սիվ մե խա նիզմ 
չէ, այլ ակ տիվ գոր ծոն, ո րը հա վա սա րա պես 
ազ դում է և՛ մե կի և՛ մյու սի վրա: Որ պես այդ պի-

12 Гамбаров Ю.С. Политические партии в их прошлом и настоящем. Спб, 1905, с 3. Հղումը Գամբարովին http://www.
litres.ru/static/or3/view/էլ. կայքից:

13 А. Арутюнян Институт президента Республики Армения. Ереван 1996, с 136
14 А. Арутюнян նշվ. աշխ. էջ 137
15 Կուսակցությունների ներքին գործերին պետության չմիջամտելու սկզբունքը գոնե ԱՊՀ տարածքում գործում է 

միայն դոկտրինալ մեկնաբանությամբ: Տես Комментарий к федеральному закону «О политических партиях». Под. 
ред. В.В. Лапаевой. М., 2002 

սին կու սակ ցա կան հա մա կար գը հա սա րա կու-
թյան ու պե տու թյան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը 
վե րար տադ րում է իր ներ սում և մո դե լա վո րում 
կա ռա վա րող ու ընդ դի մա դիր կու սակ ցու թյուն-
նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի տես քով, որ-
տեղ ընդ դի մա դիր կու սակ ցու թյուն նե րը կեր-
պա րա նա վո րում են հա սա րա կու թյա նը, իսկ 
կա ռա վա րող նե րը՝ պե տա կան ա պա րա տը13:Այս 
թե մա յին վե րա բե րող վե րը բեր ված մեր դա տո-
ղու թյուն նե րին հա մա հունչ լի նե լու ա ռու մով, 
կա րե լի է հա մա ձայն վել Ա. Հա րու թյուն յա նի 
հետ այն բա նում, որ կու սակ ցու թյուն նե րի կա-
ռա վա րող և ընդ դի մա դիր դե րա փո խա նա կու-
թյամբ դրսևոր վող կու սակ ցա կան հա մա կար գի 
ինս տի տու ցիո նալ մե խա նիզ մը հա սա րա կու-
թյան ու պե տու թյան սո ցիալ-քա ղա քա կան կա-
յու նու թյան անհ րա ժեշտ պայ մանն է14:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բազ-
մա կու սակ ցա կան հա մա կար գը ինչ պես և քա-
ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյու նը դեռևս ձևա-
վոր ման փու լում են գտնվում և այդ պայ ման-
նե րում պե տու թյու նը, որ պես քա ղա քա կան հա-
մա կար գի ար դեն ձևա վոր ված և ա մե նաու ժեղ 
տարր, պետք է հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րով 
նպաս տի իր և հա սա րա կու թյան միջև այդ բնա-
կան միջ նոր դի կա յաց մա նը՝ ա ռա ջին հեր թին 
ժո ղովր դի քա ղա քա կան կամ քի դրսևոր ման 
նպա տա կով հա մա պե տա կան ընտ րու թյուն նե-
րի շրջա նակ նե րում բո լոր կու սակ ցու թյուն նե րի 
հա մար գոր ծու նեու թյան լիա կա տար հա վա-
սար պայ ման նե րի ա պա հով մամբ և, որ պա-
կաս կարևոր չէ, կու սակ ցու թյուն նե րի ներ քին 
գոր ծե րին և նրանց փոխ հա րա բե րու թյուն նե-
րին չմի ջամ տե լով15: Վեր ջին տաս նամ յա կում 
սա կայն մի տում ներն այդ ա ռու մով խո րա նում 
են և պե տա կան հո վա նա վոր չու թյունն իշ խող 
քա ղա քա կան ու ժի նկատ մամբ ա վե լի է նկատ-
վում՝ ի վնաս ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նու-
թյու նը քննա դա տող կու սակ ցու թյուն նե րի: Այս 
մի տու մը հետ խորհր դա յին տա րած քում ո րո-
շա կի ընդ հան րու թյուն ներ է գրան ցում և քա նի 
որ Հա յաս տա նի սահ մա նադ րա կան զար գաց-
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ման ըն թաց քը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան սահ մա նադ րա կան 
փոր ձի ներ գոր ծու թյամբ, ա պա պարզ է, որ 
նույ նան ման մի տում առ կա է նաև այդ երկ րում: 
Ռու սաս տան ցի ու սում նա սի րող նե րը նկա տում 
են, որ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում ու ժե-
ղա ցել է պե տու թյան ազ դե ցու թյու նը կու սակ-
ցու թյուն նե րի նկատ մամբ, վեր ջին նե րիս թի վը 
կրճատ վել է և միա ժա մա նակ պե տու թյունն 
ինքն է ստեղ ծում ա ռանձ նաշ նորհ ված կու սակ-
ցու թյուն, ո րին ար հես տա կա նո րեն հասց նում 
են իշ խա նու թյան՝ այդ պի սով նվա զեց նե լով 
ընդ դի մա դիր կու սակ ցու թյուն նե րի ի րա վունք-
նե րը:16Այդ պի սի պայ ման նե րում, երբ կա ռա-
վա րու թյունն ամ բող ջու թյամբ ձևա վոր վում է 
քա ղա քա կան մեկ ու ժի կող մից և նրա ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը մե ծա մաս նու թյուն են կազ-
մում օ րենս դիր մարմ նում, ա պա այդ մե ծա-
մաս նու թյունն ա վե լի շուտ կա ռա վա րու թյան 
հա մա կիրն է քան ընդ դի մա խո սը: Հետևա-
բար նշա նա կում է, որ այդ կա ռա վա րու թյան 
ի րա կան հա կակ շի ռը կա րող է դառ նալ միայն 
հա տուկ ի րա վունք ներ ու նե ցող պառ լա մեն տա-
կան ու ժեղ ընդ դի մու թյու նը: Բա ցի այդ, պետք 
է ի նկա տի ու նե նալ նաև խիստ ու շագ րավ մի 
հան գա մանք. Այն պատ ճա ռով, որ նա խա-
գա հա կան հան րա պե տու թյուն նե րում գոր-
ծա դիր իշ խա նու թյան գլու խը հենց երկ րի 
նա խա գահն է և քա ղա քա կա նու թյունն ի րա-
կա նաց նում է սե փա կան պա տաս խա նատ-
վու թյամբ,վեր ջինս պառ լա մենտն ար ձա կե լու 
ի րա վունք չու նի, քա նի որ հա կա ռակ դեպ-
քում դա խախ տե լու էր իշ խա նու թյուն նե րի 
տա րան ջատ ման և հա վա սա րակշ ռու թյան 
սկզբուն քը17, ուս տի նման երկր նե րում պառ-
լա մեն տա կան վե րահս կո ղու թյա նը են թա կա 
ո լորտն ընդգր կում է նաև պե տու թյան գլխի 
գոր ծու նեու թյունն ամ բող ջու թյամբ: Մինչ դեռ 
Աֆ րի կա յի, Լա տի նա կան Ա մե րի կա յի և ԱՊՀ 
ո րոշ երկր նե րում, որ տեղ պե տա կան իշ խա-
նու թյան կազ մա կերպ ման ժո ղովր դա վա րա-
կան բա ղադ րի չը թույլ է, պե տու թյան գլու խը 
ոչ միայն իր հրա մա նագ րե րով պառ լա մեն տին 
հրա վի րում է նստաշր ջան նե րի, այլև ի րա վունք 

16 Волкова Е.А. Куда идет законодательство о политических партиях //Конституционное и муниципальное право. 2009 
N 1 с 32 

17 Տես А.Арутюнян Институт президента в постсоветских республиках:конституция и политическая реальность. Ереван 
2006. С 33

ու նի ար ձա կել օ րենս դիր մար մի նը: Թե պետ կա-
ռա վար ման խա ռը կամ կի սա նա խա գա հա կան 
հա մա կար գում նա խա գահն ի րա վա բա նո րեն 
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան գլու խը չէ, սա կայն 
նրա լիա զո րու թյուն նե րի մեծ մա սը փաս տա ցի 
գոր ծա դիր բնույ թի են և ի րա կա նում ստաց-
վում է այն պես, որ երկ րի նա խա գահն ինքն 
է ի րա կա նաց նում գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը 
երկ րում, սա կայն դուրս է որևէ վե րահս կո ղու-
թյու նից: Իսկ դա իշ խա նու թյուն նե րի տա րան-
ջատ ման և արդ յու նա վետ հա վա սա րակշռ ման 
սկզբուն քի ա ռու մով տրա մա բա նա կան չէ:

Սահ մա նադ րու թյան 2015թ.-ի փո փո խու-
թյուն նե րով Հա յաս տա նում կա ռա վար ման կի-
սա նա խա գա հա կան հա մա կար գից ան ցում 
կա տար վեց պառ լա մեն տա կան կա ռա վար ման 
մո դե լին և խորհր դա րա նա կան ա ռա ջին (ար-
տա հերթ) ընտ րու թյուն ներն անց կաց վե ցին ար-
դեն 2018թ.-ի դեկ տեմ բե րին՝ սահ մա նադ րու-
թյան ամ բողջ ծա վա լով ու ժի մեջ մտնե լուց հե-
տո: Սահ մա նադ րա կան նոր կար գա վոր մամբ 
պառ լա մեն տա կան վե րահս կո ղու թյան նոր 
գոր ծիք ներ ու ձևեր սահ ման վե ցին, ո րոն ցից 
են օ րի նակ քննիչ հանձ նա ժո ղով նե րի ստեղ-
ծու մը: Դրանց գոր ծու նեու թյան արդ յու նա վե-
տու թյան մա սին, սա կայն, կա րե լի կլի նի խո սել 
միայն ա պա գա յում՝ սահ մա նադ րա կան ո րո շա-
կի պրակ տի կա յի ձևա վո րու մից հե տո, որ պի-
սին այս պա հի դրու թյամբ դեռևս առ կա չէ: 

Քա նի որ սահ մա նադ րաի րա վա կան ներ-
կա յիս կար գա վոր մամբ կա ռա վա րու թյան գոր-
ծու նեու թյու նը վե րահս կե լուն ուղղ ված պառ-
լա մեն տա կան վե րահս կո ղու թյան ձևե րը Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բա վա րար 
արդ յու նա վետ չեն, իսկ դրանք ի րաց նե լուն 
կոչ ված պառ լա մեն տա կան ընդ դի մու թյու նը 
ի րա վունք նե րի ա ռու մով և ըստ ձևա վոր ված 
սահ մա նադ րա կան պրակ տի կա յի թույլ, անհ-
րա ժեշտ ենք գտնում ա ռան ձին կար գա վոր-
մամբ ինս տի տու ցիո նա լաց նել պառ լա մեն տա-
կան ընդ դի մու թյան, որ պես կա ռա վա րու թյան 
հա կակ շի ռի կար գա վի ճա կը և պառ լա մեն տա-
կան վե րահս կո ղու թյան ի րա կան մե խա նիզ մի 
ստեղծ ման հա մար պառ լա մեն տում ներ կա յաց-
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ված ընդ դի մա դիր քա ղա քա կան ու ժե րին հա-
տուկ ի րա վունք նե րով օժ տել: Այդ նպա տա կով 
ա ռա ջարկ վում է.

	Սահմա նադ րա կան փո փո խու թյուն կա-
տա րե լու մի ջո ցով հիմ նա կան օ րեն քում սահ-
մա նել (Ազ գա յին ժո ղո վին վե րա բե րող գլխում), 
որ Ազ գա յին ժո ղո վը վե րահս կո ղու թյուն է 
ի րա կա նաց նում երկ րի նա խա գա հի18և կա ռա-
վա րու թյան ըն թա ցիկ գոր ծու նեու թյան նկատ-
մամբ, հիմ նա կան օ րեն քի տեքստ ներ մու ծել 
«խորհր դա րա նա կան ընդ դի մու թյուն» եզ րույ թը 
և ամ րագ րել, որ նրա գոր ծու նեու թյան ե րաշ-
խիք նե րը սահ ման վում են սահ մա նադ րա կան 
օ րեն քով:

	Ըն դու նել սահ մա նադ րա կան օ րենք 
ընդ դի մա դիր գոր ծու նեու թյան մա սին19, ո րում 
պետք է սահ ման վեն դրա կար գա վոր ման 
ա ռար կան, ընդ դի մա դիր գոր ծու նեու թյան 
հաս կա ցու թյու նը, սկզբունք նե րը, սուբ յեկտ նե-
րը, նրանց ի րա վունք ներն ու գոր ծու նեու թյան 
ե րաշ խիք նե րը, ընդ դի մա դիր գոր ծու նեու թյան 
տե սակ ներն ու ձևե րը, ընդ դի մա դիր գոր ծու-
նեու թյան ե րաշ խիք նե րի հա մար պա տաս խա-
նա տու պե տա կան մար մին նե րը և այլն:

	Ընդ դի մա դիր գոր ծու նեու թյան հա մար 
տրվող ե րաշ խիք նե րի մեջ ամ րագ րել, որ կա-
ռա վա րու թյան ֆի նան սատն տե սա կան գոր-
ծու նեու թյան նկատ մամբ Ազ գա յին ժո ղո վին 
պատ կա նող վե րահս կո ղու թյունն ի րա կա նաց-
վում է պառ լա մեն տա կան ընդ դի մու թյան մի ջո-
ցով՝ Հաշ վեքն նիչ պա լա տի նա խա գա հի նշա-
նակ ման ի րա վուն քը վեր ջի նիս վե րա պա հե լով: 

18 Վիետնամի 1992թ.-ի սահմանադրությունը երկրի օրենսդիր մարմնին՝ Ազգային ժողովին, բացառիկ իրավունք 
է վերապահում գերագույն վերահսկողություն իրականացնել պետության ամբողջ գործունեության նկատմամբ 
(հոդված 83) սահմանելով, որ Ազգային ժողովը քննարկում է երկրի նախագահի հաշվետվությունները վերջինիս 
գործունեության վերաբերյալ (հոդված 84), իսկ նախագահը պատասխանատվություն է կրում իր աշխատանքի համար 
և հաշվետու է Ազգային ժողովի առջև (հոդված 102): Թեպետև Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետությունը 
կառավարման ձևով ըստ գործող 1992թ.-ի հիմնական օրենքի պառլամենտական հանրապետություն է, սակայն 
պետության գլխի նկատմամբ օրենսդիր մարմնի վերահսկողության իրավունքն ամբողջովին բխում է պետական 
իշխանության կազմակերպման ժողովրդաիշխանության սկզբունքից, լիովին համահունչ է իշխանությունների 
տարանջատման և հավասարակշռման սկզբունքին և այդ առումով շատ ուսանելի է մեր երկրի համար: Տես http://
worldconstitutions.ru/ Конституция Вьетнама; էլեկտրոնային կայքը

19 Հետաքրքիր է, որ Ղըրղզստանի օրենսդիր մարմնում՝ Ժոգորկու Քենեշում, ընդդիմադիր գործունեության մասին 
առաջին անգամ օրինագիծ է ներկայացվել դեռևս 2003թ.-ին, սակայն օժանդակություն չի ստացել: Երկրորդ 
անգամ այդպիսի օրինագիծ ներկայացվել է 2012թ.-ի նոյեմբերին, որպես այդ երկրի 2010թ.-ի սահմանադրության 
տեքստում (հոդված 70) ներմուծված պառլամենտական ընդդիմություն եզրույթի օրենսդրական լրացում: Ընդ որում 
օրինագիծը հենց Ժոգորկու Քենեշի կողմից հասարակական քննարկման դնելուց և հավանության արժանանալուց 
հետո ընդունվել է 2013թ.-ի մայիսին: Ղըրղստանը կառավարման ձևով կիսանախագահական հանրապետություն է: 
Տես http://kabar.kg/rus/politics/full/43370 էլ. կայքը, նաև Ժոգորկու Քենեշի պաշտոնական կայքը http://kenesh.kg/RU/
Articles/16332: Ընդդիմության մասին օրենք է ընդունվել և այժմ գործում է նաև Ուկրաինայում՝ 2014թ.-ի ապրիլին: 
Տես http://www.segodnya.ua/politics/pnews/rada-so-vtoroy-popytki-prinyala-zakon-ob-oppozicii էլ. կայքը:

Պառ լա մեն տա կան ընդ դի մու թյան ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րին ի րա վունք է վե րա պահ վում գլխա-
վո րել Ազ գա յին ժո ղո վի տաս ներ կու մշտա կան 
հանձ նա ժո ղով նե րից չոր սը /այդ չորս հանձ նա-
ժո ղով նե րի կազ մը ձևա վո րե լով իշ խա նու թյան 
և ընդ դի մու թյան մե կա կան ներ կա յա ցու ցիչ 
սկզբուն քով/ ինչ պես նաև ի րա վունք է վե րա-
պահ վում հա մա պե տա կան բո լոր ընտ րու թյուն-
նե րում և հան րաք վե նե րի ժա մա նակ նշա նա կել 
կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամ նե րի կե սին:

	Ա ռան ձին հոդ վա ծով սահ մա նել, որ 
ընդ դի մա դիր գոր ծու նեու թյան սուբ յեկտ նե րից 
պառ լա մեն տա կան փոք րա մաս նու թյու նը երկ-
րի նա խա գա հի և կա ռա վա րու թյան ըն թա ցիկ 
գոր ծու նեու թյան վե րահս կո ղու թյան նպա տա-
կով այդ գոր ծու նեու թյան ցան կա ցած խնդրա-
հա րույց հար ցի կա պակ ցու թյամբ ժա մա նա կա-
վոր քննիչ հանձ նա ժո ղով ստեղ ծե լու ի րա վունք 
ու նի, որն ի րա կա նաց վում է Ազ գա յին ժո ղո վում 
ներ կա յաց ված ընդ դի մա դիր բո լոր խմբակ ցու-
թյուն նե րի պա հան ջով՝ ա ռանց կա ռա վա րու-
թյան ձևա վոր մա նը մաս նակ ցած խմբակ ցու-
թյուն նե րի մաս նակ ցու թյան:

	Ընդ դի մա դիր գոր ծու նեու թյան շրջա-
նակ նե րում պառ լա մեն տա կան ընդ դի մու թյա-
նը տրվող ե րաշ խիք նե րի մեջ ամ րագ րել, որ 
վեր ջի նիս գոր ծու նեու թյու նը պար տա դիր լու-
սա բան վում է հան րա յին հե ռուս տա տե սու թյան 
և ռա դիո յի մի ջո ցով, որ ընդ դի մա դիր խմբակ-
ցու թյուն նե րին ի րենց ծրագ րե րի մա սին հան-
րու թյա նը տե ղե կաց նե լու հա մար շա բա թա կան 
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առն վազն մեկ ժամ անվ ճար ե թեր է տրա մադր-
վում հան րա յին հե ռուս տաա լիք նե րով և սահ-
մա նել, որ շա բա թա կան կտրված քով տպա գիր 
մա մու լի է ջե րում պառ լա մեն տա կան ընդ դի մա-
դիր մեկ խմբակ ցու թյա նը հատ կաց վող լու սա-
բան ման ծա վա լը չի կա րող տար բեր վել մյուս 
խմբակ ցու թյուն նե րին հատ կաց վող լու սա բան-
ման ծա վա լից ա վե լին քան տա սը տո կո սի չա-
փով: 

 Հա մոզ ված ենք, որ մեր երկ րի քա ղա քա-
կան հա մա կար գում գո նե այս ծա վա լով ինս-
տի տու ցիո նա լաց նե լով ընդ դի մու թյան առ կա-
յու թյունն ու նրա ի րա վունք նե րի ամ բող ջու-
թյու նը, դրա նով իսկ ան գամ ներ կբարձ րա նա 
պե տու թյան կա ռա վար ման արդ յու նա վե տու-
թյան աս տի ճա նը, ան հա մե մատ կմե ծա նա պե-
տու թյան կեն սու նա կու թյունն ընդ հան րա պես, 
պե տու թյան զար գաց մանն ու ղեկ ցող սահ մա-
նադ րա կան և քա ղա քա կան գոր ծըն թաց ներն 
ի րենց տրա մա բա նու թյամբ կսկսեն հա մա պա-
տաս խա նել քա ղա քա գի տու թյան մեջ ըն դուն-
ված կա նոն նե րին և աս տի ճա նա բար կվե րա նա 
խզվա ծու թյու նը ի րա վա բա նա կան ու փաս տա-
ցի սահ մա նադ րու թյան միջև:Ընդ դի մու թյան 
ինս տի տու տի սահ մա նադ րա կան ամ րագ րումն 
ան տա րա կույս կնպաս տի Ազ գա յին ժո ղո վի հե-
ղի նա կու թյան բարձ րաց մանն ինչ պես պե տա-
կան մար մին նե րի հա մա կար գում, այն պես էլ 
ազ գաբ նակ չու թյան մեջ ընդ հան րա պես: Ու ժեղ 
և ինս տի տու ցիո նալ ընդ դի մու թյան գո յու թյունն 
ինք նին կարևոր ե րաշ խիք է հատ կա պես ընտ-
րա կան գոր ծըն թաց նե րում թա փան ցի կու թյուն 
ա պա հո վե լու և քա ղա քա կան ի րա կան մրցակ-
ցա յին մթնո լորտ ձևա վո րե լու հա մար, ինչն էլ 
իր հեր թին կա րող է նպաս տել հա սա րա կու-
թյան մեջ ընտ րու թյուն նե րի վե րա բե րալ անձ-
նա վոր ված ըն կա լում նե րից և ընտ րու թյուն նե-
րի արդ յունք նե րի կան խո րոշ վա ծու թյան մա-
սին վտան գա վոր պատ կե րա ցում նե րից դե պի 

20 Քննիչ հանձնաժողովներ գործել են Հայաստանի Առաջին Հանրապետության օրենսդիր մարմնում, որոնք 
վերջինիս որոշումներով կառավարության միջոցով տեղում կարգադրություններ անելու իրավունք են ունեցել: 
Հետաքրքիր է, որ պառլամենտի հարցապնդումների հանձնաժողովը երբեմն կոչվել է նաև քննիչ, քանի որ քննում 
էր հարցապնդումների առիթ ծառայած փաստերը, կազմում եզրակացություն և ներկայացնում պառլամենտին: Ընդ 
որում այդ հանձնաժողովի անդամ էին օրենսդիր մարմնի բոլոր չորս խմբակցությունների մեկական ներկայացուցիչ: 
Առաջին Հանրապետության խորհրդարանի պրակտիկայում ստեղծվել են նաև քրեական հետապնդում հարուցելու 
իրավունքով օժտված հանձնաժողովներ: Տես Ա. Վաղարշյան Հայաստանի Առաջին Հանրապետության 
օրենսդիր իշխանության համակարգը (1918-20թթ): Երևան 2012թ. էջեր՝ 219, 220, 204: Պառլամենտական քննիչ 
հանձնաժողովների մասին մանրամասն տես А.В. Скоков Проблемы парламентских расследований:Зарубежный 
опыт и законодательство России //Государство и право., 2009 N 2 

քա ղա քա կան ա զատ մրցակ ցու թյան մի ջո ցով 
ի րա պես պա տաս խա նա տու և վե րահս կե լի 
իշ խա նու թյուն ձևա վո րե լու հնա րա վո րու թյան 
ա մուր գի տակց մա նը:

Պառ լա մեն տա կան վե րահս կո ղու թյան 
ձևե րի ինս տի տու ցիո նալ (հա մա կար գա յին) 
վե րա կա ռուց ման շրջա նակ նե րում քննարկ-
վող խնդիր նե րի լուծ մա նը վե րա բե րող ա ռա-
ջարկ նե րին պետք է դա սել նաև մեր երկ րի 
սահ մա նադ րա կան պրակ տի կա յում կի րառ վող 
պառ լա մեն տա կան վե րահս կո ղու թյան ա ռան-
ձին ձևե րի արդ յու նա վե տու թյու նը բարձ րաց-
նե լուն ուղղ ված մյուս ա ռա ջարկ նե րը: Խոս քը 
վե րա բե րում է հար ցապն դում նե րի ինս տի տու-
տին, Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո նա կարգ-օ րեն քով 
սահ ման ված մեկ նստաշր ջա նի ըն թաց քում 
հար ցապն դում ա նե լու պատ գա մա վո րա կան 
խմբակ ցու թյուն նե րի թվա յին սահ մա նա փա-
կում նե րի վե րաց մա նը, խախտ ման արդ յունք-
նե րով Ազ գա յին ժո ղո վի հա մար պար տա դիր 
քննար կում ներ անց կաց նե լու ի րա վուն քի սահ-
ման մա նը և դ րա քա ղա քա կան ու ի րա վա կան 
հետևանք նե րի պար տա դիր ամ րագր մա նը, 
կա ռա վա րու թյան նկատ մամբ անվս տա հու-
թյան ո րոշ ման բա նաձև ներ կա յաց նե լու հա-
մար հիմ նա կան օ րեն քով սահ ման ված պատ-
գա մա վոր նե րի ձայ նե րի ան հիմն բարձր շե մի 
ի ջեց մա նը (պատ գա մա վոր նե րի ձայ նե րի 1/3-ի 
փո խա րեն ձայ նե րի 1/6-ը սահ մա նե լը),պառ լա-
մեն տա կան քննու թյուն ի րա կա նաց նե լու մա սին 
ա ռան ձին օ րեն քի ըն դուն մամբ հա տուկ քննիչ 
հանձ նա ժո ղով նե րի20 մի ջո ցով կա ռա վա րու-
թյան ըն թա ցիկ գոր ծու նեու թյու նը, ինչ պես նաև 
ՀՀ Նա խա գա հի գոր ծու նեու թյու նը վե րահս կո-
ղու թյան են թար կե լու պառ լա մեն տա կան քննու-
թյան ինս տի տու տին, պե տու թյան գլխի նկատ-
մամբ իմ փիչ մեն թի ըն թա ցա կար գով ի րա կա-
նաց վող պառ լա մեն տա կան վե րահս կո ղու թյան 
յու րա հա տուկ ձևի սահ մա նադ րա կան այն պի-
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սի ձևա կեր պում նե րով ամ րագր մա նը, ո րոնք 
կդյու րաց նեն և ի րա տե սա կան կդարձ նեն վե-
րահս կո ղու թյան այդ ձևի ի րա ցու մը և այլն:

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 
օ րենս դիր մար մի նը գոր ծա դիր իշ խա նու թյան 
գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու-
թյուն է ի րա կա նաց նում նաև կա ռա վա րու թյան 
կազ մա վոր մա նը իր ու նե ցած մաս նակ ցու թյան 
մի ջո ցով, ինչ պես նաև գոր ծա դիր իշ խա նու-
թյու նը (և ոչ միայն) ներ կա յաց նող պաշ տո նա-
տար ան ձանց նշա նա կում նե րին իր մաս նակ-
ցու թյամբ ընդ հան րա պես, ա պա Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան պե տա կան մե խա նիզ մում 
Ազ գա յին ժո ղո վի դերն ի րա պես բարձ րաց նե լու  

և իշ խա նու թյան գոր ծա դիր թևը ներ կա յա ցուց-
չա կան օ րենս դիր մարմ նի նկատ մամբ ա վե լի 
վե րահս կե լի դարձ նե լու հա մար պետք է գոր ծի 
դնել սահ մա նադ րա կան այն պի սի մե խա նիզմ-
ներ, ո րոնք կա պա հո վեն երկ րի ար տա քին ու 
ներ քին քա ղա քա կա նու թյան կարևո րա գույն 
հար ցե րի մշակ ման գոր ծըն թա ցում Ազ գա յին 
ժո ղո վի անհ րա ժեշտ ներ կա յաց վա ծու թյու նը և 
կն պաս տեն հաշ վե տու, պա տաս խա նա տու իշ-
խա նու թյուն ձևա վո րե լու գոր ծըն թա ցին: Սա 
նաև ժո ղովր դաիշ խա նու թյան սահ մա նադ րա-
կան նորմ-սկզբուն քի կյան քի կոչ ման անհ րա-
ժեշ տու թյու նից է բխում:  
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Խորհր դա յին գա ղա փա րա խո սա կան 
(մարքս-լե նին յան) ի րա վա գի տու թյու նը նույն-
պես ան մասն չմնաց այն պի սի խնդրա հա րույց 
թե մա յի նկատ մամբ, ինչ պի սին սուբ յեկ տիվ 
ի րա վուն քի կա տե գո րիան է՝ իր բազ մա զան 
դրսևո րում նե րով: Այս ա ռու մով, պրոֆ. Ն. Ի. 
Աա տու զո վը նշում է. «Ի րա վուն քի բա ժա նումն 
օբ յեկ տի վի ու սուբ յեկ տի վի մինչ օրս բա նա վե-
ճա յին է: Եվ դա պա տա հա կան չէ: Տվ յալ հար-
ցը՝ ի րա վա գի տու թյան այն նեղ կետն է, ո րում 
խաչ վում են դրա գլխա վոր հիմ նախնդ րի շուրջ 
հա յացք նե րը՝ ի՞նչ է ի րա վունքն ընդ հան րա պես 
և ինչ պի սի՞ն են դրա հստակ դրսևոր ման ձևե-
րը»1: Այս կա պակ ցու թյամբ գտնում ենք, որ 
անհ րա ժեշտ է քննար կել հարցն այն մա սին, թե 
ինչ պես էր խորհր դա յին ի րա վա գի տու թյու նը 
սահ մա նում սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը՝ օբ յեկ տիվ 
ի րա վուն քի հետ դրա հա րա բե րակ ցու թյան մեջ: 
Ընդ ո րում ու շադ րու թյան դաշ տից գի տակ ցա-
բար բա ցառ վե լու են եր կու տար րեր: Ա ռա ջի նը, 
սույն աշ խա տու թյան հե ղի նա կը գործ նա կա-
նում չի շո շա փի սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի վե րա-
բեր յալ խորհր դա յին գիտ նա կան նե րի հա յացք-
նե րը, ո րոնք գո յու թյուն են ու նե ցել 20-րդ դա րի 
ա ռա ջին կե սին, քա նի որ «խորհր դա յին ի րա-
վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ սուբ յեկ տիվ 
ի րա վուն քի հիմ նախնդ րին սկսե ցին լուրջ ու-
շադ րու թյուն դարձ նել 40-րդ թ վա կա նի վեր ջում 
և 50-ա կան թվա կան նե րի սկզբին»2:

 20-րդ դա րի ա ռա ջին կե սի դուրս ընկ նե լը 
կա րե լի է բա ցատ րել նաև դրա նով, որ այն ժա-
մա նակ դեռևս չի ե ղել կա յա ցած միաս նա կան 
մո տե ցում սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի վե րա բեր յալ: 
Իսկ տվյալ կա պակ ցու թյամբ ար տա հայտ վող 
տե սու թյուն նե րը խորհր դան շում էին սուբ յեկ-

1 Տե՛ս Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. М„ 1972: էջ 103-
111:

2 Տե՛ս Селиванова О. Ю. Субъективное право: сущность, структура, ценность: дис.... канд. юрид. наук. Нижний 
Новгород, 2001: էջ 28:

տիվ ի րա վուն քի վե րա բեր յալ: Իսկ տփալ կա-
պակ ցու թյամբ ար տա հայտ վող տե սու թյուն նե րը 
խորհր դան շում էին սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի XIX 
դա րի մեկ նա բա նու թյուն նե րի պայ քա րը՝ ա վե լի 
ու ա վե լի հաս տատ վող նոր մա տի վիս տա կան 
ի րա վաըն կալ ման հետ: Գի տակ ցա բար բաց 
թող նե լով տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նը’ անհ րա-
ժեշտ է ա վե լի մեծ ու շադ րու թյուն դարձ նել հենց 
20-րդ դա րի երկ րորդ կե սին, երբ խորհր դա յին 
ի րա վա գի տու թյան մեջ ար դեն գիտ նա կան նե-
րի ճնշող մե ծա մաս նու թյան շար քում հաս տատ-
վել է մինչ օրս գո յու թյուն ու նե ցող սուբ յեկ տիվ 
ի րա վուն քի ըն կա լու մը: Երկ րոր դը, սույն աշ-
խա տու թյան մեջ ման րա մաս նո րեն չեն բա ցա-
հայտ վում այն հա մե մա տա բար սա կա վա թիվ 
գիտ նա կան նե րի տե սու թյուն նե րը, ով քեր լրիվ 
չա փով չէին հա մա միտ սուբ յեկ տիվ ի րա վուն-
քի հա մընդ հա նուր տա րած ված մեկ նա բա նու-
թյան հետ, օ րի նակ՝ Բ. Վ. Պ խա լա ձեն, Ի. Ե. 
Ֆար բե րը և այ լոք: Ի րենց հա յացք նե րը, ո րոնք 
ձգտում էին դե պի ի րա վուն քի «հո գե բա նա-
կան» ըն կա լու մը, որ պես կա նոն, են թարկ վում 
էին կոշտ քննա դա տու թյա նը և դ րա ու ժով չեն 
ստա ցել լայն տա րա ծում: Հաշ վի առ նե լով վե-
րոնշ յա լը, շա րադր ման ըն թաց քում օգ տա գործ-
վող «խորհր դա յին ի րա վա կան միտք» կամ 
«խորհր դա յին ի րա վա գի տու թյուն» բա ռա կա-
պակ ցու թյուն ներն անհ րա ժեշտ է յու րա քանչ-
յուր ան գամ մեկ նա բա նել սահ մա նա փա կո րեն, 
դրա նում չեն նե րառ վում 20-րդ դա րի ա ռա ջին 
կե սի սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի մա սին պատ կե-
րա ցում ներն ու հա յե ցա կար գե րը, ո րոնք տար-
բեր վում էին ի րա վուն քի` իբրև նոր մե րի հա-
մա կար գի նկատ մամբ ա վան դա կան հա յաց քի 
հետ:

ՀԱՅԿ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ 
ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ
Գրախոս՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գ. Սաֆարյան
________________________________________________________________________________________________________

ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 
ԴՈԿՏՐԻՆԸ
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Այս պի սով, ընդ հա նուր մե թո դա բա նա-
կան հիմ նա վո րու մը, ո րը բնո րոշ է խորհր դա-
յին ի րա վա գի տու թյան հա մար, հետևյալն է. 
«Ա մե նա լայն ի մաս տով «օբ յեկ տիվ» նշա նա կում 
է այն, ին չը գո յու թյուն ու նի գի տակ ցու թյու նից 
դուրս»3: Հա մա պա տաս խա նա բար նաև ի րա-
վուն քի երևույ թը, որն ա վան դա բար դի տարկ-
վում է ի րա վա գի տու թյան կող մից իբրև գի տակ-
ցու թյու նից դուրս գտնվող և իր օբ յեկ տի վաց ված 
ար տա ցո լումն է գտնում նոր մա տիվ-ի րա վա կան 
ակ տե րում, խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նի 
ի րա վա գետ նե րի կող մից ըն կալ վում էր իբրև 
օբ յեկ տիվ: Դա կոչ ված էր ար տա հայ տե լու այն-
պի սի կա տե գո րիան, ինչ պի սին է «ի րա վուն քը` 
օբ յեկ տիվ ի մաս տով»: Սա կայն այս տեղ խորհր-
դա յին տե սաի րա վա կան միտ քը բախ վել է հեն-
քի ու վեր նա շեն քի մա սին մարք սիս տա կան-լե-
նին յան ուս մուն քին: Հա վա նա բար, պա տա հա-
կան չէ, որ Ն. Ի. Մա տու զո վը հարց էր տա լիս 
օբ յեկ տի վի ու սուբ յեկ տի վի ի րա վունք բա ժա նե-
լու մա սին, «արդ յոք այն ընդ հան րա պես ի րա-
վա չափ է մարք սիստպ կան-լե նին յան մե թո դա-
բա նու թյան տե սա կե տից»4: Չէ որ ի րա վուն քը, 
ըստ մարք սիս տա կան ուս մուն քի, վեր նա շեն-
քա յին բնույ թի երևույթ է, իսկ դա նշա նա կում է՝ 
ա ծանց յալ է տվյալ հա սա րա կու թյու նում իշ խող 
տնտե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի տե սա կից: 
Այս ի մաս տով «որ պես օբ յեկ տի վո րեն ի րա կան 
հան դես է գա լիս հա սա րա կա կան կե ցու թյու նը՝ 
նյու թա կան ար տադ րու թյու նը, արդ յու նա բե րա-
կան հա րա բե րու թյուն ներն ու դրանց հա տուկ 
օբ յեկ տիվ օ րենք նե րը»5: Ս տաց վում է, որ օբ-
յեկտ ի վու թյան ո րա կին հա վակ նե լը, այդ պի սի 
դիր քո րոշ մա նը հա մա ձայն, կա րող են միայն 
տնտե սա կան հեն քի երևույթ նե րը, իսկ ի րա-
վուն քը, հան դի սա նա լով գա ղա փա րա խո սա-
կան վեր նա շեն քի մաս, չի կա րող բնու թագր-
վել իբրև օբ յեկ տիվ: «Ի րա վուն քը դի տարկ վող 
տի րույ թում պատ կա նում է սուբ յեկ տիվ տի րույ-
թում՝ վեր նա շեն քա յին, գա ղա փա րա խո սա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րին, ի րե նից ներ կա յաց նում 
է հա սա րա կա կան զար գաց ման սուբ յեկ տիվ 

3 Տե՛ս Алексеев С. С. Объективное в праве // Правоведение. 1971. № 1: էջ 113:
4 Տե՛ս Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. М., 1972: էջ 13-14:
5 Տե՛ս Алексеев С. С. Объективное в праве // Правоведение. 1971. № 1: էջ 113:
6 Տե՛ս Алексеев С. С. Объективное в праве // Правоведение. 1971. № 1: էջ 113:
7 Տե՛ս նույն տեղում:
8 Տե՛ս Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. М., 1972:էջ 15:
9 Տե՛ս Алексеев С. С. Նշված աշխ. էջ 114:

գոր ծոն»6,- գրում էր Ս. Ս. Ա լեք սեևը: Եվ այ նու-
հետև նա նշում էր, որ. «Ի րա վուն քը սուբ յեկ տի-
վի (գա ղա փա րա խո սա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րի) ո լոր տին պատ կա նող երևույթ ճա նա չե-
լը, և, հետևա բար, նաև դրա հա սա րա կա կան 
զար գաց ման սուբ յեկ տիվ գոր ծոն ճա նա չելն 
ար տա հայ տում է այն գլխա վո րը, ին չը հա տուկ 
է ի րա վուն քի հե տա զոտ ման նկատ մամբ դիա-
լեկ տի կա կան- նյու թա պաշ տա կան մո տեց մա-
նը»7:

Խորհր դա յին ի րա վա գի տու թյու նը` ի րա-
վուն քը օբ յեկ տի վի ու սուբ յեկ տի վի բա ժա նե լու 
հա մար, պետք է ելք գտներ այս բարդ ի րա վի-
ճա կից: Ար տա քուստ չհա վակ նե լով վեր նա շեն-
քա յին սուբ յեկ տի վու թյան մա սին պնդու մին` 
ի րա վա կան միտ քը մշա կել է կոոր դի նատ նե րի 
հետևյալ հա մա կար գը, ո րում էլ կա տար վում էր 
տվյալ բա ժա նու մը:

Ա ռա ջին հեր թին` գա ղա փար է ծա գել այն 
մա սին, որ «ի րա վուն քի բա ժա նումն օբ յեկ տի վի 
ու սուբ յեկ տի վի... ի տար բե րու թյուն, օ րի նակ, 
այն մաս նա վո րի ու հան րա յի նի բա ժա նե լուց, 
ու նի ի մա ցա բա նա կան, ճա նա չո ղա կան ծա-
գում...»8:

Այ սինքն պայ մա նա կա նո րեն երևույ թի 
ա ռա վել խո րը ոաում նա սի րու թյան նպա տակ-
նե րով կա րե լի է վե րա ծարկ վել դրա վե րա կա-
ռու ցա յին, այն է՝ նաև սուբ յեկ տիվ բնույ թից, 
քա նի որ «պարզ ար ձա նագ րու մը, որ ի րա վուն-
քը պատ կա նում է սուբ յեկ տի վի ո լոր տին, հա-
նում է ի րա վուն քում օբ յեկ տի վի մա սին հար ցի 
բուն սահ մա նու մը»9, հետևա բար նաև դա դա-
րեց նում է ցան կա ցած գի տա կան վե ճը: «Մինչ-
դեռ հա սա րա կա կան երևույթ նե րի հան դեպ 
հա ջոր դա բար նյու թա պաշ տա կան մո տե ցու մը 
կա յա նում է, պետք է հա մա րել, ոչ թե նրա նում, 
որ պես զի դրանց մի մա սը դաս վեն սուբ յեկ տի-
վի ո լոր տին և դ րա նով իսկ «փակ վի» խնդի րը, 
այլ նրա նում, որ պես զի սուբ յեկ տի վի ո լոր տին 
պատկ նող բուն երևույթ նե րում գտնել այն, ին-
չը բնու թագ րում է «օբ յեկ տի վը», և, հետևա բար, 
հա մա ձայ նեց վում է հա սա րա կա կան երևույթ-



58

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

 1
2

7
  2

0
2

2
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

նե րի ընդ հա նուր դիա լեկ տի կա կա կան-նյու թա-
պաշ տա կան մեկ նա բա նու թյան հետ»10:

Զար գաց նե լով իր տե սա կե տը, Ն.Ի. Մա-
տու զո վը գրում էր. «Բ նա կա նա բար, օբ յեկ-
տի վի ու սուբ յեկ տի վի, կախ յա լի ու ան կա խի 
սահ ման նե րը, ընդ հան րա պես, պայ մա նա կան 
են, բա ցար ձակ չեն... օբ յեկ տի վի ու սուբ յեկ տի-
վի միջև գո յու թյուն ու նեն ներ թա փան ցում ներ 
և փո խա դարձ ան ցում ներ, դրանք ոչ միայն 
հա կա ռակ չեն, այլև միաս նա կան են»11: Բա ցի 
այդ, գի տակ ցու թյու նից դուրս օբ յեկ տի վի գո-
յու թյան, մա սին ընդ հա նուր մե թո դա բա նա կան 
հղու մը ի րա վուն քի նկատ մամբ կորց նում է իր 
բա ցար ձակ բնույ թը: Բազ մա թիվ հե ղի նակ-
նե րի կար ծի քով, ի րա վուն քի վրա գի տակ ցու-
թյան ազ դե ցու թյունն ար տա հայտ վում է գո նե 
ի րա վաս տեղ ծա գոր ծու թյան շրջա նակ նե րում 
կամ դա տա վո րա կան հա յե ցո ղու թյան մի ջո ցով 
(հատ կա պես անգ լո սաք սո նա կան ի րա վա կան 
ըն տա նի քի երկր նե րում)12:

 Այ նու հետև խորհր դա յին ի րա վա գի տու-
թյան կող մից գա ղա փար է ա ռաջ մղվել օբ յեկ-
տի վի ու սուբ յեկ տի վի բա ժա նու մը՝ ի րա կա նի ու 
ա նի րա կա նի բա ժան ման հետ խառ նե լու ան-
թույ լատ րե լիու թյան մա սին, հայ տա րար վում 
է, որ դրանք լիո վին տար բեր կոոր դի նատ նե-
րի հա մա կար գեր են: Ե թե ա ռա ջի նում որ պես 
տա րան ջատ ման հիմք վերց վում է սուբ յեկ տից 
կախ վա ծու թյան աս տի ճա նը, ա պա երկ րոր դում 
կա տար վում է գո յու թյա նը՝ չգո յու թյա նը, գո-
յու թյուն ու նե ցո ղը՝ գո յու թյուն չու նե ցո ղին հա-
կադ րու թյու նը: Եվ այ նու հետև ար վում է շատ 
կարևոր մե թո դա բա նա կան ան ցում՝ ի րա կա-
նու թյու նը ճա նաչ վում է օբ յեկ տի վո րեն գո յու-
թյուն ու նե ցող, իսկ ի րա վուն քը՝ ի րա կան (ուս-
տի՝ նույն պես օբ յեկ տիվ): Այս կա պակ ցու թյամբ 
Պ. Մ. Ո-ա բի նո վի չը նկա տում է. «Ակն հայտ 
է, ի րա վուն քի ճա նա չու մը որ պես սուբ յեկ տիվ 
ի րա կա նու թյուն բա ցա ռա պես չի ժխտում (այլ, 
ընդ հա կա ռա կը, են թադ րում է) դրա դա սումն 

10 Տե՛ս Алексеев С. С. Объективное в праве// Правоведение. 1971. №1: էջ 114:
11 Տե՛ս Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. М., 1972: էջ 21
12 Տե՛ս Туманов В. А. Буржуазная правовая идеология. К критике учений о праве. М.: Наука, 1971: էջ 368; Тиунова Л. 

Б. Системные связи правовой действительности: методология и теория. СПб.: Издательство СПб. ун-та, 1991: էջ 82:
13 Տե՛ս Рабинович П. М. Право как явление общественного сознания: к дискуссии об обьективном и субьективном в 

праве // Правоведение. 1972. № 2: էջ 106-116:
14 Տե՛ս Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субьективного права. М„ 1972: էջ 23:
15 Տե՛ս Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субьективного права. М., 1972: էջ 22:
16 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 23:

ընդ հան րա պես սո ցիա լա կան ի րա կա նու թյա-
նը»: Այ նու հետև նա շա րու նա կում է. «Մյուս 
կող մից, ի րա վուն քի հան դեպ «սո ցիա լա կան 
ի րա կա նու թյուն» եզ րույ թի կի րա ռու մը ար դա-
րաց ված է միայն տփալ երևույ թի՝ օբ յեկ տի վի 
ու սուբ յեկ տի վի տե սա կե տից հե տա գա գնա-
հատ ման պայ մա նով, քա նի որ ի րա վուն քի 
«զուտ» գո յա բա նա կան, չա փա զանց վե րա ցա-
կան բնու թա գի րը (այ սինքն՝ իբրև վե րա դա սա-
յին երևույ թի) կա րող է լի նել ան բա վա րար, քիչ 
օգ տա կար»13:

 Զար գաց նե լով այդ գա ղա փա րը՝ Ն. Ի. 
Մա տու զո վը գրում էր. «...ամ բող ջո վին ճիշտ 
ու ան կաս կած միտքն այն մա սին, որ ի րա վուն-
քը «սուբ յեկ տիվ գոր ծոն» է բա զի սի հան դեպ, 
բա ցար ձա կա պես չի հա կա սում դրա՝ իբրև 
«օբ յեկ տի վո րեն ի րա կան» երևույ թի ըն կալ մա-
նը: Մե կը մյու սին չի բա ցա ռում»14: Այ նու հետև 
նա ա նում է ևս մի կարևոր նկա տա ռում. «Այդ 
ի մաս տով ի րա կան են նաև բո լոր հո գե կան 
գոր ծըն թաց նե րը, ի դեա լա կան, սուբ յեկ տիվ, 
մար դուց կախ ված ա մեն ին չը», նշա նա կում է 
նաև «սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը նույն պես «օբ յեկ-
տիվ» է, քա նի որ այն ի րա կա նում գո յու թյուն ու-
նե ցող փաստ է»15:

Սա կայն հար կա վոր է նշել, որ «օբ յեկ տի-
վու թյան» և սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի մա սին այդ 
թե զը հե տա գա յում հաշ վի չի առն վում, իսկ իբրև 
«օբ յեկ տիվ» հե ղի նակ նե րի կող մից ճա նաչ վում 
է միայն սե փա կան օբ յեկ տիվ ի րա վուն քը.

«Բեր ված դրույթ ներն ամ բող ջո վին կի-
րա ռե լի են ի րա վուն քի հաս կա ցու թյուն ներն 
օբ յեկ տիվ ու սուբ յեկ տիվ ի մաս տով բա ցատ-
րե լուն...»16: Այդ պի սի տրա մա բա նա կան վե-
րա փո խում նե րից հե տո հնա րա վո րու թյուն է 
ա ռա ջա նում խո սել օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի մա-
սին’ ա ռանց նա յե լու դրա վե րա կա ռու ցո ղա կան 
բնույ թին. «Ին չո՞ւմ կա րող է կա յա նալ գի տու թյան 
հա մար ի րա վուն քում օբ յեկ տի վի հիմ նախն դի-
րը, ե թե այն ա մե նը, ինչն այն ար տա ցո լում է, 
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օբ յեկ տիվ է: Գի տու թյունն ու սում նա սի րում է 
օբ յեկ տիվ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րը, գոր ծըն թաց նե րը, երևույթ նե րը»17:

 Ընդ ո րում, ի սկզբա նե ըն դու նե լով, որ 
ան թույ լատ րե լի է խառ նել օբ յեկ տի վի ու սուբ-
յեկ տի վի բա ժա նումն ի րա կա նի և ա նի րա կա նի 
բա ժան մա նը18, ի րա վա կան միտ քը ցույց է տա-
լիս հա կա ռա կի օ րի նա կը: Այն է, նրա նից հե տո, 
երբ ի րա վուն քը ստա ցել է «օբ յեկ տի վի» բնու-
թա գի րը «ի րա կան-ա նի րա կան» հա մա կար-
գում, ի րա վա կան դիս կուրսն անն կա տե լիո րեն 
վե րա դառ նում է «օբ յեկ տիվ - սուբ յեկ տիվ» հա-
մա կար գի մեջ: «Այս պի սով, ի րա վուն քը ճա նաչ-
վում է ա ռանձ նա հա տուկ օբ յեկ տիվ ի րո ղու-
թյուն («առ կա ի րա կա նու թյուն») նրա նից հե տո, 
երբ այն նյու թա կա նի ու գա րա փա րա խո սա կա-
նի հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ընդ-
հա նուր դա սա կարգ մա նը հա մա պա տաս խան` 
դաս ված է սուբ յեկ տի վի ո լոր տին»19,- բնու թագ-
րում էր տվյալ տրա մա բա նո րեն չհիմ նա վոր-
ված ան ցու մը Ս. Ս. Ա լեք սեևը: 

 Կա րե լի է տես նել, որ ար դեն իսկ դնե լով 
ի րա վուն քի` օբ յեկ տի վի ու սուբ յեկ տի վի բա-
ժան ման հիմ քը, խորհր դա յին ի րա վա գի տու-
թյու նը թույլ տվեց մի շարք տրա մա բա նա կան 
սխալ ներ: Ըստ էու թյան, այն բախ վել է նրա 
հետ, որ օբ յեկ տի վի ու սուբ յեկ տի վի ի րա վուն-
քի ա վան դա կան բա ժա նու մը չի տե ղա վոր վել 
այն ժա մա նակ գե րիշ խող ի րա վուն քի` իբրև 
սուբ յեկ տիվ վեր նա շեն քա յին երևույ թի մա սին 
տե սու թյան մեջ: Սա կայն, ի րա վա գի տու թյան 
հա մար դրա կան մի տու մով հա յե ցա կար գը պա-
հե լու հա մար ձեռ նարկ վել են հետևալ քայ լե րը.

1. Ա ռաջ է մղում թեզն այն մա սին, որ ճա-
նա չո ղու թյան նպա տակ նե րով և սուբ յեկ տիվ 
երևույ թում կա րող է բա ցա հայտ վել օբ յեկ տիվ 
կող մը (ա ռա ջին տրա մա բա նա կան ան հա ջոր-
դա կա նու թյու նը),

2. Տվ յալ օբ յեկ տիվ կող մը բա ցա հայտ վում 
է, հիմ նա վոր վում է ի րա վուն քի ի րա կա նու թյան 
մա սին թե զի մի ջո ցով (ընդ ո րում սուբ յեկ տիվ 

17 Տե՛ս Фарбер И. Е. К вопросу об обьективном в праве // Правоведение. 1971. № 5: էջ 102-107:
18 Տե՛ս Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субьективного права. М„ 1972: էջ 22:
19 Տե՛ս Алексеев С. С. Обьективное в праве // Правоведение. 1971. № 5: էջ 113:
20 Տե՛ս Мицкевич А. В. Некоторые вопросы учения о субьективных правах // Правоведение. 1958. N 1: էջ 28-36:
21 Տե՛ս Витрук Н. В. Теоретические проблемы субьективных прав: Н. И. Матузов. Личность. Права. Демократия. 

Теоретические проблемы субьективного права. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1972: էջ 290: (Рецензия) / Н. В. 
Витрук, В. А. Патюлин // Правоведение. 1973. № 5: էջ 117-120:

ի րա վունքն այդ ի մաս տով նույն պես ի րա կան 
է),

3. Ի րա վուն քի այն պի սի ո րա կի հի ման 
վրա, ինչ պի սին է ի րա կա նու թյու նը, եզ րա-
կա ցու թյուն է ար վում «օբ յեկ տիվ ի րա վունք» 
կա տե գո րիա յի օ րի նա չա փու թյան մա սին, այ-
սինքն՝ բա ցար ձա կաց վում է ի սկզբա նե սուբ-
յեկ տիվ երևույ թի օբ յեկ տիվ կող մը (երկ րորդ 
տրա մա բա նա կան ան հա ջոր դակւս նու թյուն),

4. Մո ռաց վում է դրույթն այն մա սին, որ 
սուբ յեկ տիվ ի րա վունքն էլ է ի րա կան, իսկ դա 
նշա նա կում է նույն չա փով հա վակ նում է օբ յեկ-
տի վու թյա նը, ինչ պես և բուն «օբ յեկ տիվ ի րա-
վուն քը» (եր րորդ տրա մա բա նա կան ան հա ջոր-
դա կա նու թյուն),

5. Տե ղի է ու նե նում ար դեն «օբ յեկ տիվ» 
ի րա վուն քի մա սին, դիս կուր սի չհիմ նա վոր ված 
վե րա դարձ «բա զիս-վեր նա շենք» հա րա բե րակ-
ցու թյան ո լորտ:

Հիմն վե լով օբ յեկ տի վի և սուբ յեկ տի վի 
ի րա վուն քի այդ պի սի բա ժան ման վրա՝ խորհր-
դա յին ի րա վա կան միտ քը հետևյալ կերպ էր 
սահ մա նում բուն այս հաս կա ցու թյուն նե րը. 
«Մեր գրա կա նու թյան մեջ բա վա կա նա չափ 
ա մուր հաս տատ վել է սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի՝ 
իբրև լիա զոր ված ան ձի հնա րա վոր վար քագ-
ծի մի ջո ցի հաս կա ցու թյու նը, ով ա պա հով ված 
է ի րա վա հա րա բե րու թյան այլ մաս նա կից նե րի 
պար տա վոր ված վար քագ ծով և այդ վար քա-
գի ծը պա հան ջե լու կա րո ղու թյամբ»20,- նկա-
տում էր Մ. Վ. Միցկևի չը: Ն. Վ. Վիտ րու կը և 
Վ. Մ. Պատ յու լի նը հետևյալ կերպ էին մո տե-
նում այս հար ցին. «Հնա րա վոր վար քագ ծի չա-
փը, ո րը ձևա կերպ վել է օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի 
նոր մում՝ կոնկ րետ սուբ յեկ տի հետ այն հա-
րա բե րե լու ժա մա նակ, հան դես է գա լիս իբրև 
տվյալ սուբ յեկ տի սուբ յեկ տիվ ի րա վունք...»21: 
Ն. Ի. Մա տու զո վի մոտ սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը’ 
«սուբ յեկտ նե րի հնա րա վո րու թյուն կամ ի րա-
վա սու թյուն է գոր ծե լու հայտ նի ե ղա նա կով այս 
(այ սինքն՝ պե տա կան) սահ մա նում նե րի շրջա-
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նակ նե րում»22: Լ.Ա. Պուս տո բաևան նկա տում 
էր, որ «ա ռա վե լա պես տա րած ված է (ո րո շա կի 
տար բե րակ նե րով ու լրա ցում նե րով) այն սահ-
մա նու մը, ո րի հա մա ձայն սուբ յեկ տիվ ի րա վուն-
քը’ սահ ման ված ու օ րեն քով ա պա հով ված մի-
ջոց է, ի րա վուն քի սուբ յեկ տի հնա րա վոր (թույ-
լատ րե լի) վար քագ ծի տե սակ»23:

Այս պի սով, խորհր դա յին ի րա վա գի տու-
թյունն ա վան դա բար սահ մա նում էր սուբ յեկ-
տիվ ի րա վուն քը «հնա րա վոր վար քագ ծի չափ» 
կամ, ծայ րա հեղ դեպ քում, «հնա րա վո րու թյուն» 
կա տե գո րիա նե րի մի ջո ցով:

Այս պի սով, խորհր դա յին ի րա վա կան 
ա վան դույ թը սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի մա սին 
հար ցի շուրջ գա լիս էր հետևյալ եզ րա կա ցու-
թյուն նե րի՝

22 Տե՛ս Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субьективного права. М., 1972: էջ 15:
23 Տե՛ս Пустобаева Л.А. Опонятии субьективного права// Правоведение.1984. №3: էջ 47-54:

1. Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը՝ հնա րա վոր 
վար քագ ծի չափ է օբ յեկ տիվ ի րա վուն-
քով սահ ման ված շրջա նակ նե րում:

2. Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը երկ րոր դա կան 
է օբ յեկ տի վի նկատ մամբ և կա տա րում է 
ծա ռա յո ղա կան գոր ծա ռույթ:

3. Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի՝ նախ կի նում 
գո յու թյուն ու նե ցած տե սու թյուն նե րի 
ողջ բազ մա զա նու թյու նից ճա նա չում է 
ստա ցել նոր մա տի վիս տա կան տե սու-
թյու նը:

4. Օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի 
հա մար միաս նա կան հաս կա ցու թյու նը 
մերժ վում էր՝ իբրև մե թո դա բա նո րեն 
չհիմ նա վոր ված:
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Զին վո րա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
շար քը զե տեղ ված է «քրեա կան օ րենսգր քի 32-
րդ գլ խում, ո րը կոչ վում է «Զին վո րա կան ծա-
ռա յու թյան կար գի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու-
թյուն ներ» և պա րու նա կում է 27 հան ցա կազմ, 
ո րոնք ոտնձ գում են միաբ նույթ հա սա րա կա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րի դեմ: Այս տե ղից կա-
րե լի է եզ րա կաց նել, որ այս գլխում նա խանշ-
ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի սե ռա յին և տե-
սա կա յին օբ յեկտ նե րը հա մընկ նում են, դրանք 
քրեա կան օ րենսգր քով պաշտ պան վող այն հա-
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներն են, ո րոնք 
ա ռա ջա նում են զին վո րա կան ծա ռա յու թյան՝ 
որ պես պե տա կան ծա ռա յու թյան հա տուկ տե-
սա կի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում1:

Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գի դեմ 
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա-
հայ տու մը մար տա կան կար գա պա հու թյու նը 
բարձ րաց նե լու կարևոր նա խա պայ ման նե րից 
է: Հետևա բար, նախևա ռաջ, կարևոր է պար-
զել «զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն» եզ րույ թի 
հաս կա ցու թյու նը և բո վան դա կու թյու նը, որն 
օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված է «Զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյան և զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա-
կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի2 3-րդ հոդ վա ծում. «1. 
Զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նը Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան զին ված ու ժե րում և այլ 
զոր քե րում օ րեն քով սահ ման ված պե տա կան 
ծա ռա յու թյան հա տուկ տե սակ է»: Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան զին ված ու ժե րում և այլ 
օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով զին վո-
րա կան ծա ռա յու թյուն անց նող ան ձինք հա մար-
վում են զին ծա ռա յող:

1 Մանրամասն տես՝ Аветисян С. С. Воинские преступления: теория и практика, Ереван, 2001:
2 Տե՛ս «ՀՀՊՏ N 73 (1348) 6.12.2017:
3 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս (վեցերորդ հրատ.): Երևանի պետական 

համալսարան: Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2012, էջ 945:

Զին ված ու ժե րում զին վո րա կան ծա ռա-
յու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե-
րի վտան գա վո րու թյան աս տի ճա նը ա ռա վել 
բարձր է, քա նի որ դրանք ուղղ ված են ոչ միայն 
ան մի ջա կան օբ յեկ տի՝ զին վո րա կան ծա ռա յու-
թյան սահ ման ված կար գի, այլև բա նա կի մար-
տու նա կու թյան և, վեր ջին հաշ վով՝ պե տու թյան 
անվ տան գու թյան դեմ:

Ըստ գոր ծող ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի’ 
32-րդ գլ խում զե տեղ ված հւսնցա կազ մե րի վեր-
լու ծու թյու նից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ զին-
վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գի դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյուն ներ են հա մար վում այն 
ա րարք նե րը, ո րոնք ուղղ ված են զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյան սահ ման ված կար գի դեմ և կա-
տար վում են զին ծա ռա յող նե րի, ինչ պես նաև 
պա հես տա զո րում ընդգծ ված այն քա ղա քա ցի-
նե րի կող մից, ով քեր անց նում են վար ժա կան 
հա վաք նե րի3:

Անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ ՀՀ քրեա կան 
օ րենս գիր քը չի տա լիս զին վո րա կան ծա ռա յու-
թյան կար գի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյան 
սահ մա նու մը, քա նի որ այն ի րա վա ցիո րեն դի-
տարկ վում է որ պես հան ցա գոր ծու թյան ընդ-
հա նուր սահ մա նու մի ա ռան ձին դրսևո րում, 
հետևա րար այս հան ցա գոր ծու թյան տե սա կին 
բնո րոշ են հան ցա գոր ծու թյան բո լոր ընդ հա նուր 
հատ կա նիշ նե րը: Այ դու հան դերձ, զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյան կար գի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր-
ծու թյուն ներն ընդ հա նու րի հետ մեկ տեղ ու նեն 
նաև բնու թագ րա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
ներ, ո րոնք հան գում են հետևյա լին. Ոտնձ գու-
թյան ա ռանձ նա հա տուկ օբ յեկտ՝ զին վո րա կան 

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

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ 
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
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ծա ռա յու թյան սահ ման ված կարգն է, ո րը սահ-
մա նա փակ վում է ՀՀ օ րենք նե րով4, զին վո րա-
կան կա նո նա կար գե րով, ՀՀ վար չա պե տի և 
կա ռա վա րու թյան ո րո շում նե րով, ՀՀ պաշտ-
պա նու թյան նա խա րա րի և զո րա մա սե րի պե-
տե րի հրա ման նե րով և այլն:

Մի շարք ժա մա նա կա կից գիտ նա կան ներ 
ա ռա ջար կում են հրա ժար վել հան ցա գոր ծու-
թյան օբ յեկ տի որ պես հա սա րա կա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի մա սին հիմ նադ րույ թից: Ն.Ի. 
Զա գո րոդ նի կո վը գտնում է, որ օբ յեկ տի որ-
պես հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
ա վան դա կան հաս կա ցո ղու թյու նը, հիմն վում է 
վե րա ցա կան, գա ղա փա րա կան կար գա խոս նե-
րի վրա, ո րոնք ար հես տա կա նո րեն ներդր ված 
են մեր ի րա կա նու թյուն5:Ա.Վ. Պաշ կովս կա յան, 
հե տա զո տե լով օբ յեկ տի որ պես ի րա վա կան 
բա րի քի տե սու թյա նը վե րա դառ նա լու հնա րա-
վո րու թյան մա սին հար ցը, եզ րա կաց նում է, որ 
«հան ցա գոր ծու թյան օբ յեկ տը քրեա կան օ րեն-
քով պահ պան վող սո ցիա լա պես նշա նա կա լից 
ար ժեք ներ, շա հեր, բա րիք ներ է, ո րոնց հան-
դեպ ուղղ ված է ան ձը, ով կա տա րել է հան ցա-
գոր ծու թյու նը6»: 

Ա. Տեր-Ա կո պո վը են թադ րում է, որ հա սա-
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի որ պես հան-
ցա գոր ծու թյան օբ յեկ տի ըն դու նու մը վեր ջին-
ներն ա ռա ջին տեղն է դնում: Ս տաց վում է, որ 
օ րեն քը պահ պա նում է հա սա րա կա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րի սահ ման ված կար գը:  Սա-
կայն ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներն ի րա վա կան 
պահ պա նու թյան մե խա նիզ մում խա ղում են 
կարևոր դեր, ո րի բնույ թը կա յա նում է սո ցիա-
լա կան կար գի ո րո շա կի բա րիք նե րի պաշտ պա-
նու թյան ի րա վա կան ա պա հով ման մեջ: «Հա-
րա բե րու թյունն նե րի կար գի խախ տու մը որ-
պես սպա նու թյան էու թյուն հա մա րե լը, ո րոնք 
պահ պա նում են մար դու կյան քը, նշա նա կում 
է ար ժեք նե րը ոտ քից գլուխ խառ նել, ճա նա չել 

4 Տե՛ս «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» 29 նոյեմբերի 2017 թվականի Հ0-195-Ն 
ՀՀ օրենքը//ՀՀՊՏ N 73 (1348) 6.12.2017, «Պաշտպանության մասին» 29 նոյեմբերի 2017 թվականի Հ0-196- Ն ՀՀ 
օրենքը //ՀՀ ՊՏ N 73 (1348) 6.12.2017:

5 Տե՛ս Загородников Н.И. Объект преступления: от идеологизации содержания к естественному понятию // 
Межвузовский сборник научных трудов. - М., 1994, էջ 5-21:

6 Տե՛ս Курс уголовного права. В 2 т. Т. 1. Общая часть /Под ред. Н.Ф.Кузнецовой, И.М.Тяжковой -М., 1999,էջ 201:
7 Տե՛ս ТерАкопов А.А. Ответственность за нарушения специальных правил поведения. -М.: Юрид. лит.,1995,էջ 10:
8 Տե՛ս Российское уголовное право. Особенная часть. Учебник под редакцией М.П.Журавлёва и С.Н.Никулина ֊ М.: 

изд. «Спайк». 1998, (էջ 433:
9 Տե՛ս Зателепин О.К. Объект преступления против военной службы: Дисс......канд. юрид. Наук /Военный университет. 

֊М., 1999, 211 էջ:

որ պես ար ժե քի հիմք ոչ թե մար դուն, այլ հա-
րա բե րու թյուն նե րը, ո րում ին քը նե րառ ված է, և 
ո րոնք առ կա են նրա հա մար»7: 

Զար գաց նե լով հան ցա գոր ծու թյան օբ յեկ-
տի վե րա բեր յալ նոր հիմ նադ րույ թը, Ա.Ա. Տեր-
Ա կո պո վը, Խ.Մ. Ախ մե խա շի նը տա լիս են նոր 
սահ մա նում նաև զին վո րա կան հան ցա գոր ծու-
թյան օբ յեկ տին: Նրանք ել նում են նրա նից, որ 
զին վո րա կան հան ցա գոր ծու թյան հիմ նա կան 
նյու թա կան նա խան շա նը զոր քե րի ռազ մա կան 
պատ րաս տա կա նու թյունն է, ո րը չի կա րող վե-
րագր վել ոչ ռազ մա կան ի րա վուն քին, ոչ ռազ-
մա ծա ռա յո ղա կան հա րա բե րու թյուն նե րին: 

Զոր քե րի ռազ մա կան պատ րաս տա կա-
նու թյունն իր հեր թին հան դես է գա լիս որ պես 
պե տու թյան ռազ մա կան անվ տան գու թյան հիմ-
նա կան գոր ծոն: Վե րո շա րադր յա լը հան դես 
է գա լիս որ պես Ա.Ա. Տեր-ՍԼ կո պո վի և Խ.Մ. 
Ախ մետ շի նա յի կող մից որ պես պե տու թյան 
ռազ մա կան անվ տան գու թյան և զին վո րա կան 
ծա ռա յու թան դեմ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի օբ-
յեկտ, ո րը հաս կաց վում է որ պես ռազ մա կան 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րից երկ րի պաշտ պան-
վա ծու թյան վի ճակ8:

Մեր կար ծի քով, նշված հիմ նադ րույ թի հետ 
պետք է հա մա ձայն վել: Զին վո րա կան հան ցա-
գոր ծու թյան ինչ պես սե ռա յին, այն պես էլ տե-
սա կա յին, օբ յեկ տի յու րա հատ կու թյու նը սահ-
ման վում է կա նո նագր քա յին հա րա բե րու թյուն-
նե րի բնույ թով ու նպա տա կով:

Հե տա գա մշա կում նե րը զին վո րա կան 
հան ցա գոր ծու թյան օբ յեկ տի տվյալ հիմ նադ-
րույ թը ստա ցավ Օ.Կ. Զա լե պի նի ա տե նա խո-
սա կան աշ խա տան քում9: Նա հիմ նա վո րում 
էր կար գա խոսն այն մա սին, որ ռազ մա կան 
անվ տան գու թյու նը ի րե նից ներ կա յաց նում է 
այն հեն քը, ո րին վնա սե լը կազ մում է զին վո րա-
կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա սա րա կա կան 
վտան գա վո րու թյան բնու թյը, իսկ այդ պի սի ար-
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ժեք նե րը որ պես ռազ մա կան-ծա ռա յո ղա կան 
պար տա կա նու թյուն ներ և հա րա բե րու թյուն ներ, 
ռազմւ սի րա վա կան նոր մե րը առ կա են պե տու-
թյան ռազ մա կան անվ տան գու թյան ա պա հով-
ման հա մար: Հա մա ձայն ձևա կերպ ման, ո րը 
տրվել է Օ.Կ. Զա տե լե պի նի կող մից, զին ծա ռա-
յու թյան կար գի դեմ հա ցա գոր ծու թյան օբ յեկ-
տը հան ցա գործ ոտնձ գու թյուն նե րից օ րեն քով 
պահ պան վող ռազ մա կան անվ տան գու թյունն 
է, որն ի րե նից ներ կա յաց նում է պե տու թյան 
ռազ մա կան կազ մա կերպ ման և ռազ մա կան 
պատ րաս տա կա նու թյան վի ճակ, ո րը ե րաշ խա-
վո րում է ՀՀ սահ մա նադ րա կան կար գի, ան-
կա խու թյան, ինք նիշ խա նու թյան, տա րած քա յին 
ամ բող ջա կա նու թյան, ռազ մա կան պաշտ պա-
նու թյան, ար տա քին ու ներ քին սպառ նա լիք նե-
րից:

Օ.Կ. Զա տե լե պի նի հիմ նադ րույ թա յին մո-
տե ցու մը զին վո րա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե-
րի օբ յեկ տի սահ ման ման հան դեպ ամ բող ջու-
թյամբ կի սում է սույն հե տա զո տու թյան հե ղի-
նա կը: ել նե լով վե րոնշ յալ տվյալ նե րից, կա րե[ի 
հաս տա տել, որ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան 
կար գի դեմ հա ցա գոր ծու թյուն նե րի տե սա կա-
յին օբ յեկ տի ի րա կան բո վան դա կու թյու նը ռազ-
մա կան անվ տան գու թյունն է, ո րի քրեաի րա-
վա կան պահ պա նու թյու նը ՀՀ Ք0 32-րդ գ լի յի 
հիմ նա կան նպա տակն է:

ՀՀ ՔՕ 32-րդ գլ խում քրեաի րա վա կան 
պահ պա նու թյան տե սա կա յին օբ յեկտ ճա նա-
չե լով պե տու թյան ռազ մա կան անվ տան գու-
թյու նը’ պետք է նշել, որ վեր ջինս իր հեր թին 
կապ ված է ռազ մա կան պատ րաս տա կա նու-
թյան տար րե րից, ստո րա բա ժան վում է ո րո շա-
կի բաղ կա ցու ցի չե րի: Ռազ մա կան անվ տան-
գու թյան ցան կա ցած այս պի սի մաս կա րե լի է 
հա մա րել քրեաի րա վա կան պահ պա նու թյան 
օբ յեկտ, մաս նա վո րա պես ռազ մա կան տեխ-
նի կա յի շա հա գործ ման անվ տան գու թյուն, ծա-
ռա յու թյուն նե րի պահ պա նու թյան տե սակ ներ 
կրե լու անվ տան գու թյուն և այլն: Այն, որ պես 
կա նոն, միա տե սակ է մի քա նի միա տարր հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար: Առ կա է այդ պի սի 
տե սա կա յին օբ յեկտ նաև հե տա զոտ վող հան-

10 Տե՛ս Зателепин О.К. Объект преступления против военной службы: дис. ... канд. юрид. Наук. Военный университет. 
-М., 1999, էջ 73:

11 Մանրամասն տե՛ս Մանրամասն տեն Аветисян С.С. Воинские преступления: теория и практика: Монография, 
Ереван, Изд-во «Зангак», 2001:

ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար:  Սահ մա նու մը, ո րը 
տրվել է Օ.Կ. Զա տե լե պի նի կող մից ռազ մա կան 
անվ տան գու թյան ռազ մա կան հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի սե ռա յին օբ յեկ տի ճա նաչ ման հի ման 
վրա ան կաս կած ա ռա վել հիմ նա վոր ված է: 
Զար գաց նե լով իր մո տե ցու մը’ նա ա ռա ջար կում 
է որ պես զին վո րա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե-
րի տե սա կա յին օբ յեկտ հա մա րել օ րի նակ’ են-
թա կա յու թյան, զի վո րա կան կա նո նագր քա յին 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի սահ ման ված կար-
գը խախ տող զին ծա ռա յող նե րի գոր ծու նեու-
թյան անվ տան գու թյու նը, ով քեր կա տա րում են 
զին ծա ռա յու թյան գոր ծա ռույ թա յին պար տա-
կա նու թյուն ներ10.

Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գը նե րա-
ռում է ռազ մաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե-
րի բո լոր տե սակ նե րը և ծա ռա յու թյան ամ բողջ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում հան դի սա նում է բո-
լոր «զին վո րա կան» հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
հա մար որ պես սե ռա յին օբ յեկտ: Ըստ ան մի-
ջա կան օբ յեկ տի՝ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան 
կար գի դեմ ուղղ ված բո լոր հան ցա կազ մե րը 
ա ռանձ նա նում են խմբե րի, ո րոնք էլ կազ մում 
են այս տե սա կի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ամ-
բող ջա կան հա մա կար գը11:

Զին ծա ռա յու թյան դեմ հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի և հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դիտ վող խմբի 
ո րո շա կի օբ յեկտ նե րի հան դեպ ժա մա նա կա-
կից մո տեց ման պար զա բա նու մը թույլ է տա-
լիս ա ռա վել ճշգրիտ կեր պով սահ մա նել հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րի ան մի ջա կան օբ յեկտ նե րը, 
ո րոնք ուղղ ված են զին վո րա կան ծա ռա յու թյան 
կար գի դեմ:

Զին վո րա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի օբ-
յեկ տի վե րա բեր յալ վե րանշ ված վեր լու ծու թյու-
նից կա րե լի է կա տա րել հետևյալ եզ րա կա ցու-
թյուն նե րը’

1) «ՔՕ 32-րդ գլ խում սահ ման ված 
հան ցա կազ մե րի օբ յեկ տը չի հա մա պա տաս խա-
նում քրեաի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ներ-
կա գե րա կա յու թյուն նե րին, քա նի որ զին վո րա-
կան հան ցա գոր ծու թյան ի րա կան տե սա կա յին 
օբ յեկտ է ռազ մա կան անվ տան գու թյու նը որ-
պես հան ցա գոր ծու թյան ընդ հա նուր օբ յեկ տի՝ 
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հա սա րա կա կան անվ տան գու թյան բաղ կա ցու-
ցիչ մաս:

2) ՀՀ ՔՕ 32֊րդ գլ խում բո վան դակ-
վող զին վո րա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
խմբի հա մար, ո րոնք ոտնձ գու թյուն են կա տա-
րում զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գի դեմ, 
տե սա կա յին օբ յեկտ է հան դի սա նում զոր քե րի 
ղե կա վար ման և զին ծա ռա յող նե րի ծա ռա յո ղա-
կան գոր ծու նեու թյան անվ տան գու թյու նը: ՀՀ 
ՔՕ 356-383֊րդ հոդ ված նե րով նա խա տես-
ված հա մա պա տաս խան դեպ քե րում լրա ցու-
ցիչ օբ յեկտ է զին ծա ռա յո ղի ան ձը: Ո րոշ ի րա-
վա բան նե րի դիր քո րո շու մը, ով քեր են թադ րում 
են, որ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գի դեմ 
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը չու նեն ոտնձ-
գու թյան այն պի սի լրա ցու ցիչ օբ յեկտ, ինչ պես 
տու ժո ղի ան ձը, հա կա սում է ՀՀ Սահ մա նադ-
րու թյան 3-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյա նը, 
ո րում նշված է, որ բարձ րա գույն ար ժեք է մար-
դը, նրա ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը 
ա նօ տա րե լի են:

3) Դիտ վող խմբի հան ցա գործ ոտնձ-
գու թյուն ներն ու նեն լա տեն տայ նու թյան բարձր 
աս տի ճան, տա րաձև են ըստ կա տար ման ձևե-
րի և սուբ յեկտ նե րի: հա մա ձայն հե ղի նա կի դիր-
քո րոշ ման զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գի 
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը ժա մա-
նա կա կից պայ ման նե րում սահ ման վում են որ-
պես զին ծա ռա յող նե րի հան ցա գործ ոտնձ գու-
թյուն ներ զոր քե րի կա ռա վար ման ու զին ծա ռա-
յող նե րի և զին ծա ռա յու թյան անվ տան գու թյան 
հան դեպ:

4) Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար-
գի դեմ ուղղ ված հան ցա կազ մե րի սահ մա նա-
զատ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը բխում է գոր ծող 
օ րենսդ րու թյու նից և ի րա վա կի րառ պրակ տի-
կա յից: Հետևա բար պետք է նշել, որ մի զին ծա-
ռա յո ղի մյու սի հան դեպ բռնու թյուն գոր ծադ րե-
լը, ան գամ ե թե այն կա տար վել է զո րա մա սում, 
հա մար վում է ռազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն: 
Զին ծա ռա յու թյուն անց նե լու շրջա նում զին ծա-
ռա յող նե րը մտնում են ոչ միայն ծա ռա յո ղա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ, ո րոնք կար գա վոր-
վում են ու պաշտ պան վում ռազ մա կան օ րենսդ-
րու թյան նոր մե րով: Փո խա դարձ հա ղոր դակց-
ման ըն թաց քում գույ քա յին, ա մոա նաըն տա նե-
կան և այլ անձ նա յին ի րա վունք նե րի և ա զա-
տու թյուն նե րի հի ման վրա կա րող են ա ռա ջա-

նալ ան ձա յին հա րա բե րու թյուն ներ: Կոնկ րետ 
դեպ քե րում նրանք կա րող են ու ղեկց վել հա-
րա բե րու թյուն նե րին մաս նա կից զին ծա ռա յող-
նե րի հա մա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի 
ու ա զա տու թյուն նե րի խախ տու մով, այդ թվում 
նաև բռնու թյան կի րա ռու թյամբ: Քա նի որ նման 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը չեն ոտնձ գում 
ռազ մա կան անվ տան գու թյա նը, նրանք պետք է 
ո րակ վեն՝ ան ձի, սե փա կա նու թյան դեմ, խու լի-
գա նու թյան մա սին և այլ հան ցա գոր ծու թյուն նե-
րի ընդ հա նուր քրեա կան օ րենսդ րու թյան հա-
մա պա տաս խան նոր մե րով:

5) Դի տարկ վող խմբի զին վո րա կան հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար քրեա կան պա-
տաս խա նատ վու թյու նը, ո րոնք կա տար վում են 
ռազ մա կան ի րադ րու թյան մեջ և խա ղաղ ժա-
մա նակ, պետք է խիստ սահ մա նատ վեն ըստ 
դի տա վո րու թյան ուղղ վա ծու թյան և ոտնձ գու-
թյան օբ յեկտ նե րի: Հետևա բար պետք է ան հե-
տաձ գե լիո րեն սկսել ՀՀ ՔՕ 32-րդ գլ խում զե-
տեղ ված հան ցա կազ մե րի փո փո խու թյուն նե րի 
և լ րա ցում նե րի մշա կու մը, ուր կկար գա վոր վի 
զին ծա ռա յող նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը՝ 
զին վո րա կան և ոչ զին վո րա կան բնույ թի հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման հա մար:

Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գի դեմ 
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի օբ յեկ տիվ 
կող մը դրսևոր վում է ա րար քի (գոր ծո ղու թյան 
կամ ան գոր ծու թյան) կա տար մամբ: Սա կայն 
ո րոշ հան ցա կազ մե րի հա մար պար տա դիր է 
վնա սա կար հետևանք նե րի ա ռա ջա ցու մը (ՀՀ 
քր. Օր.-ի 369, 370, 371, 372 և այլն): Նման 
դեպ քե րում անհ րա ժեշտ է պար զել պատ ճա ռա-
կան կա պի առ կա յու թյու նը կա տար ված ա րար-
քի և ա ռա ջա ցած հետևանք նե րի միջև:

Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գի դեմ 
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ սուբ յեկ տը 
հա տուկ է:

Այս պես, ՀՀ քր. օր.֊ի հոդ ված 356-ի 
(«Հրա մա նը չկա տա րե լը») 5-րդ մա սի հա մա-
ձայ’ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գի դեմ 
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի սուբ յեկտ-
ներն են ՀՀ զին ված ու ժե րում, ՀՀ այլ զոր-
քե րում զո րա կո չի հի ման վրա կամ պայ մա-
նագ րով զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն անց նող 
ան ձինք, ինչ պես նաև ռազ մա կան հա վաք ներ 
անց նե լու ժա մա նակ՝ զի նա պարտ նե րը:

հան ցա գոր ծու թյուն ներ են հա մար վում 



65

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

 1
2

7
  2

0
2

2

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

զին ծա ռա յող նե րի միայն այն ա րարք նե րը, 
ո րոնք ուղղ ված են զին վո րա կան ծա ռա յու թյան 
կար գի դեմ: Հարկ է նկա տել, որ ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 316, 332-2, 332-3, 347-րդ հոդ ված-
նե րում պա տաս խա նատ վում է սահ ման ված 
հա տուկ սուբ յեկտ նե րի, ինչ պես նաև նրանց 
մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի նկատ մամբ բռնու-
թյուն գոր ծադ րե լու կամ բռնու թյուն գոր ծադ-
րե լու սպառ նա լի քի դեպ քում, ե թե դա կապ ված 
է ե ղել տվյալ սուբ յեկ տի ծա ռա յո ղա կան պար-
տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու հետ: Հրա-
ման չկա տա րե լու սուբ յեկտ ներ կա րող են լի նել 
պե տին ծա ռա յու թյամբ կամ կո չու մով ստո րա-
դաս զին ծա ռա յող նե րը, զին վո րա կան կո չու մով 
կրտսեր զին ծա ռա յող նե րը, ո րոնք զին վո րա-
կան կար գա պա հու թյան կամ հա սա րա կա կան 
կար գի խախտ ման դեպ քում չեն կա տա րում 
զին վո րա կան կո չու մով ա վա գի պա հան ջը այդ 
խախ տում նե րը վե րաց նե լու հա մար:

Ո րոշ դեպ քե րում զին վո րա կան կա նո-
նագր քե րը զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ա ռան-
ձին հար ցե րով հրա ման տա լու միայն գրա-

վոր ձև են սահ մա նել, հետևա բար այդ կար գի 
խախտ մամբ (բա նա վոր) հրա մա նի չկա տա-
րու մը պետք է դիտ վի որ պես ստո րա դա սի 
պա տաս խա նատ վու թյու նը բա ցա ռող հան գա-
մանք:

Դա տա կան և ի րա վա կի րառ պրակ տի-
կա յում վե ճե րի տե ղիք է տա լիս այն հար ցը, 
թե արդ յո՞ք զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար-
գի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ 
է հան դի սա նում այն ան ձը, ով սխալ մամբ է 
զո րա կոչ վել ծա ռա յու թյան: Սա խիստ վի ճա-
հա րույց հարց է և գտ նում ենք, որ նման դեպ-
քե րում պետք է տվյալ ծա ռա յո ղին դի տար կել 
«ոչ պատ շաճ սուբ յեկտ», քա նի որ տվյալ ան-
ձը, ըստ էու թյան, զին ծա ռա յող չէ (չնա յած ֆոր-
մալ ա ռու մով զին ծա ռա յող է), նա սխալ մամբ 
է զին ված ու ժե րում ծա ռա յող և ե թե վեր ջի նիս 
կա տա րած ա րար քը քրեո րեն պատ ժե լի է ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի այլ հոդ վա ծով, ա պա մեր 
կար ծի քով, նա քրեա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան կա րող է են թարկ վել ընդ հա նուր հի մունք-
նե րով:
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Կարևո րե լով հան րա յին ծա ռա յու թյան դե-
րը պե տու թյան խնդիր նե րի և գոր ծա ռույթ նե րի 
արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման գոր ծում՝ յու րա-
քանչ յուր պե տու թյան կարևո րա գույն խնդիրն է 
հան րա յին ծա ռա յու թյան կա յուն հա մա կար գի 
ստեղ ծու մը և զար գա ցու մը: Հան րա յին ծա ռա-
յու թյան հա մա կար գի ստեղծ ման և ներդր ման 
պա հից ի վեր հա մա կար գի բո վան դա կու թյու նը 
կազ մող բա ղադ րա տար րե րը են թարկ վել է մի 
շարք փո փո խու թյուն նե րի` դի մագ րա վե լով ժա-
մա նա կի մար տահ րա վեր նե րին:

Հան րա յին ծա ռա յու թյան հա մա կար գի բո-
վան դա կու թյան վե րա բեր յալ գի տա կան գրա-
կա նու թյան մեջ և նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ-
տե րում առ կա են տար բեր տե սա կետ ներ և 
բ նո րո շում ներ: Մաս նա վո րա պես` Դ. Ն. Բախ-
րա խի կար ծի քով` ընդ հա նուր առ մամբ կա րե-
լի է հան րա յին ծա ռա յու թյու նը բա ժա նել եր կու 
տե սա կի` քա ղա քա ցիա կան (պե տա կան մար-
մին նե րում ծա ռա յու թյու նը) և ռազ մա կա նաց-
ված (զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նը, հար կա յին 
ծա ռա յու թյու նը, մաք սա յին ծա ռա յու թյու նը)1:

Յու. Ս տա րի լո վը գտնում է, որ հան րա յին 
ծա ռա յու թյու նը կա րե լի է բա ժա նել եր կու հիմ-
նա կան տե սակ նե րի` պե տա կան ծա ռա յու թյուն 
(զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նը) և քա ղա քա ցիա-
կան ծա ռա յու թյուն (հա մայն քա յին ծա ռա յու-
թյուն, պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում և 
հիմ նարկ նե րում ծա ռա յու թյուն)2:

«Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում պե տա-
կան ծա ռա յու թյան հա մա կար գի մա սին» դաշ-
նա յին օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե-
տա կան ծա ռա յու թյան հա մա կարգն ընդգր կում 
է 1) պե տա կան քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյու-

1 Տե՛ս Бахрах Д. Н., Государственная служба в Российской Федерации, Екатеринбург, 1995, стр. 21-23.
2 Տե՛ս Старилов Ю. Н., Государственная служба в Российской Федерации (Теоретико-правовое исследование), 

диссертация, 2002, стр. 53.
3 Տե՛ս Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ, О системе государственной службы Российской Федерации.
4 Տե՛ս Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 23.05.1949:

նը, 2) զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նը, 3) այլ տե-
սակ նե րի պե տա կան ծա ռա յու թյու նը: Միա ժա-
մա նակ հիշ յալ օ րեն քով օ րենս դի րը սահ ման վել 
է, որ պե տա կան քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու-
թյու նը բա ժան վում է դաշ նա յին պե տա կան քա-
ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան և Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան սուբ յեկ տի պե տա կան քա ղա քա-
ցիա կան ծա ռա յու թյան, իսկ զին վո րա կան ծա-
ռա յու թյու նը և այլ տե սա կի պե տա կան ծա ռա-
յու թյու նը դաշ նա յին պե տա կան ծա ռա յու թյան 
տե սակ ներ են3:

Գեր մա նիա յի Սահ մա նադ րու թյան 33-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր 
գեր մա նա ցի, կախ ված իր հնա րա վո րու թյուն-
նե րից և մաս նա գի տա կան ո րակ նե րից, հա վա-
սար ի րա վունք ներ ու նի ցան կա ցած պե տա կան 
պաշ տոն զբա ղեց նե լու»4: Գեր մա նիա յում հան-
րա յին ծա ռա յու թյունն ընդգր կում է ան ձանց 
ե րեք շրջա նակ՝ պաշ տոն յա ներ, ծա ռա յող ներ 
և աշ խա տող ներ: Այս բա ժան ման պատ ճա ռը 
նշա նակ ման ի րա վա կան հիմքն է, ըստ ո րի` 
պաշ տոն յա նե րի հա մար նշա նակ ման ակ տը 
տրվում է հա տուկ կար գով, իսկ ծա ռա յող նե րի և 
աշ խա տող նե րի հա մար կնքվում է երկ կող մա նի 
ծա ռա յո ղա կան պայ մա նա գիր: Պաշ տոն յա ներն 
ընդգրկ վում են հա տուկ խմբում, ո րոնց հիմ նա-
կան գոր ծա ռույ թը կա ռա վա րումն է, և նրանց 
գոր ծու նեու թյու նը կար գա վոր վում է 1971 թվա-
կա նին ըն դուն ված «Պաշ տոն յա նե րի մա սին» 
դաշ նա յին օ րեն քով, ո րի ու ժով պաշ տոն յա ներ 
են հա մար վում պե տա կան հա մա կար գի պաշ-
տոն յա նե րը, դա տա վոր նե րը, բարձ րա գույն ու-
սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի դա սա խոս-
նե րը, զին վո րա կան ծա ռա յող նե րը, փոս տա յին 

ԱՆՈՒՇ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ
________________________________________________________________________________________________________

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
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աշ խա տող նե րը, եր կաթգ ծի ճա նա պար հա յին 
ծա ռա յող նե րը, պե տա կան բան կե րի աշ խա-
տող նե րը5:

ԱՄՆ-ում 20-րդ դա րի 70-ա կան թվա-
կան նե րի վեր ջում տե ղի ու նե ցած բա րե փո-
խում նե րը տա րած վում էին նաև պե տա կան 
ծա ռա յող նե րի վրա: Այդ բա րե փո խում նե րի 
արդ յուն քում 1978 թվա կա նին վե րա նայ վեց 
«Պե տա կան ծա ռա յու թյան մա սին» ԱՄՆ օ րեն-
քը, ո րով պե տա կան ծա ռա յու թյան հանձ նա ժո-
ղո վը վե րա կազ մա վոր վեց և հանձ նա ժո ղո վի 
գոր ծա ռույթ նե րը բա ժան վե ցին կա ռա վար ման 
բյու րո յի ու պե տա կան հա մա կար գի մար մին-
նե րի միջև6: Հարկ ենք հա մա րում նշել նաև, 
որ ԱՄՆ-ում քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյունն 
ա ռանձ նա նում է այլ երկր նե րի քա ղա քա ցիա-
կան ծա ռա յու թյուն նե րից նրա նով, որ ԱՄՆ-ում 
քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան հա մա կար գը 
բա ժան վում է մրցու թա յին, բա ցա ռիկ և հո վա-
նա վոր չա կան (պատ րո նա ժա յին) տե սակ նե-
րի: «Մր ցու թա յին» ան վա նու մը բա ցատր վում 
է նրա նով, որ քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան 
բո լոր նշա նա կում նե րը կա տար վում են միայն 
մրցույ թի արդ յուն քում` ըստ ար ժա նիք նե րի 
հա մա կար գի սկզբունք նե րի` մրցույ թի արդ-
յուն քում պաշ տո նը զբա ղեց նե լու հա մար լա-
վա գույն թեկ նա ծու նե րի ընտ րու թյան, ինչ պես 
նաև նրանց ծա ռա յո ղա կան գոր ծու նեու թյան 
ա մե նամ յա գնա հատ ման հի ման վրա։ «Բա ցա-
ռիկ» ան վա նումն ար տա ցո լում է այն դրույ թը, 
ո րով այդ ծա ռա յու թյան պաշ տոն նե րը (Ազ գա-
յին անվ տան գու թյան գոր ծա կա լու թյան, մի-
ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րում ԱՄՆ-ի 
ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի ծա ռա յող ներ) հան-
վել են քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան մա սին 
օ րեն քի շրջա նակ նե րից, իսկ «հո վա նա վոր չա-
կան» ան վա նու մը բա ցատր վում է նրա նով, որ 
պե տա կան բարձ րա գույն պաշ տոն նե րին նշա-
նակ վում են Ս պի տակ տա նը կու սակ ցու թյան 
ներ կա յա ցուց չի կողմ նա կից նե րը:

Անգ լիա յում քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու-
թյու նը ընդգր կում է քա ղա քա ցիա կան (ներ քին) 

5 Տե՛ս Василенко И.A., Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, 
Франция, Германия, Москва, 2000, стр. 130.

6 Տե՛ս Василенко И.A., Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, 
Франция, Германия, Москва, 2000, стр. 141.

7 Տե՛ս Граждан В. Д., Государственная гражданская служба, учебник, Москва, 2007, стр. 458.
8 Տե՛ս Турисбек А. З., Государственная служба в Республике Казахстан (проблемы теории и практики), диссертация, 

2011, стр. 29.

ծա ռա յու թյու նը և դի վա նա գի տա կան (ար տա-
քին) ծա ռա յու թյու նը: Քա ղա քա ցիա կան (ներ-
քին) ծա ռա յու թյու նը նա խա րա րու թյուն նե րի, 
գոր ծա դիր մար մին նե րի, այ սինքն` պե տա կան 
կա ռա վար ման մաս նա գի տաց ված մար մին նե-
րի ծա ռա յող ներն են, իսկ դի վա նա գի տա կան 
(ար տա քին) ծա ռա յու թյու նը հիմ նա կա նում ար-
տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան և դի վա նա-
գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ծա ռա յող ներն 
են:

Ֆ րան սիա յում հան րա յին ծա ռա յու թյու նը 
փակ և ման րա մասն կա նո նա կարգ ված վար-
չա կան հա մա կարգ է, ո րի գոր ծու նեու թյան 
կազ մա կերպ ման և ի րա կա նաց ման սկզբունք-
նե րը սահ ման ված են Սահ մա նադ րու թյամբ, 
ինչ պես նաև 1789 թվա կա նին ըն դուն ված Մար-
դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի հռչա կագ-
րում: Հռ չա կագ րի 6-րդ հոդ վա ծով սահ ման-
ված է, որ բո լոր քա ղա քա ցի նե րը ա ռանց որևէ 
խտրա կա նու թյան ի րա վունք ու նեն զբա ղեց նել 
պե տա կան պաշ տոն ներ` կախ ված ի րենց ըն-
դու նա կու թյուն նե րից: Ֆ րան սիա յում հան րա յին 
ծա ռա յու թյու նը միա վո րում է պե տա կան և տե-
ղա կան հան րա յին ծա ռա յու թյուն նե րը, ո րոնց 
հա մար սահ ման ված է անձ նա կազ մի դա սա-
կարգ ման, պաշ տոն նե րի և դա սա յին աս տի-
ճան նե րի միաս նա կան հա մա կարգ7:

Հատ կան շա կան է, որ Ղա զախս տա նի 
օ րենսդ րու թյամբ հա մայն քա յին ծա ռա յու թյու նը 
որ պես հան րա յին ծա ռա յու թյան ա ռան ձին տե-
սակ չի ա ռանձ նաց վում, քա նի որ 2007 թվա-
կա նի սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի 
արդ յուն քում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նում 
են մաս լի խաթ նե րը, նրանց գոր ծու նեու թյու նը 
կար գա վոր վում է պե տա կան ծա ռա յու թյան մա-
սին օ րենսդ րու թյամբ, իսկ տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մար մին նե րը դի տարկ վում են 
որ պես պե տա կան կա ռա վար ման ամ բող ջա-
կան հա մա կար գի մաս8: 

Հա յաս տա նում հան րա յին ծա ռա յու թյան 
տե սակ նե րի վե րա բեր յալ ի րա վա կան կար-
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գա վո րում ներ ա ռա ջին ան գամ նա խա տես վել 
են 2001 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 4-ին ըն դուն-
ված «Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան մա սին» 
ՀՕ-272 օ րեն քով9, ո րի 1-ին հոդ վա ծի հա մա-
ձայն` հան րա յին ծա ռա յու թյու նը պե տու թյանն 
օ րենսդ րու թյամբ վե րա պահ ված լիա զո րու-
թյուն նե րի ի րա կա նա ցումն է, որն ընդգր կում 
է 1) պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման մար մին նե րի կող մից քա ղա քա կա նու թյուն 
ի րա կա նաց նե լը, 2) պե տա կան ծա ռա յու թյու նը 
և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե-
րում ծա ռա յու թյու նը, ինչ պես նաև 3) պե տա-
կան ու տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րում քա ղա քա ցիա կան աշ խա տան քը:

Միա ժա մա նակ օ րենս դի րը օ րեն քով 
հստակ սահ մա նել է, որ պե տա կան և տե ղա-
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը քա ղա-
քա կա նու թյունն ի րա կա նաց նում են քա ղա քա
կան ու հա յե ցո ղա կան պաշ տոն ներ զբա ղեց նող 
ան ձանց մի ջո ցով: Քա ղա քա կան պաշ տո նը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ-
րու թյամբ և օ րենք նե րով սահ ման ված կար գով 
ընտ րո վի կամ նշա նա կո վի պաշ տոն է, որն 
զբա ղեց նող պաշ տո նա տար ան ձը, Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ ի րեն 
վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ-
նե րում, ըն դու նում է քա ղա քա կան ո րո շում ներ 
և հա մա կար գում դրանց կա տա րու մը, փո փոխ-
վում է քա ղա քա կան ու ժե րի հա րա բե րակ ցու-
թյան փո փո խու թյան դեպ քում, իսկ հա յե ցո ղա
կան պաշ տո նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով 
նշա նա կո վի պաշ տոն է, որն զբա ղեց նող պաշ-
տո նա տար ան ձը, Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան օ րենսդ րու թյամբ ի րեն վե րա պահ ված 
լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում, ըն դու նում 
է ո րո շում ներ և հա մա կար գում դրանց կա տա-
րու մը, կա րող է փո փոխ վել քա ղա քա կան ու ժե-
րի հա րա բե րակ ցու թյան փո փո խու թյան դեպ-
քում:

 Նշ ված հաս կա ցու թյուն նե րի բո վան դա-
կու թյու նից հետևում է, որ քա ղա քա կան և հա-
յե ցո ղա կան պաշ տոն նե րի հաս կա ցու թյուն նե րի 
էա կան ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ քա-
ղա քա կան պաշ տոն զբա ղեց նող պաշ տո նա-
տար ան ձը փո փոխ վում է քա ղա քա կան ու ժե րի 
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հա րա բե րակ ցու թյան փո փո խու թյան դեպ քում, 
իսկ հա յե ցո ղա կան պաշ տոն զբա ղեց նող պաշ-
տո նա տար ան ձը կա րող է փո փոխ վել քա ղա-
քա կան ու ժե րի հա րա բե րակ ցու թյան փո փո-
խու թյան դեպ քում: 

Որ պես հան րա յին ծա ռա յու թյան տե սակ` 
օ րեն քով ա ռա ջին ան գամ սահ ման վեց նաև 
պե տա կան ծա ռա յու թյան և տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մար մին նե րում ծա ռա յու թյան 
հաս կա ցու թյուն նե րը, ո րի հա մա ձայն` 

Պե տա կան ծա ռա յու թյու նը մաս նա գի տա-
կան գոր ծու նեու թյուն է, որն ուղղ ված է Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ 
պե տա կան մար մին նե րին վե րա պահ ված 
խնդիր նե րի և գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց մա-
նը:

Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին
նե րում ծա ռա յու թյու նը մաս նա գի տա կան գոր-
ծու նեու թյուն է, որն ուղղ ված է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ և 
օ րենք նե րով տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րին վե րա պահ ված խնդիր նե րի և 
գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց մա նը:

Նշ ված բնո րո շում նե րի բո վան դա կու թյու-
նից հետևում է, որ ինչ պես պե տա կան ծա ռա-
յու թյու նը, այն պես էլ տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մար մին նե րում ծա ռա յու թյու նը կոչ ված 
են ի րա կա նաց նե լու պե տու թյան խնդիր ներն ու 
գոր ծա ռույթ նե րը, և նշ ված ծա ռա յու թյուն նե րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ պե տա կան 
ծա ռա յու թյու նը պե տա կան մար մին նե րի, իսկ 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե-
րում ծա ռա յու թյու նը տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մար մին նե րի խնդիր ներն ու գոր ծա-
ռույթ ներն են ի րա կա նաց նում:

2001 թվա կա նին ըն դուն ված «Քա ղա քա-
ցիա կան ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն քով քա-
ղա քա ցիա կան աշ խա տան քը օ րենս դի րը նա-
խա տե սեց որ պես հան րա յին ծա ռա յու թյան 
տե սակ և սահ ման վեց, որ քա ղա քա ցիա կան 
աշ խա տան քը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենսդ րու թյամբ 
պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման մար մին նե րին վե րա պահ ված ա ռան ձին 
խնդիր նե րի ու գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա-
ցումն է վար ձու աշ խա տող նե րի մի ջո ցով: Հիշ-
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յալ ի րա վա նոր մի բո վան դա կու թյու նից հետևում 
է, որ քա ղա քա ցիա կան աշ խա տան քը, լի նե լով 
հան րա յին ծա ռա յու թյան տե սակ նե րից մե կը, 
հա վա սա րա պես ի րա կա նաց վում էր և´ պե տա-
կան մար մին նե րում, և´ տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վար ման մար մին նե րում:

Օ րեն քով հստա կեց վեց նաև, որ տեխ նի-
կա կան սպա սար կում ի րա կա նաց նող ան ձանց 
ծա ռա յու թյու նը չի կա րող դի տարկ վել որ պես 
հան րա յին ծա ռա յու թյան տե սակ: Տեխ նի կա-
կան սպա սար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք 
կոչ ված են ի րա կա նաց նե լու քա ղա քա կան և 
հա յե ցո ղա կան, ինչ պես նաև հան րա յին ծա ռա-
յու թյան պաշ տոն ներ զբա ղեց նող ան ձանց լիա-
զո րու թյուն նե րի կա տար մանն ա ջակ ցող անհ-
րա ժեշտ տեխ նի կա կան սպա սար կում:

2011 թվա կա նին ըն դուն ված «Հան րա յին 
ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն քով10 նո րո վի մեկ-
նա բան վեց հան րա յին ծա ռա յու թյան հաս կա-
ցու թյան բո վան դա կու թյու նը, որն ա ռա վել ամ-
բող ջա կան դարձ րեց Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում գոր ծող հան րա յին ծա ռա յու թյան 
հա մա կար գը: Մաս նա վո րա պես` 2011 թվա կա-
նին ըն դուն ված «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա-
սին» օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծով սահ ման վեց, որ 
հան րա յին ծա ռա յու թյու նը պե տու թյա նը 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 
1) պե տա կան ծա ռա յու թյու նը, 2) հա մայն քա յին 
ծա ռա յու թյու նը, 3) պե տա կան և հա մայն քա յին 
պաշ տոն նե րը: 

2001 թվա կա նին ըն դուն ված «Քա ղա քա-
ցիա կան ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն քի և 2011 
թվա կա նին ըն դուն ված «Հան րա յին ծա ռա-
յու թյան մա սին» օ րեն քի հա մադ րա կան վեր-
լու ծու թյան արդ յուն քում պարզ է դառ նում, որ 
«պե տա կան ծա ռա յու թյուն» և «հա մայն քա յին 
ծա ռա յու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը նույն բո-
վան դա կու թյամբ սահ ման վել են նաև «Հան-
րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն քով` միայն 
«տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե-
րում ծա ռա յու թյուն» բա ռե րը փո խա րին վել են 
«հա մայն քա յին ծա ռա յու թյուն» բա ռե րով: Բա-
ցի այդ, «Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան մա-
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սին» օ րեն քով որ պես հան րա յին ծա ռա յու թյան 
տե սակ նշված քա ղա քա կան և հա յե ցո ղա կան 
պաշ տոն նե րը նույ նա բո վան դակ սահ մա նում-
նե րով նե րառ վել են պե տա կան պաշ տոն նե րի 
մեջ, իսկ քա ղա քա ցիա կան աշ խա տան քը սահ-
ման վել է որ պես Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան օ րենսդ րու թյամբ պե տա կան և տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին վե րա-
պահ ված ա ռան ձին խնդիր նե րի ու գոր ծա-
ռույթ նե րի ի րա կա նա ցում վար ձու աշ խա տող-
նե րի մի ջո ցով: Պետք է ար ձա նագ րել, որ «քա-
ղա քա ցիա կան աշ խա տանք» հաս կա ցու թյան 
սահ ման ման բո վան դա կու թյու նից ար դեն իսկ 
պարզ է դառ նում, որ այն նե րառ ված չէ հան-
րա յին ծա ռա յու թյան հա մա կար գում, այ սինքն` 
«Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն քով 
պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րում քա ղա քա ցիա կան աշ խա տան-
քը չի հա մար վում հան րա յին ծա ռա յու թյուն, և 
քա ղա քա ցիա կան աշ խա տանք կա տա րող ան-
ձանց հետ կապ ված աշ խա տան քա յին հա րա-
բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են Աշ խա տան-
քա յին օ րենսդ րու թյամբ: Հարկ է նկա տել նաև, 
որ «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն-
քով պե տա կան և հա մայն քա յին պաշ տոն նե րը 
սահ ման վել են որ պես հան րա յին ծա ռա յու թյան 
ա ռան ձին տե սակ, սա կայն պե տա կան և հա-
մայն քա յին պաշ տոն նե րի սահ մա նում նե րի կամ 
հաս կա ցու թյուն նե րի ի րա վա կան բո վան դա կու-
թյան վե րա բեր յալ որևէ ի րա վադ րույթ օ րեն քով 
նա խա տես ված չէ:

Հան րա յին ծա ռա յու թյան հա մա կար գի բա-
րե փո խում նե րի արդ յուն քում 2018 թվա կա նի 
մար տի 23-ին ըն դուն վեց «Հան րա յին ծա ռա-
յու թյան մա սին» ՀՕ-206-Ն օ րեն քը11: Հիշ յալ 
օ րեն քով մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձի հի-
ման վրա ամ բող ջու թյամբ վե րա նայ վեց հան-
րա յին ծա ռա յու թյան հա մա կար գը, այդ թվում` 
հան րա յին ծա ռա յու թյան տե սակ նե րը: Այս պես` 
2018 թվա կա նին ըն դուն ված «Հան րա յին ծա-
ռա յու թյան մա սին» 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-
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նե րով վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րի ի րա-
կա նա ցումն է, որն ընդգր կում է 1) պե տա կան 
ծա ռա յու թյու նը, 2) հա մայն քա յին ծա ռա յու թյու-
նը և 3) հան րա յին պաշ տոն նե րը։ 

Պետք է ար ձա նագ րել, որ 2018 թվա կա նին 
ըն դուն ված «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» 
օ րեն քով հստակ սահ ման ված է հան րա յին ծա-
ռա յու թյան յու րա քանչ յուր տե սա կի ի րա վա կան 
բո վան դա կու թյու նը: Այս պես`

Պե տա կան ծա ռա յու թյու նը մաս նա գի տա-
կան գոր ծու նեու թյուն է, որն ուղղ ված է Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ 
պե տա կան մար մին նե րին վե րա պահ ված լիա-
զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց մա նը։

Հա մայն քա յին ծա ռա յու թյու նը մաս նա գի-
տա կան գոր ծու նեու թյուն է, որն ուղղ ված է Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով և 
հա մա պա տաս խան ա վա գա նու ո րո շում նե րով 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին 
վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա-
նաց մա նը:

Հան րա յին պաշ տոն ներն ընտ րո վի կամ 
նշա նա կո վի պաշ տոն ներ են, ո րոնք զբա ղեց-
վում են քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի, հա յե-
ցո ղա կան ո րո շում նե րի, ինչ պես նաև օ րեն քով 
նա խա տես ված այլ ըն թա ցա կար գե րի արդ յուն-
քով։ Այդ պաշ տոն ներն զբա ղեց նող ան ձինք 
ի րենց լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում ան-
հա տա կան կամ կո լե գիալ կար գով ըն դու նում 
են ո րո շում ներ, պա տաս խա նատ վու թյուն կրում 
ի րենց կա յաց րած ո րո շում նե րի հա մար, ե թե 
օ րեն քով այլ բան նա խա տես ված չէ։ 

2011 թվա կա նին ըն դուն ված «Հան րա յին 
ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն քի և 2018 թվա կա-
նին ըն դուն ված «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա-
սին» օ րեն քի հա մա կար գա յին և հա մադ րա կան 
վեր լու ծու թյան արդ յուն քում պարզ է դառ նում, 
որ նոր օ րեն քով հան րա յին ծա ռա յու թյան տե-
սակ նե րը բո վան դա կա յին ա ռու մով փո փո խու-
թյան չեն են թարկ վել, «պե տա կան ծա ռա յու-
թյուն» և «հա մայն քա յին ծա ռա յու թյուն» հաս-
կա ցու թյուն նե րի նույ նա բո վան դակ սահ մա-
նում ներ են ամ րագր վել նաև «Հան րա յին ծա-
ռա յու թյան մա սին» նոր օ րեն քով` միայն սահ-
ման վել է, որ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րը, բա ցի Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան օ րենք նե րով, ի րա կա նաց նում են նաև 
հա մա պա տաս խան ա վա գա նու ո րո շում նե րով 

վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն ներ: Բա ցի այդ, 
«Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն քի 3-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին և 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սե րի 
պարզ, տեքս տուալ մեկ նա բա նու թյու նից պարզ 
է դառ նում, որ հին օ րեն քով նա խա տես ված 
պե տա կան և հա մայն քա յին պաշ տոն նե րը նե-
րառ վել են հան րա յին պաշ տոն նե րի մեջ։ Պետք 
է ընդգ ծել նաև, որ «Հան րա յին ծա ռա յու թյան 
մա սին» օ րեն քով լրաց վեց նաև օ րենսդ րա կան 
բա ցը և նոր օ րեն քով օ րենս դի րը սահ մա նեց 
հան րա յին պաշ տոն նե րի հաս կա ցու թյան ի րա-
վա կան ձևա կեր պու մը, ին չը նա խա տես ված 
չէր «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» նախ կին 
օ րեն քով:

Հարկ է նկա տել, որ 2018 թվա կա նին ըն-
դուն ված «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» 
օ րեն քով օ րենս դի րը սահ մա նել է նաև, որ քա
ղա քա ցիա կան աշ խա տան քը Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ պե տա-
կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րին վե րա պահ ված ա ռան ձին խնդիր-
նե րի ու գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա ցումն է 
պայ մա նագ րա յին հի մունք նե րով, իսկ տեխ նի
կա կան սպա սար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք 
կոչ ված են ի րա կա նաց նե լու պե տա կան և տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին 
վե րա պահ ված ա ռան ձին խնդիր ներ ու գոր-
ծա ռույթ ներ, ինչ պես նաև քա ղա քա կան, վար-
չա կան և ինք նա վար պաշ տոն ներ զբա ղեց նող 
ան ձանց և հան րա յին ծա ռա յող նե րի լիա զո րու-
թյուն նե րի կա տար ման հա մար անհ րա ժեշտ 
տեխ նի կա կան ա ջակ ցու թյու նը: 

Նշ ված բնո րո շում նե րից ակն հայտ է, որ թե 
2011 թվա կա նին, թե 2018 թվա կա նին ըն դուն-
ված «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն-
քով քա ղա քա ցիա կան աշ խա տան քը և տեխ նի-
կա կան սպա սար կու մը չեն հա մար վում հան րա-
յին ծա ռա յու թյուն և ընդգրկ ված չեն հան րա յին 
ծա ռա յու թյան հա մա կար գում, այդ պաշ տոն-
ներն զբա ղեց նող ան ձանց հետ կապ ված աշ-
խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա-
վոր վում են Աշ խա տան քա յին օ րենսդ րու թյամբ, 
իսկ քա ղա քա ցիա կան աշ խա տանք կա տա րող 
ան ձանց վրա «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա-
սին» օ րեն քի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է 
միայն այդ օ րեն քով ուղ ղա կիո րեն նա խա տես-
ված դեպ քե րում։

Ամ բող ջաց նե լով հե տա զո տու թյան արդ-
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յուք նե րը` պետք է ար ձա նագ րենք, որ, ցա վոք, 
ներ կա յումս օ րենսդ րու թյամբ հստակ և միան-
շա նակ չի լուծ վել պե տա կան և հա մայն քա-
յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի, հիմ նարկ նե րի 
ծա ռա յող նե րի կար գա վի ճա կը: Պե տա կան և 
հա մայն քա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի, հիմ-
նարկ նե րի ծա ռա յող նե րի հետ կապ ված աշ-
խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րը ներ կա-
յումս կար գա վոր վում են աշ խա տան քա յին 
օ րենսդ րու թյամբ: Հարկ է նշել, որ պե տա կան 
և հա մայն քա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րը և 
հիմ նարկ նե րը ստեղծ վում են ոչ առևտ րա-
յին նպա տակ նե րով և լու ծում են մշա կույ թի, 
ա ռող ջա պա հու թյան, սո ցիա լա կան, սպոր տի, 
կրթու թյան, գի տու թյան, շրջա կա մի ջա վայ րի 
պահ պա նու թյան ո լոր տի խնդիր նե րը, ո րոնք 
ծա ռա ցած են պե տու թյան և տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մար մին նե րի առջև: Այ սինքն` 
ինչ պես հան րա յին ծա ռա յող ներն ու հան րա յին 
պաշ տոն զբա ղեց նող պաշ տո նա տար ան ձինք, 
այն պես էլ պե տա կան և հա մայն քա յին կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի, հիմ նարկ նե րի ծա ռա յող-
ներն կոչ ված են ի րա կա նաց նե լու վե րը նշված 
բնա գա վառ նե րում պե տու թյան խնդիր ներն ու 
գոր ծա ռույթ նե րը, ուս տի գտնում ենք, որ պե-
տա կան և հա մայն քա յին կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի, հիմ նարկ նե րի ծա ռա յող ներն նույն պես 
պետք է հա մար վեն հան րա յին ծա ռա յող ներ:

Ել նե լով վե րոգր յա լից` ա ռա ջար կում ենք 
սահ մա նել, որ պե տա կան և հա մայն քա յին 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի, հիմ նարկ նե րի ծա-
ռա յող նե րը հա մար վում են քա ղա քա ցիա կան 
ծա ռա յող ներ և նրանց վրա տա րած վում է «Քա-
ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն քով 
սահ ման ված ի րա վա կան կար գա վո րում նե րը:

Այս պի սով` հե տա զո տու թյան արդ յունք նե-
րի հի ման վրա կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ 
ներ կա յումս Հա յաս տա նում գոր ծող հան րա յին 
ծա ռա յու թյու նը 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: Հա յաս տա նում հան-
րա յին ծա ռա յու թյան ի րա վա կան հա մա կար գը 
ներդր ման պա հից սկսած եր կար ճա նա պարհ 
է ան ցել, դի մագ րա վե լով ժա մա նա կի մար-
տահ րա վեր նե րին և պա հանջ նե րին, են թարկ-
վել է բազ մա թիվ փո փո խու թյուն նե րի, հան րա-
յին ծա ռա յու թյան ո լոր տում բա րե փո խում նե րի 
ռազ մա վա րու թյու նը հիմ նա կա նում նպա տա-
կաուղղ ված է հան րա յին ծա ռա յու թյան հա մա-
կար գի շա րու նա կա կան զար գաց մանն ու կա-
տա րե լա գործ մա նը, մի ջազ գա յին լա վա գույն 
փոր ձին հա մա պա տաս խա նեց մա նը, ինչ պես 
նաև հա մա կար գում ա ռա ջա ցած հիմ նախն դիր-
նե րի ի րա վա կան լուծ մանն ու թե րու թյուն նե րի 
վե րաց մա նը։ 
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ՀԱՅԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ԾԱՆՐ ՎԻՐԱՎՈՐԱՆՔԸ ԵՎ ԴՐԱ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈՐԱԿՈՒՄԸ

Թե մա յի ար դիա կա նու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ ան ձի պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը, բա-
րի համ բա վը հան դի սա նում են կարևոր սո ցիա լա կան ար ժեք ներ: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը ամ րագ րում 
է յու րա քանր յուր ան ձի պատ վի, ար ժա նա պատ վու թյան, բա րի համ բա վի պաշտ պա նու թյու նը, ո րը նաև 
պաշտ պան վում է պե տու թյան կող մից: Չ նա յած քննարկ վող ի րա վա նոր մի վե րա բեր յալ տա րաբ նույթ տե-
սա կետ նե րի առ կա յու թյան այ նուա մե նայ նիվ կար ծում ենք, որ ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում ի հայտ են 
գա լիս բազ մա թիվ խնդիր ներ կապ ված այդ նոր մե րի կի րառ ման հետ: Կարևոր խնդիր նե րից է այն, որ 
չկա որևէ մի փաս տա թուղթ կամ ի րա վա կան ակտ, ո րում հստա կո րեն կսահ ման վեին այն չա փո րո շիչ նե րի 
ցան կը, ո րը թույլ կտար դրանք կի րա ռել քրեաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ: Ըստ էու թյան այն 
թողն ված է, որ պես գնա հա տո ղա կան կա տե գո րիա: Հս տակ ար տա հայ տու թյուն նե րի, բա ռե րի, բա ռա կա-
պակ ցու թյուն նե րի ի րա վա կան ձևա կեր պում նե րի բա ցա կա յու թյու նը դժվա րաց նում են բա ցա հայ տել այս 
հան ցա գոր ծու թյան հան ցա կազ մի տար րե րը, այլ միայն գո յու թյուն ու նեն վե րա ցա կան կամ տա րա ծա կան 
մեկ նա բա նու թյան են թա կա դա տո ղու թյուն ներ: Հա կա սու թյուն ներ են ա ռա ջա նում Սահ մա նադ րա կան և 
ք րեաի րա վա կան նոր մե րի միջև: Ք րեա կան օ րենսգր քի հան ցա կազ մե րի միջև (խու լի գա նու թյուն և ծանր 
վի րա վո րանք) չկա տար բե րակ ման հստակ չա փո րո շիչ ներ: Էա կա նո րեն նվա զեց նում է ժո ղովր դա վա րու-
թյան սկզբունք նե րին մի ջազ գա յին պրակ տի կա յին:

Նշ ված աշ խա տան քում տեղ գտած գա ղա փար նե րը կա րող են ոչ միայն ու ղե ցույց հան դի սա նալ ու սա-
նող նե րի դա սա վանդ ման հա մար, այլև օգ նեն ի րա վա կի րառ մար մին նե րին և տե սա բան նե րին ա վե լի խո րը 
և նոր մո տե ցում ներ դրսևո րել քննարկ վող հան ցա կազ մի վե րա բեր յալ: Աշ խա տան քը հիմ նա կա նում միտ-
ված է բա ցա հայ տե լու այն խնդիր նե րը, ո րոնք ա ռա ջա նում են կապ ված հա սա րա կու թյան և հա սա րա կա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րի և մշա կու թա յին ար ժեք նե րի փո փոխ ման հետ: Ցան կա ցած ժա մա նա կաշր ջան 
պա հան ջում է նո րա րա րա կան մո տե ցում ներ յու րա քանչ յուր հար ցի վե րա բեր յալ, և հատ կա պես կարևոր է 
դրանց ճիշտ ընդգր կու մը քրեա կան օ րենսդ րու թյան մեջ: 

Հետևա բար քրա կան օ րենսդ րու թյան մեջ փո փո խու թյուն ներ պետք է կա տար վեն բա ցա ռա պես ա ռաջ-
նորդ վե լով պե տա կան և ազ գա յին շա հե րով, և ուղղ ված լի նեն պաշտ պա նե լու ա ռա ջին հեր թին ան ձին պե-
տա կան մար մին նե րի ոտնձ գու թյուն նե րից այլ ոչ թե սհա մա նա փա կե լով խոս քի ա զա տու թյու նը հիմք դնել 
ավ տո րի տար ռե ժի մին: 

Հատ կան շա կան է նաև օ տա րերկր յա և մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի գնա հա տա կան նե րը 
այս հար ցի շուրջ, ո րոնց ու սում նա սի րու թյու նից պարզ է դառ նում, որ ներ կա կար գա վոր մամբ ոտնձ գու-
թյան են են թարկ վում ոչ միայն խոս քի ա զա տու թյու նը, այլև հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ վում պե տա կան 
մար մին նե րին ա ռանց զսպման մե խա նիզմ նե րի ի րա կա նաց նել ա նար խիա: Միա ժա մա նակ այն կա րող է 
օգ տա գործ վել քա ղա քա կան հա կա ռա կորդ նե րի ճնշման, այդ պա հին գոր ծող իշ խա նու թյան հա մար ոչ հա-
ճո լրատ վա մի ջոց նե րի գոր ծու նեու թյան սահ մա նա փակ ման և քա ղա քա կան գնա հա տա կան տա լու հա մար:

Բանալի բառեր. վիրավորանք, զրպարտություն, պատիվ, արժանապատվություն, քրեական, 
օրենսգիրք, խուլիգանություն, սահմանադրություն, կոնվենցիա:

АЙК МКРТЧЯН
Кандитат юридическиь наук

ТЯЖКОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ И ЕГО УГОЛОВНОПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что честь, достоинство и хорошая репутация 
человека являются важными общественныни ценностями. Конституция Республики Армения гласит о том 
что честь, достоинство и репутация каждого человека охраняются ее нормами, а также государством. 
Несмотря на наличие различных взглядов на обсуждаемую правовую норму мы тем не менее считаем, что в 
современных условиях существует множество проблем которые связанны с применением этих норм. Oдна 
из основных проблем заключается в отсутствии правового документа или акта который бы четко определял 
перечень критериев, которые позволяли бы их применять в уголовно-правовых отношениях. Фактически 
это оставлено как оценочная категория. Отсутствие юридических формулировок слов в конкретных 
выражениях затрудняет выявление элементов этого преступления но существуют только абстрактные или 
пространственные толкования. Возникают противоречия между нормами конституционного и уголовного 
права. В уголовном кодексе нет четких критериев для разграничения хулиганства и уголовных преступлений. 
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Существенно и значительно снижает международную практику демократических принципов. Идеи, 
содержащиеся в этой работе, могут не только служить руководством и учебным пособием для обучения 
студентов, но и так же помочь правохранительным органам, теоретикам исследовать новые подходы 
и методы к рассматриваемой преступности. Работа в основном направлена на выявление проблем, 
возникающих в связи с изменением общества, общественных отношений, культурных ценностей. Каждый 
период требует новаторских подходов к каждому вопросу, особенно их правильного включения в уголовное 
право. Следовательно, изменения в уголовное законодательство должны производиться исключительно 
исходя из государственных и национальных интересов и направлены на защиту личности, прежде всего 
от посягательств государственных органов а не на ограничение свободы слова с целью установления 
авторитарного режима. Примичательно, что оценки зарубежных и международных организаций по данному 
вопросу, из изучения которых становится ясно что не только свобода слова нарушается в действующем 
регламенте, но и государственным органам разрешено проводить анархию без механизмов сдерживания. 
В то же время его можно использовать для ограничения деятельности СМИ, и конечно же использование 
таких ограничений и санкций против политических оппонентов неугодной действующей власти. 

Ключевые слова: оскорбление, клевета, честь, достоинство, уголовный, закон, хулиганизм, 
конституция, конвенция.

HAYK MKRTCHYAN
Candidate of Juridical Sciences

SERIOUS INSULT AND IT’S CRIMINAL LEGAL QUALIFICATION

The relevance of the topic lies in the fact that a person’s honor, dignity, good reputation are important 
social values. The Constitution of the Republic of Armenia states every person’s honor, dignity, good reputation 
are protected by it’s norms and which is also protected by the state. Despite the existence of different views on 
the legal norm under discussion we nevertheless believe that in modern conditions there are many problems 
related to the application of these norms. One of main problems is that there is no legal document or act that 
would clearly define the list of criteria that would allow them to be applied in criminal law relations. In fact it is 
left as an evaluation category. The lack of legal formulations of the words in the specific expressions makes it 
difficult to identify the elements of this crime but there are only abstract or spatial interpretations. Contradictions 
arise between the constitutional and criminal law norms. There are no clear criteria for differentiation between 
hooliganism and criminal offenses in the criminal code. Significantly reduces the international practice of 
democratic principles. The ideas contained in this work can not only serve as a guide for teaching students 
but also help law enforcement bodies, theorists to explore newer approaches to crime in question. The work is 
mainly aimed at identifying the problems that arise in connection with the change of society, public relations, 
cultural values. Every period requires innovative approaches to each issue, especially their proper inclusion in 
criminal law. Therefore, changes in the criminal legislation should be made solely guided by state and national 
interests and aimed at protecting the person first of all from encroachments of state bodies and not restricting 
the freedom of speech in order to establish authoritarian regime. It is noteworthy that the assessments of foreign 
and international organizations on this issue from the study of which it becomes clear that not only the freedom 
of speech is violated in the current regulation but also the state bodies are allowed to carry out anarchy without 
restraint mechanisms. At the same time it can be used to restrict the activities of the mass media which is not 
pleasing to the current government under the pressure of political opponents and to give a political assessment. 

Keywords: insult, slander, honor, dignity, criminal, law, hooliganism, constitution, convention.
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ՀԱՅԿ ԱՎԵՏՅԱՆ
Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական
շրջանների դատախազության դատախազ,
ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ:

ՕՐԵՆՔԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ՝ ՈՐՊԵՍ ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 
ԿԱՐԵՎՈՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔ

Այս հոդ վա ծը, որ պես պատ մա կան ակ նարկ, նախ և ա ռաջ քննար կում է այն խնդի րը, որ ան տիկ ժա-
մա նակ նե րում մար դիկ դա տա պարտ վել են միայն թա գա վոր նե րի կամ քով։ Այդ դա ժան ժա մա նա կաշր ջա-
նի պատ ճա ռով ա ռա ջա ցել է «չկա հան ցանք և չ կա պա տիժ՝ ա ռանց օ րեն քի» սկզբուն քը։

Այ նու հետև քննարկ վում է այդ սկզբուն քի կոնկ րետ ար տա հայ տու թյու նը, քրեա կան ի րա վուն քի հիմ-
նա քա րե րից մե կը՝ օ րեն քի գոր ծո ղու թյու նը ժա մա նա կի ըն թաց քում։

Նախ, հե ղի նակն ներ կա յաց նում է այդ սկզբուն քի ընդ հա նուր կա նո նը, բա ցա հայ տում բազ մա թիվ 
տար րեր և հար ցեր, ո րոնց շուրջ ի րա վա գետ ներն ու նեն տար բեր և նույ նիսկ հա կա սա կան կար ծիք ներ։

Երկ րորդ, հե ղի նա կը բա ցատ րում է նշված սկզբուն քի բա ցա ռու թյու նը՝ ան ձի ի րա վա կան կար գա վի-
ճա կի վատ թա րա ցող օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի կի րառ ման ար գել քը։ Հե ղի նա կը սահ մա նում է սկզբուն քի 
ի մաստն ու դե րը և դ րա բա ցա ռու թյու նը՝ ցույց տա լով ի րա վա բա նա կան տար բեր ի րա վա գետ նե րի մո տե-
ցում նե րին ու դա տա կան   ո րո շում ներ։ 

Բա նա լի բա ռեր. Ժա մա նա կի ըն թաց քում օ րեն քի գոր ծո ղու թյուն, հե տա դարձ ուժ, ո րո շա կիու թյուն, 
ի րա վա չափ ակնկալիք
 
АЙК АВЕТЯН
Прокурор Прокуратуры Административных Округов Кентрон и Норк-Мараш,

СОИСКАТЕЛЬ КАФЕДРЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА ЕГУ ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ КАК 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП УГОЛОВНОГО ПРАВА

В этой статье, прежде всего, как исторический обзор, обсуждается проблема того, что в античные 
времена людям осудили только по воле королей. В последствии с той суровой эпохой появилось принцип 
«без закона нет преступления и наказание».

Затем обсуждается конкретное выражение этого принципа; один из основополагающих уголовного 
права - действие закона во времени.

Во-первых, автор исследует общее правило этого принципа, выявляет множество элементов и 
вопросов, по которым у ученых есть разные и даже противоречивые мнения.

Во-вторых, автор объясняет исключение из указанного принципа - запрет обратной силы закона, 
ухудшающего прававое положение лица. Автор описывает значение и роль принципа и его исключения, 
показывая мысли ученых-юристов и судебных решений.

Ключевые слова: Действие закона во времени, обратная сила, определённость, правомерное 
ожидание.

HAYK AVETYAN
Prosecutor of the Prosecution Office of Erebuni and Nubarashen Administrative Districts

PHD АPPLICANT AT YSU CHAIR OF CRIMINAL IAW THE OPERATION OF LAW OVER TIME AS A 
FUNDAMENTAL PRINCIPLE OF CRIMINAL LAW.

This article, first of all, as a historical overview, discusses the problem that in antic times, people had been 
convicted only by will of kings. Because of that harsh era, the principle of “no crime and no punishment without 
law,” have been risen.

Then, it discusses the particular expression of that principle; one of the cornerstones of criminal law - the 
operation of law over time.

Firstly, the author explores general rule of that principle, reveals many elements and issues, over which 
legal scholars have different and even controversial opinions. 

Secondly, the author explains the exception of mentioned principle – the prohibition of retrospective 
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application of deteriorating law of a person’s legal status. The author prescribes the meaning and the role of the 
principle and its exception by showing legal scholars’ thoughts and judicial decisions.

Keywords: The operation of law over time, retroactive effect, certainty, legitimate expectation.
_________________________________________________________________________________________

* * *
_________________________________________________________________________________________

ՆԱԻՐԱ ՇԱՀԻՆՅԱՆ
ՀՀ ստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի
Քրեական դատավարության ամբիոնի ասիստենտ, 
Ոստիկանության կապիտան

ԱՊԱՑՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԵՎ 
ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ ԿԱԼԱՆՔԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼԻՍ

Հոդ վա ծում քննարկ վել են կա լան քը որ պես խա փան ման մի ջոց ընտ րե լիս ա պա ցու ցո ղա կան չա փո րո-
շիչ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, շեշ տը մաս նա վո րա պես դրվել է սկզբնա կան և շա րու նակ վող կա լան-
քի տա րան ջատ ման կարևո րու թյան, ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյան դեպ քում սկզբնա-
կան կա լան քի կի րառ ման նպա տա կա հար մա րու թյան վրա: Հոդ վա ծում քննարկ վել են ա պա ցու ղո ղա կան 
չա փո րո շիչ նե րի տար բե րու թյուն նե րը սկզբնա կան և շա րու նակ վող կա լան քը սահ մա նե լիս, ներ կա յաց վել է 
դա տա կան պրակ տի կան կա լան քը որ պես խա փան ման մի ջոց ընտ րե լիս , ինչ պես նաև քննարկ վող հիմ-
նախնդ րի շուրջ առ կա Բարձր դա տա րան նե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. Կա լանք, սկզբնա կան կա լանք, շա րու նակ վող կա լանք, ա պա ցույց, պատ շաճ ջա նա-
սի րու թյուն:

НАИРА ШАГИНЯН 
Ассистент кафедры Криминального процесса
Академии Образовательного комплекса Полиции РА, 
Капитан полиции

ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО И 
ПРОДОЛЖАЮЩЕГОСЯ АРЕСТА.

В статье обсуждаются особенности доказательных критериев при избрании ареста в качестве меры 
пресечения. В частности, акцент был сделан на важность разделения предварительного и продолжающегося 
ареста, целесообразность применения первичного ареста в случае тяжких или особо тяжких преступлений. 
В статье также обсуждаются различия доказательственных критериев при установлении предварительного 
и продолжающегося ареста, была представлена судебная практика при избрании ареста в качестве меры 
пресечения, а также комментарии Высших судов по обсуждаемому вопросу:

Ключевые слова: арест, предварительный арест, доказательство, продолжающийся арест, должная 
осмотрительность.

NAIRA SHAHINYAN 
Assistant at the Chair of Criminal 
Process of the Academy of the Educational 
Complex of Police of RA, police captain

PECULIARITIES OF EVIDENCE CRITERIA FOR DEFINING INITIAL AND ONGOING DETENTION

The peculiarities of the evidence criteria in order to choose the arrest as disruption measure were discussed 
in the given article, it was particularly emphasized the importance to differentiate the initial and ongoing arrest, 
the convenience of the purpose to apply for the initial arrest in the case of grave or particularly grave crimes. 
The differences of the evidence criteria were discussed in the article, while defining the initial and ongoing 
arrest, the judicial practice on choosing the arrest as disruption measure was revealed in the article, as well as 
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interpretations of Higher Courts on the given issue.
 Keywords: Arrest, initial arrest, ongoing arrest, evidence, proper diligence.

_________________________________________________________________________________________

* * *
_________________________________________________________________________________________

ԳՈՌ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր (Բեռլին),
կառավարման գիտությունների մագիստրոս (Շպայեր),
Հագենի Համալսարանի Գերմանական և եվրոպական
սահմանադրական և վարչական իրավունքի,
ինչպես նաև միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտ

ԽՆԴԻՐ. «ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԴՈՂԴՈՂՈՑԸ»

Խն դի րը վե րա բե րում է հան րու թյան ու շադ րու թյան կենտ րո նում գտնվող մարդ կանց մաս նա վոր հար-
ցե րի վե րա բեր յալ տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր դե լու թույ լատ րե լիու թյան ու դրա սահ ման նե րի բարդ հար ցին։ 
Խնդ րում քննարկ վում են հետևյալ հիմ նա կան ի րա վա կան պրոբ լեմ նե րը՝ հիմ նա կան ի րա վունք նե րի եր րոր-
դա յին գոր ծո ղու թյու նը, մամ լո հոդ վա ծում տեղ գտած ար տա հայ տու թյուն նե րից պաշտ պան վե լու ու դրանք 
դա դա րեց նե լու պա հան ջի ի րա վունք նե րի դեպ քում կար ծի քի ու մա մու լի ա զա տու թյան ի րա վունք նե րի սահ-
մա նա զատ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, մա մու լի հրա պա րա կու մից տու ժո ղի մաս նա վոր կյան քի գաղտ նիու-
թյան ի րա վուն քի և հոդ վա ծի հե ղի նա կի կար ծի քի ա զա տու թյան ի րա վուն քի խնամ քով հա վա սա րակշ ռու մը։

ГОР ОГАНЕСЯН
Доктор юридических наук (Берлин),
магистр административных наук (Шпaйер),
доцент кафедры немецкого и европейского конституционного и
административного права, а также международного права в Университете Хагена

ЗАДАЧА: «ДРОЖЬ МИНИСТРА»

Задача касается сложного вопроса о допустимости и пределах освещения частных вопросов лиц, 
находящихся в поле зрения общественности. Помимо влияния фундаментальных прав на третью сторону 
и необходимости провести грань между свободой мнения и свободой прессы в случае исков о защите и 
судебном запрете против заявлений в статье в прессе, задача фокусируется на тщательном балансировании 
фундаментального права на тайну частной жизни лица, затронутого сообщением, и свободы мнения лица, 
сообщившего об этом.

GOR HOVHANNISYAN
Doctor of Laws (Berlin),
Master of Administrative Sciences (Speyer),
Associate Professor at the Chair of German and European Constitutional and
Administrative Law, as well as International Law at the University of Hagen

CASE: „THE MINISTER’S TREMBLING“

This case concerns the difficult question regarding the permissibility and limits of reporting on private 
matters of persons in the public eye. It discusses the third-party effect of fundamental rights and the need 
to draw a line between freedom of opinion and freedom of the press in claims for defence and injunctive 
relief against statements in a press article. In addition, the case aims to draw a careful balance between the 
fundamental right to respect for private life of the person affected by the reporting on the one hand and the 
freedom of opinion of the person reporting on the other hand.
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ԱՐԹՈՒՐ ՆԱԶԱՐԵԹՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարանի քաղաքացիական իրավունքի և 
քաղաքացիական դատավարության իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

ՆՈՐ ԵՐԵՎԱՆ ԵԿԱԾ ԿԱՄ ՆՈՐ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐՈՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 Նոր երևան ե կած հան գա մանք նե րը տար բեր վում են դա տա կան ակտ կա յաց նե լուց հե տո ծա գած 
ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րից՝ նոր հան գա մանք նե րից, սա կայն դրանք եր կուսն էլ 
հիմք են հան դի սա նում կա յաց ված դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման վա րույթ հա րու ցե լու հա մար:

  Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է նոր երևան ե կած կամ նոր հան գա մանք նե րով բո ղոք ներ կա յաց նե լու կար-
գին և վա րույ թի հա րուց մա նը, այն է՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման ժամ-
կետ նե րին, բո ղո քի բո վան դա կու թյա նը, բո ղո քին կցվող փաս տաթղ թե րին, բո ղո քը վե րա դարձ նե լուն, այն 
վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լուն, բո ղոք բե րող սուբ յեկտ նե րին, բո ղո քարկ ման օբ յեկտ նե րին և բո ղո քարկ ման 
հետ կապ ված այլ ման րա մաս նե րի: Ար վել է ա ռա ջարկ, ո րը վե րա բե րում է նոր երևան ե կած կամ նոր հան-
գա մանք նե րով բո ղոք բե րող սուբ յեկտ նե րին:

Բանալի բառեր. նոր երևան ե կած հան գա մանք, նոր հան գա մանք, բո ղո քարկ ման օբ յեկտ, բո ղո քար-
կող սուբ յեկտ, դա տա կան ակտ, Վե րաքն նիչ դա տա րան, Վճ ռա բեկ դա տա րան, վա րույթ:

АРТУР НАЗАРЕТЯН
Соискатель кафедры гражданского права и гражданско-процессуального права 
российско-армянского университета

ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ИЛИ НОВЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Вновь открывшиеся обстоятельства отличаются от фактов, имеющих юридическое значение, новых 
обстоятельств, возникших после вынесения судебного акта, однако и то, и другое является основанием для 
возбуждения производства по пересмотру вынесенного судебного акта.

Настоящая статья посвящена порядку предъявления жалобы и возбуждению производства по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам, то есть срокам обжалования вступивших в законную силу 
судебным актам, содержанию жалобы, прилагающимся к жалобе документам, возвращению жалобы, 
отказу принятия ее к производству, субъектам, принесших жалобы, объектам обжалования, и другим 
подробностям связанными с обжалованием. 

Сделано предложение, которое относится к субъектам, принесших жалобы по вновь открывшимся 
или новым обстоятельствам.

Ключевые слова: вновь открывшиеся обстоятельства, новое обстоятельство, объект обжалования, 
обжалующий субъект, судебный акт, Апелляционный суд, Кассационный суд, производство.

ARTUR NAZARETYAN
post-graduate student at the department of civil law and civil procedure law of russian- armenian university

THE REVIEW PROCEDURE OF JUDICIAL ACTS WITH NEWLY REVEALED OR UNDER NEW 
CIRCUMSTANCES 

Newly revealed circumstances differ from facts of legal significance arising after the issuance of a judicial 
act by new circumstances, but both of these are grounds for initiating proceedings to review the judicial decision. 

This article is dedicated to the initiation of a procedure for filing an appeal with newly revealed or new 
circumstances, that is the time limits for appealing against judicial acts legally entered into force, the content of 
the appeal, the documents attached to the appeal, the rejection of accepting it as the proceedings, the subjects 
who cause appeal, the objects of appeal and other details of the appeal. An offer has been made for the subjects 
who cause the appeal with newly revealed or new circumstances.

Keywords: Newly revealed circumstance, new circumstance, object of appeal, appealed subject, judicial 
act, Court of Appeal, Court of Cassation, proceedings.
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ԱՐՄԱՆ ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ
Իրավաբան

 «COVID19» ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԿԱՐԳԻՆ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 2020 թվա կա նին տա րած ված «COVID-19» կո րո նա վի րու սա յին 
հի վան դու թյան պան դե միան լուրջ մար տահ րա վեր էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող է լեկտ-
րո նա յին կա ռա վար ման հա մա կար գի հա մար։ Վա րա կի պան դե միա յի պայ ման նե րում ա ռա ջա ցած ար տա-
կարգ ի րա վի ճա կը ցույց տվեց, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ներ կա յումս գոր ծող է լեկտ րո նա յին 
ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գը, դրա առն չու թյամբ առ կա կար գա վո րում նե րը թե րի են, անհ րա ժեշտ են 
շտկում ներ, փո փո խու թյուն ներ, ինչ պես նաև նոր կա ռու ցա կար գե րի ներդ րում: Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում 
են պան դե միա յի հետևաք նով է լեկտ րո նա յին ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գի առջև ծա ռա ցած խնդիր-
ներն ու ա ռա ջարկ վում է հա մա պա տաս խան լու ծում նե րի շրջա նա կը։

Բանալի բառեր. է լեկտ րո նա յին ար դա րա դա տու թյուն, առ ցանց դա տա վա րու թյուն, հե ռա վար դա տա-
կան նիստ, դա տա կան վա րույ թի հրա պա րա կայ նու թյան սկզբունք, ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն ք։

АРМАН АКОБДЖАНЯН 
Юрист 

ВЫЗОВ СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОНООГО ПРАВОСУДИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, 
ВЫЗВАННЫМ КОРОНОВИРУСОМ “COVID19”

Пандемия коронавируса COVID-19, распространившаяся в Республике Армения в 2020 году, стала 
серьезным вызовом для системы электронного правосудия, действующей в Республике Армения. В статье 
представлены проблемы, с которыми столкнулась система электронного правосудия после пандемии, и 
предложены соответствующиеդрешения. 

Ключевые слова. Электронное правосудие, онлайн-судебное разбирательство, удаленное судебное 
слушание, принцип гласности судебного разбирательства, право на справедливое судебное разбирательство.

ARMAN HAKOBJANYAN 
Lawyer

“COVID19” CORONAVIRUS DISEASE CHALLENGE TO THE EJUSTICE SYSTEM OF THE 
REPUBLIC OF ARMENIA

The “COVID-19” coronavirus pandemic, which spread in the Republic of Armenia in 2020, was a serious 
challenge for the e-justice system operating in the Republic of Armenia. The article presents the problems faced 
by the e-justice system following the pandemic and suggests the appropriate solutions.

Keywords. e-Justice, online trial, remote court hearing, principle of publicity of court proceedings, right 
to a fair trial.
_________________________________________________________________________________________

* * *
_________________________________________________________________________________________

ԻՆՆԱ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ 
Շիրակի պետական համալսարանի դասախոս, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի 
իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի 3-րդ կուրսի ասպիրանտ 

«ՀԱՅԴՊԱՐԿԵՐԸ»՝ ՈՐՊԵՍ ՀԱՎԱՔՆԵՐԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐ
  
Հա վաք նե րի ա զա տու թյան ի րա վուն քի ի րա գոր ծու մը հա մար վում է ժո ղովր դա վա րա կան ի րա վա կան 

պե տու թյան կա յաց ման և զար գաց ման անհ րա ժեշտ նա խա պայ ման: Ուս տի կարևոր վում է հա վաք նե րի 
ա զա տու թյան ի րա վուն քի գի տա կան ու սում նա սի րու թյու նը, ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում սույն ի րա վուն-



79

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

 1
2

7
  2

0
2

2

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

քի ի րա գործ ման հետ կապ ված խնդիր նե րի վեր հա նու մը, ինչ պես նաև հա վաք նե րի ա զա տու թյան ի րա-
վուն քի ե րաշ խիք նե րի ու սում նա սի րու թյու նը: Սույն հոդ վա ծում դի տարկ վել է հա վաք նե րի անց կաց ման 
այն պի սի վայ րի ստեղ ծու մը, ինչ պի սին է՝ հայդ-պար կը: Հե ղի նա կի կող մից կի րառ վել է հա մե մա տա կան 
ի րա վա կան վեր լու ծու թյան մե թո դը և կա տար վել է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան և Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան օ րենսդ րա կան ակ տե րի և դ րան ցում նա խա տես ված ի րա վա կար գա վո րում նե րի ու սում նա սի րու-
թյուն: Սույն հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենդ րու թյան փո փո խու-
թյան ա ռա ջարկ: 

Բա նա լի բա ռեր. Հայդ-պարկ, հան րա յին մի ջո ցա ռում, երթ, մի տինգ, ցույց: 

ИННА НЕРСЕСЯН 
преподаватель Ширакского государственного университета, 
aспирант 3-го курса кафедры конституционного права и теории права ИПП РАУ

ГАЙДПАРКИ КАК МЕСТA РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СВОБОДУ СОБРАНИЙ 

Реализация права на свободу собраний является необходимым фактором для формирования, 
развития и функционирования демократического правового государства. Важность данного права 
заключается в том, что такая разновидность свободы обеспечивает возможность людей выражать 
свои политические взгляды и посредством их представлять свою политическую волю, которая, исходя 
из принципов демократии, должна учитываться публичной властью. Установление правовых гарантий 
для правомерной реализации права на свободу собраний является позитивной обязанностью любового 
правового государства. В рамках данной статьи рассмотрены и представлены правовые основы таких 
средств или мест для реализации указанного права, как гайд-парки. Проведено исследование российского 
законодательства в сфере функционирования гайд-парков, на основании которого предлагается ввести 
определенные законодательные изменения в закон РА “О свободе собраний” и предусмотреть создание 
гайд-парков также в Республике Армения. 

Ключевые слова: гайд-парк, свобода собраний, публичные мероприятия, митинги, шествия, 
демонстрации. 

INNA NERSESYAN
Lecturer at Shirak State University, 3rd year postgraduate student of the 
Department of Constitutional Law and Theory of Law of the Russian-Armenian (Slavonic) University

HIDEPARKS AS PLACES FOR EXERCISING THE RIGHT TO FREEDOM OF ASSEMBLY

Realization of the right to freedom of assembly is a necessary factor for the formation, development and 
functioning of a democratic state governed by the rule of law. The importance of this right lies in the fact that 
this kind of freedom provides an opportunity for people to express their political views and through them reflect 
their political will, which, based on the principles of democracy, must be taken into account by public authorities. 
Legal guarantees for legitimate exercise of the right to freedom of assembly is necessary for any state. Within the 
framework of this article, the legal basis for such means or places for the implementation of this right, such as 
guide parks, is considered and presented. A study of the Russian legislation in the sphere of the functioning of 
guide parks was carried out, on the basis of which it is proposed to introduce certain legislative changes into the 
RA law “On freedom of assembly” and to provide for the creation of guide parks also in the Republic of Armenia. 

Keywords: hyde-park, public events, protest, demonstration, assembly. 
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ԵՂԻՇԵ ԲԱԶՈՅԱՆ 
«Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամի դասախոս 

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԸՆԴԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պառ լա մեն տա կան ընդ դի մու թյու նը ժա մա նա կա կից պառ լա մեն տա րիզ մի ինս տի տուտ նե րից է և ի րա-
կա նաց վող պաշ տո նա կան քա ղա քա կան կուր սին ընդ դի մա ցող պատ գա մա վոր նե րի, պատ գա մա վո րա կան 
խմբե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյան տե սակ:

Դա ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան անհ րա ժեշտ հատ կա նիշ ներց է, ո րի կեն սա գոր ծու նեու-
թյան հիմ քը քա ղա քա կան բազ մա կար ծու թյունն է: 

Պե տու թյուն նե րի մեծ մա սում ընդ դի մա դիր գոր ծու նեու թյան ե րաշ խիք ներն ի րաց վում են ա վե լի շատ 
ա նուղ ղա կի ձևե րով, օ րի նակ պառ լա մեն տա կան քննիչ հանձ նա ժո ղով ներ կազ մե լու ի րա վուն քի սահ ման-
ման կամ դրանց ձևա վոր ման ժա մա նակ ընդ դի մու թյա նը քվո տա վոր ված տե ղեր հատ կաց նե լու մի ջո ցով, 
կու սակ ցա կան հա մա մաս նա կա նու թյան սկզբուն քի մի ջո ցով և այլն:

Օ րենս դիր մարմ նում գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյուն ու նե ցող և միա ժա մա նակ գոր ծա դիր ամ բողջ իշ-
խա նու թյունն ի րա կա նաց նող միևնույն քա ղա քա կան ու ժի փաս տա ցի կա ռա վար ման (իշ խա նա վար ման) 
պայ ման նե րում սե փա կան գոր ծու նեու թյան թե րու թյուն ներն ու սխալ նե րը բա ցա հայ տե լու տրա մա բա նու-
թյու նը չկա և որ պես հետևանք բա ցա կա յում է նաև գոր ծա դիր իշ խա նու թյան գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ 
պառ լա մեն տա կան խո րը և հա մա կող մա նի վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման մո տի վա ցիան:

Քա ղա քա կան այդ պի սի կա ռուց ված քով պե տա կան եր կու մար մին նե րի՝ Ազ գա յին ժո ղո վի և կա ռա վա-
րու թյան, սահ մա նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում բա ցա կա յում է հա կադ րու թյուն նե րի պայ քա րի 
և միաս նու թյան դիա լեկ տի կա կան օ րեն քի զար գաց ման տար րը, ին չը բնա կա նա բար խիստ նվա զեց նում 
է պառ լա մեն տա կան վե րահս կո ղու թյան արդ յու նա վե տու թյունն ու բա ցա սա բար ազ դում պե տու թյան զար-
գաց ման գոր ծըն թա ցի վրա: Հետևա պես գոր ծա դիր իշ խա նու թյան կամ կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյունն 
ի րա պես խո րը և արդ յու նա վետ կեր պով կա րող է վե րահս կո ղու թյան են թար կել հա ջոր դող պառ լա մեն տա-
կան ընտ րու թյուն նե րում իշ խա նու թյու նը վերց նե լու ա մուր մո տի վա ցիա ու նե ցող, պե տու թյան կա ռա վար-
ման ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նու թյան հար ցե րում իշ խող քա ղա քա կան ու ժի հետ չհա մընկ նող այլ մո-
տե ցում ներ ու նե ցող և հենց այդ պատ ճա ռով վեր ջի նիս հետ մշտա պես հա կադր վող մեկ այլ քա ղա քա կան 
ու ժը, որն այդ պա հին պառ լա մեն տում փոք րա մաս նու թյուն է:

Բա նա լի բա ռեր. պառ լա մեն տա կան վե րահս կո ղու թյուն, ընդ դի մա դիր գոր ծու նեու թյուն, ինս տի տու-
ցիո նալ կար գա վո րում, քննիչ հանձ նա ժո ղով, պա տաս խա նա տու իշխանություն:

ЕГИШЕ БАЗОЯН
 Фонд «Французский университет в Армении»

НЕОБХОДИМОСТЬ ИНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТСКОЙ 
ОППОЗИЦИИ

Парламентская оппозиция это институт современного парламентаризма и вид политической оппозиции 
депутатов, депутатских групп (фракций), представительных органов, партий официальному политическому 
курсу. 

Это необходимый элемент демократического общества, где основой его жизнедеятельности является 
политический плюрализм. 

В большинстве стран гарантии деятельности оппозиции реализуются с помощью более косвенных 
средств, таких как закрепление права на формирование парламентских комиссий по расследованию или 
выделение квоты мест оппозиции при их формировании, через принцип партийной пропорциональности 
и т. д.

В условиях фактического управления одной и той же политической силы, которая имеет подавляющее 
большинство в законодательном органе и одновременно осуществляет всю исполнительную власть, нет 
никакой логики в выявлении недостатков и ошибок собственной деятельности. В результате отсутствует 
мотивация для глубокого парламентского надзора за исполнительной властью.

Это означает, что при такой политической конфигурации (структуре) в отношениях между двумя 
государственными органами, парламентом и правительством, отсутствует элемент диалектического 
закона единства противоположностей и борьбы что, естественно, значительно снижает эффективность 
парламентского контроля и отрицательно сказывается на процессе развития государства в целом.
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Таким образом, деятельность исполнительной власти или правительства может действительно 
глубоко и эффективно контролироваться другой политической силой, у которой есть сильная мотивация 
для прихода к власти на следующих парламентских выборах и другие подходы, которые не совпадают с 
правящей партией с точки зрения управления. проводимой политики, и которая в это время составляет 
меньшинство в парламенте.

Ключевые слова: парламентский контроль, оппозиционная деятельность, институциональное 
регулирование, комиссия по расследованию, ответственная власть.

YEGHISHE BAZOYAN
«French university in Armenia» foundation 

THE NEED FOR INSTITUTIONAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF THE PARLIAMENTARY 
OPPOSITION

Parliamentary opposition is an institution of modern parliamentarism and a type of political opposition of 
deputies, deputy groups (fractions), representative bodies, parties to the official political course.

It is a necessary element of a democratic society, where political pluralism is the basis of its life.
In most countries, guarantees of opposition activities are realized through more indirect means, such as 

securing the right to form parliamentary committees of inquiry or allocating a quota of opposition seats when 
they are formed, through the principle of party proportionality, etc.

In the context of the actual control of one and the same political force, which has an overwhelming majority 
in the legislative body and simultaneously exercises all the executive power, there is no logic in identifying the 
shortcomings and mistakes of its own activities.

As a result, there is no motivation for deep parliamentary oversight of the executive power.
This means that with such a political configuration (structure) in the constitutional relations between 

parliament and government, there is no element of the dialectical law of the unity of opposites and struggle, 
which, naturally, significantly reduces the effectiveness of parliamentary control and adversely affects the 
development of the state.

The activities of the executive branch or government can be really deeply and effectively controlled by 
another political force that has a strong motivation to come to power in the next parliamentary elections and 
other approaches that do not coincide with the ruling party in terms of governance. policy, and which at that 
time was a minority in parliament.

Keywords: parliament control, opposition activity, institutional regulation, inquiry committee, responsible 
authority.
_________________________________________________________________________________________

* * *
_________________________________________________________________________________________

ՀԱՅԿ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ 
ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ 

ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴՈԿՏՐԻՆԸ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կը հան գա մա նո րեն քննար կում է սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի էու թյան և բո վան-
դա կու թյան վե րա բեր յալ խորհր դա յին ի րա վա գի տու թյան հա յե ցա կար գա յին մո տե ցում նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. խորհր դա յին իրպ վունք, սուբ յեկ տիվ ի րա վունք, ի րա վա կան դոկտ րին, խորհր դա յին 
ի րա վա կան գա ղա փա րա խո սու թյուն, խորհր դա յին ի րա վա գի տակ ցու թյուն, խորհր դա յին ի րա վա կան հա-
մա կարգ:
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АЙК ШАХБАЗЯН
Соискатель Института философии, права и социологии НАН РА, 

СОВЕТСКАЯ ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА

В данной статье автором обстоятельно рассматриваются концептуальные проблемы понимания 
субъективного права в юриспруденции и правовой доктрине в советский период.

Ключевые слова: советское право, субъективное право, правовая идеология, 
советское правосознание, советская правовая система. 

HAYK SHAHBAZYAN
Applicant, RA NAS Institute of Philosophy Sociology and Law

THE SOVIET LEGAL DOCTRINE OF SUBJECTIVE LAW

In this article, the author discusses the conceptual approaches of Soviet jurisprudence on the essence and 
content of subjective law in detail.

Keywords: Soviet law, subjective law, legal doctrine, Soviet legal ideology, Soviet legal consciousness, 
Soviet legal system
_________________________________________________________________________________________

* * *
_________________________________________________________________________________________

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

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կը հան գա մա նո րեն քննարկ վում են զին վո րա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
էու թյու նը, դրանց դա սա կարգ ման հիմ նախն դիր նե րը, ինչ պես նաև վեր լու ծու թյան են են թարկ վում զին վո-
րա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բնու թագ րա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. հան ցա գոր ծու թյուն, զին վո րա կան հան ցա գոր ծու թյուն ներ, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
դա սա կար գում, քրեաի րա վա կան և ք րեա գի տա կան բնու թագ րա կան հատ կա նիշ ներ: 

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

УГОЛОВНОПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЙСКОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРОБЛЕМЫ ИХ 
КЛАСИФИКАЦИИ 

В данной статье автором обстоятельно рассматриваются сущность войсковых преступлений проблемы 
их классификации,а также анализируются характерные особенности войсковых преступлений.

Ключевые слова: преступление, войсковскые преступление, классификация преступлений, уголоно-
правовые характерные черты криминологические преступление.
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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 CRIMINAL LAW DESCRIPTION OF MILITARYCONNECTED CRIMES

In thus article, the author discusses the nature of military-connected crimes in detail,the issues of their 
classification, as well as the characteristic features of military-connected crimes are analyzed.

Keywords: crime,military-connected crimes, crime classification, criminal law and criminological 
characteristic features.
_________________________________________________________________________________________

* * *
_________________________________________________________________________________________

ԱՆՈՒՇ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Գի տա կան հոդ վա ծում հե ղի նակն ա ռա ջին ան գամ հան գա մա նա լից ու սում նա սի րել և հա մադ րա կան 
վեր լու ծու թյան է են թար կել հան րա յին ծա ռա յու թյան տե սակ նե րը` սկսած հան րա յին ծա ռա յու թյան ձևա-
վոր ման և ներդր ման պա հից, ներ կա յաց րել է հան րա յին ծա ռա յու թյան յու րա քանչ յուր տե սա կին բնո րոշ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, այդ լույ սի ներ քո կա տա րել է եզ րա հան գում ներ և հան րա յին ծա ռա յու թյան 
տե սակ ներն ա ռա վել ամ բող ջա կան դարձ նե լու նպա տա կով ներ կա յաց րել է ա ռա ջար կու թյուն ներ:

Բա նա լի բա ռեր. հան րա յին ծա ռա յու թյուն, հան րա յին ծա ռա յու թյան տե սակ ներ, պե տա կան ծա ռա յու-
թյուն, հա մայն քա յին ծա ռա յու թյուն, հան րա յին պաշ տոն ներ:

АНУШ МОВСИСЯН
Соискатель института Философии, 
социологии и права НАН РА

ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

В научной статье автор впервые детально изучил и проанализировал виды государственной службы, 
начиная с момента формирования и внедрения государственной службы, представил особенности, 
присущие каждому виду общественной службы, в этом свете сделал выводы и с целью сделать виды 
государственной службы более целостными представил предложения.

Ключевые слова: государственная служба, виды государственной службы, общественная служба, 
муниципальная служба, государственные должности.

ANUSH MOVSISYAN
Applicant of the Institute of Philosophy, 
Sociology and Law of NAS of RA

TYPES OF PUBLIC SERVICE AND THEIR FEATURES

In the scientific article, the author for the first time studied and analyzed in detail the types of public 
service, starting from the moment of formation and implementation of the public service, presented the features 
inherent in each type of public service, in this light drew conclusions and in order to make the types of public 
service more holistic presented proposals.

Keywords: public service, types of public service, public service, municipal service, public positions.
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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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