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I. Ընդ հա նուր ակ նարկ
1. Հայ օ րենս դի րը ՀՀ ՔրՕ 32-րդ հոդ. 1-ին

մա սում1 նա խա տե սել է անհ րա ժեշտ պաշտ պա -
նու թյան եր կու ձև։ Մի դեպ քում ոտնձ գու թյան
են թարկ վո ղը պաշտ պա նում է սե փա կան բա -
րիք նե րը («պաշտ պան վո ղի... կյան քը, ա ռող -
ջու թյու նը, ի րա վունք նե րը…»)2։ Հնա րա վոր է
ոտնձ գու թյու նից պաշտ պա նել նաև եր րորդ ան -
ձանց բա րիք նե րը («մեկ այլ ան ձի կյան քը, ա -
ռող ջու թյու նը, ի րա վունք նե րը…»)3։

2. Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյունն այն
պաշտ պա նու թյունն է, որն անհ րա ժեշտ է պաշտ -
պան վո ղին կամ մեկ այլ ան ձին սպառ նա ցող
հա կաի րա վա կան ոտնձ գու թյու նը վե րաց նե լու
հա մար։ Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյունն ու նի
ե րեք նա խա պայ ման.

 Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան վի ճա կը
(«Ք րեա կան պա տաս խա նատ վու թյան
են թա կա չէ այն ան ձը, որն ա րար քը կա -
տա րել է անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու -
թյան վի ճա կում...»),

 Պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու թյու նը
(«Քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան
են թա կա չէ այն ան ձը, որն ա րար քը
կա տա րել է անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու -
թյան վի ճա կում...»),

 Պաշտ պան(վ )ե լու գի տակ ցու թյու նը և
կամ քը («հա կաի րա վա կան ոտնձ գու թյու -
նից... պաշտ պա նե լիս»՝ անհ րա ժեշտ
պաշտ պա նու թյան սուբ յեկ տիվ կող մը)։

Ե թե ՀՀ ՔրՕ հա տուկ մա սի որևէ նոր մի
փաս տա կազ մում նկա րագր ված ա րար քի կա -
տա րու մը բա վա րա րում է այս ե րեք նա խա պայ -
ման նե րը, ա պա այդ ա րարքն ար դա րաց ված է,
այ սինքն՝ հան ցա գոր ծու թյուն չէ, ու կա տա րո ղը
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան չի են թարկ -
վում։

3. Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան դեպ -
քում, ինչ պես բխում է օ րեն քի ձևա կեր պու մից
(«պաշտ պան վո ղի կամ մեկ այլ ան ձի»), պար -
տա դիր չէ, որ պաշտ պան վո ղը նույ նա կան լի նի
ոտնձ գու թյան են թարկ վո ղի հետ։ Բայց եր րորդ
ան ձի շա հե րի պաշտ պա նու թյունն ան թույ լատ -
րե լի է, այս պես կոչ ված, տնօ րի նե լի ի րա վա -
կան բա րիք նե րի դեպ քում, երբ ոտնձ գու թյան
են թարկ վող եր րորդ ան ձը (ճա նա չե լիո րեն) ցան -
կա նում է հան դուր ժել իր բա րի քի կո րուս տը, օ -
րի նակ, որ պես զի խու սա փի ոտնձ գո ղին վնաս
պատ ճա ռե լուց4։ Ոտնձ գու թյան են թարկ վո ղը
պար տա վոր չէ հրա ժար վել սե փա կան գոր ծո -
ղու թյուն նե րով պաշտ պան վե լուց, ան գամ ե թե
կա նրան պաշտ պա նե լու պատ րաստ եր րորդ
անձ (ՀՀ ՔրՕ 32-րդ հոդ. 2-րդ մաս)։

4. Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան ստուգ -
ման սխե ման

Ա. ՀՀ ՔրՕ հա տուկ մա սի որևէ նոր մի
փաս տա կազ մի ի րա կա նա ցու մը

Բ. Այդ ա րար քի հա կաի րա վա կա նու թյու -
նը. այս տեղ՝ ա րար քի հնա րա վոր ար դա րա -
ցումն անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյամբ

ԳՈՌ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Հագենի համալսարանի գերմանական և եվրոպական սահմանադրական և
վարչական իրավունքի, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
Սաքսոնիայի փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր (Բեռլին), 
կառավարման գիտությունների մագիստրոս (Շպայեր)
____________________________________________________________________________________________________________

²ÜÐð²ÄºÞî ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ä²ÚØ²ÜÜºðÀ

1 Խոսքը 2021 թվականի մայիսի 5-ին ընդունված նոր քրեական օրենսգրքի մասին է, որն ուժի մեջ է մտնելու 2022
թվականի հուլիսի 1-ին։

2 Անհրաժեշտ պաշտպանության այս ձևը գերմանական քրեական իրավունքում կոչվում է Notwehr (տե՛ս գերմ. ՔրՕ
§32-ը)։

3 Անհրաժեշտ պաշտպանության այս ձևը գերմանական քրեական իրավունքում կոչվում է Nothilfe։ Տե՛ս Kühl AT § 7
Rn. 138; Rengier AT § 18 Rn. 110; Hilgendorf/Valerius AT § 5 Rn. 22։

4 BGHSt 5, 245 (247 f.); Jescheck/Weigend § 32 IV; Kaspar JuS 2014, 769 (773); Kühl Jura 1993, 233 (236); Otto AT § 8/54
f. Տարբերակելով՝ Seeberg, Aufgedrängte Nothilfe, Notwehr und Notwehrexzess, 2004, 172 ff.։ Ոտնձգության են թարկ -
վողի կամքը հաշվի առնելու դեմ են արտահայտվում Schmidhäuser AT 9/107; Schroeder Maurach-FS 127 (141)։



I. Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան վի -
ճա կը
1. Ոտնձ գու թյուն
2. օ րեն քով պաշտ պան վող շա հե րի

նկատ մամբ («կյան քը, ա ռող ջու թյու -
նը և ի րա վունք նե րը»)

3. Ոտնձ գու թյան առ կա յու թյու նը պաշտ -
պան վե լու պա հին

4. Ոտնձ գու թյան հա կաի րա վա կա նու -
թյու նը («հան րու թյան հա մար վտան -
գա վոր ոտնձգու թյու նից»)

II. Պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու թյու նը
1. Պաշտ պա նու թյու նը
2. Անհ րա ժեշ տու թյու նը

ա) պի տա նի և
բ) հա մե մա տա բար ա մե նա մեղմ մի -
ջո ցը

3. Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան սո -
ցիալ-է թի կա կան սահ մա նա փա կում -
նե րը՝
ա) անն շան ոտնձ գու թյուն նե րը
բ) ճչա ցող ան հա մա չա փու թյու նը
գ) սադ րու մը
դ) ե րե խա նե րը, հո գե կան հի վանդ -
նե րը, ա ռանց մեղ քի գոր ծող նե րը
ե) մո տիկ ազ գա կա նի կող մից ոտնձ -
գու թյու նը

III. Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան սուբ -
յեկ տիվ կող մը
1. Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան վի -

ճա կը և պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու -
թյու նը գի տակ ցե լը

2. Պաշտ պան(վ )ե լու կամ քը
Ե թե առ կա են անհ րա ժեշտ պաշտ -
պա նու թյան նա խա պայ ման նե րը, ա -
պա անձն ար դա րաց վում է, հա կա -
ռակ դեպ քում պետք է շա րու նա կել
ստու գել հան ցա գոր ծու թյան մյուս
նա խա պայ ման նե րը։

(Գ. Մեղ քը)
II. Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան վի ճա կը
Սահ մա նում. անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու -

թյան վի ճակ ստեղծ վում է օ րեն քով պաշտ պան -
վող բա րի քի (շա հի) դեմ ուղղ ված հա կաի րա -
վա կան ոտնձ գու թյան մի ջո ցով։

1. Ոտնձ գու թյու նը մարդ կա յին վար քի մի -
ջո ցով օ րեն քով պաշտ պան վող շա հե րի վնաս -
ման սպառ նա լիքն է։5

ա) Ե թե կեն դա նի նե րը կամ ա ռար կա նե րը
մար դու կող մից իբրև գոր ծիք ներ չեն օգ տա գործ -
վում վնաս հաց նե լու նպա տա կով,6 ա պա դրան -
ցից բխող վտանգ նե րը «ոտնձ գու թյուն» չեն ՀՀ
ՔրՕ 32-րդ հոդ. 1-ին մա սի ի մաս տով։ Այդ պի սի
վտանգ նե րը վե րաց նե լու ի րա վուն քը ո րոշ վում է
ՀՀ ՔաղՕ 1060-րդ հոդ վա ծով կամ ՀՀ ՔրՕ 34-
րդ հոդ վա ծով։ Բայց ե թե կեն դա նին մար դու կող -
մից օգ տա գործ վում է իբրև ոտնձ գու թյան մի ջոց,
ա պա ոտնձ գու թյան են թարկ վո ղը կա րող է դի -
մել անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան, ե թե կեն դա -
նին ոտնձ գո ղի սե փա կա նու թյունն է։7

բ) Մարդ կա յին վար քը պետք է ու նե նա ա -
րար քի ո րակ (տես ՀՀ ՔրՕ 32-րդ հոդ. 1-ին մա -
սը՝ «…ան ձը, որն ա րար քը կա տա րել է…»), այ -
սինքն՝ առն վազն ղե կա վար վի մար դու կամ քով,
հա կա ռակ դեպ քում վար քը չի կա րող գնա հատվել
իբրև հա կաի րա վա կան ոտնձ գու թյուն8։ Օ րի նակ՝
է պի լեպ տիկ ջղաձ գում նե րի նո պա յի դեպ քում
սպառ նա ցող վնա սում ներն անհ րա ժեշտ պաշտ -
պա նու թյան դի մե լու ի րա վունք չեն տա լիս9։

Ըստ գե րիշ խող կար ծի քի՝ ոտնձ գու թյան
նա խա պայ ման չէ վնա սե լու նպա տակ հե տապն -
դե լը. ոչ դի տա վոր յալ վար քը նույն պես կա րող
է լի նել ոտնձ գու թյուն10։ Ո րո շիչ է, թե արդ յոք
վարքն իր օբ յեկ տիվ մի տու մով ան մի ջա կա նո -
րեն ուղղ ված է վնաս հասց նե լուն11։ Օ րի նակ՝ ա -
զա տու թյու նից զրկե լու մի ջո ցով ոտնձ գու թյան
չի են թարկ վում նա, ով թաքն վում է ու րի շի խա -
նու թում դրա փակ վե լուց հե տո գո ղու թյուն կա -
տա րե լու նպա տա կով։ Այս դեպ քում պո տեն -

4
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5 Kindhäuser/Hilgendorf, LPK-StGB, 2022, § 32 Rn. 9.
6 BGHSt 14, 152 (155).
7 Joecks/Jäger, StudKomm StGB, 2018, § 32 Rn. 7; Baumann/Weber/Mitsch § 17 Rn. 4.
8 Hilgendorf/Valerius AT § 5 Rn. 25.
9 Jakobs 12/16; Roxin/Greco I § 15/8.
10 Geilen Jura 1981, 200 (202); Sternberg-Lieben JA 1996, 299 (300).
11 Kindhäuser/Hilgendorf, LPK-StGB, 2022, § 32 Rn. 12. Հակառակ կարծիքի է Otto AT § 8/20, որը պահանջում է

օրենքով պաշտպանվող բարիքի նկատմաբ գիտակցված սպառնալիք։
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ցիալ զոհն ինքն է ի րեն դրել վտան գա վոր դրու -
թյան մեջ, այն պես որ ինքն էլ պի տի կրի դրա
հետ կապ ված ռիս կե րը12։

գ) Սկզ բուն քո րեն հնա րա վոր է նաև ոտն -
ձգու թյուն ան գոր ծու թյան մի ջո ցով, ե թե ոտն -
ձգողն ու նի գոր ծե լու հա տուկ ի րա վա կան պար -
տա կա նու թյուն։13 Մա սամբ նաև պա հանջ վում
է, որ ան գոր ծու թյու նը լի նի նաև պար տա կա -
նու թյան՝ օ րեն քով պատ ժե լի խախ տում14։ Բո -
լոր դեպ քե րում սահ ման ներն այն տեղ են, որ -
տեղ խոս քը պար զա պես պայ մա նագ րա յին պար -
տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման մա սին է15։ Օ -
րի նակ՝ վար ձա տուն չի կա րող վար ձա կա լին, ո -
րը վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րին հա կա ռակ
հրա ժար վում է ա զա տել բնա կա րա նը, անհ րա -
ժեշտ պաշտ պա նու թյան մի ջո ցով ստի պել դուրս
գալ բնա կա րա նից16։

2. Ոտնձ գու թյան ա ռար կա կա րող են լի նել
ան ձամբ պաշտ պան վո ղի կամ մեկ այլ ան ձի՝ օ -
րեն քով պաշտ պան վող բա րիք նե րը (շա հե րը)՝
այն է՝ կյան քը, ա ռող ջու թյու նը, ֆի զի կա կան ան -
ձեռնմ խե լիու թյու նը, պատ վը, սե փա կա նու թյու նը,
օ րի նա կան տի րա պե տու մը և այլ ի րա վունք նե րը։
Պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել, որ ոչ իս կական
զեն քով սպառ նա լը թեև օբ յեկ տի վո րեն չի վտան -
գում մար դու կյան քը կամ ա ռող ջու թյու նը, բայց
կա րող է լի նել ոտնձ գու թյուն ո րո շում ըն դու նե լու
ա զա տու թյան նկատ մամբ, այն պես որ այս տեղ
չպետք է ա րագ անց նել թվաց յալ պաշտ պա նու -
թյան հար ցի քննարկ մա նը։17 Ա ռանձ նա հա տուկ

խնդրա հա րույց ի րա վի ճակ ներ կա րող են ա ռա -
ջա նալ մար դու պա տի վը վար կա բե կե լու,18 տանտի -
րոջ ի րա վուն քի խախ տում նե րի19 և, հա կա ռա կը,
մուտքն ա պօ րի նա բար ար գե լե լու,20 հե տիոտ նի
կող մից ու րի շի մե քե նա յի կա յա նու մը խո չըն դոտե -
լու,21 փո ղո ցա յին երթևե կու թյան մեջ ճա նա պար -
հը փա կե լու,22 լու սան կա րա հա նում նե րի մի ջոցով23

անձ նա կան կյան քի նկատ մամբ մի ջամ տու թյուն -
նե րի24 դեպ քե րում: Սե փա կան պատ կե րի ի րա -
վուն քը նույն պես են թա կա է պաշտ պա նու թյան
անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան մի ջո ցով25։

Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյու նը միշտ բա -
ցառ վում է, ե թե ոտնձ գու թյան են թարկ ված բա -
րի քի պաշտ պա նու թյու նը ե րաշ խա վոր ված է
միայն մի ո րո շա կի ի րա վա կան ըն թա ցա կար -
գով։ Օ րի նակ՝ վար ձա տուն չի կա րող վար ձա -
կա լին, ո րը վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րին
հա կա ռակ հրա ժար վում է ա զա տել բնա կա րա -
նը, անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան մի ջո ցով
ստի պել դուրս գալ բնա կա րա նից (տես վերևում)։

3. Ոտնձ գու թյունն առ կա է ներ կա պա -
հին, ե թե այն ան մի ջա կա նո րեն ակն կալ վում է,
ար դեն սկսվել է կամ դեռ շա րու նակ վում է26

(ՀՀ ՔրՕ 32-րդ հոդ. 1-ին մաս («…ոտնձ գու -
թյու նից կամ դրա ի րա կան սպառ նա լի քից…»)։

ա) Ոտնձ գու թյունն առ կա է այն պա հից, որ
պա հից ոտնձ գու թյան են թարկ վո ղի ի րա վա կան
բա րի քը կոնկ րետ վտանգ վում է (օբ յեկ տի վո -
րեն)։27 Ընդ ո րում, պար տա դիր չէ, որ ոտնձ գող
գոր ծո ղու թյու նը հա տած լի նի հան ցա փոր ձի շե -
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2
12 Kindhäuser/Hilgendorf, LPK-StGB, 2022, § 32 Rn. 12.
13 LK-Rönnau/Hohn Rn. 101 ff.; Joecks/Jäger, StudKomm StGB, 2018, § 32 Rn. 8; այլ կարծիքի է՝ Schumann Dencker-FS 287 ff.։
14 Geilen Jura 1981, 200 (204); Jescheck/Weigend § 32 II 1 a.
15 Roxin/Greco I § 15/12; տարբերակելով՝ LK-Rönnau/Hohn Rn. 105 ff.
16 Տե՛ս Kühl Jura 1993, 125; Lagodny GA 1991, 300 ff.։
17 Kindhäuser/Hilgendorf, LPK-StGB, 2022, § 32 Rn. 14. Տե՛ս նաև Amelung Jura 2003, 91 (93 ff.)։
18 BayObLG NJW 1991, 2031.
19 BGH bei Holtz MDR 1979, 985 (986).
20 Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Sickor Jura 2008, 14 ff.
21 BayObLG NJW 1995, 2646.
22 BayObLG NJW 1993, 211.
23 BGH JZ 1978, 762; OLG Karlsruhe GA 1982, 224 ff.; OLG Hamburg StraFo 2012, 278 m. zust. Anm. Hecker JuS 2012,

1039 (1040 f.): Դատական նիստերի դահլիճի դիմաց լուսանկարելու դեմ ամբաստանյալի անհրաժեշտ պաշտպանության
մասին տե՛ս NK-StGB/Kindhäuser § 32 Rn. 39։

24 BayObLG NJW 1962, 1782 f.
25 OLG Hamburg JuS 2012, 1039. Սեփական պատկերի իրավունքի մասին տե՛ս Հովհաննիսյան/Ղամբարյան/Սարգսյան,

Մասնավոր անձի կատարած տեսագրության կամ ձայնագրության օգտագործման թույլատրելիությունը քրեական
և քաղաքացիական դատավարությունում, Երևան 2017, էջ 29-31։ Մարդու դեմքին ծխախոտի ծուխ փչելու մասին
տե՛ս հանդեսի այս համարում տպագրված խնդիրը:

26 BGH NJW 1973, 255; HK-GS/Gunnar Duttge, 2022, StGB § 32 Rn. 13.
27 Տե՛ս OLG Stuttgart NJW 1992, 850 (851); BGH 1.2.2017 – 4 StR 635/16։



մը. ո րո շիչ է, թե արդ յոք հա պա ղե լու դեպ քում
վտանգ ված ի րա վա կան բա րի քը պահ պա նե լու
շան սերն զգա լիո րեն կնվա զեն (այս պես կոչ -
ված արդ յու նա վե տու թյան սահ ման)։28 Օ րի -
նակ՝ ոտնձ գու թյունն առ կա է ար դեն այն ժա -
մա նակ, երբ ոտնձ գո ղը ձեռ քը տա նում է զեն -
քին, որ հե տո կրա կի29։

Դեռ շա րու նակ վում է նաև ար դեն դա դա -
րած (գերմ. vollendet), բայց դեռ չա վարտ ված
(գերմ. beendet) ոտնձ գու թյու նը30։ Ոտնձ գու թյու -
նը շա րու նակ վում է այն քան ժա մա նակ, քա նի
դեռ կա դրա կրկնու թյան և նոր վնա սող գոր ծո -
ղու թյան ան մի ջա կան սպառ նա լիք31։ Ըստ այդմ՝
անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյու նը նե րա ռում է նաև
գո ղին հե տապն դե լու դեպ քե րը, երբ նա փախ -
չում է գո ղո նով, քա նի որ այդ պա հին (նախ քան
գո ղո նը վերջ նա կա նա պես թաքց նե լը) ոտնձ գու -
թյու նը դեռ ա վարտ ված չէ32։ Շորթ ման դեպ քում
ան ձի կամ քի ա զա տու թյան դեմ ուղղ ված ոտն -
ձգու թյու նը սպառ նա լիքն ար տա բե րե լուց հե տո
էլ դեռ ա ռա վարտ ված չէ, քա նի որ այդ ոտնձ գու -
թյու նից պաշտ պան վե լու վե րա բեր յալ զո հի ո րո -
շու մից հե տո ևս  այն դեռ պո տե ցիալ կեր պով
նրա ա զա տու թյու նը սահ մա նա փա կող ներ գոր -
ծու թյուն ու նի33։ Ոտնձ գու թյունն առ կա է նաև այն
դեպ քում, երբ շոր թի չը թեև ար դեն ստա ցել է իր
պա հան ջած գու մա րը, բայց դեռ գտնվում է զո հի
բնա կա րա նում34։ Վի րա վո րան քի դեպ քում զո հի
պատ վի դեմ ուղղ ված ոտն գու թյունն ար դեն ա -
վարտ ված է հայ հո յան քի ար տա բեր ման պա հից։
Հետևա բար, ան գամ դրան ակն թար թո րեն
հետևած ապ տա կը չի կա րող ար դա րաց վել ան -
հրա ժեշտ պաշտ պա նու թյամբ։ Բայց ոտնձ գո ղին
ապ տա կե լը կա րող է ար դա րաց վել, ե թե ակն -
կալ վում է վի րա վո րան քի (ան մի ջա կան) շա րու -
նա կու թյուն նոր հայ հո յանք նե րի ձևով35։ Ե թե
հար ձակ ման է են թարկ վում նախ կին, ար դեն

նա հան ջող ոտնձ գո ղը, ա պա կա րող է առ կա լի -
նել ոտնձ գու թյուն ար դեն նրա նկատ մամբ, որն
իր հեր թին ի րա վունք ու նի պաշտ պան վե լու ան -
հրա ժեշտ պաշտ պա նու թյան մի ջո ցով36։

բ) Այն դեպ քե րում, ո րոն ցում (վստա հա -
բար ակն կալ վող) ոտնձ գու թյու նը թեև ան մի ջա -
կա նո րեն մո տա լուտ չէ (դեռ չկա ի րա կան սպառ -
նա լիք), բայց բա վա րար արդ յու նա վե տու թյամբ
կա րող է կանխ վել միայն շտապ մի ջոց ներ ձեռք
առ նե լու դեպ քում, մա սամբ ըն դուն վում է այս -
պես կոչ ված անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյա նը
նման վող վի ճա կը, ո րում ար դա րաց ված է «կան -
խար գե լիչ անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյու նը»37։

Գեր մա նա կան գրա կա նու թյան մեջ գե րիշ -
խող կար ծի քը, հա կա ռա կը, մեր ժում է անհ րա -
ժեշտ պաշտ պա նու թյան այդ պի սի ըն դար ձա -
կու մը։ Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան «հան -
դուգն» ի րա վուն քը պետք պա հել նեղ սահ ման -
նե րի ներ սում, ո րի նա խա պայ ման նե րից է ոտն -
ձգու թյան՝ ժա մա նա կա յին ա ռու մով ան մի ջա -
կան առ կա յու թյու նը։ Օ րի նակ՝ ան թույ լատ րե լի
է քնած բռնա կալ ա մուս նու սպա նու թյու նը նրա
կնոջ կող մից այն բա նից հե տո, երբ ա մու սի նը
նրան սպառ նա ցել է քնից արթ նա նա լուց հե տո
սպա նել։38 Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյա նը
նման վող վի ճակն ա վե լի շուտ ծայ րա հեղ անհ -
րա ժեշ տու թյան վի ճակ է, ո րի նկատ մա մաբ կի -
րա ռե լի է ծայ րա հեղ անհ րա ժեշ տու թյան մա սին
նոր մը39 (ՀՀ ՔրՕ 34-րդ հոդ.)։

գ) Ե թե պաշտ պան վո ղը վա խի, հուզ մուն -
քի, սթրե սի կամ այլ օբ յեկ տիվ կամ սուբ յեկ տիվ
գոր ծոն նե րի հետևան քով չի գի տակ ցել և չէր
կա րող գի տակ ցել, որ հա կաի րա վա կան ոտն -
ձգու թյու նը կամ դրա ի րա կան սպառ նա լի քը բա -
ցա կա յում է, ա պա օ րենս դի րը ՀՀ ՔրՕ 32-րդ
հոդ. 6-րդ մա սի 1-ին նա խա դա սու թյան մի ջո ցով
ֆիկ ցիա յի է դի մում և ըն դու նում անհ րա ժեշտ
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28 Matt/Renzikowski/Engländer StGB, 2020, § 32 Rn. 14, ինչպես նաև BGH 1.2.2017 – 4 StR 635/16, BGH 13.4.2017 – 4 StR
35/17; BGH 7.6.2017 – 4 StR 197/17.

29 Տե՛ս BGH NJW 1973, 255։
30 BGHSt 48, 207 (209).
31 BGH 25.1.2017 – 1 StR 588/16.
32 Joecks/Jäger, StudKomm StGB, 2018, § 32 Rn. 9; Jäger AT Rn. 112; Wessels/Beulke/Satzger Rn. 328.
33 Roxin/Greco I § 15/29; այլ կարծիքի են՝ KG JR 1981, 254; Arzt JZ 2001, 1052 f.
34 GHSt 48, 207.
35 Kindhäuser/Hilgendorf, LPK-StGB, 2022, § 32 Rn. 18; Hilgendorf/Valerius AT § 5 Rn. 27.
36 BGH bei Altvater NStZ 2004, 29 (29).
37 Schmitt JuS 1967, 19 (24); Suppert, Studien zur Notwehr und „Notwehrähnlichen Lage“, 1973, 356 ff.
38 Jäger AT Rn. 114; Kindhäuser AT § 16 Rn. 20; Kühl AT § 7 Rn. 42.
39 BGHSt 39, 133 (136); NK-Kindhäuser Rn. 56; Kühl Jura 1993, 57 (61 f.)
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պաշտ պա նու թյան վի ճա կի առ կա յու թյու նը, այն -
պես որ պաշտ պան վո ղի գոր ծո ղու թյուն ներն ար -
դա րաց վում են, թեև օբ յեկ տի վո րեն անհ րա ժեշտ
պաշտ պա նու թյան վի ճակ առ կա չի ե ղել։

4. Ոտնձ գու թյու նը հա կաի րա վա կան է, ե թե
այն՝ իբրև ու րի շի ի րա վա կան բա րի քի սպառ նա -
լիք, թույ լատր ված չէ որևէ ի րա վա նոր մով, ու այդ
պատ ճա ռով ոտնձ գու թյան են թարկ վո ղը պար -
տա վոր չէ հան դուր ժել այն40։ Դա հատ կա պես
այդ պես է, ե թե ոտնձ գո ղի ա րարքն իր հեր թին
ար դա րաց ված չէ որևէ հիմ քով։ Ըստ ՀՀ ՔրՕ
32-րդ հոդ. 1-ին մա սի՝ ոտնձ գու թյուն կա րող է լի -
նել միայն քրեա կան օ րեն քով ար գել ված ա րար -
քը («…սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված հա -
կաի րա վա կան ոտնձ գու թյու նից…»)։ Հայ օ րենսդ -
րի այս մո տե ցու մը խնդրա հա րույց է թվում, ո -
րով հետև թեև հա կաի րա վա կան ոտնձ գու թյան
կա րող են են թարկ վել նաև քրեա կան օ րեն քով
չպաշտ պան ված բա րիք նե րը, բայց անձն ի րա -
վունք չի ու նե նա անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան
մի ջո ցով պաշտ պա նե լու դրանք։ Օ րի նակ՝ ան -
հրա ժեշտ պաշտ պա նու թյու նը թույ լատ րե լի չի լի -
նի սո վո րա կան վի րա վո րան քի դեպ քում։ Ա վե լի
ճիշտ է թվում այն մո տե ցու մը, որ պար տա դիր չէ,
որ ոտնձ գու թյան մի ջո ցով ի րա կա նա նա ՔրՕ
հա տուկ մա սի որևէ նոր մի փաս տա կազ մը։ Ոտն -
ձգու թյուն լի նե լու հա մար պետք է բա վա րար լի -
նի, որ ա րար քը լի նի հա կաի րա վա կան, այ սինքն՝
թույ լատր ված չլի նի որևէ ի րա վա նոր մով։

ա) Հար ցա կան է, թե արդ յոք ոտնձ գու թյու -
նը պետք է լի նի նաև մե ղա վո րու թյամբ կա -
տար ված։

ՀՀ ՔրՕ 32-րդ հոդ. 1-ին մա սի բա ռա ցի
տեքս տը պա հան ջում է միայն հա կաի րա վա կան
ա րարք, այն պես որ ա ռանց մեղ քի կա տար ված
ա րար քը նույն պես կա րող է լի նել ոտնձ գու թյուն41։

Փոք րա մաս նու թյան կար ծի քով՝ անհ րա ժեշտ
պաշտ պա նու թյան հա մար ոտնձ գու թյու նը պի -
տի լի նի մե ղա վո րու թյամբ կա տար ված ա րարք42։
Փաս տարկ նե րը՝ միայն մե ղա վո րու թյամբ կա -

տար ված ա րար քի դեպ քում է ի րա վա կար գի
գոր ծո ղու թյու նը հար ցա կա նի տակ դրվում, ո րի
պաշտ պա նու թյանն էլ ծա ռա յում է անհ րա ժեշտ
պաշտ պա նու թյու նը43։ Բա ցի դրա նից, միայն մե -
ղա վո րու թյամբ գոր ծո ղը պի տի ամ բողջ ծա վա -
լով կրի կոնֆ լիկ տի բա ցա սա կան հետևանք նե -
րը, այ սինքն՝ պաշտ պա նու թյան արդ յուն քում ի -
րեն պատ ճառ ված վնա սը44։ Ըստ այս կար ծի քի՝
ա ռանց մեղ քի ոտնձ գու թյան դեպ քում գոր ծում
են ծայ րա հեղ անհ րա ժեշ տու թյան կա նոն նե րը։

Պետք է այս տեղ ու շադ րու թյուն դարձ նել,
որ գե րիշ խող կար ծի քը նույն պես սահ մա նա -
փա կում է անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան ի րա -
վունքն ընդ դեմ ա ռանց մեղ քի գոր ծող նե րի,
բայց ոչ թե «ոտնձ գու թյան» հաս կա ցա կան մա -
կար դա կում, այլ պաշտ պա նու թյան սո ցիալ-է -
թի կա կան սահ մա նա փա կում նե րի շրջա նա կում
(տես ստորև III.3.)։

բ) Իշ խա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի դեպ -
քում վի ճե լի է, թե երբ է իշ խա նու թյան ներ կա -
յա ցուց չի գոր ծո ղու թյու նը հա կաի րա վա կան։ Ըստ
գեր մա նա կան դա տա կան պրակ տի կա յի՝ պետք
է կի րա ռել ի րա վա չա փու թյան քրեաի րա վա կան
հաս կա ցու թյու նը, ըստ ո րի՝ իշ խա նա կան գոր -
ծո ղու թյունն ի րա վա չափ է անհ րա ժեշտ պաշտ -
պա նու թյան ի մաս տով, ե թե պահ պան վում են
պաշ տո նա տար ան ձի տա րած քա յին ու ա ռար -
կա յա կան ի րա վա սու թյու նը, ինչ պես նաև օ րեն -
քով սահ ման ված էա կան ձևա կա նու թյուն նե րը,
և նա ի րեն վե րա պահ ված հա յե ցո ղու թյու նը կի -
րա ռում է պատ շաճ կեր պով45։

Բայց ա վե լի ճիշտ է թվում իշ խա նա կան գոր -
ծո ղու թյան ի րա վա չա փու թյու նը ձևա կան և նյու -
թա կան ա ռու մով կա պել նման գոր ծո ղու թյուն
կա տա րե լուն լիա զո րող հա մա պա տաս խան նոր -
մի նա խա պայ ման նե րի հետ և խու սա փել ի րա -
վա չա փու թյան եր կատ ված հաս կա ցու թյու նից։ Ա -
վե լի շուտ պետք է սահ ման գծել պաշ տո նա տար
ան ձի այն վար քի միջև, ո րը դեռ կա րող է ստեղ -
ծել պե տու թյան կամքն ի րա կա նաց նե լու ար դա -
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42 Hoyer JuS 1988, 89 (96); Hruschka 140 ff.; Renzikowski, Notstand und Notwehr, 1994, 99 ff.; տարբերակելով՝ Matt/Ren-
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43 Otto AT § 8/19 f.
44 Jakobs 12/16.
45 BGHSt 60, 253 (258 ff.), քննադատաբար Kindhäuser HRRS 2016, 439; Rönnau/Hohn StV 2016, 313։



րա ցի պատ րանք, և այն կա մա յա կան վար քի
միջև, ո րը վե րագ րե լի է պաշ տո նա տար ան ձին՝
բա ցա ռա պես իբրև մաս նա վոր ան ձի, և ոչ թե
նրա գոր ծա ռույ թին՝ իբրև պե տու թյան կամքն ի -
րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի։ Որ քա նով
պաշ տո նա տար ան ձի վարքն այլևս չի ար տա -
հայ տում պե տու թյան կամ քը, այլ ծա ռա յում է կա -
մա յա կան նպա տակ նե րի, և այդ պատ ճա ռով
պետք է ո րակ վի իբրև լիա զո րու թյուն նե րի վե րա -
զան ցում, պաշ տո նա տար ան ձը հա վա սար վում է
ցան կա ցած քա ղա քա ցու, որն սպառ նում է հա -
կաի րա վա կան կեր պով վնա սել մեկ այլ քա ղա -
քա ցու՝ պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ման են -
թա կա ի րա վա կան բա րիք նե րը։ Հա կա ռա կը, որ -
քա նով պաշ տո նա տար ան ձի վար քը դեռ կա րող
է ըն կալ վել իբրև պե տա կան կամ քի ար տա հայ -
տու թյուն, անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյունն ան -
հա մար ժեք է և այդ պատ ճա ռով պետք է մերժ վի՝
չնա յած «ոտնձ գու թյան» հա կաի րա վա կա նու թյա -
նը։ Պե տու թյան ու քա ղա քա ցու միջև կոնֆ լիկտ -
ներն ի րա վա կան կոնֆ լիկտ ներ են, այն պես որ
քա ղա քա ցին իր կար ծի քով հա կաի րա վա կան
պե տա կան մի ջամ տու թյու նից պետք է պաշտպան -
վի սկզբուն քո րեն դրա հա մար նա խա տես ված ի -
րա վա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րով։46

III. Պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու թյու նը
Սահ մա նում. պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու -

թյան ներ քո պետք է հաս կա նալ անհ րա ժեշտ ու
պատ շաճ պաշտ պա նու թյունն ընդ դեմ ոտնձ գողի։

1. Պաշտ պա նու թյու նը պետք է ուղղ ված լի -
նի միայն ոտնձ գո ղի դեմ, այ սինքն՝ նա, ով վնաս -
վում է պաշտ պա նու թյան մի ջո ցով, պետք է նույ -
նա կան լի նի ոտնձ գո ղի հետ47։ Այդ պատ ճա ռով
եր րորդ ան ձանց բա րիք նե րի նկատ մամբ մի ջամ -
տու թյան թույ լատ րե լիու թյու նը (նաև պաշտ պա -
նու թյան նպա տա կով) ո րոշ վում է ոչ թե ՀՀ ՔրՕ
32-րդ հոդ վա ծով, այլ ծայ րա հեղ անհ րա ժեշ տու -
թյան մա սին նոր մե րով (ՀՀ ՔրՕ 34-րդ հոդ., ՀՀ
ՔաղՕ 1061-րդ հոդ.)։ Ըստ այդմ՝ պաշտ պան վո -
ղի գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա չա փու թյու նը նման
դեպ քե րում պետք է չափ վի ար դա րաց ման եր կու

տար բեր հիմ քե րով։ Օ րի նակ՝ ե թե Ա-ն, ո րի հա -
գին իր ըն կեր Գ-ի վեր նա շա պիկն է, հար ձակ -
վում է Բ-ի վրա, ա պա Ա-ի հար ձա կու մից պաշտ -
պան վող Բ-ն, ո րը ոչ միայն մարմ նա կան վնաս -
վածք է հասց նում Ա-ին, այլ միա ժա մա նակ վնա -
սում է նրա հա գի վեր նա շա պի կը, կա րող է անհ -
րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան հիմ քով (ՀՀ ՔրՕ 32-
րդ հոդ.) ար դա րաց վել միայն Ա-ին մարմ նա կան
վնաս վածք պատ ճա ռե լու, բայց ոչ նրա հա գի
վեր նա շա պի կը վնա սե լու հա մար։ Վեր նա շա պի -
կը, ո րը պատ կա նում է Գ-ին, վնա սե լը կա րող է
ար դա րաց վել միայն ծայ րա հեղ անհ րա ժեշ տու -
թյան հիմ քով (ՀՀ ՔրՕ 34-րդ հոդ.):

2. Անհ րա ժեշտ է այն պաշտ պա նու թյու նը,
որն օբ յեկ տիվ ex-ante դի տանկ յու նից պի տա նի
է թվում վերջ նա կան դա դա րեց նե լու ոտնձ գու -
թյու նը և միա ժա մա նակ հա վա սա րա պես պի -
տա նի մի ջոց նե րի թվում այն մեկն է, ո րը նվա -
զա գույն վնասն է պատ ճա ռում ոտնձ գո ղին48։
Ըստ գե րիշ խող կար ծի քի՝ անհ րա ժեշ տու թյու նը
վե րա բե րում է պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու թյա -
նը, ոչ թե պաշտ պա նու թյան արդ յուն քին49, այն -
պես որ լից քա վոր ված ատր ճա նա կով անհ րա -
ժեշտ հար վա ծը նաև այն դեպ քում է ար դա -
րաց ված անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյամբ, երբ
այդ հար վա ծի արդ յուն քում պա տա հա բար կրա -
կոց է ար ձակ վում, ո րը մա հա ցու վի րա վո րում է
ոտնձ գո ղին50։

ա) Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան դեպ -
քում սկզբուն քո րեն ան կարևոր է ոտնձ գու թյան
են թարկ ված և պաշտ պա նու թյան արդ յուն քում
վնաս ված բա րի քի հա մար ժե քու թյու նը («ի րա -
վուն քը չպետք է նա հան ջի ա պօ րի նու թյան ա -
ռաջ»)51։ Ոտնձ գո ղի վնաս նե րը, ո րոնք ա ռա ջա -
ցել են անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան արդ յուն -
քում, ար դա րաց ված են։52 Ըստ այդմ՝ նյու թա -
կան ար ժեք նե րը կա րե լի է պաշտ պա նել նույ -
նիսկ ոտնձ գո ղին ծանր վի րա վո րե լու կամ ան -
գամ նրան սպա նե լու մի ջո ցով, ե թե հա վա սա -
րա պես պի տա նի, բայց ա վե լի մեղմ մի ջոց կոնկ -
րետ ի րա վի ճա կում առ կա չէ53 (տես ՀՀ ՔրՕ
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46 Ամբողջ պարբերության համար տե՛ս Kindhäuser/Hilgendorf, LPK-StGB, 2022, § 32 Rn. 27։
47 Geppert Jura 2007, 37.
48 Տե՛ս BGH NStZ 2015, 151 (152); NStZ 2019, 136; HK-GS/Gunnar Duttge, 2022, StGB § 32 Rn. 19։
49 BGH NStZ 1981, 138; Jakobs 12/37 f.
50 BGHSt 27, 313.
51 Berner, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 5. Aufl. 1871, 144; RGSt 21, 168 (170).
52 BGHSt 27, 313 (314); BayObLG JZ 1988, 725.
53 Տե՛ս BGHSt 42, 97 (100 ff.); NK3-Herzog Rn. 63; Otto Würtenberger-FS 129 (137 f.); Roxin ZStW 93, 68 (99 ff.)։
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32-րդ հոդ. 4-րդ մա սը)։ Հետևա բար, հրա զե նի
կի րա ռու մը թեև ի սկզբա նե բա ցառ ված չէ, բայց
պաշտ պա նու թյան վեր ջին մի ջոցն է54։

բ) Պաշտ պան վո ղը պար տա վոր չէ դի մել
նվազ վտան գա վոր պաշտ պա նա կան մի ջոց նե -
րի, ե թե դրանց ներ գոր ծու թյու նը պաշտ պա նու -
թյան հա մար կաս կա ծե լի է55։ Պաշտ պան վո ղը
պար տա վոր չէ մտնել ա նո րոշ ել քով մար տի
մեջ56։ Ով սկզբում պաշտ պան վել է նվազ վտան -
գա վոր մի ջո ցով, ա պա կա րող է դի մել ա վե լի
վտան գա վոր մի ջո ցի, ե թե պարզ վում է, որ այդ
մի ջո ցը բա վա րար արդ յու նա վետ չէ57։ Ըստ ընդ -
հա նուր կա նո նի՝ ով հնա րա վո րու թյուն ու նի
արդ յու նա վե տո րեն ու ակ տի վո րեն պաշտ պան -
վե լու (Trutzwehr), պար տա վոր չէ սահ մա նա -
փակ վել սոսկ պա սիվ պաշտ պա նու թյամբ
(Schutzwehr) կամ այլ կերպ խու սա փել ոտն -
ձգու թյու նից58 (տես ՀՀ ՔրՕ 32-րդ հոդ. 2-րդ
մա սը. «Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան ի րա -
վունքն ան ձին է պատ կա նում` ան կախ հա կաի -
րա վա կան ոտնձ գու թյու նից խու սա փե լու հնա -
րա վո րու թյու նից…»)։ Զենք կամ դա նակ կի րա -
ռե լուց ա ռաջ պաշտ պան վո ղը, որ պես կա նոն,
պետք է սկզբում զգու շաց նի այդ մա սին, բայց
միայն այն դեպ քում, ե թե դա կոնկ րետ ի րա վի -
ճա կում հնա րա վոր է59։ Զ գու շա ցումն սկզբուն -
քո րեն անհ րա ժեշտ է, ե թե ոտնձ գողն ինքն ան -
զեն է60։ Ե թե ակն հայ տո րեն թու լա ցել է մար դու
ֆի զի կա կան ամ բող ջա կա նու թյան նկատ մամբ
ոտնձ գու թյու նը, և այն այժմ ա ռա ջին հեր թին
ուղղ ված է գույ քի դեմ, ա պա բո լոր դեպ քե րում,
ա ռանց նա խա պես զգու շաց նե լու վտան գա վոր
գոր ծի քով ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ ոտնձ -
գո ղին կյան քի հա մար վտան գա վոր վնաս պատ -
ճա ռելն այլևս թույ լատ րե լի չէ61։

գ) Ըստ գե րիշ խող կար ծի քի՝ ար դա րաց -
ված չեն ամ բող ջո վին ոչ պի տա նի պաշտ պա -

նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, քա նի որ դրանք
անհ րա ժեշտ չեն62։

3. Պաշտ պա նու թյու նը պետք է նաև պատ -
շաճ լի նի։ Դա այդ պես չէ, ե թե առ կա է այն նա -
խա պայ ման նե րից մե կը, ո րոնց դեպ քում պաշտ -
պա նու թյու նը են թա կա է ո րո շա կի «սո ցիալ-է -
թի կա կան» սահ մա նա փա կում նե րի (գե րիշ խող
կար ծիք)63։ Ե թե անհ րա ժեշ տու թյան հատ կա -
նի շը վե րա բե րում է ոտնձ գու թյու նից պաշտ -
պան վե լու փաս տա ցի հնա րա վո րու թյա նը, ա -
պա սո ցիալ-է թի կա կան սահ մա նա փա կում նե րը
վե րա բե րում են ոտնձ գու թյանն ար ձա գան քե լու
նոր մա տիվ պատ շա ճու թյա նը։ Անհ րա ժեշտ
պաշտ պա նու թյան սահ մա նա փա կու մը սո ցիալ-
է թի կա կան պատ ճառ նե րով ճա նաչ ված է
հետևյալ դեպ քե րում՝

 անն շան ոտնձ գու թյուն նե րի (օ րի նակ՝
գի շե րա յին ան դոր րը խան գա րե լը բարձր
եր գե լով կամ մարդ կանց բազ մու թյան
մեջ հրմշտե լով ա ռաջ գնա լը),

 ի րա վա կան բա րիք նե րի միջև ճչա ցող
ան հա մա պա տաս խա նու թյան (օ րի նակ՝
գո ղո նով փախ չող գո ղի վրա կրա կե լը.
բո լոր դեպ քե րում ա մեն ինչ կախ ված է
կոնկ րետ դեպ քի հան գա մանք նե րից),

 ակն հայ տո րեն ա ռանց մեղ քի կամ մո լո -
րու թյան ազ դե ցու թյան տակ գոր ծող նե -
րի ոտնձ գու թյան,

 մո տիկ ազ գա կան նե րի ոտնձ գու թյուն -
նե րի,

 անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան մե ղա -
վոր սադ րան քի (ՀՀ ՔրՕ 32-րդ հոդ. 7-
րդ մաս)։

ՀՀ ՔրՕ 32-րդ հոդ. 7-րդ մասն ըստ էու -
թյան հա կա սում է նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սին,
ըստ ո րի՝ անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան վի -
ճակ առ կա է քրեա կան օ րենսգր քով ար գել ված
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54 BGH 13.9.2017 – 2 StR 188/17.
55 BGHSt 27, 336 (337); BGH NStZ 1998, 508; 2015, 151 (152).
56 BGH NStZ-RR 2007, 199 (200).
57 Jakobs 12/32.
58 BGH StV 1986, 15; Roxin ZStW 75, 541 ff.
59 BGH JR 2012, 204 (206); BGH NStZ-RR 2013, 105 (106); BGH 25.10.2017 – 2 StR 118/16.
60 BGH 7.12.2017 – 2 StR 252/17.
61 BGH NStZ-RR 2004, 10 f.
62 Մանրամասն տե՛ս Warda Jura 1990, 344 ff., 393 ff., քննադատաբար NK-Kindhäuser Rn. 90, պաշտպանական

գործողության շրջանակում հրազենի կիրառման մասին տե՛ս Petersen JA 2017, 502 (504)։
63 BGHSt 39, 374 (378); Matt NStZ 1993, 271 (272); Schroth NJW 1984, 2562; Hassemer Bockelmann-FS 225 (228 ff.); Koch

ZStW 104, 785 (819 f.).



հա կաի րա վա կան ոտնձ գու թյան դեպ քում։ Ան -
գամ ոտնձ գո ղին սադ րե լու դեպ քում նրա ոտնձ -
գու թյու նը հա կաի րա վա կան է ու այդ պատ ճա -
ռով ա ռա ջաց նում է անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու -
թյան վի ճակ։ Այլ հարց է, որ սո ցիալ-է թի կա -
կան պատ ճառ նե րով նման դեպ քում պետք է
սահ մա նա փա կել սադ րո ղի պաշտ պա նա կան
գոր ծո ղու թյու նը։ Հետևա բար, սադ րան քը ոչ թե
անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան վի ճա կի, այլ
պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու թյան խնդիր է։ Ա -
վե լի պարզ՝ թեև սադ րան քի դեպ քում էլ է առ -
կա անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան վի ճակ, բայց
սադ րողն սկզբուն քո րեն պաշտ պան վե լու ի րա -
վունք չու նի, քա նի որ ինքն է ա ռա ջաց րել այդ
վի ճա կը։ Բա ցի դրա նից, օ րենս դի րը, ցա վոք,
չի տար բե րա կում դի տա վոր յալ սադ րան քը սադ -
րան քի մյուս ձևե րից։ Սադ րան քի տար բեր ձևե -
րը միևնույն վե րա բեր մուն քի ար ժա նաց նելն ար -
դա րաց ված չէ64։ ՀՀ ՔրՕ 32-րդ հոդ. 7-րդ մա -
սի կար գա վո րումն ար դա րա ցի է թվում միայն
դի տա վոր յալ սադ րան քի դեպ քում, երբ սադ րո -
ղի նպա տակն անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան
վի ճակ ա ռա ջաց նելն է դրա քո ղի տակ ոտնձ -
գո ղին վնաս պատ ճա ռե լու հա մար։ Ոչ դի տա -
վոր յալ, բայց մե ղա վոր սադ րան քի մյուս դեպ -
քե րի հա մար, երբ սադ րո ղը թեև անհ րա ժեշտ
պաշտ պա նու թյան վի ճակ ա ռա ջաց նե լու նպա -
տակ չի հե տապն դում, բայց պար տա վոր էր գի -
տակ ցել իր գոր ծո ղու թյուն նե րին ոտնձ գո ղի ագ -
րե սիվ ար ձա գան քի հնա րա վո րու թյու նը, կի -
րառ վում է այս պես կոչ ված «ե րեք աս տի ճա նի
տե սու թյու նը», ո րը ոչ թե ար գե լում է պաշտ -
պան վե լը, այլ սահ մա նա փա կում է այն65։

Իբրև անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան նոր -
մա տիվ սահ մա նա փակ ման հիմ քեր՝ այլ նի թվում,

նշվում է՝ անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան ի րա -
վուն քից օգտ վե լը չպի տի լի նի ի րա վուն քի չա -
րա շա հում (գե րիշ խող կար ծիք)66: Անհ րա ժեշտ
պաշտ պա նու թյան հա մար նույն պես ո րո շա կի
ծա վա լով գոր ծում է հա մա չա փու թյան սկզբուն -
քը,67 ո րո շա կի ոտնձ գու թյուն նե րից պաշտ պան -
վե լիս առ կա չէ ի րա վա կար գի պահ պա նու թյան
շահ68։

IV. Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան սուբ -
յեկ տիվ կող մը

Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան սուբ յեկ տիվ
կող մը կոչ վում է «պաշտ պան(վ )ե լու կամք»։ Այս
պաշտ պան վե լու կամ քի ման րա մաս նե րը վի ճե -
լի են.

1. Մա սամբ պա հանջ վում է, որ պաշտ պան -
վո ղը գոր ծի պաշտ պան վե լու մտադ րու թյամբ,
ո րը, սա կայն, չպետք է պար տա դիր լի նի միակ
շար ժա ռի թը69։ Այս մո տեց ման օգ տին խո սում է
օ րեն քի բա ռա ցի տեքս տը ՀՀ ՔրՕ 32-րդ հոդ.
1-ին մա սում («պաշտ պա նե լիս»)։

2. Ըստ գի տու թյան մեջ մե ծա մաս նու թյան
կար ծի քի՝ անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան սուբ -
յեկ տիվ կող մի հա մար բա վա րար է անհ րա -
ժեշտ պաշտ պա նու թյան վի ճա կի մա սին ի մա -
ցու թյու նը և ոտնձ գու թյու նը վե րաց նե լու գի տակ -
ցու թյամբ գոր ծե լը70։ Փաս տար կը՝ վար քի ո րա -
կու մը իբրև հա կաի րա վա կան, չի կա րող հիմն -
վել միայն շար ժա ռիթ նե րի վրա71։

Սուբ յեկ տիվ կող մի առն չու թյամբ խիստ վի -
ճե լի է այն հար ցը, թե արդ յոք պաշտ պան վե լու
կամ քի բա ցա կա յու թյու նը օբ յեկ տի վո րեն առ կա
անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան վի ճա կի պա -
րա գա յում հան գեց նում է քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան ա վարտ ված հան ցա գոր ծու -
թյան, թե միայն հան ցա փոր ձի հա մա ր72։
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64 Այս մասին մանրամասն տե՛ս հանդեսի այս համարում տպագրված խնդիրը:
65 Երեք աստիճանի տեսության մասին մասնրամասն տե՛ս հանդեսի այս համարում տպագրված խնդիրը:
66 BGHSt 24, 356; Roxin/Greco I § 15/56.
67 Schroeder Maurach-FS 127 ff.
68 Jescheck/Weigend § 32 III 3; Krause Kaufmann, H.-GS 673 (686).
69 BGH NStZ 2007, 325; NJW 2013, 2133 (2135); NStZ 2016, 333; Fischer Rn. 25 f.; Rengier AT § 18/104.
70 M/R-Engländer Rn. 63; Frisch Lackner-FS 113 (135 ff.); Frister 14/24 f.; Hruschka 437 f.; Kindhäuser, Gefährdung als

Straftat, 1989, 114 f.; Meyer GA 2003, 807 ff.
71 Kindhäuser/Hilgendorf, LPK-StGB, 2022, § 32 Rn. 38.
72 Այդ վեճի վերաբերյալ առկա տեսությունների մասին մանրամասն տե՛ս, օրինակ, Rengier AT § 18 Rn. 103 ff.; Kühl AT

§ 6 Rn. 11 ff.
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Ք րեա կան դա տա վա րու թյան ո լոր տում պե -
տու թյուն նե րի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու -
թյան շրջա նակ նե րում կի րառ վող արդ յու նա վետ
ի րա վա կան գոր ծիք նե րից է Էքստ րա դի ցիա յի
(հանձն ման) ինս տի տու տը, ո րի մի ջո ցով յու րա -
քանչ յուր կոնկ րետ դեպ քում ա պա հով վում է
հան ցանք կա տա րած ան ձի նկատ մամբ պա -
տաս խա նատ վու թյան և պատ ժի ան խու սա փե -
լիու թյան սկզբուն քը։

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան ու սում -
նա սի րու թյու նից ակն հատ է, որ հանձն ման
(էքստ րա դի ցիա յի) ինս տի տու տի ու սում նա սի -
րու թյան նկատ մամբ մե ծա ցել է հե տաքրք րու -
թյու նը թե՛ տե սա կան, թե՛ գործ նա կան ո լոր -
տում։

Միևնույն ժա մա նակ, չնա յած հանձն ման
(էքս տար դի ցիա յի) ինս տի տու տի ու սում նա սի -
րու թյան բարձր մա կար դա կին, ի րա վա բա նա -
կան գրա կա նու թյան մեջ և մի ջազ գա յին հան -
րու թյան կող մից հատ կաց ված ու շադ րու թյունը
հանձն ման ինս տի տու տի ի րա վա կան հիմ քի
կար գա վոր մա նը ո՛չ գի տու թյան, ո՛չ օ րենսդ րու -
թյան, ո՛չ էլ գոր ծա նա կան ո լոր տում չի ձևա վոր -
վել միա տե սակ մո տե ցում քննարկ վող ինս տի -
տու տի կի րառ ման և ի րա վա կան բնույ թի վե -
րա բեր յալ։

Քն նարկ վող ինս տի տու տի հետ կապ ված
խնդրա հա րույց հար ցե րից ա ռա ջի նը վե րա բե -
րում է տեր մին նե րի հետ կապ ված անհս տա -
կու թյա նը։

Ա ռա ջին հեր թին անհ րա ժեշտ է հստա կեց -

նել փո խան ցում և հանձ նում հաս կա ցու թյուն -
նե րը, ին չը հնա րա վո րու թյուն կտա ճիշտ հաս -
կա նա լու և տար բե րա կե լու պե տու թյուն նե րի մի -
ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան ո լոր տում կի -
րառ վող ան ձանց փո խանց ման գոր ծըն թա ցը,
որն իր բո վան դա կու թյամբ տար բեր վում է, սա -
կայն ի րա կա նաց վող գոր ծըն թա ցի ա ռու մով
նման վում հանձն ման ինս տի տու տին։

Միան գա մից հարկ է նշել, որ էքստ րա դի -
ցիա և հանձ նում տեր մին նե րը չեն ա ռա ջաց -
նում լուրջ բա նա վե ճի տե ղիք և որ պես կա նոն
տե սա բան նե րի հիմ նա կան մա սը ըն կա լում է
դրանք որ պես նույ նա կան։ Չ նա յած ո րոշ դեպ -
քե րում՝ կան նաև այլ տե սա կետ ներ1։

Ի րա վա բա նա կան մեծ բա ռա րա նում առ կա
է հետևյալ սահ մա նու մը՝ «հան ցա գործ նե րի հանձ -
նում (էքստ րա դի ցիա) – հան ցա գոր ծի փո խան -
ցու մը այն պե տու թյան կող մից, ո րի տա րած -
քում վեր ջինս գտնվում է այն պե տու թյա նը, ո րը
ներ կա յաց րել է միջ նոր դու թյու նը՝ խնդրե լով ի -
րեն հանձ նել հան ցանք կա տա րած ան ձին, վեր -
ջի նիս քրեա կան հե տապնդ ման են թար կե լու
կամ վեր ջի նիս նկատ մամբ ու ժի մեջ մտած դա -
տավ ճիռն ի կա տար ա ծե լու նպա տա կով2։

Միևնույն ժա մա նակ, նույն բա ռա րա նի 689
է ջում առ կա է մեկ այլ սահ մա նում՝ էքստ րա դի -
ցիա՝ հանձ նում մի պե տու թյան կող մից մյու սին
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե -
լու նպա տա կով3։

Ինչ պես տես նում ենք, հանձն ման ա ռա ջին
սահ ման ման մեջ խոս քը գնում է քրեա կան պա -
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1 Տե՛ս Романов А.К., Лысягин О.Б. Институт экстрадиции: понятие, концепции, практика // Право и политика. - № 3.
– 2005. – С. 91-98.

2 Տե՛ս 3 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИН-
ФРА-М, 2002. – с. 107.

3 Տե՛ս Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИН-
ФРА-М, 2002. – с. 689.
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տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու կամ ու ժի մեջ
մտած դա տավ ճիռն ի կա տար ա ծե լու հա մար
ան ձի փո խանց ման մա սին, իսկ երկ րորդ
դեպքում միայն քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան են թար կե լու նպա տա կով ան ձի հանձն -
ման մա սին։

Ռ.Մ. Վա լեևի կար ծի քով՝ հանձն ման տակ
պետք է հաս կա նալ ի րա վա կան օգ նու թյան ակտ
հիմն ված մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի,
սկզբունք նե րի և հա մընդ հա նուր ճա նա չում ստա -
ցած նոր մե րի վրա, ո րի բո վան դա կու թյունն է
կազ մում մի պե տու թյան կող մից (ո րի տա րած -
քում ան ձը գտնվում է) մե ղադր յա լի կամ ամ -
բաս տան յա լի հանձ նում վեր ջի նիս հանձ նու մը
պա հան ջող պե տու թյա նը (ո րի տա րած քում ան -
ձը կա տա րել է հան ցան քը կամ ո րի քա ղա քա -
ցին է) կամ պե տու թյա նը, ո րը տու ժել է հան -
ցան քից, վեր ջի նիս քրեա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան են թար կե լու կամ ու ժի մեջ մտած դա -
տավ ճիռն ի կա տար ա ծե լու հա մար4։

Լ.Ն.Գա լենս կա յի կար ծի քով՝ հանձ նու մը
կա րե լի է բնո րո շել, որ պես մի ջազ գա յին ի րա -
վուն քի նոր մե րին հա մա պա տաս խան հան ցանք
կա տա րած ան ձի հանձ նում այլ պե տու թյա նը
քրեա կան պատ ժի ի րա գործ ման նպա տա կով5։

Վ.Շ.Տա բալ դիևան բնո րո շում է այն, որ -
պես մի պե տու թյան կող մից ան ձի փո խան ցում
մյուս պե տու թյա նը քրեա կան հե տապնդ ման
կամ դա տավճ ռի ի րա գործ ման նպա տա կով6։

Ե.Վ. Կա րասևան նշում է, որ ան ձի հանձ -
նու մը ոչ թե մի պե տու թյան կող մից մեկ այլ պե -
տու թյա նը ան ձի հանձն ման գոր ծըն թաց է այլ
պե տու թյան ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից ի -
րա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մակ ցու -
թյուն՝ ուղղ ված ան ձի հար կա դիր փո խանց ման
ա պա հով մա նը մեկ այլ պե տու թյան ի րա վա սու
մար մին նե րին7։

Լ.Վ. Ի նո գա մո վան իր՝ «Մի ջազ գա յին քրեա -
կան ի րա վունք» աշ խա տու թյան մեջ նշում է՝
հանձ նու մը հան ցանք կա տա րած ան ձի փոխան -
ցումն է հայցող պետությանը այն պե տու թյան
կող մից, ո րի տա րած քում վեր ջինս գտնվում է8։

Տ.Ն Մոս կալ կո վի կար ծի քով հանձն ման
տակ հաս կաց վում է հան ցանք կա տա րած ան -
ձի վե րա դար ձը այն պե տու թյան կող մից, ո րի
տա րած քում վեր ջինս գտնվում է, այն պե տու -
թյա նը, ո րի տա րած քում տվյալ ան ձը կա տա րել
է հան ցան քը, կամ ո րի քա ղա քա ցին է նա վեր -
ջի նիս նկատ մամբ քննու թյուն և ար դա րա դա -
տու թյուն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով, ին չին
նա խոր դում տվյալ ան ձի հե տա խու զու մը, հայտ -
նա բե րու մը և ձեր բա կա լու մը9։

Վ.Մ.Վոլ ժեն կի նան հանձ նու մը սահ մա նում
է, որ պես գոր ծըն թաց հա մա ձայն ո րի՝ պե տու -
թյու նը, ո րի քրեա կան ի րա վա սու թյան կող մից
հե տապնդ վում է ան ձը հայ ցում և ս տա նում է
վեր ջի նիս այն պե տու թյու նից, ո րում վեր ջինս
թաքն վում էր, նպա տակ հե տապն դե լով՝ քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կել վեր ջի -
նիս կամ ա պա հո վել դա տավճ ռի կա տա րու մը10։

Վե րը ներ կա յաց ված, ինչ պես նաև հանձն -
ման հաս կա ցու թյան վե րա բեր յալ ի րա վա բա -
նա կան գրա կա նու թյան մեջ գո յու թյուն ու նե ցող
այլ սահ մա նում նե րի վեր լու ծու թյու նից ակն հայտ
է դառ նում, որ բազ մա թիվ հե ղի նակ ներ հանձ -
նու մը բնո րո շում են փո խան ցում հաս կա ցու -
թյան մի ջո ցով, որն իր հեր թին ար տա հայ տում
է այլ, հանձ նու մից իր ի րա վա կան բնույ թով և
բո վան դա կու թյամբ սկզբուն քո րեն տար բեր վող
ինք նու րույն և ձևա վոր ված քրեա կան ի րա վուն -
քի ո լոր տում պե տու թյուն նե րի մի ջազ գա յին հա -
մա գոր ծակ ցու թյան գոր ծըն թաց։

Ա վե լին, ա ռան ձին հե ղի նակ ներ հանձն մա -
նը վե րա բե րող հար ցեր քննար կե լիս, նշում են,
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որ տվյալ տեր մինն իր մեջ նե րա ռում է, ոչ
միայն հան ցանք կա տա րած ան ձին քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու կամ դա -
տավ ճիռն ի կա տար ա ծե լու նպա տակ նե րը, այլև
պատ ժի կրումն այն պե տու թյու նում, ո րի քա -
ղա քա ցին է վեր ջինս։ Ինչ պես ար դա րա ցիո րեն
նշում են այլ հե ղի նակ ներ, չնա յած հանձն ման
և դա տա պարտ յալ նե րի փո խանց ման գոր ծըն -
թաց նե րի ար տա քին նմա նու թյուն նե րին՝ դրանց
հիմ քում ըն կած են սկզբուն քա յին տար բե րու -
թյուն ներ11։

Այդ պի սի տար բե րու թյուն նե րից մեկն, օ րի -
նակ, այն է, որ ի տար բե րու թյուն դա տա պարտ -
յալ նե րի փո խանց ման հանձ նու մը կի րառ վում է
նաև հան ցան քի կա տար ման մեջ կաս կած վող
և մե ղադր վող ան ձանց նկատ մամբ, կամ օ րի -
նակ, ե թե փո խանց ման նա խա ձեռ նող պե տու -
թյուն կա րող է լի նել, ինչ պես դա տավ ճիռ կա -
յաց րած, այն պես էլ այն ի կա տար ա ծող պե -
տու թյու նը, ա պա հանձն ման դեպ քում նա խա -
ձեռ նող է հան դի սա նում դա տավ ճիռ կա յաց -
րած պե տու թյու նը, ո րը զրկված է այն ի կա -
տար ա ծե լու հնա րա վո րու թյու նից, քա նի որ
հան ցանք կա տա րած ան ձը թաքն վում է այլ
պե տու թյան տա րած քում։

Տար բե րու թյուն նե րից է նաև հան ցանք կա -
տա րած ան ձի ցան կու թյան հաշ վի առ նու մը, ո -
րը որ պես կա նոն նշա նա կու թյուն չու նի հանձն -
ման դեպ քում (բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով նա -
խա տես ված դեպ քե րի), բայց ո րո շիչ է պատ ժի
կրման նպա տա կով իր քա ղա քա ցիու թյան եր -
կիր փո խան ցե լու հա մար և այլն։

Մյուս հար ցը, ո րին կցան կա նա յինք անդ րա -
դառ նալ տվյալ աշ խա տու թյան շրջա նակ նե րում
հանձն ման ի րա վա կան բնյու թի պար զումն է։ 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ
մինչև այժմ գո յու թյուն չու նի միա տե սակ մո տե -
ցում, թե ի րա վուն քի որ ճյու ղին է պատ կա նում
հանձն ման ինս տի տու տը՝ քրեա կան, քրեա կան
դա տա վա րու թյան, մի ջազ գա յին, վար չա կան,
թե սահ մա նադ րա կան։ Հանձն ման ինս տի տու -

տի՝ ի րա վուն քի ճյու ղե րից մե կին պատ կա նե լու
վե րա բեր յալ հե ղի նակ նե րի տե սա կետ նե րը բա -
ժան վում են հետևյալ խմբե րի:

Հե ղի նակ նե րի ա ռա ջին խմբի կար ծի քով
հանձն ման ինս տի տու տը պատ կա նում է ի րա -
վուն քի տար բեր ճյու ղե րին։ Օ րի նակ՝ Մ.Դ. Շար -
գո րոդս կիի կար ծի քով քննար կվող ինս տի տու -
տը մի ջազ գա յին, պե տա կան և ք րեա կան ի րա -
վուն քի խառ նուրդ է, միա ժա մա նակ նշե լով՝ որ
հանձ նու մը պե տա կան ինք նիշ խա նու թյուն ի -
րա կա նաց նող պե տու թյան բարձ րաս տի ճան
մար մին նե րի ակտ է և ոչ թե դա տա կան կամ
վար չա կան ակտ12։

Հե ղի նակ նե րի երկ րորդ խումբը հանձ նու -
մը դի տում են որ պես մի ջազ գա յին ի րա վուն քի
ինք նու րույն ինս տի տուտ, ո րը իր մեջ պա րու -
նա կում է նյու թա կան և դա տա վա րա կան ի րա -
վուն քի նոր մեր։

Ա.Խ. Ա բա շի ձեն և Յու.Գ.Վա սիլևը բնո րո -
շե լով հանձն ման ինս տի տու տը որ պես հա մա -
կար գա յին ի րա վա բա նա կան ֆե նո մեն, նշում
են, որ այն մի ջազ գա յին քրեա կան ի րա վուն քի
հա մա կար գում դիտ վում է դա տա վա րա կան և
զուտ նյու թա կան նոր մե րի հա մա տեքս տում13։
Ըստ ո րոշ հե ղի նակ նե րի՝ հանձ ման ինս տի տու -
տի ո րա կա կան բա ղադր չի նե րից է դրա բազ -
մա հա մա կար գա յին բնույ թը, որն իր ար տա հայ -
տու թյունն է գտնում նրա նում, որ այն իր մեջ
նե րա ռում է մի ջազ գա յին և ազ գա յին ի րա վուն -
քի նոր մե րը, ինչն էլ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս
բնո րո շե լու այն որ պես ինք նու թյույն ի րա վա -
կան ինս տի տուտ։

Հե ղի նակ նե րի եր րորդ խմբի հա մար բնո -
րոշ է հանձն ման ինս տի տու տի կա՛մ նյու թա -
կան, կա՛մ դա տա վա րա կան բնույ թի շեշ տադ -
րու մը։ Մաս նա վո րա պես, Մ.Վ. Վոլ ժեն կի նան
նշում է, որ հանձն ման ինս տի տու տի դա տա -
վա րա կան բո վան դա կու թյունն է կազ մում ընդ -
հա նուր և հա տուկ դրա հա մար ձևա վոր ված
քրեա դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գե րի հա -
մակ ցու թյու նը14։
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Հա ման ման տե սա կետ է ար տա հայ տել նաև
Ր.Մ. Վա լեևը, վեր ջի նիս կար ծի քով՝ հան ցանք
կա տա րած ան ձանց հանձն մա նը վե րա բե րող
հար ցե րը պետք է քննար կել դա տա վա րա կան
ի րա վուն քի ո լոր տում15:

Այլ հե ղի նակ նե րի կար ծի քով՝ դա տա վա -
րա կան նոր մե րը ու նեն էա կան նշա նա կու թյուն
հանձն ման գոր ծըն թա ցի կար գա վոր ման հա -
մար: Հանձն ման ըն թաց քում ի րա կա նաց վող
մի շար քը գոր ծո ղու թյուն ներ (ան ձի ձեր բա կա -
լում, ո րոշ ման բո ղո քար կում, կա լա նա վո րում և
այլն) կրում են դա տա վա րա կան բնույթ և կար -
գա վոր վում են դա տա վա րա կան ի րա վուն քի
նոր մե րով: Սա կայն այս հան գա ման քը բա վա -
րար հիմք չէ հանձն ման ինս տի տու տը բա ցա -
ռա պես քրեա դա տա վա րա կան ի րա վուն քի հա -
մա տեքս տում դի տար կե լու հա մար16:

Հանձ նու մը բարդ ի րա վա բա նա կան գործ -
ըն թաց է, ո րի գործ նա կան կի րա ռու մը ա ռանց
սահ մա նադ րա կան, քրեա կան, քրեա դա տա վա -
րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի հնա րա վոր չէ:

Այդ պատ ճա ռով հարկ է նշել, որ հանձն -
ման ինս տի տու տը իր մեջ նե րա ռում է նոր մեր
ի րա վուն քի տար բեր ճյու ղե րից: ՀՀ քրեա կան
օ րենս գիր քը նա խա տե սում է նյու թաի րա վա կան
հիմ քեր հան ցանք կա տա րած և դա տա պարտ -
ված ան ձի հանձն ման հա մար: Հանձն ման ինս -
տի տու տի նյու թա կան հիմ քե րը, այ սինքն՝ այն

ինչ նա խոր դում է հանձն մա նը և հան ցանք կա -
տա րած ան ձի քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան սահ ման նե րը, այ սինքն՝ այն ինչ հա ջոր -
դում է հանձն մա նը, պատ կա նում են քրեա կան
ի րա վուն քի ո լոր տին: 

Միևնույն ժա մա նակ, քրեա դա տա վա րա -
կան նոր մե րը, ո րոնք ի րեն ցից ներ կա յաց նում
եմ կազ մա կեր պաըն թա ցա կար գա յին բնույ թի
վար քագ ծի կա նոն ներ, սահ մա նում են նյու թա -
կան ի րա վուն քի նոր մե րի ի րաց վե լիու թյան կար -
գը, ձևը և մե թոդ նե րը: Հետևա բար, հանձն ման
գործ նա կան կի րա ռու մը, ինչ պես նաև հա մա -
պա տաս խան պե տու թյուն նե րի ի րա վա սու մար -
մին նե րի և պաշ տո նա տար ան ձանց հա մա գոր -
ծակ ցու թյու նը չի կա րող տե ղի ու նե նալ քրեա -
դա տա վա րա կան ի րա վուն քից դուրս:

Միևնույն ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է նշել,
որ հանձ նու մը մի գոր ծո ղու թյուն չէ, այլ ի րար
հա ջոր դող դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե -
րից բաղ կա ցած գոր ծըն թաց, ո րը կապ ված է
հանձն ման նա խա պատ րաստ ման, բուն հանձն -
ման և դրա հետևանք նե րի հետ: Այդ պատ ճա -
ռով հանձ նու մը՝ որ պես բարդ, դա տա վա րա -
կան ի րա վուն քի նոր մե րով հա գե ցած և ըն թա -
ցա կար գա յին բնույ թի կա նոն նե րով ինս տի տուտ
հարկ է դի տար կել քրեա դա տա վա րա կան ի րա -
վուն քի ոլորտում:

14
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16 Տե՛ս Сафаров Н.А. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и практики. – М.: Волтерс
Клувер, 2005. – с. 19-20.
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Ան լար տեխ նո լո գիա նե րի և շար ժա կան սար -
քե րի ի հայտ գա լը, հսկա յա կան փո փո խու թյուն -
ներ են կա տա րել մեր կյան քում: Բջ ջա յին հե ռա -
խոս նե րի վեր ջին տեխ նո լո գիա կան ա ռաջ խա -
ղա ցում նե րը և «Խե լա ցի» հե ռա խոս նե րի զար -
գա ցու մը հան գեց րել են բջջա յին հե ռա խո սի օգ -
տա գործ ման և կախ վա ծու թյան ա ճին: Այդ մա -
սին էին վկա յում նաև «Է րիք սոն» ըն կե րու թյան
գոր ծա դիր տնօ րեն՝ Հանս Վեստ բեր գի կող մից
2010 թվա կա նին կա տար ված կան խա տե սումներն
այն մա սին, որ մինչև 2020 թվա կա նը 50 մի -
լիարդ սարք կմիաց վի ցան ցին` ներկայիս հինգ
մի լիար դի հա մե մատ1: Այն հաս տա տում է ա վե լի
վաղ ար ված կան խա տե սու մը, որ մինչև 2020
թվա կա նը բջջա յին հե ռա խոս նե րը կլի նեն թվա -
յին հա ղոր դակ ցու թյան ա ռաջ նա յին սար քե րը2:
Չ նա յած փոքր չափ սե րին՝ սմարթ ֆոն ներն ի վի -
ճա կի են կա տա րել շատ ա ռա ջադ րանք ներ` ու -
ղար կել անձ նա կան հա ղոր դագ րու թյուն ներ, լու -
սան կար ներ և տե սան յու թեր նկա րել, առ ցանց
գնում ներ և բան կա յին գոր ծարք ներ կա տա րել,
սա կայն բջջա յին սար քերն օգ տա գործ վում են
նաև հան ցա վոր նպա տակ նե րով, օ րի նակ, է -
լեկտ րո նա յին փոս տով խար դա խու թյուն, տեքս -
տա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե րի մի ջո ցով ոտնձ -
գու թյուն ներ կա տա րե լը, ինչ պես նաև ա հա բեկ -
չու թյու նը և թմ րա նյու թեր վա ճա ռե լը3: 

Հե ռա խոսն այլևս մեզ ուղ ղա կիո րեն կա -
պում է այ լոց հետ, երբ մենք մի ջանձ նա յին աշ -
խար հից աս տի ճա նա բար տե ղա փոխ վում ենք
թվա յի նի, արդ յուն քում ո չինչ մաս նա վոր չի
մնում, ուս տի սմարթ ֆո նում առ կա ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րը տրա մադ րում են տե ղե կատ -
վու թյան «Ոս կու հանք», ո րը կա րող է՝ օգ տա -
կար լի նել հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քննու թյան
հա մար: Բջ ջա յին հե ռա խոս նե րը, ընդ հա նուր
առ մամբ, պատ կա նում են մեկ ան ձի, հետևա -
բար դրա վեր լու ծու թյու նը կա րող է բա ցա հայ -
տել բազ մա թիվ անձ նա կան տե ղե կու թյուն ներ:
Ի րա վա կան միտ քի կող մից ձևա վոր վել է տե -
սա կետ, որ սմարթ ֆոն նե րում գտնվող տե ղե -
կատ վու թյան աղբ յու րը կա րող են լի նել՝ տեքս -
տա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե րը, զան գե րի տե -
ղե կա մատ յան նե րը, հե ռա խո սա հա մար նե րի ցու -
ցա կը, էլ.փոս տի հա ղոր դագ րու թյուն նե րը,
զննարկ չի պատ մու թյու նը, զրույ ցի տե ղե կա -
մատ յան նե րը և նույ նիսկ GPS հե տագ ծի կե տե -
րը4: Հետևա բար, բջջա յին սարքն այժմ հսկա -
յա կան զգա յուն տվյալ նե րի պա հեստ է:

Ակ ներև է, որ սմարթ ֆոն նե րում պահ վում
են տե ղե կու թյուն ներ, ո րոնք կա րող են օգ տա -
գործ վել ի րա վա պահ նե րի կող մից՝ որ պես հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման արդ յու նա -
վետ մի ջոց ներ: Այս հանգ ման քը, ինք նին հան -
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1 Տե՛ս Higginbotham S. Ericsson CEO Predicts 50 Billion Internet Connected Devices by 2020 2010. Available from:
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գեց րել է բջջա յին սար քե րի փոր ձաքն նու թյուն -
նե րի է վոլ յու ցիա յի, ո րը թվա յին դա տա կան փոր -
ձաք նու թյան ճյուղ է, և զ բաղ վում է բջջա յին
սար քից տվյալ նե րի ստաց մամբ5:

Հարկ է նկա տել, որ բջջա յին սար քե րի
փոր ձաքն նու թյու նը թվա յին փոր ձաքն նու թյան
այն տե սակն է, ո րը տար բեր վում է հա մա կարգ -
չա յին փոր ձաքն նու թյու նից, քա նի որ շար ժա -
կան սար քերն ու նեն ներ կա ռուց ված կա պի հա -
մա կարգ, որն օգ տա կար է գտնվե լու վայ րի հետ
կապ ված տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու հա -
մար6: 

Այս պի սով՝ բջջա յին հե ռա խո սի փոր ձա գի -
տա կան վեր լու ծու թյունն ըն դուն ված մե թոդ նե -
րի մի ջո ցով՝ բջջա յին հե ռա խո սից թվա յին ա -
պա ցույց նե րը վե րա կանգ նե լու գի տու թյունն է:
Բջ ջա յին սար քե րի փոր ձաքն նու թյու նը գի տե -
լիք նե րի և պ րակ տի կա յի բնա գա վառ է, ո րի
նպա տակն է բարձ րո րակ, փաս տա կան, հա -
մա պա տաս խան և վա վե րա կան ա պա ցույց ներ
ձեռք բե րել ու այդ պի սով օ ժան դա կել ի րա վա -
պահ մար մին նե րին: Բջ ջա յին սար քե րի փոր -
ձաքն նու թյունն ի րա կա նաց վում է հա տուկ տեխ -
նի կա կան մի ջոց նե րով, ո րոնք հնա րա վոր են
դարձ նում բջջա յին սար քից տվյալ նե րի առ գրա -
վու մը, պահ պա նու մը, ո րոնց վեր լու ծու թյան արդ -
յուն քում ստաց վում են ա պա ցույց ներ, ո րոնք
կա րող են հա ջո ղու թյամբ օգ տա գործ վել ի րա -
վա պահ մար մին նե րի կող մից հան ցա գոր ծու -
թյուն ներ բա ցա հայ տե լու հա մար7: ՀՀ-ում ևս  ի -
րա կանց վում են բջջա յին սար քե րից տվյալ նե -
րի ստաց մանն ուղղ ված փոր ձաքն նու թյուն ներ8: 

Այ նու հան դերձ, թվա յին փոր ձա գի տա կան
հան րու թյու նը կանգ նած է մշտա կան մար տահ -
րա վե րի առջև ի րա զեկ լի նե լու այն վեր ջին տեխ -
նո լո գիա նե րին, ո րոնք կա րող են օգ տա գործ -
վել հե տաքն նու թյան մեջ անհ րա ժեշտ բա ցա -
հայ տում ներ կա տա րե լու հա մար9: Այլ խոս քով՝
ի րա վա պահ մար մին նե րը կա րող են մար տահ -

րա վեր նե րի հան դի պել՝ սմարթ ֆո նում պահ վող
կարևոր տե ղե կատ վու թյան և կեն սա կան տվյալ -
նե րի կորս տի հար ցում: Ս մարթ ֆոն նե րի դա -
տա կան փոր ձաքն նու թյու նը, որ պես թվա յին
փոր ձաքն նու թյուն նե րի կարևոր ձև, դար ձել է
տե ղե կատ վա կան անվ տան գու թյան ո լոր տում
հե տա զո տու թյուն նե րի նոր ուղ ղու թյուն: 

Այս հոդ վա ծում մենք փորձ կա նենք ներ -
կա յաց նել, թե ինչ պես ու սում նա սի րել և վեր լու -
ծել սմարթ ֆոն նե րում առ կա տվյալ ներն՝ օգ -
տա գոր ծե լով ար դի տեխ նո լո գիա կան մե թոդ -
նե րը և մի ջոց նե րը: Մաս նա գի տա կան գրա կա -
նու թյան մեջ տար բեր հե ղի նակ նե րի տե սա կետ -
նե րը վեր լու ծե լով՝ կա րող ենք հա վաս տել, որ
փոր ձաքն նու թյան այս տե սա կի խնդիր նե րի վեր
հան ման հա մար անհ րա ժեշտ է քննարկ ման ա -
ռար կա դարձ նել սմարտ ֆո նի հայտ նա բե րու -
մից մինչև դրա նում առ կա տվյալ նե րի վեր լու -
ծու թյան փու լերն՝ անհ րա ժեշտ ու շադ րու թյամբ:
Հոդ վա ծի հա ջոր դող հատ վա ծը կնվի րենք վե -
րը նշված բո լոր հար ցե րին՝ ա վե լի ման րա մասն
անդ րա դարձ կա տա րե լուն: 

Տե ղե կատ վա կան անվ տան գու թյան եվ րո -
պա կան գոր ծա կա լու թյան (ENISA), 2015 թվա -
կա նի հրա տա րա կած ու ղե ցույ ցում նշվում է, որ
բջջա յին սար քե րի փոր ձաքն նու թյու նը և ընդ -
հա նուր առ մամբ թվա յին հե տա զո տու թյուն նե -
րը կա րող են բա ժան վել մի քա նի փու լե րի՝
բջջա յին սար քի առգ րա վում և տվ յալ նե րի ձեռք -
բե րում, քննու թյուն և վեր լու ծու թյուն, պատ ճա -
ռա բա նու թյուն և զե կու ցում10: Այս պի սով՝ գի -
տա կան և փոր ձա գի տա կան հան րու թյունն ա -
ռանձ նաց նում են փոր ձաքն նու թյան ի րա կա -
նաց ման հետևյալ փու լե րը՝ առգ րա վում, պահ -
պա նում, ձեռք բե րում, փոր ձաքն նու թյուն, ինչ -
պես նաև վեր լու ծու թյուն և ներ կա յա ցում11: 

Շար ժա կան սար քի առգ րա վու ման փու լը
կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի, քա նի որ բջջա -
յին հե ռա խոս նե րը հան դես են գա լիս, որ պես
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5 Տե՛ս H. Rohit,T. Bommisetty Forensics. A hands-on guide to mastering mobile forensics for the iOS, Android, and the
Windows Phone platforms Second Edition 2016 p. 25: 

6 Տե՛ս https://www.tutorialspoint.com/python_digital_forensics/python_digital_mobile_device_forensics.htm
7 Տե՛ս «Mobile Threats Incident Handling » European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), էջ 10, 2015: 
8 Տե՛ս http://www.nbe.am/, «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո»(Դիտվել է 25.11.2021թ.): 
9 Տե՛ս http://gcn.com/Articles/2014/06/16/forensics-technology-race.aspx?Page=2 http//Jackson, W., Can digital forensics

keep up with Smartphone Tech(Դիտվել է 10.12.2021թ.): 
10 Տե՛ս «Mobile Threats Incident Handling» European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), էջ 15, 2015: 
11 Տե՛ս W. Jansen and R Ayers, “Guidelines on Cell Phone Forensics,”National Institute of Standards and Technology NIST,

Technology Administration, U.S. Department of Commerce, USA, Tech. Rep. NIST Special Publication 800-101, 2007:  
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մատ նա հետ քե րի և այլ կեն սա բա նա կան հետ -
քե րի ա պա ցույ ցի լավ աղբ յուր ներ, ուս տի կար -
ծում ենք, որ անհ րա ժեշտ է խու սա փել այլ հետ -
քա բա նա կան տվյալ նե րի կորս տից: Ակ ներև է,
որ ա պա ցույց նե րի պահ պա նու մը թվա յին փոր -
ձաքն նու թյան ո լոր տում խիստ կարևոր է, քա նի
որ պահ պա նե լով ա պա ցույց նե րի ստաց ման
շղթա յի ամ բող ջա կա նու թյու նը քննու թյան ըն -
թաց քում, կա րող ենք ո րո շել գոր ծի դրա կան ել -
քը: 

Թ վա յին ա պա ցույց նե րը պահ պա նե լու հա -
մար ան հա րա ժեշտ է փաս տաթղ թա վո րել՝
սմարթ ֆո նի առգ րավ վու մից մինչև դրան ցից
ստաց ված տվյալ նե րի ներ կա յա ցում, ինչ պի սիք
են՝ քննի չի ա նու նը, առգ րավվ ման ժա մա նա կը
և ամ սա թի վը յու րա քանչ յուր քայ լի ըն թաց քում,
ա պա ցույց նե րի տե ղա փոխ ման այլ ման րա մաս -
նե րը: Ա պա ցույց նե րի պահ պան ման փու լում
քննի չը պետք է պահ պա նի բջջա յին հե ռա խոս
սարքն իր սկզբնա կան վի ճա կում: Սա նշա նա -
կում է, որ ոչ մի տվյալ չպետք է փո փո խու թյան
են թարկ վի հան ցա գոր ծու թյան վայ րը պահ պա -
նու թյան առ նե լուց հե տո12: Անհ րա ժեշտ է նշել՝
սար քի կար գա վի ճա կը, ան կախ նրա նից ան -
ջատ ված է, թե միաց ված: Ե թե այն միաց ված է,
ա պա անհ րա ժեշտ է ստու գել մարտ կո ցի կար -
գա վի ճա կը, ցան ցի կար գա վի ճա կը: Հնա րա -
վոր է, որ հան ցա գոր ծը կա րող է հե ռա կա կեր -
պով ջնջել տվյալ նե րը կամ որևէ նոր գոր ծո ղու -
թյուն կա րող է ազ դել առ կա տվյալ նե րի մեջ
փո փո խու թյուն ներ մտցնե լու հար ցում: Մեծ Բրի -
տա նիա յի ոս տի կա նու թյան գլխա վոր սպա նե րի
ա սո ցիա ցիան (ACPO) մշա կել է հա մա կարգ չա -
յին է լեկտ րո նա յին ա պա ցույց նե րի հա մար ու -
ղե ցույց, ո րը պա րու նա կում է այդ պի սի ա պա -
ցույց նե րի վար ման կա նոն ներ: 

Ու ղե ցույ ցում ա ռա ջարկ վում է, որ բջջա յին
հե ռա խո սը պետք է մե կու սաց ված լի նի ցան -
ցից` սար քը ան ջա տե լով կամ այն վա հա նով ա -
պա հով կոն տեյ նե րով տե ղադ րե լով, որ պես զի
ան ցան կա լի փո փո խու թյուն ներ չլի նեն, ին չը կա -
րող է վտան գել կարևոր տե ղե կատ վու թյու նը:
Այս պի սով՝ ա ռա ջին քայ լը պետք է լի նի բջջա -

յին սար քը ցան ցից մե կու սաց նե լը13: Տվ յալ նե րի
ձեռք բեր ման փու լը սկսվում է այն ժա մա նակ,
երբ սար քը ստաց ված է փոր ձա գի տա կան լա -
բո րա տո րիա` պատ շաճ պահ պա նու մից, փա -
թե թա վո րու մից և փո խադ րու մից հե տո: Այս
փու լում փոր ձա գե տի ա ռա ջադ րանքն է ձեռք
բե րել բջջա յին հե ռա խո սից տվյալ նե րը: Կան
մի քա նի ե ղա նակ ներ, ո րոնք կա րե լի է կի րա -
ռել գնա հա տե լով առ կա ի րա վի ճա կը: Փոր ձա -
գե տը կա րող է հե ռաց նել SIM քար տը, անց նել
«Ինք նա թիռ» ռե ժի մին: Փոր ձա գետ նե րը նշում
են, որ գրե թե անհ նար է հա մա գոր ծակ ցել բջջա -
յին սար քի հետ, ա ռանց այն գոր ծար կե լու: 

Բջ ջա յին սար քի փոր ձաքն նու թյան վեր լու -
ծու թյան հիմ նա կան դրդա պատ ճառն այն է, որ
անհ րա ժեշտ տվյալ նե րը հան վեն սար քից:
Հետևա բար, արդ յու նա վետ վեր լու ծու թյան հա -
մար անհ րա ժեշտ է ի մա նալ, թե ինչ պի սի տվյալ -
ներ են պահ վում սար քում, որ տեղ է այն պահ -
վում, ինչ պես է այն պահ վում, և այն ֆայ լե րի
հա մա կար գե րի ման րա մաս նե րը, ո րոնց վրա
պահ վում են տվյալ նե րը: Այս գի տե լի քը շատ
կարևոր է փոր ձա գե տի հա մար՝ ի րա զեկ ո րո -
շում կա յաց նել, թե որ տեղ պետք է փնտրել
տվյալ նե րը և այն մե թոդ նե րը, ո րոնք կա րող են
օգ տա գործ վել տվյալ նե րը հա նե լու հա մար: 

Ըստ փոր ձա գի տա կան հան րու թյան՝ տվյալ -
նե րի ձեռք բե րու մը սմարտ ֆոն նե րից ի րա կա -
նաց վում է հետևյալ ե ղա նակ նե րով. 

1. Իբրև օգ տա գոր ծող /ձեռ քի/ տվյալ նե -
րի ձեռք բե րում. Այս տե սա կի ձեռք բեր ման մեջ
դա տա կան փոր ձաքն նու թյու նը հա վա քում է ա -
պա ցույց նե րը բջջա յին սար քից ձեռ քով՝ այն օգ -
տա գոր ծե լով այն պես, ինչ պես սո վո րա կան օգ -
տա գոր ծո ղը14: Փոր ձաքն նու թյան այս ե ղա նա -
կը հազ վա դեպ է կի րառ վում, քա նի որ շատ
շար ժա կան սար քեր ու նեն գաղտ նա բառ կամ
այլ անվ տան գու թյուն կոդ: Տվ յալ նե րի կորս տի
մեծ հա վա նա կա նու թյուն է առ կա այս մե թո դի
կրառ ման դեպ քում: 

2. Ֆի զի կա կան ե ղա նակ նե րով տվյալ նե -
րի ձեռք բե րում. Այս տե սա կի ձեռք բեր ման դեպ -
քում դա տա կան փոր ձաքն նու թյու նը փոր ձում է
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12 Տե՛ս http://ec.europa.eu/anti_fraud “Guidelines on Digital Forensic Procedures for OLAF Staff” from 1 January
2014.(Դիտվել է 20.12.2021թ.): 

13 Տե՛ս A. Zareen and S. Baig, “Mobile Phone Forensics Challenges, Analysis and Tools Classification,” in 5th Int. Workshop
on Systematic Approaches to Digital Forensic Engineering (SADFE.2010): 

14 Տե՛ս https://ec.europa.eu/ /ecn/ecn_recommendation__digital_evidence_en.pdf(Դիտվել է 30.12.2021թ.): 



պատ ճե նել բջջա յին սար քի ամ բողջ ֆի զի կա -
կան պա հես տը (Flash հի շո ղու թյուն)15: Այս ձեռք -
բե րու մը քննի չին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս
հայտ նա բե րել ջնջված ֆայ լերն ու տվյալ նե րը՝
ո րոշ տեխ նի կա կան գոր ծիք նե րի օգ նու թյամբ: 

3. Տ րա մա բա նա կան ե ղա նակ նե րով
տվյալ նե րի ձեռք բե րում. Ա պա ցույց նե րի ստաց -
ման ե րեք տե սակ նե րից տրա մա բա նա կա նը
դիտ վում է որ պես ա մե նաա րագ, նվա զա գույ նը
ներ խու ժող, բայց ա ռա վել սահ մա նա փակ: Այն
ստեղ ծում է օգ տա գոր ծո ղի հա մար մատ չե լի
ֆայ լե րի պատ ճեն նե րը, ինչ պի սիք են՝ հե ռա -
խո սա գիր քը, զան գե րը, հա ղոր դագ րու թյուն նե -
րը, ո րոշ ծրագ րի տվյալ նե րը և այլ տվյալ ներ,
ո րոնք կա րող եք ակն կա լել «iTunes»-ից կամ
«Android»-ի կրկնօ րի նա կից: 

4. Ֆայ լա յին հա մա կար գի վե րա կանգն -
ման մի ջո ցով տվյալ նե րի ձեռք բե րում. Տ րա -
մա բա նա կան արդ յուն քը չի ար տա ցո լում ջնջված
ֆայ լե րում առ կա տե ղե կատ վու թյու նը: «IOS» և
«Android» օ պե րա ցիոն հա մա կար գե րի դեպ քում
տվյալ նե րի բա զա նե րը «SQLite» ձևա չա փով են:
Երբ տվյալ նե րի բա զան ջնջվում է, այն պար -
զա պես նշվում է հի շո ղու թյան մեջ և չի հան -
վում: Ֆայ լա յին հա մա կար գի ձեռք բեր ման դեպ -
քում նույ նիսկ այդ ջնջված տվյալ նե րի բա զա -
նե րը կա րող են հան վել հի շո ղու թյու նից: 

5. Կո պիտ մի ջոց նե րով տվյալ նե րի ձեռք -
բե րում. Տվ յալ նե րի ձեռք բեր ման այս ե ղա նա կի
դեպ քում փոր ձա գե տը օգ տա գոր ծում է՝ «փոր -
ձու թյուն և ս խալ» մե թո դը, որ տեղ ճիշտ գաղտ -
նա բառ ձեռք բե րե լու հա մար փոս տա յին ծած -
կագ րե րի շար քը 0000-ից 9999-ին ու ղարկ վում
է բջջա յին սարք: Կան ո րոշ տեխ նի կա կան գոր -
ծիք ներ և «python» գրու թյուն ներ, ո րոնք օգ նում
են մեզ բջջա յին սար քի անձ նագ րե րը ձեռք բե -
րել: Կո դը կոտ րե լուց հե տո, բջջա յին հե ռա խո -
սում առ կա տվյալ նե րի ձեռք բե րու մը դառ նում է
հա սա նե լի է16: 

Հարկ է նկա տել, որ Բջ ջա յին սար քե րից
տվյալ նե րի ստա ցու մը կա տար վում է տեխ նի -
կա կան մի ջոց նե րի գոր ծադր մամբ, իսկ ստաց -
ված տվյալ ներն ու նեն թվա յին բնույթ, այ սինքն՝

տե ղե կատ վու թյուն և տվ յալ ներ, ո րոնք պահ -
վում, ստաց վում կամ փո խանց վում են է լեկտ -
րո նա յին սար քի մի ջո ցով:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենգր քի
104-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ քրեա -
կան գոր ծով ա պա ցույց ներ են ցան կա ցած փաս -
տա կան տվյա լը, ո րոնց հի ման վրա օ րեն քով ո -
րոշ ված կար գով հե տաքն նու թյան մար մի նը,
քննի չը, դա տա խա զը, դա տա րա նը պար զում են
քրեա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված ա րար -
քի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, այդ
ա րար քը կաս կած յա լի կամ մե ղադր յա լի կող -
մից կա տա րե լը կամ չկա տա րե լը և մե ղադր յա լի
մե ղա վո րու թյու նը կամ ան մե ղու թյու նը, ինչ պես
նաև գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար նշա նա կու -
թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք ներ17:  Նույն հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սում՝ որ պես ա պա ցույ ցի տե սակ -
ներ նշվում են՝ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը
և ի րե ղեն ա պա ցուց նե րը, քննչա կան և դա տա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ար ձա նագ րու թյուն նե -
րը, այլ փաս տաթղ թե րը: 

Այս հա մա տեքս տում հարց է ա ռա ջա նում,
թե բջջա յին սար քե րի փոր ձաքն նու թյան արդ -
յուն քում ստաց ված տվյալ նե րը ա պա ցույց նե րի,
որ տե սա կին են պատ կա նում: Ըստ քրեական
դա տա վո րու թյան օ րենսգր քի՝ դրանք փոր ձա -
գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն չենք կա րող դի -
տել, քա նի որ, ըստ ՀՀ քրեա կան դա տա վա -
րու թյան օ րենսգր քի 104-րդ հոդ վա ծի, փոր ձա -
գե տի եզ րա կա ցու թյունն ի րե նից ներ կա յաց նում
է գրա վոր շա րադր ված հետևու թյուն ներ, որ -
տեղ փոր ձա գե տը հա տուկ գի տե լիք նե րի կի -
րառ մամբ կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի
հի ման վրա պա տաս խա նում է վա րույթն ի րա -
կա նաց նող մարմ նի ա ռա ջադ րած հար ցե րին:
Այս պայ ման նե րում փոր ձաքն նու թյուն ի րա կա -
նաց վում է, ա ռա վե լա պես տվյալ նե րի բջջա յին
սար քից արդ յու նա հան ման նպա տա կով, ուս տի
փոր ձա գե տի կող մից հա տուկ գի տե լիք նե րի գոր -
ծադ րու մը պայ մա նա վոր վում է տեխ նի կա կան
մի ջոց ներ գոր ծադ րե լու կա րո ղու թյամբ, ուս տի
տրա մա բա նա կան եզ րա հանգ ման արդ յունք չէ,
արդ յուն քում փար ձա գե տի եզ րա կա ցու թյուն ա -
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15 Տե՛ս W., Ayers, R. (2007) Guidelines on Cell Phone Forensics, National Institute of Standards and Technology special
publication 800-101, May 2007, http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-101/SP800-101.pdf(Դիտվել է 20.12.2021թ.): 

16 Տե՛ս Willassen, S.Y. (2003) Forensics and the GSM mobile telephone system, International Journal of Digital Evidence,
Spring 2003, Vol. 2, No. 1., pp:12-24 

17 Տե՛ս ՀՀ քրեական դատավորության օրենսգիրք, ընդունվել է 01.07.1998թ. ՀՀՊՏ 1998.09.21/22(55): 
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պա ցույ ցի տե սա կի մեջ բո վան դա կա յին ի մաս -
տով չի ըն կալ վում: Խն դիրն ա ռա վել բար դա -
նում է, ի րե ղեն ա պա ցույց նե րի բո վան դա կու -
թյան մեկ նա բան ման պա րա գա յում, մա սնա վո -
րա պես, ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան 105-
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ի րե ղեն ա պա ցույց ներ
են այն ա ռար կա նե րը, ո րոնք հան ցա գոր ծու -
թյան գոր ծիք են ծա ռա յել կամ ի րենց վրա
հան ցա գոր ծու թյան հետ քեր են պահ պա նել,
կամ հան ցա վոր գոր ծո ղու թյուն նե րի օբ յեկտ -
ներ են ե ղել, ինչ պես նաև հան ցա վոր ճա նա -
պար հով ձեռք բեր ված դրա մը, այլ ար ժեք նե -
րը եւ մյուս բո լոր ա ռար կա նե րը, ո րոնք կա -
րող են հան ցա գոր ծու թյու նը հայտ նա բե րե -
լու, գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը
պար զե լու, մե ղա վոր նե րին ի հայտ բե րե լու,
մե ղադ րան քը հեր քե լու կամ պա տաս խա նատ -
վու թյու նը մեղ մաց նե լու մի ջոց ներ ծա ռա յել:

Ան շուշտ, կա րե լի է բջջա յին սար քը, ՀՀ
քրա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի այս հոդ -
վա ծի տա ռա ցի մեկ նա բան ման արդ յուն քում
հա մա րել ի րե ղեն ա պա ցույց, սա կայն կար ծում
ենք, որ մի ջազ գա յին ի րա վա կան միտքն ար -
դա րա ցիո րեն գնա ցել է դե պի թվա յին ա պա -
ցույց նե րի՝ որ պես ա պա ցույ ցի նոր տե սա կի ըն -
դուն ման ճա նա պար հով: Քա նի որ թվա յին ա -
պա ցույց նե րը կամ է լեկտ րո նա յին ա պա ցույց -
ներն ու նեն այլ ի րա վա կան բնու թա գիր, ո րում
հստակ ընդգծ վում է դրանց ձևա վոր ման առանձ -
նա հա տուկ բնույթն: Մաս նա վո րա պես, թվա յին
ա պա ցույց ներ են հա մար վում ցան կա ցած տե -
ղե կատ վու թյուն, ո րը պահ վում կամ է լեկտ րո -
նա յին ճա նա պար հով փո խանց վում է18: Աս -
վա ծի վկա յու թյուն է այն, որ վեր ջին մի քա նի
տա րի նե րի ըն թաց քում թվա յին ա պա ցույց նե րի
օգ տա գոր ծու մը հազ վա դեպ հան դի պող դեպք
չէ, ա վե լին՝ դա տա րան նե րը թույլ են տա լիս օգ -
տա գոր ծել թվա յին ա պա ցույց ներ` է լեկտ րո նա -
յին փոս տե րից ստաց ված տե ղե կու թյուն ներ,
թվա յին լու սան կար ներ, հա ղոր դագ րու թյուն նե -
րի պատ մու թյուն ներ, աղ յու սակ ներ, ին տեր նետ
դի տար կի չի պատ մու թյուն ներ, տվյալ նե րի բա -
զա ներ, հա մա կարգ չա յին հի շո ղու թյան պա րու -
նա կու թյուն, ուս տի ա վե լի քան անհ ժեշտ է հա -
տուկ ի րա վա կան կար գա վոր ման են թար կել

թվա յին ճա նա պար հով ստաց ված ա պա ցույց -
նե րը: 

Թ վա յին ա պա ցույց նե րի՝ որ պես ա պա ցույ -
ցի ա ռան ձին տե սա կի նա խա տե սու մը հնա րա -
վո րու թյուն կտա խու սա փել բջջա յին սար քե րի
փոր ձաքն նու թյան արդ յուն քում ստաց ված ա -
պա ցույց նե րի թույ լատ րե լիու թյան, ար ժա նա հա -
վա տու թյան և վե րա բե րե լիու թյան հետ կապ -
ված բար դու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մից: Ի լրումն
ար տա հայտ ված մտա հո գու թյան նշենք, որ ա -
պա ցույ ցի այս տե սա կի վե րա բեր յալ անդ րա -
դարձ չկա նաև ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու -
թյան նոր օ րենսգր քում, ին չը մեր գնա հատ -
մամբ ժա մա նա կավ րեպ կար գա վո րում է, քա նի
որ ի րա վա կան միտ քը և պ րակ տի կան վա ղուց
ըն դու նում են թվա յին ճա նապարհով ստաց ված
ա պա ցույց նե րի ա ռան ձին գո յու թյու նը: Ուս տի
գտնում ենք, որ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու -
թյան օ րենսգր քի 104-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում
անհ րա ժեշտ է կա տա րել լրա ցում՝ որ պես ա -
պա ցույ ցի տե սակ նշե լով «Թ վա յին ա պա ցույց -
նե րը», այն է՝ տե ղե կատ վու թյուն և տվ յալ ներ,
ո րոնք պահ վում, ստաց վում կամ փո խանց -
վում են է լեկտ րո նա յին սար քի մի ջո ցով: 

Անդ րա դառ նա լով բջջա յին սար քից ստաց -
ված տվյալ նե րի վեր լու ծու թյա նը՝ պետք է նկա -
տենք, որ որ պես ստան դարտ գոր ծըն թաց, վեր -
լու ծու թյան գոր ծիք նե րը պետք վե րա կանգ նեն
բջջա յին հե ռա խո սի հետևյալ ը տվյալ նե րը, մաս -
նա վո րա պես: 

Ին տեգ րաց ված միկ րոշր ջա նի ID (ICCID),
յու րա քանչ յուր SIM քարտ մի ջազ գայ նո րեն նույ -
նաց վում է իր «ICCID»-ի մի ջո ցով: Այս 18 կամ
19 թվան շա նա յին հա մա րը պահ վում է SIM-ում:
Այս հա մա րի նույ նա կա նաց ման մի ջո ցով փոր -
ձա գե տը պար զում է, թե որ տե ղից է մի ջազ գա -
յին SIM քար տը: 

1. Բջ ջա յին բա ժա նորդ նե րի մի ջազ գա յին
ինք նու թյուն (IMSI), այս հա մա րը նույ նաց նում է
ան հատ օ պե րա տո րի ցան ցը, ո րի վրա գոր ծում
է SIM քար տը: 

2. Բջ ջա յին երկ րի ծած կա գիր (MCC), այս
ե ռա նիշ հա մա րը օգ տա գործ վում է նշե լու, թե
որ տե ղից է ե ղել SIM քար տը: Այս կո դե րը նույն -
պես անհ րա ժեշտ է հա վա քել բջջա յին հե ռա - Օ
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18 Տե՛ս Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on electronic evidence (Council of Europe
Committee of Ministers website) (Դիտվել է 13.12.2021թ.)



խո սից մի ջազ գա յին հե ռա խո սա զան գեր կա -
տա րե լիս: 

3. Բջ ջա յին ցան ցի ծած կա գիր (MNC), այս
ծած կա գի րը օգ տա գործ վում է վե րը նշված
«MCC»-ի հետ հա մա տեղ` ցան ցի մա տա կա րա -
րին նույ նա կա նաց նե լու հա մար, ո րին պատ կա -
նում է SIM քար տը, սա 15 նի շա նոց թիվ է, ո րը
ե զա կիո րեն նույ նաց նում է բա ժա նոր դագ րու -
թյու նը կա՛մ «UTMS», կա՛մ «GSM» ցան ցում: 

4. Կր ճատ ված հա մա րա կալ ման հա մար -
ներ (ADN), սա այն թվե րի ցու ցակն է, ո րը «SIM»
քար տի օգ տա գոր ծո ղը պա հել է, որ պես զի հա -
մար նե րը հեշ տու թյամբ կի րառ վեն: Սա պար -
զա պես օգտ վո ղի կոն տակտ ներն են: Այս թվե -
րը նա յե լուց հե տո վեր լու ծա բա նը կա րո ղա նում
է տես նել, թե ով է օգ տա տե րը, կա պի ման րա -
մաս նե րը, ինչ պես նաև այդ հա մար նե րին մուտ -
քա յին և ել քա յին զան գե րը: «SIM»-ի կող մից
կա տար ված կամ ստաց ված ցան կա ցած զան -
գի ժա մա նակն ու ամ սա թի վը նույն պես կա րող
են վե րա կանգն վել: 

5. Կարճ հա ղոր դագ րու թյուն նե րի ծա ռա -
յու թյուն ներ (SMS), ա վե լի հա ճախ հայտ նի են
որ պես տեքս տա յին հա ղոր դագ րու թյուն ներ:
Դրանք կարճ հա ղոր դագ րու թյուն ներ են, ո րոնք
օգ տա գոր ծո ղը կա րող է ու ղար կել մեկ այլ օգտ -
վո ղի: Նա յե լով դրանց՝ փոր ձա գե տը կա րո ղա -
նում է ոչ միայն տես նել, թե ում հետ էր շփվում
օգ տա գոր ծո ղը, այլև կար դա նրանց կող մից ու -
ղարկ ված և ս տաց ված հա ղոր դագ րու թյուն նե -
րը: 

Հա ղոր դագ րու թյունն ու ղար կե լու ժա մա նա -
կը և ամ սա թի վը նույն պես պահ վում են «SIM»-
ում` ցան կա ցած ջնջված հա ղոր դագ րու թյան
մեջ: SIM քար տը կար դաց վում է խե լա ցի քար -
տի ըն թեր ցո ղի մի ջո ցով, և քա նի որ ֆայ լե րը
հնա րա վոր է կար դալ ան մի ջա պես խե լա ցի քար -
տի գոր ծառ նա կան հա մա կար գից, հնա րա վոր
է առ բե րել ջնջված տե ղե կատ վու թյու նը: Երբ
հա ղոր դագ րու թյու նը ջնջվում է «SIM»-ից, կար -
գա վի ճա կի բայ թը սահ ման ված է 0: Ջնջ ված
տեքս տա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե րը կա րող են
վե րա կանգն վել: Վե րա կանգ նու մը կա տար վում

է պահ ված հա ղոր դագ րու թյան 2-176 բայ թը
մեկ նա բա նե լով19: 

6. Բջ ջա յին փոր ձա գի տա կան տեխ նո լո -
գիա նե րը լայ նո րեն օգ տա գոր ծում են բջջա յին
օ պե րա տոր նե րի կող մից մշակ ված և տ րա մադր -
ված տվյալ նե րը: Սա կա րող է նե րա ռել բի լին գի
և զան գի տվյալ նե րի գրա ռում նե րը (CDR), բա -
ժա նոր դի տվյալ նե րը, սա կագ նե րը և ծա ռա յու -
թյուն նե րի կազ մաձևե րը, «IP» տրա ֆի կի գրա -
ռում նե րը, ռոու մին գի տվյալ ներ, ձայ նա յին փոս -
տի ձայ նագ րու թյուն ներ, բջջա յին սար քի տե -
ղա բաշխ ման և ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բեր յալ
հա տուկ տե ղե կու թյուն նե րը20: 

Ներ քո շա րադր յա լի լույ սի ներ քո, հարկ է
բջ ջա յին սար քե րի փոր ձաքն նու թյան արդ յուն -
քում, ան ձի վե րա բեր յալ ահ ռե լի քա նա կու թյամբ
անձ նա կան տվյալ նե րի հա վա քագր ման փաս -
տին, կար ծում ենք այս տեղ ևս  առ կա է խնդիր,
քա նի որ, ըստ գոր ծող ՀՀ քրեա կան դա տա -
վա րու թյան օ րենսգր քի 57-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
մա սի 2-րդ կե տի՝ հե տաքն նու թյան մար մի նը
մինչև քրեա կան գործ հա րու ցե լը նա խա պատ -
րաստ վող նյու թե րով կա տա րում է դեպ քի վայ -
րի զննու թյուն, հե տա զոտ ման հա մար վերց նում
է նմուշ ներ և նշա նա կում փոր ձաքն նու թյուն:
Կար ծում ենք, որ հիմք ըն դու նե լով այն հան գա -
ման քը, որ բջջա յին սար քը ան ձի անձ նա կան
օգ տա գործ ման գույ քն է, և ակնհայտ է, որ պա -
րու նա կում է ան ձի ՀՀ սահ մա նադ րու թյան և
մի ջազ գա յին կոն վե ցիա նե րով հա տուկ պաշտ -
պա նու թյան ներ քո գտնվող անձ նա կան և մաս -
նա վոր կյան քի ի րա վուն քի մաս կազ մող տե ղե -
կու թյուն ներ, իսկ դրանց պաշտ պա նու թյան հա -
մար նա խա տես ված են ի րա վա կան ե րաշ խիք -
ներ, ուս տի գտնում ենք, որ փոր ձաքն նու թյան
այս տե սակն ար դա րաց ված չէ կի րա ռել չհա -
րուց ված քրեա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում, հիմք
ըն դու նե լով, այն հան գա ման քը, որ այն էա կա -
նո րեն մի ջամ տում է ան ձի անձ նա կան և մաս -
նա վոր կյան քի ի րա վուն քին: Բա ցի այդ նշենք,
որ բջջա յին սար քում առ կա տե ղե կու թյուն ներն՝
ի րենց անձ նա կան և մաս նա վոր կյան քի ի րա -
վուն քի մաս կազ մող տե ղե կու թյուն ներ պա րու -

20

ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

2
8

  2
0

2
2

19 Տե՛ս Hylton, H, (2007) What Your Cell Knows About You, Time Magazine, August 15th 2007, http://www.time.com/time/health/ar-
ticle/0,8599,1653267,00.html?xid=rss-health(Դիտվել է 03.12.2021թ.); 

20 Տե՛ս Gratzer,V., Naccache, D., Znaty, D (2006) Law Enforcement, Forensics and Mobile Communications. PerCom
Workshop, Pisa - Italy, 13-17 March 2006, pp: 256-260: 
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նա կե լու ու ժով են թա կա են բա ցա հայ ման, միայն
մար դու ի րա վուն քե րի և հիմ նա րար ա զա տու -
թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան լրա ցու ցիչ ե րաշ -
խիք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում ինչ պի սին է՝
ան կախ դա տա կան իշ խա նու թյան կող մից ի -
րա կա նաց վող վե րահս կո ղու թյու նը, սա կայն ՀՀ
քրեա կան դա տա վա րու թյան գոր ծող օ րենս -
գրքում նման կար գա վո րում առ կա չէ, ինչն էա -
կան վնաս կա րող է պատ ճա ռել ժո ղովր դա վա -
րա կան և ի րա վա կան պե տու թյան մեջ ապ րող
ան հա տին: Հարկ ենք հա մա րում նկա տել նաև,
որ բջջա յին սար քե րի դա տա կան փոր ձաքն նու -
թյան դա տա կան վե րահս կո ղու թյան վե րա բեր -
յալ դրույթ չի նա խա տես վել նաև Նոր քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում: 

Այս պի սով՝ ամ փո փե լով կա րող ենք հա -
վաս տել, որ բջջա յին սար քե րի դա տա կան փոր -
ձաքն նու թյու նը նե րա ռում է բջջա յին հե ռա խոս -
նե րի տեխ նի կա կան զննման և այդ սար քե րից
տվյալ նե րի ո րոն ման գոր ծըն թաց: Ք րեա դա -
տա վա րա կան ինս տի տու տի ի րա վա կան հիմ -
քե րի կա տա րե լա գործ ման ա ռու մով, գոր ծող

քրեա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյան մեջ
խնդիր ներ են առ կա: Մաս նա վո րա պես, թվա -
յին ա պա ցույց նե րը, որ պես ա պա ցույ ցի տե սակ
ա ռան ձին նա խա տես ված չեն, ո րի արդ յուն քում
կա րող են խնդիր ներ ա ռա ջա նալ դրանց թույ -
լատ րե լիու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան հետ,
ո րի ի րա վա կան մե խա նիզմ նե րը գոր ծող քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը չի նա խա -
տե սում: Հարկ է նկա տել, որ դա տա կան փոր -
ձաքն նու թյան այս տե սակն ա ռա վե լա պես
վտանգ ներ է պա րու նա կում ան ձի անձ նա կան
և մաս նա վոր կյան քի ի րա վուն քի նկատ մամբ
ներ գոր ծու թյան ա ռու մով, ին չը ևս խնդ րա հա -
րույց է ՀՀ քրեա կան ար դա րա տու թյան ժո ղո -
վար դայ նաց ման ճա նա պար հին, քա նի որ փոր -
ձաքն նու թյան անց կա ցումն ան մի ջա կա նո րեն
են թադ րում է ա ռե րես վել ան ձի անձ նա կան
տվյալ նե րին, միևնույն ժա մա նակ քրեա կան դա -
տա վա րու թյան մեջ նա խա տես ված չեն այդ
գործըն թա ցում ան ձի ի րա կան պաշտ պա նու -
թյան գոր ծուն մե խա նիզմ նե րը: 
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Խո սե լով դա տա կան փոր ձաքն նու թյուն նե -
րի մա սին՝ կար ծում ենք, որ այն անհ րա ժեշտ է
տար բա ժա նել ընդ հան րա պես ի րա կա նաց վող
փոր ձաքն նու թյուն նե րից: Պարզ է, որ դրանք
լի նե լով ա վե լի լայն հաս կա ցու թյուն՝ նույն պես
գի տա կան հե տա զո տու թյուն են, ո րի ըն թաց -
քում, օգ տա գոր ծե լով հա տուկ մաս նա գի տա -
կան գի տե լիք ներ, լուծ վում են ա ռա ջադր ված
այն պի սի խնդիր ներ, ինչ պի սիք են, օ րի նակ՝
ճար տա րա պե տա կան նա խագ ծե րի, բնա պահ -
պա նու թյան, օ դի, ջրի աղ տո տու թյան վե րա -
բեր յալ և բազ մա թիվ այլ կար գի կամ տե սա կի
փոր ձաքն նու թյուն նե րը, ո րոնք, սա կայն դա տա -
կան չեն և չեն կար գա վոր վում դա տա վա րա -
կան օ րենսդ րու թյամբ:

Առ կա տե սա կետ նե րից մե կի հա մա ձայն՝
դա տա կան փոր ձաքն նու թյունն ընդ հան րա պես
փոր ձաքն նու թյու նից տար բեր վում է մի շարք
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով՝

1 Այն նշա նակ վում և կա տար վում է քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման -
ված հա տուկ պա հանջ նե րին հա մա պա տաս -
խան,

2 Դա տա կան փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու -
թյու նը, որ պես ա պա ցույ ցի աղբ յուր, ստուգ վում,
գնա հատ վում և օգ տա գործ վում է ար դա րա դա -
տու թյան ի րա կա նաց ման բնա գա վա ռում, այդ
իսկ պատ ճա ռով ու նի հա տուկ կար գա վի ճակ:1

Դոկտ րի նալ և նոր մա տիվ ի րա վա կան տար -
բեր մեկ նա բա նու թյուն նե րում, փոր ձաքն նու թյուն -
նե րի վե րա բեր յալ առ կա ընդ հա նուր ըն կա լում -
նե րը ձևա վոր վում են հետևյալ հատ կա նիշ նե րի
շուրջ՝

ափոր ձաքն նու թյու նը՝ հե տա զո տու թյուն է,
բ փոր ձաքն նու թյան կա տա րու մը այն ի -

րա կա նաց նող սուբ յեկ տի մոտ պա հան -
ջում է որևէ հա տուկ ի րա վա սու թյուն նե -
րի առ կա յու թյուն,

գ փոր ձաքն նու թյունն անհ րա ժեշտ է որևէ
էա կան հար ցի պար զա բան ման հա մար
որ պես՝ ի րա վա բա նա կան նշա նա կու -
թյուն ու նե ցող հար ցի լուծ ման տար բե -
րակ,

դ փոր ձաքն նու թյունն ի րա կա նաց վում է ի -
րա վա կան նոր մե րով կար գա վոր վող` ո -
րո շա կի ըն թա ցա կար գե րի շրջա նակ նե -
րում:2

Փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան գնա հա տու -
մը բաղ կա ցած է միմ յանց հա ջոր դող հետևյալ
փու լե րից, մաս նա վո րա պես՝

1 Իրա վա սո՞ւ է արդ յոք փոր ձա գե տը, օ րեն -
քով սահ ման ված կար գով, իր առջև դրված
խնդիր նե րը լու ծե լու, և նա դուրս չի՞ ե կել արդ յոք
ի րեն վե րա պահ ված ի րա վա սու թյուն նե րի շրջա -
նա կից: Այ սինքն՝ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու -
թյան գնա հատ ման հա մար, անհ րա ժեշտ է, նախ
և ա ռաջ, հա մոզ վել փոր ձա գե տի՝ պատ շաճ ի -
րա վա սու թյան մեջ: Վեր ջի նիս ի րա վա սու թյան,
ինչ պես նաև վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի
կող մից հա մա պա տաս խան փոր ձա գե տի ընտ -
րու թյան հար ցը, լուծ վում են միա ժա մա նակ՝ քննի -
չի կամ դա տա րա նի կող մից փոր ձա գե տի ընտ -
րու թյա նը զու գա հեռ: Դա տա փոր ձա գի տա կան
հաս տա տու թյուն նե րում այն ի րա կա նաց վում է
հաս տա տու թյան ղե կա վա րի կող մից. 

2 Փոր ձաքն նու թյունն արդ յո՞ք չի ի րա կա -
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նաց վել մի ան ձի կող մից, ո րի գոր ծո ղու թյուն -
նե րը՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսդ -
րու թյամբ այ սու հետ՝ ՀՀ ՔԴՕ սահ ման ված
հիմ քե րով, են թա կա են բա ցարկ ման (ՀՀ ՔԴՕ
97-րդ հոդ ված):

3 Փոր ձաքն նու թյան նշա նակ ման և ի րա -
կա նաց ման ըն թաց քում արդ յո՞ք պահ պան վել
են քրեա կան դա տա վա րու թյան պա հանջ նե րը
(ՀՀ ՔԴՕ 243-ից 252-րդ հոդ ված ներ):

4 Հա մե մա տա կան հե տա զո տու թյան, նմուշ -
նե րի ստաց ման, արդ յունք նե րի ար ձա նագր -
ման, ինչ պես նաև դա տա վա րու թյան մաս նա -
կից նե րի ի րա վունք նե րի պահ պան ման ըն թաց -
քում արդ յո՞ք թույլ չեն տրվել քրեա դա տա վա -
րա կան կար գի խախ տում ներ (ՀՀ ՔԴՕ 29-րդ,
114-րդ, 121-րդ, 218-րդ, 219-րդ, 247-րդ, 256-րդ
հոդ ված ներ):

5 Ամ բող ջու թյամբ պահ պան վա՞ծ են արդ -
յոք փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյա նը ներ կա յաց -
վող դա տա վա րա կան բո լոր պա հանջ նե րը (ՀՀ
ՔԴՕ 250-րդ հոդ ված): Նշ ված պա հանջ նե րից
որևէ մե կի բա ցա կա յու թյու նը դժվա րեց նում կամ
անհ նա րին է դարձ նում փոր ձա գե տի եզ րա կա -
ցու թյան գնա հա տու մը: 

6 Առ կա՞ են արդ յոք նոր երևան ե կած հան -
գա մանք նե րով փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան
ակն հայտ կեղծ լի նե լու մա սին վկա յող, դա տա -
կան ակ տե րի վե րա նայ ման հիմ քեր ՀՀ ՔԴՕ
4263-րդ հոդ ված:

Ե թե փոր ձա գե տը հրա ժար վում է ի րեն ա -
ռա ջադր ված հար ցե րին կամ դրանց մի մա սին
պա տաս խա նե լուց, միա ժա մա նակ հիմ նա վո րե -
լով դրա պատ ճառ նե րը դրանց հիմ քե րը, հա -
մա պա տաս խան ի րա վա կար գա վո րում նե րի առ -
կա յու թյան պա րա գա յում, պետք է լի նեն օ րեն -
քով սահ ման ված, ա պա վա րույթն ի րա կա նաց -
նող մար մի նը, ու սում նա սի րե լով տվյալ հար ցը,
նույն պես կա րող է այն գնա հա տել որ պես հիմ -
նա վոր: Տվ յալ դեպ քում քննի չը կամ դա տա րա -
նը, կա րող են՝

ա հրա ժար վել նշա նակ ված փոր ձաքն նու -
թյան կա տա րու մից, բ վե րաձևա կեր պել փոր -
ձա գե տին ա ռա ջադր ված հար ցե րը, գ փոր -
ձաքն նու թյան կա տա րու մը հանձ նա րա րել մեկ
այլ փոր ձա գե տի կամ դա տա փոր ձա գի տա կան
հաս տա տու թյա նը, և դ ներ կա յաց նել փոր -
ձաքն նու թյան կա տար ման հա մար անհ րա ժեշտ
այլ լրա ցու ցիչ նյու թեր:

Ընդ հա նուր առ մամբ, փոր ձա գետն ի րա -
վա սու է հրա ժար վել փոր ձաքն նու թյուն կա տա -
րե լուց, ե թե՝

ա չի պահ պան վել փոր ձաքն նու թյան կա -
տար ման այն դա տա վա րա կան ըն թա -
ցա կար գե րը, ո րոնց պայ ման նե րում հնա -
րա վոր չէ ի րա կա նաց նել լիա զոր պե -
տա կան մարմ նի կամ սուբ յեկ տի նշա -
նա կած փոր ձաքն նու թյու նը,

բ հե տա զո տու թյան ներ կա յաց ված օբ յեկտ -
նե րը այդ թվում՝ հա մե մա տա կան հե -
տա զո տու թյան նմուշ նե րը պի տա նի չեն,
կամ բա վա րար, հե տա զո տու թյուն ի րա -
կա նաց նե լու հա մար,

գ չի պահ պան վել փոր ձաքն նու թյա նը տրա -
մադր վող նյու թե րի ներ կա յաց ման դա -
տա վա րա կան կար գը,

դ փոր ձա գե տին ա ռա ջադր ված հար ցե րը
դուրս են վեր ջի նիս՝ հա տուկ գի տե լիք -
նե րի և հմ տու թյուն նե րի շրջա նակ նե րից,
կամ՝ ներ կա յաց ված նյու թե րը, բա վա -
րար չեն այդ հար ցե րին պա տաս խա նե -
լու հա մար, 

ե ա ռա ջադր ված հար ցե րին պա տաս խա -
նե լու հա մար չեն պա հանջ վում հա տուկ
մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ,

զ տվյալ տե սա կի փոր ձաքն նու թյունն այդ
հաս տա տու թյու նում չի ի րա կա նաց վում,

է փոր ձա գե տը չու նի հա մա պա տաս խան
մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րում, մաս -
նա գի տա կան փորձ կամ պատ րաստ -
վա ծու թյուն,

ը փոր ձա գի տա կան հաս տա տու թյու նը չու -
նի հա մա պա տաս խան տեխ նի կա կան
հա գեց վա ծու թյուն,

թ փոր ձա գե տը՝ տվյալ փոր ձաքն նու թյան
կա տար ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րով պայ մա նա վոր ված, ու նի հիմ նա վոր
բժշկա կան կյան քի և ա ռող ջու թյան հա -
մար ոչ հա մա տե ղե լի հա կա ցու ցում ներ,
ինչ պես նաև՝ այլ հար գե լի պատ ճառ -
ներ,

ժ չի բա վա րար վել փոր ձա գե տի ներ կա -
յաց ված միջ նոր դու թյու նը՝ փոր ձաքն նու -
թյան կա տար ման հա մար անհ րա ժեշտ
լրա ցու ցիչ նյու թեր կամ օբ յեկտ ներ տրա -
մադ րե լու վե րա բեր յալ և այլն: Փոր ձա -
գե տի հա մար, որ պես եզ րա կա ցու թյուն
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տա լուց հրա ժար վե լու հիմ նա վոր պատ -
ճառ, կա րող են հան դի սա նալ նաև փոր -
ձաքն նու թյա նը ներ կա յաց ված նյու թե րի՝
ա նո րակ կամ ան բա վա րար լի նե լը: Այդ
իսկ պատ ճա ռով, փոր ձա գետ նե րը, կա -
տե գո րի կի փո խա րեն, եր բեմն տա լիս են
հա վա նա կան եզ րա կա ցու թյուն ներ, ին -
չը կտրուկ նվա զեց նում է վեր ջին նե րիս
ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյու նը:3

Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ փոր ձա գե տը
հար գե լի պատ ճա ռով է հրա ժար վում կամ խու -
սա փում իր պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե -
լուց՝ նրա պա տաս խա նատ վու թյան մա սին խոսք
լի նել չի կա րող: Այս տեղ հար գե լի պատ ճառ
կա րող է լի նել փոր ձա գե տի ան ձեռն հաս լի նե -
լը, նրան ներ կա յաց ված նյու թե րի ան բա վա րա -
րու թյու նը կամ պա կա սա վո րու թյու նը, գոր ծուղ -
ման կամ ար ձա կուր դի մեջ գտնվե լու փաս տը,
մեր ձա վոր նե րի ծանր հի վան դու թյու նը կամ
նրանց մա հը և այլ հան գա մանք ներ:4

Փոր ձա գե տը փոր ձաքն նու թյուն կա տա րե -
լու հա մար ստաց ված նյու թե րը ու սում նա սի րե -
լու կամ փոր ձա գի տա կան հե տա զո տու թյան ըն -
թաց քում, կա րող է ներ կա յաց նել միջ նոր դու -
թյուն.5

1) քրեա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ -
նից, հա մե մա տա կան հե տա զոտ ման և եզ րա -
կա ցու թյուն տա լու հա մար անհ րա ժեշտ օբ յեկտ -
ներ, նմուշ ներ և այլ նյու թեր պա հան ջե լու վե -
րա բեր յալ,

2) ստա նա լու քրեա կան վա րույթն ի րա կա -
նաց նող մարմ նի թույլտ վու թյու նը՝ եզ րա կա ցու -
թյուն տա լու հա մար անհ րա ժեշտ նյու թե րին ծա -
նո թա նա լու և գոր ծի նյու թե րից դուրս անհ րա -
ժեշտ տե ղե կու թյուն ներ գրե լու, իր պար տա կա -
նու թյուն նե րը պատ շաճ կա տա րե լու հա մար կաս -
կած յա լին, մե ղադր յա լին, տու ժո ղին, վկա նե րին
հար ցեր տա լու, ինչ պես նաև փոր ձաքն նու թյան
ա ռար կա յին վե րա բե րող նյու թե րին ծա նո թա -
նա լու և դրան ցից դուրս անհ րա ժեշտ տե ղե կու -
թյուն ներ գրե լու վե րա բեր յալ, 

3 մաս նակ ցել քննչա կան և այլ դա տա վա -
րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին, որ քա նով դրանք
վե րա բե րում են փոր ձաքն նու թյան ա ռար կա յին
և անհ րա ժեշտ են եզ րա կա ցու թյուն տա լու հա -
մար,

4) կազ մա կերպ չա կան բնույ թի գոր ծո ղու -
թյուն նե րի ի րա կա նաց ման, ինչ պես նաև փոր -
ձաքն նու թյան կա տա րու մը պատ շաճ կազ մա -
կեր պե լու նպա տա կով՝ ստա նա լու անհ րա ժեշտ
պար զա բա նում ներ ա ռա ջադր ված հար ցե րի վե -
րա բեր յալ և այլն:

Փոր ձա գետն, իր գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա -
նաց նե լիս, պետք է միան շա նակ ձգտի, որ պես -
զի կա տար ված հե տա զո տու թյան արդ յունք նե -
րը կոնկ րետ դա տաքնն չա կան մար մին նե րի հա -
մար լի նեն՝ հնա րա վո րինս ըն կա լե լի, ամ բող -
ջա կան և հա սա նե լի: 

Բա ցա ռիկ այն դեպ քե րում, երբ փոր ձա -
գետն, որևէ օբ յեկ տիվ կամ հիմ նա վոր պատ -
ճա ռա բա նու թյամբ, անհ րա ժեշտ է հա մա րում
վե րաձևա կեր պե լու վե րա շա րադ րե լու ի րեն ա -
ռա ջադ րած հար ցե րը, ա պա վա րույթն ի րա կա -
նաց նող մար մի նը, պետք է ու շադ րու թյուն դարձ -
նի հատ կա պես վեր ջի նիս կող մից ի րա կա նաց -
ված այն փո փո խու թյուն նե րին, ո րոնք կա տար -
ված հե տա զո տու թյուն նե րի ի մաս տով, ու նե ցել
են բո վան դա կա յին նշա նա կու թյուն: Առ կա է
հա վա նա կա նու թյուն, որ այդ պի սի փո փո խու -
թյուն նե րը, կա րող են ձևա փո խած լի նել ոչ միայն
փոր ձաքն նու թյանն ա ռա ջադր ված հար ցե րի բո -
վան դա կու թյու նը, այլև՝ տրա մա բա նա կան կա -
ռուց ված քը: Մաս նա վո րա պես՝ պետք է պար -
զել, թե այդ պի սի փո փո խու թյուն նե րը, գի տա -
կան կամ խմբագ րա կան տե սանկ յու նից, որ -
քա նով են ե ղել ար դա րաց ված կամ հիմ նա վոր:
Այն դեպ քե րում, երբ հիմ նա վոր վում է փոր ձա -
գե տի կող մից ի րեն ա ռա ջադր ված հար ցե րի
շրջա նակ նե րից ան հիմն կեր պով դուրս գա լու
հան գա ման քը, ա պա տվյալ պա րա գա յում, կա -
րող է անհ րա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա նալ նաև ո -
րո շե լու կա տար ված փոր ձա գի տա կան հե տա -
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զո տու թյուն նե րի ի րա վա չա փու թյան հար ցը՝ հա -
մա պա տաս խան արդ յունք նե րի ստաց ման թույ -
լատ րե լիու թյան և վե րա բե րե լիու թյան տե սանկ -
յու նից: 

Դա տա կան փոր ձաքն նու թյան արդ յու նա -
վե տու թյու նը շատ դեպ քե րում կախ ված է լի -
նում նաև փոր ձաքն նու թյա նը ներ կա յաց ված
նյու թե րի ո րա կից և ամ բող ջա կա նու թյու նից:
Դրանց թվին են դաս վում՝

ա)դեպ քի վայ րի զննու թյան ար ձա նագ րու -
թյուն նե րը, լու սան կար չա կան հա վել ված -
նե րը, գծագ րերն ու սխե մա նե րը, 

բ) դեպ քին վե րա բե րող տվյալ նե րը՝ ամ սա -
թի վը, հայտ նա բեր ման տե ղը, ժա մա նա -
կը, ե ղա նա կա յին պայ ման նե րը, 

գ) օբ յեկ տի բնու թագ րիչ հատ կա նիշ նե րը, 
դ) տվյալ ներ այն ի րա դար ձու թյուն նե րի վե -

րա բեր յալ, ո րոնց նա խոր դել են քննչա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, 

ե) տվյալ ներ օբ յեկտ նե րի այն հատ կա նիշ -
նե րի մա սին, ո րի արդ յուն քում դրանք
հայտ նա բեր վել են, հայտ նա բեր ման պայ -
ման նե րը և այլն:

Փոր ձա գե տը, փոր ձաքն նու թյան կա տար -
մա նը ձեռ նա մուխ է լի նում հա մա պա տաս խան
գրա վոր հանձ նա րա րու թյան առ կա յու թյան դեպ -
քում՝ մուտք ե ղած բո լոր նյու թե րը ստա նա լուց
հե տո միայն: Ս տաց ված նյու թե րը ու սում նա սի -
րե լու ըն թաց քում, ե թե վեր ջինս հայտ նա բե րում
է, որ դրան ցում առ կա են ո րո շա կի ան հա մա -
պա տաս խա նու թյուն ներ, ա պա նա պար տա վոր
է ան հա պաղ դա դա րեց նել փոր ձաքն նու թյան
կա տար ման ըն թաց քը՝ դրա մա սին տե ղե կաց -
նե լով՝ ըստ են թա կա յու թյան: 

Այն դեպ քում, երբ կրկնա կի փոր ձաքն նու -
թյունն ի րա կա նաց նող փոր ձա գե տը, հան գե լով
բա ցա սա կան եզ րա հանգ ման, մեր ժում է ա ռաջ -
նա յին փոր ձաքն նու թյան արդ յունք նե րը, ա պա
են թադր վում է, որ եր կուս տեք փոր ձաքն նու -
թյուն ներն էլ պետք է գնա հատ վեն՝ ըստ ի րենց
հիմ նա վոր վա ծու թյան և հա մակ ցու թյան: Պետք
է ա ռանձ նա հա տուկ քննու թյան ա ռար կա դարձ -
նել հիշ յալ փոր ձաքն նու թյուն նե րի հե տա զո տա -
կան մա սե րում առ կա այն վեր լու ծու թյուն նե րը,
ո րոնց հի ման վրա ի հայտ են ե կել կոնկ րետ

տար բե րու թյուն նե րը՝ ի րենց բնու թագ րա կան ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով հան դերձ: Հար կա -
վոր է հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել հատ կա -
պես այն մե թո դի կա նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյա -
նը, ո րոնք, ի րենց կի րա ռու թյու նը գտնե լով հա -
մա պա տաս խան հե տա զո տու թյուն նե րում, ա -
պա հո վել են ո րո շա կի արդ յունք: Փոր ձա գետն,
ան կախ ա մեն ին չից, ի րա վունք չու նի քննի չի
կամ դա տա րա նի փո խա րեն, սուբ յեկ տիվ կամ
ի րա վա կան բնույթ կրող որևէ սխալ հիմ նա վո -
րում նե րով պատ ճա ռա բա նու թյամբ, տալ ան -
հիմն գնա հա տա կան ներ՝ ա ռաջ նա յին փոր ձաքն -
նու թյան կա տար ման փաս տա կան տվյալ նե րի
ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյան վե րա բեր յալ:
Հատ կա պես չպետք է մո ռա նալ, որ նա խաքն -
նու թյան ըն թաց քում, փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու -
թյան գնա հա տումն, իր ողջ ծա վա լով, ի րա կա -
նաց նում է նաև դա տա րա նը՝ ան կախ այն հան -
գա ման քից, թե ինչ պես է քննիչն այն հե տա զո -
տել կամ գնա հա տել նախ կի նում: Ընդ ո րում,
դա տա րա նի նա խա ձեռ նու թյամբ, փոր ձաքն նու -
թյուն նշա նա կե լու ի րա վա սու թյու նը դա տա րանն
ի րա կա նաց նում է դա տա կան հա յե ցո ղու թյան
ի րա վուն քով` ել նե լով հա տուկ գի տե լիք ներ պա -
հան ջող հար ցե րի պար զա բան ման նպա տա կից
(տե՛ս՝ Ռազ միկ Սարգս յա նը և Լի դա Սևո յանն
ընդ դեմ Ռա ֆիկ Հախ վերդ յա նի՝ ա ռու վա ճառ քի
պայ մա նա գի րը լու ծե լու պա հան ջի մա սին քա -
ղա քա ցիա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի
02.03.2007 թվա կա նի թիվ 3-259 (ՎԴ) ո րո շու -
մը):6

Դա տաքնն չա կան և փոր ձա գի տա կան
պրակ տի կա յի ընդ հան րա կան ու սում նա սի րու -
թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ փոր ձա գի տա -
կան եզ րա կա ցու թյան մեջ, որ պես հիմ նա կան
հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող հան գա մանք -
ներ, հան դես են գա լիս փոր ձա գի տա կան եզ -
րա կա ցու թյան և գոր ծով ձեռք բեր ված այլ ա -
պա ցույց նե րի միջև առ կա հա մա պա տաս խա -
նու թյան, ինչ պես նաև եզ րա կա ցու թյան հետևու -
թյուն նե րի լրի վու թյան ստուգ մանն ուղղ ված
գնա հա տո ղա կան հիմ նա վոր արդ յուն քի ձևա -
վոր ման, կարևո րա գույն խնդիր նե րը: Դա տա -
րա նը, ըստ էու թյան, ի վի ճա կի չէ գնա հա տե լու
փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան հետևու թյուն նե - Օ
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րի ո՛չ գի տա կան հիմ նա վոր վա ծու թյան, ո՛չ դրա -
նում օգ տա գործ ված կամ ընտր ված մե թո դի -
կա նե րի կի րառ ման ճշտգրտու թյան, և ո՛չ էլ
դրանց օգ տա գործ ման՝ հա մա պա տաս խա նու -
թյան հար ցը: Են թադր վում է, որ քննի չը, դա -
տա խա զը կամ դա տա վո րը, որ պես զի կա րո -
ղա նան ճիշտ կեր պով ձևա վո րել հա մար ժեք ի -
րա վա կան գնա հա տա կան, անհ րա ժեշտ է, որ
նրանք ընդ հա նուր պատ կե րա ցում ներ կազ մեն
այն գի տե լիք նե րի մա սին, ո րոնց տի րա պե տում
է փոր ձա գե տը՝ իր մաս նա գի տա կան գոր ծու -
նեու թյան բե րու մով: Նույ նիսկ փոր ձա գի տա -
կան մե թո դի կա յի գի տա կան հիմ նա վոր վա ծու -
թյան, կամ կի րառ ման օ րի նա չա փու թյան գնա -
հատ մա նը վե րա բե րող հար ցը, դժվար է պատ -
կե րաց նել ա ռանց փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու -
թյան, քան զի քննի չը կամ դա տա վո րը, հա մա -
պա տաս խան ո լոր տի մաս նա գետ ներ չեն: Այդ
իսկ նպա տա կով, քննի չը կամ դա տա վո րը, հա -
տուկ գի տե լիք նե րի վե րա բեր յալ, ո րո շա կի պատ -
կե րա ցում ներ կա րող են ստա նալ գո յու թյուն ու -
նե ցող տե ղե կա տու նյու թերն ու մե թո դա կան
գրա կա նու թյու նը ու սում նա սի րե լու, կամ փոր -
ձա գե տի կար ծի քը հաշ վի առ նե լու արդ յուն քում:
Այլ կերպ ա սած՝ ո րոշ հար ցեր կա րե լի է պար -
զա բա նել ինչ պես փոր ձա գե տին, այն պես էլ՝
հա մա պա տաս խան ո լոր տի այլ մաս նա գետ նե -
րին, հար ցաքն նե լու մի ջո ցով: Ինչ վե րա բե րում
է մաս նա գի տա կան բնույ թի խոր հուրդ նե րին՝
դրանք կա րե լի է ստա նալ նաև ոչ դա տա վա րա -
կան ձևով: 

Այս պի սով փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու -
թյան գնա հատ ման հա մար կարևոր նշա նա -
կու թյուն է տրվում նաև վա րույթն ի րա կա նաց -
նող մարմ նի՝ հա տուկ գի տե լիք նե րի տի րա պետ -
ման խնդրին, ո րը փոր ձա գի տա կան հե տա զո -
տու թյան արդ յունք նե րի ճիշտ ըն կալ ման, դրա
գի տա կան հիմ նա վոր վա ծու թյա նը վե րա բե րող
ո րո շա կի պատ կե րա ցում նե րի կազմ ման, ինչ -
պես նաև հա մա պա տաս խան ի րա վա կան գնա -
հա տա կա նի ձևա վոր ման, կարևոր նա խա պայ -
մանն է: 

Ան կախ այն ա մե նից, թե փոր ձա գի տա կան
եզ րա կա ցու թյան գի տա կան հիմ նա վոր վա ծու -
թյու նը, հու սա լիու թյունն ու ար ժա նա հա վա տու -

թյու նը, ինչ պի սի դա տա վա րա կան գնա հա տա -
կան կամ ամ րագ րում կստա նան, կար ծում ենք,
որ դրա ստուգ ման, ինչ պես նաև ար ժա նա հա -
վա տու թյան բարձ րաց մանն ուղղ ված ա ռա վել
արդ յու նա վետ ե ղա նակ նե րից մե կը՝ մրցակ -
ցա յին դաշ տի, իսկ ա ռա վել կոնկ րետ՝ մրցակ -
ցա յին հա րա բե րու թյուն նե րի, ձևա վո րումն է
դա տա փոր ձա գի տա կան ո լոր տում: Հարկ է նշել,
որ մրցակ ցու թյու նը՝ լինելով ար դա րա դա տու -
թյան գե րա կա շա հե րից բխող կարևո րա գույն
դա տա վա րա կան սկզբունք, ա ռա վե լա պես ու -
նի հիմ նա րար նշա նա կու թյուն: Ինչ պես նշված
է ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի նա խա դե պա յին ո -
րո շում նե րից մե կում. ար դար դա տաքն նու թյան
հիմ նա րար ի րա վուն քի ա պա հով ման անկ յու -
նա քա րը, ի թիվս քրեա կան դա տա վա րու թյան
այլ կարևո րա գույն սկզբունք նե րի, մրցակ ցու -
թյան սկզբունքն է:7

Ել նե լով վե րոնշ ված սկզբուն քի ա ռանց քա -
յին նշա նա կու թյու նից՝ կար ծում ենք, որ ՀՀ-ում
դա տա փոր ձա գի տա կան գոր ծու նեու թյան ո լոր -
տի ընդ հա նուր կա նո նա կարգ ման ու զար գաց -
ման հա մար, անհ րա ժեշտ է ա ռա ջի կա յում նա -
խա ձեռ նել ՀՀ-ում դա տա փոր ձա գի տա կան գոր -
ծու նեու թյան ո լոր տը կար գա վո րող, հա մա պա -
տաս խան օ րենսդ րու թյան մշակ ման, իսկ այ -
նու հետև ըն դուն ման հար ցը: Բա ցի դրա նից,
սույն օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան շրջա -
նակ նե րում՝ ա ռա ջարկ վում է հե տա գա յում դի -
տար կել հա վա տար մագ րա յին պար տա դիր ըն -
թա ցա կար գե րով ե րաշ խա վոր ված ու միաս նա -
կան գի տա մե թո դա կան բա զա յի վրա հիմն ված,
ո րա կա պես նոր, ա ռա վել ար դիա կան, մրցու -
նակ և գի տա տեխ նի կա կան բարձր հա գեց վա -
ծու թյամբ օժտ ված, այ լընտ րան քա յին օ րի նակ՝
ոչ պե տա կան դա տա փոր ձա գի տա կան հաս -
տա տու թյուն նե րի ստեղծ ման հնա րա վո րու թյան
հար ցը: Այլ կերպ ա սած՝ դա տա փոր ձա գի տա -
կան գոր ծու նեու թյան ո լոր տում, ակն կալ վում է
ի րա կա նաց նել այն պի սի փո փո խու թյուն ներ, ո -
րոնք ըստ էու թյան կա պա հո վեն կող մե րի մրցակ -
ցու թյան և ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզբունք -
նե րի զար գա ցու մը՝ նպաս տե լով ինչ պես մե -
ղադ րան քի և պաշտ պա նու թյան կող մե րի ռեալ
մրցակ ցու թյանն ու ի րա վա հա վա սա րու թյա նը,
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այն պես էլ՝ այ լընտ րան քա յին դա տա փոր ձա գի -
տա կան հաս տա տու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը:
Սույն հա մա տեքս տում, հատ կա պես կարևո րում
ենք ՀՀ նոր ՔԴՕ կար գա վո րում նե րով նա խա -
տես ված՝ փոր ձա գե տի կար ծիք-ի ՀՀ նոր
ՔԴՕ 92-րդ հոդ ված, որ պես փոր ձա գի տա կան
հա տուկ գի տե լիք նե րի օգ տա գործ ման արդ յուն -
քում ձևա վոր ված, քրեա դա տա վա րա կան ա -
պա ցույ ցի նոր այ լընտ րան քա յին տե սա կի հե -
տա գա կի րարկ ման հան գա ման քը: Են թադր -
վում է, որ այն, դա տա կան պրակ տի կա յի հե -
տա գա զար գաց ման, ինչ պես նաև նա խա դե -
պա յին մի շարք կարևոր ո րո շում նե րի կա յաց -
ման հար ցում, կա րող է էա կան ա ռա ջըն թաց
ա պա հո վել դա տա փոր ձա գի տա կան ա պա ցույց -
նե րի գնա հատ մանն ուղղ ված՝ ա ռա վել նոր,

մրցակ ցա յին և ո րո շիչ մո տե ցում ներ ձևա վոր -
ման հա մար:

Այս պի սով՝ ամ փո փե լով վե րոնշ ված հար -
ցե րի շուրջ ծա վա լած քննար կում ներն ու ա ռա -
ջար կու թյուն նե րը, կար ծում ենք, որ դա տա փոր -
ձա գի տա կան գոր ծու նեու թյա նը վե րա բե րող հա -
մա պա տաս խան օ րենսդ րու թյան ըն դու նումն ու
հիշ յալ բնա գա վա ռում ռեալ մրցակ ցա յին հա -
րա բե րու թյուն նե րի ստեղ ծու մը, կա րող են շրջա -
դար ձա յին նշա նա կու թյուն ու նե նալ՝ դա տա փոր -
ձա գի տա կան ո լոր տի ընդ հա նուր կա յաց ման ու
կա նո նա կարգ ման, փոր ձա գի տա կան հե տա զո -
տու թյուն նե րի նկատ մամբ առ կա օբ յեկ տիվ
վստա հու թյան ամ րապնդ ման և փոր ձա գի տա -
կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի ա պա ցու ցո ղա կան
նշա նա կու թյան բարձ րաց ման համար:
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Օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քը նա խա տե -
սում է, որ կա ռա վար չա կան մար մին նե րը, ինչ -
պես նաև դրանց շա հե րը ներ կա յաց նող պաշ -
տո նա տար ան ձինք, ի րա վա սու են կա տա րե լու
միայն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց հա -
մար լիա զոր ված են հա մա պա տաս խան նոր -
մա տիվ ի րա վա կան ակ տով:

Հենց այս հա յե ցա կար գի հա մա տեքս տում
անդ րա դառ նա լով վար չա կան ակ տի նյու թա կան
ի րա վա չա փու թյան ինս տի տու տին և դրա ա -
ռանց քա յին տարր հան դի սա ցող վար չա կան ակ -
տի հիմ նա վոր վա ծու թյան ինս տի տու տին հարկ
է ար ձա նագ րել, որ վար չա կան ակ տի նյու թա -
կան ի րա վա չա փու թյու նը, վար չա կան ակ տի օբ -
յեկ տիվ ի րա կա նու թյան մեջ գո յու թյուն ու նե նա -
լու կարևոր նա խա պայ մանն է, ընդ ո րում` նյու -
թա կան ի րա վա չա փու թյան խա թա րու մը, որ պես
այդ պի սին, բո լոր դեպ քե րում հան գեց նում է
վար չա կան ակ տի ոչ ի րա վա չափ լի նե լուն:

Նշ յալ ի րո ղու թյու նը պայ մա նա վոր ված է մի
շարք գոր ծոն նե րով, ո րոնց շար քում ա ռանց -
քա յին դե րա կա տա րում ու նի դրանց էա կան
բնույթ ու նե նա լու հան գա ման քը, այ սինքն՝ դրանց
առն չու թյու նը մար դու հիմ նա րար ի րա վունք նե -
րին: Ա վե լին` տվյալ հար ցի հա մա տեքս տում
կարևոր է քննարկ վող վար չա կան ակ տի ձևը,
քան զի տար բեր ձևի վար չա կան ակ տե րի հա -
մար տար բեր են հա մար վում նյու թա կան ի րա -
վա չա փու թյան տար րե րը:

Հարկ է նշել, որ վար չա կան ակ տե րի շար -
քում ա մե նաընդ հան րա կան դե րա կա տա րումն
ու նի գրա վոր վար չա կան ակ տը, քա նի որ գրա -
վոր վար չա կան ակ տին ներ կա յաց վող օ րենսդ -
րա կան պա հանջ նե րը նե րա ռում են նաև վար -
չա կան ակ տի մյուս տե սակ նե րի հա մար նա -
խա տես ված օ րենսդ րա կան վա վե րա պայ ման -
նե րը, իսկ տե սակ նե րի մեջ դրանց ի րա վա չա -
փու թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը պայ -
մա նա վոր ված են դրանց տե սա կա յին ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րով:

Կարևոր ենք հա մա րում ար ձա նագ րել, որ
վար չա կան ակ տի հիմ նա վոր վա ծու թյունն ի րե -
նից են թադ րում է վար չա կան ակ տի բա վա կա -
նա չափ պատ ճա ռա բան ված լի նե լը: Այլ կերպ
ա սած՝ ե թե վար չա կան ակ տով ան ձի վրա դրվել
է ո րո շա կի պար տա վո րու թյուն, ա պա այն պետք
է պա րու նա կի հա մա պար փակ պատ ճա ռա բա -
նու թյուն ներ այն մա սին, թե որ քա նով է ի րա -
վա չափ կոնկ րետ պար տա վո րու թյու նը կոնկ -
րետ ան ձի վրա դնե լու գոր ծո ղու թյու նը, իսկ ո -
րո շա կի ի րա վուն քով օժ տե լու պա րա գա յում վար -
չա կան ակ տը պետք է պա րու նա կի հա մա պար -
փակ պատ ճա ռա բա նու թյուն ներ այն մա սին, թե
որ քա նով է ի րա վա չափ կոնկ րետ ան ձին ո րո -
շա կի ի րա վուն քով օժ տե լու գոր ծո ղու թյու նը: Ի -
հար կե, բա րեն պաստ վար չա կան ակ տի պա -
րա գա յում գոր ծում են ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րը, քա նի որ իր հաս ցեա տի րոջ հա -
մար այն ու նի դրա կան ազ դե ցու թյուն, ուս տի
բա ցա կա յում է դրա պատ ճա ռա բա նա կան մա -
սի ման րա մասն շա րադր ման ի րա վա կան ազ -
դե ցու թյու նը: Աս վա ծի հա մա տեքս տում վի ճե լի
է մնում խնդի րը եր կա կի ազ դե ցու թյամբ վար -
չա կան ակ տե րի մա սով, քա նի որ դրա հաս -
ցեա տի րոջ հա մար վար չա կան ակտն ու նե նա -
լով բա րեն պաստ ազ դե ցու թյու նը կա րող է մեկ
այլ ան ձի հա մար ու նե նալ մի ջամ տող ազ դե ցու -
թյու նը:

Վար չա կան ակ տի հիմ նա վոր վա ծու թյունն
ինք նին կա րող է ազ դել վար չա կան ակ տի նյու -
թա կան ի րա վա չա փու թյան վրա, ե թե կոնկ րետ
դեպ քում գործ ու նենք մի ջամ տող վար չա կան
ակ տի հետ, քա նի որ դրա նով բա ցա սա կան
բնույ թի ազ դե ցու թյուն է գոր ծադր վում ան ձի
նկատ մամբ, իսկ բա րեն պաստ վար չա կան ակ -
տի պա րա գա յում անձն ակն կա լում է ստա նալ
արդ յուն քը և ոչ արդ յուն քին հաս նե լու ու ղի նե -
րը: Այ սինքն՝ ըն դուն ված բա րեն պաստ վար չա -
կան ակ տը դրա հաս ցեա տի րոջ հա մար ըստ
էու թյան ու նի բա րե լա վող ազ դե ցու թյուն, որ պի -
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ԵՀ, իրավագիտության ամբիոն, հայցորդ
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սի պայ ման նե րում դրա այս կամ այն աս պեկ -
տում թե րի պատ ճա ռա բան ված լի նե լը չի կա -
րող խա թա րել ան ձի հաս ցեա տի րոջ ի րա վունք -
նե րը:

Անդ րա դառ նա լով վար չա կան ակ տի հիմ -
նա վոր վա ծու թյան հար ցին` Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա -
նագ րել է, որ վար չա կան ակ տը հիմ նա վո րե լու`
վար չա կան մարմ նի պար տա կա նու թյան սահ -
մա նու մը նպա տակ է հե տապն դում ա պա հո վել
վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի սուբ յեկ -
տիվ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի գործ -
նա կա նում արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյու նը:1

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ
դա տա րա նը հա մա րել է, որ օ րենսդ րի կող մից
վար չա կան ակ տի հիմ նա վո րում պա րու նա կե -
լու պա հանջն ինք նան պա տակ չէ, այն հնա րա -
վո րու թյուն է տա լիս շա հագր գիռ ան ձանց, ով -
քեր հա մա ձայն չեն ըն դուն ված վար չա կան ակ -
տի հետ, վար չա կան բո ղոք կամ դա տա րան
հայց ներ կա յաց նե լով, գործ նա կա նում ի րաց նել
ի րենց արդ յու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու -
թյան և դա տա րան դի մե լու հիմ նա րար ի րա -
վունք նե րը: Միա ժա մա նակ վար չա կան մարմ -
նի կող մից ըն դուն ված հիմ նա վոր ված վար չա -
կան ակ տը գործ նա կա նում ի րա կան հնա րա վո -
րու թյուն է տա լիս վար չա կան բո ղո քը քննար -
կող վար չա կան մարմ նին կամ դա տա րա նին
պար զե լու այն փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ -
քե րը, ո րոնք վար չա կան ակտն ըն դու նած վար -
չա կան մար մի նը դրել է իր ո րոշ ման հիմ քում:2

Հիմ նա վոր վա ծու թյան պա հան ջի պահ պա -
նումն ի րա վա կի րառ ակ տե րի գոր ծո ղու թյան
կարևոր նա խա պայ ման նե րից մեկն է. այդ վա -
վե րա պայ մա նի պահ պան մամբ վար չա կան ակ -
տե րի կա յա ցու մը կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի
ոչ միայն վար չա կան ի րա վա կի րառ գոր ծու նեու -
թյան դա տա կան, այլ նաև դա տա կան գոր ծու -
նեու թյան շրջա նակ նե րում։

Նշ յալ հիմ նա հար ցե րի ու սում նա սի րու թյան
արդ յուն քում կա րե լի է փաս տել, որ ժա մա նա -

կա կից ի րա վա բա նա կան գի տու թյան մեջ ամ -
փոփ վել են ի րա վա կի րառ գոր ծու նեու թյան հիմ -
նա վոր վա ծու թյան և, ընդ հա նուր առ մամբ, վար -
չա կան ի րա վա կի րառ գոր ծու նեու թյան ըն կալ -
ման տար բեր մո տե ցում ներ, մաս նա վո րա պես,
վար չա կան ակ տե րի օ րի նա կա նու թյան և հիմ -
նա վոր վա ծու թյան սկզբունք նե րի պահ պան ման
առն չու թյամբ կա ռու ցա կար գե րը։

Նախ՝ հարկ է ընդգ ծել այն հան գա ման քը,
որ ի րա վուն քի ընդ հա նուր տե սու թյու նում ի րա -
վա կի րառ գոր ծու նեու թյան հիմ նա վոր վա ծու թյու -
նը և օ րի նա կա նու թյու նը դի տարկ վում են որ -
պես ինք նու րույն վա վե րա պայ ման ներ։ Ընդ ո -
րում, վար չա կան ակ տի հիմ նա վոր վա ծու թյան
պա հան ջի տրա մա բա նու թյու նը բխում է այն մո -
տե ցու մից, որ վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում
ի րա վա կի րառ մար մի նը պար տա վոր է ման -
րակր կիտ և բազ մա կող մա նի ու սում նա սի րել
գոր ծի բո լոր փաս տա կան հան գա մանք նե րը և
հիմ նա վո րել ըն դուն վող վար չա կան ակ տը՝ դրա -
նում պա րու նակ վող եզ րա կա ցու թյուն նե րի հիմ -
քում դնե լով հա վա քագր ված ա պա ցույց նե րը:

Այլ կերպ ա սած՝ «հիմ նա վոր վա ծու թյուն»
եզ րույ թը որ պես այդ պի սին ի րե նից են թադ րում
է վար չա կան մարմ նի հա մա պա տաս խան ա -
պա ցույց նե րը հե տա զո տե լու հի ման վրա ներ -
քին հա մոզ մունք ձևա վո րե լու մի ջոց:

Հայտ նի գիտ նա կան Դ. Մ. Չե չո տը նշել է,
որ վար չա կան մարմ նի ո րո շում նե րի հիմ նա -
վոր վա ծու թյու նը կա պում են դրանց ամ բող ջա -
կան և ար ժա նա հա վատ սահ մա նու մը և դրա
հի ման վրա կա տա րած եզ րա հան գում նե րը գոր -
ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հետ, իսկ
նշված վար չա կան ակ տի օ րի նա կա նու թյու նը ո -
րո շում է նյու թա կան և դա տա վա րա կան նոր մե -
րի ճիշտ կի րառ մամբ: Ակ տի օ րի նա կա նու թյան
ստուգ ման ցան կա ցած դեպք չի կա րող տե ղի
ու նե նալ ա ռանց ստու գե լու տվյալ գոր ծի փաս -
տե րը, քա նի որ վար չա կան մար մի նը պետք է
նախ բազ մա կող մա նի ու սում նա սի րի գոր ծի
փաս տա կան հան գա մանք նե րը:3
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1 Տե՛ս Գիթա Հեյդարիմարանջեհն ընդդեմ ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության թիվ
ՎԴ/6781/05/12 վարչական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 30.04.2015 թվականի որոշումը:

2 Տե՛ս «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ-ն ընդդեմ ՀՀ արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր
կատարումն ապահովող ծառայության թիվ ՎԴ/2127/05/11 վարչական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 18.07.2014
թվականի որոշումը:

3 Чечот Д. М. Избранные труды по гражданскому процессу / сост.: Е. Ю. Новиков ; сост., предисл. и коммент.:А. А.
Ференс-Сороцкий. СПб.: Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005.. С 380 б 526.



Ըստ ի րա վա գետ Պ. Ե. Նեդ բայ լո յի՝ օ րի -
նա կա նու թյու նը և հիմ նա վոր վա ծու թյու նը ձևա -
վո րում են միաս նա կան պա հանջ ի րա վա կի -
րառ գոր ծու նեու թյան հա մար: Ի րա վա գե տի
կար ծի քով՝ հիմ նա վոր վա ծու թյու նը ներ կա յաց -
նում է ի րա վուն քի կի րա ռումն ի րա վուն քի նոր -
մե րի հի ման վրա հաս տատ ված և ա պա ցուց -
ված փաս տե րով:

Ո րոշ ի րա վա գետ գիտ նա կան ներ սահ մա -
նա զա տում են ի րա վա կի րառ ակ տե րի «հիմ նա -
վոր վա ծու թյուն» և «պատ ճա ռա բան վա ծու թյուն»,
կամ այլ կերպ ա սած «մո տի վա ցիա» հաս կա -
ցու թյուն նե րը։ Օ րի նակ՝ ի րա վա գետ Ն. Ն. Վոպ -
լեն կո յի պնդմամբ՝ ակ տը հա մար վում է հիմ նա -
վոր ված, ե թե ակ տը կա յաց րած պաշ տո նա տար
ան ձի եզ րա կա ցու թյուն նե րը հիմն ված են օբ -
յեկ տիվ ի րա կա նու թյան վրա, ո րը հաս տատ վել
է գոր ծի ա ռանձ նա հա տուկ հան գա մանք նե րի
ու սում նա սի րու թյամբ։ «Մո տի վա ցիան» գրե թե
նույնն է ի րա վա կի րառ ակտն ար տա հայտ վում
է դրա նում ի րա վա կան փաս տարկ, հա մոզ վա -
ծու թյուն, ուր վագ ծե լով:4

Ն. Ի. Տ կաչևը կար ծում է, որ ակ տի կա յաց -
ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, որ պես ըն թա ցա կար -
գա յին կա տե գո րիա, կա րե լի է դի տար կել իբրև
իր հիմ նա վոր վա ծու թյան ար տա հայ տում, որն
ի րե նում նե րա ռում է ակ տը կա յաց րած սուբ յե -
տի ներ քին հա մոզ մուն քը վար չա կան վա րույ թի
հա րուց ման գոր ծըն թա ցից մինչև վար չա կան
ակ տի կա յա ցու մը:5

Միևնույն ժա մա նակ, վար չաի րա վա կան
գի տու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կի սում են ի -
րա վուն քի տե սու թյան և պ րակ տի կա յում ձևա -
վոր ված մո տե ցում ներն ի րա վա կի րառ գոր ծու -
նեու թյան հիմ նա վոր վա ծու թյան վե րա բեր յալ: 

Այս պես՝ Ա. Պ. Կո րենևը նշում էր, որ պե -
տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի ի րա վա -
կի րառ գոր ծու նեու թյան հիմ նա վոր վա ծու թյան
պա հան ջը նրանց կող մից վար չա կան ի րա վուն -

քի նոր մե րի կի րա ռումն է հա վաս տի տե ղե կատ -
վու թյան հի ման վրա, գոր ծի փաս տե րի, հան -
գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի ստու գու մից հե -
տո:

Միա ժա մա նակ գիտ նա կա նը շեշ տել է, որ
հիմ նա վոր վա ծու թյան պա հան ջը օ րի նա կա նու -
թյան հետ սեր տո րեն կապ ված է, և այդ կա պը
դրսևոր վում է նրա նում, որ այն փաս տե րի ամ -
բող ջա կան և հա մա կող մա նի քննու թյու նը, ո -
րոնց հի ման վրա կա յաց վում է վար չա կան ակ -
տը, պար տա դիր է օ րի նա կա նու թյան պա հան -
ջի լույ սի ներ քո: Վար չա կան ակտն ի րա վա չափ
է, ե թե այն հիմ նա վոր ված է, չհիմ նա վոր ված
ակտն ինք նին ոչ ի րա վա չափ է:6

Յու. Պ. Սա լավ յո վի տե սանկ յու նից վար -
չա կան մարմ նի հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն -
նե րի կի րառ մամբ կա յաց ված ո րոշ ման հիմ նա -
վոր ման բա ցա կա յու թյու նը պետք է դի տարկ վի
որ պես օ րի նա կա նու թյան խախ տում:7

Ն. Գ. Սա լիշչևան նշել է, որ վար չա կան
գոր ծով ո րո շու մը (վար չա կան ակ տը) պետք է
ման րակր կիտ հիմ նա վոր ված լի նի փաս տա կան
հան գա մանք նե րի տե սանկ յու նից՝ անհ րա ժեշտ
ա պա ցույց նե րի օգ տա գործ ման մի ջո ցով և ար -
տա ցո լի օբ յեկ տիվ ճշմար տու թյու նը:8

Վ. Սի րին կո յի կար ծի քով՝ վար չա կան մար -
մին նե րի ան հա տա կան ակ տե րի հիմ նա վոր վա -
ծու թյու նը նշա նա կում է, մի կող մից, մինչև դրանց
հրա պա րակ ման (ըն դուն ման) հիմ քե րի հա վա -
քագ րու մը, իսկ մյուս կող մից՝ նման հիմ քե րի
առ կա յու թյան ար տա ցո լումն այդ ակ տե րում։9

Ընդ հան րաց նե լով ի րա վա կի րառ գոր ծու -
նեու թյան հիմ նա վոր վա ծու թյան վե րա բեր յալ
բեր ված դա տո ղու թյուն ներն ընդ հա նուր առ -
մամբ և վար չա կան ի րա վա կի րառ գոր ծու նեու -
թյան կտրված քով՝ կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ
ի րա վա կի րառ գոր ծու նեու թյան հիմ նա վոր վա -
ծու թյան պա հան ջը ի րա վա բա նա կան գի տու -
թյան մեջ, նախ և ա ռաջ, ա ռանձ նաց վում է
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վար չա կան ակ տի օ րի նա կա նու թյան պա հան -
ջից, բայց դրա հետ մեկ տեղ կի րառ վում է դրա
հետ հա մա կար գա յին կա պի մեջ, և, հա ջոր դիվ,
առ կա է ի րա վա կի րառ մարմ նի կող մից թույ -
լատր վող ի րա վա կի րառ ի րա վի ճա կի (ի րա վա -
բա նա կան գոր ծի) բո լոր փաս տա կան հան գա -
մանք նե րի հաս տատ ման և ըն դուն վող ի րա վա -
կի րառ ո րոշ ման հիմ նա վոր ման անհ րա ժեշ տու -
թյուն՝ այն հան գա մանք նե րի վկա յա կոչ մամբ,
ո րոնց առ կա յու թյունն ամ րագր ված է հա մա -
պա տաս խան ա պա ցույց նե րով:

Ո րոշ աս պեկտ նե րում չհա մա ձայն վե լով վե -
րը նշված ի րա վա գետ գիտ նա կան նե րի դիր քո -
րո շում նե րի հետ ի րա վա կի րառ գոր ծու նեու թյան,
այդ թվում՝ վար չա կան ի րա վա կի րառ գոր ծու -
նեու թյան մա սով՝ սույն հոդ վա ծում հարկ ենք
հա մա րում ընդգ ծել այդ հար ցե րի ըմբռն ման և
լուծ ման հա մա տեքս տում հետևյալ մո տե ցում -
նե րը.

1. Մեր պնդմամբ, ոչ այդ քան հիմ նա վոր -
ված է ներ կա յաց վում ի րա վա բա նա կան գի տու -
թյան և պ րակ տի կա յում ձևա վոր ված կա յուն
կար ծի քը, ո րի հա մա ձայն՝ ի րա վա կի րառ գոր -
ծու նեու թյան, մաս նա վո րա պես, վար չա կան ակ -
տե րի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը հան գում է դրանց
հրա պա րակ ման (ըն դուն ման) հիմ նա վոր ման և
ի րա վուն քի նոր մի կի րառ ման ըն թաց քում հաս -
տատ ված փաս տե րով կա տար ման անհ րա ժեշ -
տու թյա նը: Այլ կերպ ա սած՝ ի րա վա կի րառ ման
հիմ նա վոր վա ծու թյու նը դի տարկ վում է միայն
նրա փաս տա կան կող մից, այ սինքն՝ ո րո շա կի
փաս տե րի հաս տատ ման կող մից, ո րոնք նշա -
նա կու թյուն ու նեն ա ռա ջա ցող կեն սա կան ի րա -
վի ճակ նե րի «de jure» լուծ ման հա մար։ 

2. Այ նու հետև, պատ ճա ռա բան վա ծու թյան
մա սով կաս կած է հա րու ցում նաև ի րա վա գետ -
նե րի մո տե ցումն այն մա սին, որ ի րա վա կի րառ
գոր ծու նեու թյան հիմ նա վոր վա ծու թյան պա հանջն
անհ րա ժեշտ է ա ռանձ նաց նել դրա օ րի նա կա -
նու թյան պա հան ջից։

Օ րի նա կա նու թյան և հիմ նա վոր վա ծու թյան
սահ մա նա զատ ման չա փա նիշ նե րը բա վա կան
հստակ նշված են Գ. Օ. Բե լա նո վա յի ա տե նա -
խո սու թյան մեջ, որ տեղ ի րա վա գետն ար տա -
հայ տում է դիր քո րո շումն այն մա սին, որ ի րա -

վա կի րառ ակ տե րի օ րի նա կա նու թյունն ի րա -
վուն քի նոր մե րին վար չա կան ակ տի հա մա պա -
տաս խա նու թյունն է, իսկ հիմ նա վոր վա ծու թյու -
նը՝ դրան ցում պա րու նակ վող եզ րա կա ցու թյուն -
նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը գոր ծի փաս -
տա կան հան գա մանք նե րին, ի րա վա բա նա կան
փաս տե րի ո րա կա վո րու մը և գոր ծի ըստ էու -
թյան լու ծումն է: Նրա կար ծի քով՝ օ րի նա կա նու -
թյու նը բնու թագ րում է ի րա վա կի րառ ակ տի
ճիշտ լի նե լը և ըստ ձևի, և ըստ էու թյան, իսկ
հիմ նա վոր վա ծու թյու նը՝ միայն ըստ էու թյան:10

Կի սե լով վե րը նշված տե սա կե տը՝ ի րա վա -
կի րառ ակ տե րի օ րի նա կա նու թյան և հիմ նա -
վոր վա ծու թյան պա հանջ նե րի միաս նա կա նու -
թյան մա սին, կար ծում ենք, որ ի րա վա կի րառ
գոր ծո ղու թյուն նե րի և ակ տե րի հիմ նա վոր վա -
ծու թյան պա հան ջը դրանց օ րի նա կա նու թյան
պա հան ջի բաղ կա ցու ցիչ մասն է:

Փաս տա կան և (կամ) ի րա վա բա նա կան
կող մից չհիմ նա վոր ված ի րա վա կի րառ գոր ծո -
ղու թյու նը կամ ի րա վա կի րառ ակ տե րը չեն կա -
րող ճա նաչ վել ի րա վա չափ: Որ պես օ րի նակ,
կա րե լի է օ րի նա կան ճա նա չել վար չա կան ակ -
տը (հրա ման, ո րո շում, կար գադ րու թյուն և այլն),
ո րը պա րու նա կում է վար չա կան գոր ծի փաս -
տա կան հան գա մանք նե րի նկա րագ րու թյու նը,
այդ գոր ծի վե րա բեր յալ վերջ նա կան եզ րա հան -
գու մը, սա կայն չի հիմ նա վո րում այդ փաս տա -
կան հան գա մանք նե րի նկատ մամբ ի րա վուն քի
հա մա պա տաս խան նոր մե րի կի րա ռու մը, ո րոնց
հղում է ար վել (ըն դուն վել) տվյալ վար չա կան
ակ տով:

Ի րա վա կի րառ գոր ծու նեու թյան՝ որ պես դրա
օ րի նա կա նու թյան բա ղադ րիչ նե րից մե կի հիմ -
նա վոր վա ծու թյան ըմբռ նու մը պայ մա նա վոր ված
է նաև վար չա կան ի րա վա կի րառ գոր ծու նեու -
թյու նը կար գա վո րող և դրա օ րի նա կա նու թյան
գնա հատ ման չա փա նիշ ներ սահ մա նող օ րենսդ -
րու թյան նոր մե րի վեր լու ծու թյամբ։

Ակն հայտ է, որ հրա պա րակ վող (ըն դուն -
վող) վար չա կան ակ տե րի նման փաս տա կան և
ի րա վա բա նա կան հիմ նա վոր ման անհ րա ժեշ -
տու թյու նը դիտ վում է որ պես հա մա պա տաս -
խան վար չա կան ի րա վա կի րառ գոր ծու նեու թյան
օ րի նա կա նու թյան պա հանջ: Օ
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Վար չա կան գոր ծե րով դա տա կան պրակ -
տի կա յի նյու թե րի ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է
տա լիս, որ մի շարք դեպ քե րում դա տա րանն ոչ
ի րա վա չափ է ճա նա չում վար չա կան մար մին -
նե րի և դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց վար -
չա կան ակ տե րը՝ դրանց մեջ ըն դուն ված ո րոշ -
ման ի րա վա կան հիմ նա վոր ման բա ցա կա յու -
թյան պատ ճա ռով: Այս տե ղից բխում է այն
հետևու թյու նը, որ վար չա կան ակ տե րի հիմ նա -
վոր վա ծու թյու նը դա տա կան պրակ տի կա յում դի -
տարկ վում է որ պես վար չա կան ակ տի օ րի նա -
կա նու թյան բաղ կա ցու ցիչ տար րե րից մե կը:

3. Պետք է հստակ տա րան ջա տել «վար չա -
կան ակ տի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը» և «վար չա -
կան ակ տի պատ ճա ռա բան վա ծու թյու նը» ի րա -
վա կան կա տե գո րիա նե րը։ Նման անհ րա ժեշ -
տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ գոր -
ծող վար չա կան օ րենսդ րու թյան մեջ կա րե լի է
նկա տել այդ եր կու հաս կա ցու թյուն նե րի կի րա -
ռու մը։ 

Իր հեր թին՝ մեր կար ծի քով՝ վար չա կան ակ -
տի «մո տի վա ցիա» կամ այլ կերպ ա սած «պատ -
ճա ռա բան վա ծու թյուն» և «հիմ նա վոր վա ծու թյուն»
հաս կա ցու թյուն նե րը հա րա բե րակց վում են
հետևյալ կերպ.

Այս պես՝ ա ռա ջին եզ րույ թը սո վո րա բար
բնու թագ րում է ի րա վա կի րա ռո ղի մտա վոր գոր -
ծըն թա ցի ըն թաց քը, նրա դա տո ղու թյուն նե րի
տրա մա բա նու թյու նը, որն, ի վեր ջո, հան գեց -
նում է այս կամ այն ո րոշ ման հիմ նա վոր մա նը և
ըն դուն մա նը: Իսկ «հիմ նա վոր վա ծու թյուն» հաս -
կա ցու թյան պա րա գա յում նշվում է տվյալ մտա -
վոր գոր ծըն թա ցի արդ յուն քը, թույ լատր վող ի -
րա վա բա նո րեն փաս տա ցի ի րա վի ճա կի փաս -
տա կան հան գա մանք նե րի սահ ման մա նը՝ այդ
փաս տա կան հան գա մանք նե րի նկատ մամբ կի -
րառ ման են թա կա ի րա վուն քի նոր մե րին հղում
կա տե րե լու մի ջո ցով։

Մեր գնա հատ մամբ վար չա կան ակ տի հիմ -
նա վոր վա ծու թյու նը վար չա կան ակ տը կա յաց -
նող ի րա վա սու պաշ տո նա տար ան ձի մտա վոր
գոր ծըն թա ցի արդ յուն քը թույ լատ րող փաս տա -
կան հան գա մանք նե րի և այդ փաս տա կան հան -
գա մանք նե րի նկատ մամբ կի րառ ման են թա կա
ի րա վուն քի նոր մե րին միջև կա պի հաս տա տումն
է։

Բա ցի այդ, վար չա կան ակ տի ըն դուն ման
հիմ քե րը, փաս տե րը և դրանց նկատ մամբ կի -

րառ ված ի րա վա կան նոր մերն են, ո րոնց առ -
կա յու թյունն ընդ հա նուր առ մամբ ի րա վունք է
տա լիս ակ տի հրա պա րակ ման (ըն դուն ման) հա -
մար: Իսկ վար չա կան ակ տի հրա պա րակ ման
(ըն դուն ման) կամ վար չա կան գոր ծո ղու թյան
կա տար ման շար ժա ռիթ նե րը պաշ տո նա տար
ան ձի դա տո ղու թյուն ներն են և դրան ցից բխող
հետևու թյուն նե րը, ո րոնք թույլ են տա լիս պար -
զել նման փաս տե րի և դրանց նկատ մամբ կի -
րառ վող ի րա վուն քի նոր մե րի, այ սինքն՝ հա մա -
պա տաս խան ակ տի հրա պա րակ ման (ըն դուն -
ման) հա մար փաս տա կան և ի րա վա բա նա կան
հիմ քե րի առ կա յու թյու նը:

Այս պի սով՝ վար չա կան ի րա վա կի րառ գոր -
ծու նեու թյան մո տի վաց վա ծու թյու նը պետք է դի -
տար կել որ պես դրա հիմ նա վոր վա ծու թյան սուբ -
յեկ տիվ կողմ, այլ կերպ ա սած՝ որ պես այս կամ
այն վար չա կան ակ տի հրա պա րակ ման (ըն -
դուն ման) փաս տա կան և ի րա վա բա նա կան հիմ -
նա վոր ման մտա վոր գոր ծըն թաց:

Ամ փո փե լով վե րոնշ յա լը՝ նպա տա կա հար -
մար ենք գնում նշել այն, որ վար չա կան ակ տը
պետք է լի նի մշտա պես պատ ճա ռա բան ված,
ընդ ո րում, վար չա կան մար մին նե րի վար չա -
կան ակ տե րի բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյու -
նից երևում է, որ այդ ակ տե րի պատ ճա ռա բա -
նա կան մա սում շա րադր վում են որ պես գոր ծով
սահ ման ված՝ ի րա վուն քի նոր մե րի կի րառ ման
են թա կա փաս տա կան հան գա մանք նե րի վեր -
լու ծու թյան գնա հատ ման տրա մա բա նու թյուն,
ինչ պես նաև ըն դուն վող ի րա վա կի րառ ի րա -
վուն քի փաս տա կան և ի րա վա բա նա կան հիմ -
քե րի վե րա բեր յալ ամ փո փիչ եզ րա կա ցու թյուն -
ներ, լու ծում ներ: 

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված մո տե -
ցու մը՝ վար չա կան ի րա վա կի րառ գոր ծու նեու -
թյան օ րի նա կա նու թյան պա հանջն անհ րա ժեշտ
է, ճա նա չել որ պես դրա մո տի վաց ված հիմ նա -
վոր վա ծու թյուն: Այլ կերպ ա սած՝ վար չա կան
մարմ նի, նրա պաշ տո նա տար ան ձի կող մից
պետք է հիմ նա վոր վեն վար չա կան ակ տի կա -
տար ման կամ ըն դուն ման (ըն դուն ման) փաս -
տա կան և ի րա վա բա նա կան հիմ քե րը։

Այս պի սով՝ վար չա կան ի րա վա կի րառ գոր -
ծու նեու թյան հիմ նա վոր ման ներ քո պետք է հաս -
կա նալ դրա օ րի նա կա նու թյան պա հանջ նե րից
մե կը, ո րը կա յա նում է վար չա կան մար մին նե րի
և դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից ի -

32

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

2
8

  2
0

2
2



33

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

րենց կող մից կա տար վող վար չա կան ի րա վա -
կի րառ գոր ծո ղու թյուն նե րի փաս տա պես (ա պա -
ցու ցո ղա կան) և ի րա վա բա նո րեն (նոր մա տիվ-
ի րա վա կան) պատ ճա ռա բա նու թյամբ հիմ նա -
վոր վա ծու թյան պար տա դիր լի նե լու մեջ, ո րոնք
հրա պա րակ վում (ըն դուն վում) են ի րենց կող -
մից ա ռա ջա ցող վար չա կան ի րա վա կի րառ ի -
րա վի ճակ նե րի (վար չա կան գոր ծե րի) լուծ ման
ըն թաց քում: Իսկ վար չա կան ի րա վա կի րառ գոր -
ծու նեու թյան հիմ նա վոր վա ծու թյու նը հան դես է
գա լիս դրա օ րի նա կա նու թյան պա հան ջի անհ -
րա ժեշտ պայ ման, և չ պետք է ան ջատ վի դրա -
նից:
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Ներածություն
Պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու վե րա բեր յալ գոր -

ծե րով վա րույ թում եր բեմն խնդիր ներ են ա ռա -
ջա նում վա րույ թը բա ցա ռող հան գա մանք նե րը
և ա պա ցույց նե րը գնա հա տե լու, վա րույ թի ա -
պա հով ման մի ջոց նե րը կի րա ռե լու, վար չա կան
պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի բա -
ցա կա յու թյամբ գոր ծը քննե լու, քննու թյան տեղն
ու ժամ կե տը ո րո շե լու, վա րու թա յին փաս տաթղ -
թեր կազ մե լու և այլ հար ցե րը կար գա վո րող հա -
մա պա տաս խան նոր մե րը կի րա ռե լիս: Սույն հե -
տա զո տու թյան արդ յունք նե րը վե րը թվարկ ված
խնդիր նե րի լուծ ման ու ղե նիշ կծա ռա յեն:

1. Պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու վե րա բեր -
յալ գոր ծե րի վա րույ թի բնու թա գի րը, վա րույ -
թը բա ցա ռող հան գա մանք նե րը, վա րույ թին
մաս նակ ցող ան ձինք

1.1. Պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու վե րա բեր -
յալ գոր ծե րի վա րույ թի բնու թա գի րը

Պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու վե րաբերյալ գոր -
ծե րի վա րույ թը վար չա կան ի րա վուն քի հա մա -
պա տաս խան նոր մե րով կար գա վոր ված գոր -
ծու նեություն է, որն ի րա կա նաց վում է ի րա վա -
սու վար չա կան մարմնի՝ ոս տի կա նու թյան կող -
մից, օ րեն քով սահման ված ժամ կետ նե րում ու
ո րո շա կի վար չա կան-ըն թա ցա կար գա յին ձևի
շրջա նակ նե րում՝ նպա տակ է ու նե նա լով լու ծել
պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու փաս տով հա րուց -
ված գոր ծը` վար չա կան ակ տի ըն դուն ման և
կա տարման մի ջո ցով:

Պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու փաս տով հա -
րուց ված վա րույ թի խնդիր ներն են.

1. Ժա մա նա կին, բազ մա կող մա նիո րեն, լրիվ
և օբ յեկ տի վո րեն պար զել գոր ծի հան գա մանք -
նե րը:

Գոր ծի հան գա մանք նե րի ժա մա նա կին պար -
զում նշա նա կում է վար չա կան ի րա վա խախ -
տում նե րի վե րա բեր յալ Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված ժամ -
կետ նե րի պահ պա նում: 

Գոր ծի հան գա մանք նե րի հե տա զոտ ման
բազ մա կող մա նի ու թյու նը և լ րի վու թյու նն  են թադ -
րում է գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար նշա նա կու -
թյուն ու նե ցող բո լոր հան գա մանք նե րի պար -
զում1: 

Օբ յեկ տի վու թյու նը նշա նա կում է, որ վա -
րույթ ի րա կա նաց նող մար մի նը պար տա վոր է
ան կողմ նա կա լո րեն պար զել գոր ծի հան գա -
մանք նե րը: 

2. Լու ծել գործն օ րեն քին ճիշտ հա մա պա -
տաս խան:

Այս տեղ խոս քը վա րույ թի հիմ նա րար
սկզբունք նե րից մե կի` օ րի նա կա նու թյան սկզբուն -
քի մա սին է: 

3. Ա պա հո վել ըն դուն ված ո րոշ ման կա տա -
րու մը: 

Վա րույ թը նպա տա կաուղ ղած է վար չա կան
ակ տի ըն դուն մա նը: Սա կայն միայն ակ տի ըն -
դու նու մը բա վա րար չէ: Վա րույթն ամ բող ջա -
կան կա րե լի է հա մար ել, երբ ա պա հով վել է
վար չա կան ակ տի կա տա րու մը: 

4. Բա ցա հայ տել պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու
պատ ճառ ներն ու պայ ման նե րը, կան խար գե լել
ի րա վա խախ տում նե րը:

Վա րույ թում կարևոր է դրա կան խար գե լիչ
խնդի րը, որն ուղղ ված է վար չա կան ի րա վա -
խախ տում նե րի պատ ճառ նե րի ու պայ ման նե րի
բա ցա հայտ մա նը: Հայտ նի է, որ պատ ճա ռը վար -
չա կան ի րա վա խախ տու մը ծնող գոր ծոնն է, իսկ
պայ մա նը՝ զան ցան քի կա տար մա նը նպաս տող
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գոր ծո նը: Վա րույթ ի րա կա նաց նող մար մի նը
(պաշ տո նա տար ան ձը) պար տա վոր է հայտ նա -
բե րել ի րա վա խախ տման պատ ճառ ներն ու պայ -
ման նե րը, իր ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում,
հնա րա վո րու թյան դեպ քում վե րաց նել դրանք: 

1.2. Պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու վե րա բեր -
յալ գոր ծե րի վա րույ թը բա ցա ռող հան գա -
մանք նե րը

Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա -
բեր յալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ -
րենսգր քի (այ սու հետ՝ Օ րենս գիրք) 247-րդ հոդ -
վա ծը նա խա տե սում է վար չա կան ի րա վա խախ -
տում նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րի վա րույ թը բա -
ցա ռող հան գա մանք նե րը, այլ կերպ՝ այն հիմ -
քե րը, ո րոնք առ կա յու թյան պա րա գա յում վա -
րույթ չի կա րող սկսվել, իսկ սկսվա ծը են թա կա
է կարճ ման: Նշ ված հոդ վա ծում թվարկ ված
հան գա մանք նե րից պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու
վե րա բեր յալ գոր ծե րի վա րույ թի բա ցառ ման
հիմք կա րող են հան դի սա նալ հետևյալ նե րը.

ա) բա ցա կա յում է վար չա կան ի րա վա -
խախտ ման դեպ քը, այն է՝ պոռն կու թյամբ զբաղ -
վե լու փաս տը, 

բ) վար չա կան ի րա վա խախ տում կա տա րե -
լու պա հին չի լրա ցել ան ձի տասն վեց տա րին,
այ սինքն՝ բա ցա կա յում է ի րա վա խախտ ման
սուբ յեկ տը,

գ) ըն դուն վել է հա մա նե րման մա սին օ -
րենք, ո րը վե րաց նում է վար չա կան տույ ժի կի -
րա ռու մը, 

դ) լրա ցել են վար չա կան տույժ նշա նա կե -
լու՝ օ րեն քով սահ ման ված ժամ կետ նե րը (Օ -
րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից
բխում է, որ քննարկ վող զան ցան քի հա մար
վար չա կան տույ ժը կա րող է նշա նակ վել ի րա -
վա խախ տու մը կա տար վե լու օր վա նից ոչ ուշ,
քան եր կու ամս վա ըն թաց քում),

ե) առ կա է վար չա կան ի րա վա խախտ ման
վե րա բեր յալ գոր ծը կար ճե լու մա սին չբե կան -
ված ո րո շում, նույն փաս տի վե րա բեր յալ վար -
չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին ո րո շում,

զ) մա հա ցել է այն ան ձը, ում նկատ մամբ
սկսվել է գոր ծի վա րույ թը:

Ակն հայտ է, որ վե րը նշված հոդ վա ծում
թվարկ ված մյուս հան գա մանք նե րի առ կա յու -
թյու նը կամ հա վա նա կան չէ (օ րի նակ՝ ա րար քի
կա տար ման պա հին ան ձը գտնվել է ան մեղ սու -
նակ վի ճա կում, ու ժը կորց րել է վար չա կան պա -

տաս խա նատ վու թյուն սահ մա նող նոր մա տիվ ի -
րա վա կան ակ տը) կամ հնա րա վոր չէ (օ րի նակ՝
բա ցա կա յում է ա րար քի կազ մը, ա րար քը կա -
տար վել է անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան կամ
ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու թյան վի ճա կում, փաս -
տով առ կա է քրեա կան գործ):

1.3. Պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու վե րա բեր -
յալ գոր ծե րի վա րույ թին մաս նակ ցող ան ձինք

Պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու վե րա բեր յալ գոր -
ծե րի վա րույ թին կա րող են մաս նակ ցել ստորև
թվարկ ված ան ձինք.

1. Վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են -
թարկ վո ղը

Օ րենսգր քի 267-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի
դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ պոռն -
կու թյամբ զբաղ վե լու վե րա բեր յալ գոր ծը քննվում
է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ -
վո ղի ներ կա յու թյամբ, իսկ ե թե նա ծա նուց վել է
քննու թյան տե ղի և ժա մա նա կի մա սին և միջ -
նոր դու թյուն չի հա րու ցել քննու թյու նը հե տաձ -
գե լու մա սին` նրա բա ցա կա յու թյամբ: Այլ կերպ
ա սած՝ օ րենս դի րը պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու
վե րա բեր յալ գոր ծի վա րույ թում պար տա դիր չի
հա մա րում վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան
են թարկ վո ղի ներ կա յու թյու նը:

Վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են -
թարկ վողն ի րա վունք ու նի ծա նո թա նա լու գոր -
ծի նյու թե րին, տա լու բա ցատ րու թյուն ներ, հա -
րու ցե լու միջ նոր դու թյուն ներ, օգտ վե լու փաս -
տա բա նի ծա ռա յու թյուն նե րից, թարգ ման չի ծա -
ռա յու թյուն նե րից: Վար չա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան են թարկ վող անձն ու նի նաև այլ ի րա -
վունք ներ և կ րում է հա մա պա տաս խան պար -
տա կա նու թյուն ներ:

2. Օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը
Օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ ներ են ծնող -

նե րը, որ դե գրող նե րը, խնա մա կալ նե րը, հո գա -
բար ձու նե րը, ո վքեր ներ կա յաց նում են 16-18
տա րե կան ան չա փա հաս վար չա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան են թարկ վո ղի շա հե րը:

3. Փաս տա բա նը
Փաս տա բա նա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա -

կա նաց նե լու ի րա վա սու ան ձը հրա վիր վում է
վա րչա կան պա տասխանատվու թյուն են թարկ -
վող ան ձին ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցու -
ցա բե րե լու հա մար: Փաս տա բա նը պաշտ պա -
նում է նրա շա հե րը, գոր ծում վստա հոր դի դիր -
քո րոշ մա նը հա մա պա տաս խան: 

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
2

8
  2

0
2

2



Փաս տա բանն ի րա վունք ու նի ծա նո թա նա -
լու գոր ծի նյու թե րին, հա րու ցե լու միջ նոր դու -
թյուն ներ, գան գա տար կե լու գոր ծով ո րո շումն
ի րեն հրա վի րած ան ձի հանձ նա րա րու թյամբ և
ա նու նից: Փաս տա բա նը պար տա վոր է ի րա վա -
բա նա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լիս ճշտո րեն
պահ պա նել գոր ծող օ րենսդ րու թյան պա հանջ -
նե րը, օգ տա գոր ծել օ րեն քով չար գել ված բո լոր
մի ջոց ներն ի րեն ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն
ցու ցա բե րե լու հա մար դի մած ան ձի ի րա վունք -
ներն ու օ րի նա կան շա հե րը պաշտ պա նե լիս: 

4. Վկան
Վկան այն անձն է, ում հայտ նի են կամ

կա րող են հայտ նի լի նել գոր ծով պար զա բան -
ման են թա կա հան գա մանք նե րը: Վկան պար -
տա վոր է նշված ժա մա նակ ներ կա յա նալ ի րա -
վա սու մարմ նի կանչ ով, տալ ճիշտ ցուց մունք -
ներ գոր ծի` ի րեն հայտ նի հանգ ա մանք նե րի մա -
սին և պա տաս խա նել ա ռա ջադր ված հա րցե -
րին: 

5. Թարգ մա նի չը
Թարգ մա նիչն այն անձն է, ում մաս նա գի -

տա կան լեզ վա բա նա կան գի տե լիք ներն անհ -
րա ժեշտ են վա րույ թի ըն թաց քում թարգ մա նու -
թյուն ներ կա տա րե լու հա մար: Նա պար տա վոր
է ներ կա յա նալ վա րույթ ի րա կա նաց նող մարմ -
նի կան չով և լ րիվ ու ճիշտ կա տա րել ի րեն
հանձ նա րար ված թարգ մա նու թյու նը:

2. Պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու վե րա բեր -
յալ գոր ծե րի վա րույ թի ա պա հով ման մի ջոց -
նե րը

Վար չա կան ի րա վա խախ տում ը կան խե լու
(ե թե սպառ վել են ներ գոր ծու թյան այլ մի ջոց նե -
րը), ի րա վա խախ տի ան ձը պար զե լու, վար չա -
կան ի րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ ար ձա նագ -
րու թյուն կազ մե լու (ե թե տե ղում դա հնա րա վոր
չէ), գոր ծե րի ճիշտ և ժա մա նա կին քննու թյու նը
և ո րո շում նե րի կա տա րումն ա պա հո վե լու նպա -
տա կով կի րառ վող են վա րույ թի ա պա հով ման
հետևյալ մի ջոց նե րը.

2.1. Վար չա կան ձեր բա կա լում
Վար չա կան ձեր բա կալ մանն առնչ վող հա -

րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր ված են Օ րենսգր -
քի 260-262-րդ հոդ ված նե րով:

Վար չա կան ձեր բա կա լու մն  ան ձի ա զա տու -
թյան կար ճա ժամ կետ սահ մա նա փա կումն է:
Պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու վե րա բեր յալ գոր ծե -
րով վար չա կան ձեր բա կա լում կա տա րե լու ի րա -

վա սու է ոս տի կա նու թյու նը: Վար չա կան ձեր -
բա կա լու մը կա րող է տևել ոչ ա վե լի, քան 3
ժամ: Վար չա կան ձեր բա կալ ման ժամ կե տը հաշվ -
վում է ար ձա նա գրու թյուն կազ մե լու հա մար
խախ տո ղին բե րե լու պա հից: 

Ձեր բա կալ ման մա սին կազմ վում է ար ձա -
նագ րու թյուն, որ տեղ նշվում է այն կազ մե լու օ -
րը, ա մի սը, տա րին, տե ղը, կազ մո ղի պաշ տո -
նը, ա նու նը, հայ րա նու նը, ազ գա նու նը, ձեր բա -
կալ վա ծի տվյալ նե րը, ձեր բա կալ ման տե ղը, ժա -
մա նա կը և հիմ քը: Ար ձա նագ րու թյու նը ստո րա -
գրում են կազ մո ղը և ձեր բա կալ վա ծը: Վեր ջի -
նիս` ստո րա գրե լուց հրա ժար վե լու դեպ քում նշում
է ար վում ար ձա նագ րու թյան մեջ: 

Ոս տի կա նու թյան կող մից վար չա կան կար -
գով ձեր բա կալ ված ան ձինք պահ վում են ոս տի -
կա նու թյան տա րած քա յին մարմ նի հեր թա պահ
մա սում` վար չա կան կար գով ձեր բա կալ ված նե -
րի հա մար ա ռանձ նաց ված վայ րե րում (խցե -
րում):

2.2. Զն նու թյու նը
Զն նու թյան կա պակ ցու թյամբ ծա վալ վող

հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր ված են Օ -
րենսգր քի 263-րդ հոդ վա ծով:

Զն նու թյու նը ոս տի կա նու թյան ծա ռա յող նե -
րի կող մից տե սո ղա կան ըն կալ ման ճա նա պար -
հով ի րա վա խախտ ման կամ գոր ծի հա մար նշա -
նա կու թյուն ու նե ցող հատ կա նիշ նե րի հայտ նա -
բե րումն է:

Զն նու թյան տե սակ ներն են` անձ նա կան և
ի րե րի զննու թյու նը: 

Անձ նա կան զննու թյու նը կա րող է կա տար -
վել զննվո ղի հետ նույն սե ռին պատ կա նող լիա -
զոր ված ան ձի կող մից` նույն սե ռին պատ կա -
նող եր կու ըն թե րա կա նե րի ներ կա յու թյամբ: 

Ի րե րի զննու թյու նը կա տար վում է սե փա -
կա նա տի րոջ կամ տնօ րի նո ղի ներ կա յու թյամբ,
իսկ ան հե տաձ գե լի դեպ քե րում` նրանց բա ցա -
կա յու թյամբ և եր կու ըն թե րա կա նե րի ներ կա յու -
թյամբ:

Զն նու թյան վե րա բեր յալ կազ մ վում է ար -
ձա նագ րու թյուն կամ նշում է ար վում վար չա -
կան ի րա վա խախտ ման կամ վար չա կան ձեր -
բա կալ ման վե րա բեր յալ ար ձա նագ րու թյան մեջ: 

3. Պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու վե րա բեր -
յալ գոր ծե րի վա րույ թի փու լե րը

3.1. Հա րուց ման փուլ
Պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու վե րա բեր յալ գոր -
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ծե րի վա րույթն ի րա կա նաց վում է հա րուց ման,
ըն թա ցիկ և եզ րա փա կիչ փու լե րով: 

Հա րուց ման փու լը վա րույ թի սկզբնա կան
փու լն  է, ո րը պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու փաս տի
ար ձա նագր մանն ու ա րար քի ո րակ մանն ուղղ -
ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն է: 

Գործ հա րու ցե լու հիմ քն  ան ձի կող մից պոռն -
կու թյամբ զբաղ վե լու հատ կա նիշ ներ պա րու նա -
կող ա րարք կա տա րելն է: Գոր ծի հա րուց մա նը
կա րող է նա խոր դել ի րա վա խախտ ման հատ -
կա նիշ ներ պա րու նա կող ա րար քի մա սին տե -
ղե կու թյան ստա ցու մը, այ սինքն` ա ռի թի առ կա -
յու թյու նը: Գոր ծի հա րուց ման ա ռիթ են վար չա -
կան ի րա վա խախտ ման կա տար ման փաս տի
ան մի ջա կան հայտ նա բե րումն ի րա վա սու պաշ -
տո նա տար ան ձի կող մից, ի րա վա պահ և այլ
մար մին նե րից ստաց վող նյու թե րը, ֆի զի կա կան
և ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա ղոր դում նե րը
և հայ տա րա րու թյուն նե րը:

Վար չա կան ի րա վա խախտ ման դեպքն ամ -
րա գրվում է ար ձա նա գրու թյամբ, ո րի առն չու -
թյամբ ծա վալ վող հա րա բե րու թյուն նե րը կար -
գա վոր ված են Օ րենսգր քի 254-257-րդ հոդ ված -
նե րով:

Վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բեր -
յալ ար ձա նա գրու թյունն այն փաս տա թուղթն է,
ո րը վկա յում է տվյալ հա կա ի րա վա կան ա րար -
քի կա տար ման մա սին: Պոռն կու թյամբ զբաղ -
վե լու վե րա բեր յալ ար ձա նագ րու թյու նը, որ պես
կա նոն, կազ մում է ոս տի կա նու թյու նը: 

Օ րենսգր քի 255-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի
հա մա ձայն՝ ար ձա նա գ րու թյան մեջ նշվում են
կազ մե լու ամ սա թի վը, տե ղը, կազ մո ղի պաշ -
տո նը, ա նու նը, հայ րա նու նը, ազ գա նու նը, խախ -
տո ղի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը, դեպ քի տե ղը,
ժա մա նա կը, էու թյու նը, դրա հա մար պա տաս -
խա նատ վու թյուն նա խա տե սող նոր մա տիվ ակ -
տը, վկա նե րի տվյալ նե րը և գոր ծի լուծ ման հա -
մար անհ րա ժեշտ այլ տե ղե կու թյուն ներ: 

Ար ձա նագ րու թյու նը ստո րագ րում են այն
կազ մող ան ձը և վար չա կան ի րա վա խախ տում
կատա րած ան ձը, ինչ պես նաև վկա նե րը: Ե թե
ի րա վա խախ տը հրա ժար վում է ար ձա նագ րու -
թյու նն ս տո րա գրե լուց, դրա նում ար վում է հա -

մա պա տաս խան նշում: Նա ի րա վունք ու նի ներ -
կա յաց նել ար ձա նագ րու թյա նը կց վող բա ցատ -
րու թյուն ներ և դի տո ղու թյուն ներ ար ձա նա գրու -
թյան բո վան դա կու թյան վե րա բեր յալ, ինչ պես
նաև շա րադ րել այն ստո րագ րե լուց հրա ժար վե -
լու շար ժա ռիթ նե րը: Ար ձա նագ րու թյուն կազ մե -
լիս խախ տո ղին բա ցատր վում են նրա ի րա -
վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, ո րի մա -
սին ևս նշ վում է ար ձա նա գրու թյան մեջ:

Վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բեր -
յալ ար ձա նա գրու թյա նը կցվում են այլ փաս -
տաթղ թե րը` բեր ման վե րա բեր յալ ար ձա նագ -
րու թյու նը և այլն:

Օ րենս դի րը լռում է խմբա կա յին ի րա վա -
խախ տում կա տա րե լու դեպ քե րում վար չա կան
ի րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ ար ձա նագ րու -
թյուն կազ մե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա -
սին: Պ րակ տի կա յում խմբի կող մից զան ցանք
կա տա րե լու դեպ քում կազմ վում է մի քա նի ար -
ձա նագ րու թյուն՝ կախ ված կա տա րող նե րի քա -
նա կից, յու րա քանչ յուր ար ձա նագ րու թյան մեջ
հղում է կա տար վում խմբի կազ մում զան ցանք
գոր ծած մյուս ան ձանց նկատ մամբ կազմ ված
ար ձա նագ րու թյուն նե րի հա մար նե րին: Այս
խնդրի վե րա բե րու թյամբ կար ծում ենք, որ ա -
վե լորդ թղթա բա նու թյու նից խու սա փե լու տե -
սանկ յու նից նպա տա կա հար մար և ար դյու նա -
վետ է մեկ ար ձա նագ րու թյուն կազ մե լը, ո րում
կնկա րագր վի խմբի կող մից կա տար ված ա րար -
քը, իսկ տույժ կնշա նակ վի յու րա քանչ յուր կա -
տա րո ղի նկատ մամբ՝ ա ռան ձին:

3.2. Ըն թա ցիկ փուլ
Քն նու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի օ րենս -

դրու թյամբ նա խա տես ված սկզբունք նե րին հա -
մա պա տաս խան: 

Օ րենսգր քի 276-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րի
վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ պոռն կու թյամբ
զբաղ վե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով պետք է կի -
րառ վի քննու թյան տա րած քա յին սկզբուն քը,
այ սինքն` գոր ծը պետք է քննվի՝ ըստ վար չա -
կան ի րա վա խախտ ման կա տա ր ման վայ րի2: 

Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա -
բեր յալ գոր ծե րի քննու թյան ժամ կետ նե րը սահ -
ման ված են Օ րենսգր քի հոդ ված 277-ով: Պոռն -
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2 Բացառություն են կազմում 16-18 տարեկան անչափահասների կողմից պոռնկությամբ զբաղվելու դեպ քե րը, որոնց
պարագայում գործերը, ըստ Օրենսգրքի, պետք է քննվեն Անչափահասների գործերի հանձ նա ժողովների կողմից՝
ըստ խախտողների բնակության վայրի:



կու թյամբ զբաղ վե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րը պետք
է քննվեն տասն հինգ օր յա ժամ կե տում: Քն նու -
թյան ժամ կե տի հաշ վար կը, ըստ օ րեն քի, պետք
է սկսվի նյու թե րը ստա նա լու օ րից: Նման ձևա -
կեր պու մը տա րա կար ծիք մեկ նա բա նու թյուն նե -
րի տե ղիք է տա լիս. հարց է ա ռա ջա նում՝ ժամ -
կե տը պետք է հաշ վարկ վել ոս տի կա նու թյան
այլ ծա ռա յու թյան կող մից խախ տու մը հայտ նա -
բե րե լու դեպ քում3 նյու թե րը բա ժին մուտ քագ -
րե լուց հե տո վա րույթ ի րա կա նաց նող պաշ տո -
նա տար ան ձի կող մից դրանք ստա նա լու՞, թե
այլ մարմ նից4 նյու թե րը վե րա հաս ցեագր վե լու
դեպ քում ստա նա լու օ րից: Նման պա րա գա յում
հնա րա վոր է ժա մա նա կա յին խզում, ժամ կե տի
հաշ վար կի տար բե րու թյուն: Կար ծում ենք, որ
նշված նոր մում «ստա նա լու» բառն անհ րա ժեշտ
է փո փո խել «կազ մե լու» բա ռով: Նման լու ծու մը
հնա րա վո րու թյուն կտա քննու թյան ժամ կե տի
հաշ վար կը կա տա րել միա տե սա կո րեն՝ նյու թե -
րը կազ մե լու օ րից, ան կախ դրանք ստա նա լու
պա հից:

3.3. Եզ րա փա կիչ փուլ
Վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բեր -

յալ գոր ծի քննու թյան արդ յուն քում ըն դուն վում
է վար չա կան ակտ, ո րը պետք է պա րու նա կի
ըն դու նող մարմ նի ան վա նու մը, քննու թյան ժա -
մա նա կը, վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան
են թարկ վո ղի տվյալ նե րը, պար զա բան ված հան -
գա մանք նե րը, պա տաս խա նատ վու թյու նը նա -
խա տե սող ակ տը և բուն ո րո շու մը: 

Օ րենսգր քի հոդ ված 282-ը սահ մա նում է
ո րո շում նե րի հե տևյալ տե սակ նե րը` 

- վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին ո -
րո շում,

- գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին ո րո -
շում:

Գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին ո րո շում
ըն դուն վում է Օ րենսգր քի 247-րդ հոդ վա ծով
նա խա տես ված հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան
դեպ քում, ինչ պես նաև օ րեն քով նա խա տես ված
այլ դեպ քե րում:

Գոր ծի վե րա բեր յալ ո րոշ ման հայ տա րար -
ման և ո րոշ ման պատ ճե նի հանձն ման հետ

կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում
են Օ րենսգր քի 283-ով: Այն սահ մա նում է, որ ո -
րո շու մը հայ տա րար վում է ան հա պաղ՝ գոր ծի
քննու թյունն ա վար տե լուն պես: Ո րոշ ման պատ -
ճե նը ե րեք օր վա ըն թաց քում ան ձամբ հանձն -
վում է այն ան ձին, ո րի վե րա բեր յալ այն ըն -
դուն վել է: Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ ո րո շու -
մը հա մար վում է ան ձամբ հանձն ված, ե թե՝

1) այն ստո րագ րու թյամբ առ ձեռն հանձն -
վել է հաս ցեա տի րո ջը, կամ հաս ցեա տե րը ո րո -
շումն ստա նա լու ան դոր րա գրի վրա ստո րագ -
րել է ո րո շումն ստա նա լուց հրա ժար վե լու մա -
սին.

2) այն ու ղարկ վել է հաս ցեա տի րոջ պաշ -
տո նա կան է լեկտ րո նա յին փոս տի հաս ցեով՝ «Ին -
տեր նե տով հրա պա րա կա յին և ան հա տա կան
ծա նուց ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար գով, և այդ
օ րեն քով հա մար վում է պատ շաճ ծա նուց ված.

3) պաշ տո նա կան է լեկտ րո նա յին փոստ չու -
նե ցող հաս ցեա տի րոջ գրա վոր դի մու մի հի ման
վրա այն ու ղարկ վել է է լեկտ րո նա յին փոս տով
կամ հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան այլ (այդ թվում`
բջջա յին հե ռա խո սա հա մա րին կարճ հա ղոր դա -
գրու թյուն ու ղար կե լու) մի ջո ցով, և դրանք հա -
վաս տում են պար տա վոր ան ձի կող մից վար -
չա կան ակ տի մա սին ծա նու ցու մը ստա ցած լի -
նե լու փաս տը.

4) հաս ցեա տե րը բո ղո քար կել է վար չա կան
ի րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծի ո րո շու -
մը, ո րի դեպ քում ո րո շու մը հանձ նե լու օր է հա -
մար վում բո ղո քար կե լու օ րը:

Ե թե հնա րա վոր չէ ո րո շու մը հանձ նել առ -
ձեռն, կամ հաս ցեա տե րը չու նի պաշ տո նա կան
է լեկտ րո նա յին փոստ (բնակ չու թյան պե տա կան
ռե գիստ րի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ ան ձը չու նի
նույ նա կա նաց ման քարտ, կամ պե տա կան ռե -
գիստ րի գրան ցա մատ յա նում չկա տե ղե կատ -
վու թյուն ի րա վա բա նա կան ան ձի է լեկտ րո նա -
յին փոս տի վե րա բեր յալ) և գրա վոր չի դի մել ո -
րոշ ման մա սին իր հայտ նած հե ռա հա ղոր դակ -
ցու թյան մի ջո ցով ծա նու ցե լու խնդրան քով, կամ
վե րը նշված հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ կե տով
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3 Օրինակ՝ խախտումը հայտնաբերել է պարեկային ոստիկանությունը, իսկ քննություն իրականացնում է համայնքային
ոստիկանության ծառայողը:

4 Ենթադրենք ազգային անվտանգության ծառայությունն իրականացրել է միջոցառումներ, որոնք ըն թաց քում
հայտնաբերվել են պոռնկությամբ զբաղվելու դեպքեր: 
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սահ ման ված կար գով ո րո շու մը հանձ նե լուց հե -
տո՝ հնգօր յա ժամ կե տում, չի ստաց վել հա վաս -
տում պար տա վոր ան ձի կող մից վար չա կան ակ -
տի մա սին ծա նու ցումն ստա ցած լի նե լու փաս -
տի մա սին, ա պա ո րո շումն ու ղարկ վում է պատ -
վիր ված նա մա կով՝ հե տա դարձ ծա նուց մամբ
տվյալ վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում ան ձի
հայտ նած հաս ցեով, իսկ դրա բա ցա կա յու թյան
դեպ քում՝ ան ձի հաշ վառ ման հաս ցեով: Ե թե
փոս տով ու ղարկ ված ո րո շու մը վե րա դարձ վել
է, կամ ծա նուց ման փաս տը չի հաս տատ վել,
կամ հաս ցեա տե րը հրա ժար վել է ստա նալ պատ -
շաճ կար գով ու ղարկ ված (հանձն վող) ո րո շու մը
և ս տո րագ րել հրա ժար վե լու մա սին, ա պա ո րո -
շու մը տե ղադր վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան հրա պա րա կա յին ծա նու ցում նե րի պաշ -
տո նա կան ին տեր նե տա յին կայ քում: Այն դեպ -
քե րում, երբ ո րո շու մը տե ղադր վում է Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան հրա պա րա կա յին ծա -
նու ցում նե րի պաշ տո նա կան ին տեր նե տա յին
կայ քում, ա պա ո րո շու մը հա մար վում է հանձն -
ված (պատ շաճ ծա նուց ված) ո րոշ ման մա սին
ծա նու ցումն ին տեր նե տա յին կայ քում տե ղադ -
րե լու օր վան հա ջոր դող հին գե րորդ օ րը: Հիշ յալ
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ կե տով նա խա տես -
ված դի մու մի առ կա յու թյան դեպ քում Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան հրա պա րա կա յին ծա -
նու ցում նե րի պաշ տո նա կան ին տեր նե տա յին
կայ քում տե ղադր վե լու հետ մեկ տեղ ո րո շու մը
ևս մեկ ան գամ ու ղարկ վում է դի մու մում մատ -
նանշ ված հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան մի ջո ցով:

Ո րո շու մը հաս ցեա տի րոջ է լեկտ րո նա յին,

այդ թվում՝ պաշ տո նա կան է լեկտ րո նա յին փոս -
տի հաս ցեով ու ղարկ վե լու դեպ քում անձն ստա -
նում է ծա նու ցում ո րոշ ման առ կա յու թյան մա -
սին, ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան է լեկ տրո -
նա յին հղու մը, ո րի մի ջո ցով կա յաց ված ո րո շու -
մը հնա րա վոր կլի նի ներ բեռ նել կամ տե սա նե լի
լի նել ին տեր նե տա յին կայ քի մի ջո ցով, իսկ դրա
անհ նա րի նու թյան դեպ քում առն վազն ծա նուց -
ման մեջ ար տա ցոլ վում է ո րոշ ման եզ րա փա կիչ
մա սը: Բջ ջա յին հե ռա խո սա հա մա րին հա ղոր -
դագ րու թյամբ ծա նուց ման դեպ քում անձն ստա -
նում է կարճ հա ղոր դագ րու թյուն ո րոշ ման առ -
կա յու թյան մա սին՝ ո րոշ ման հա մա րի կամ այլ
տվյա լի նշու մով, ո րի օգ տա գործ մամբ անձն
ին տեր նե տա յին կայ քի մի ջո ցով հնա րա վո րու -
թյուն կու նե նա դի տե լու կամ ներ բեռ նե լու ո րո -
շու մը:

Եզ րա կա ցու թյուն
Հե տա զո տու թյան արդ յուն քում պար զա -

բան վում են պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու վե րա -
բեր յալ գոր ծե րի վա րույ թը բա ցա ռող հան գա -
մանք նե րը, վա րույ թի ա պա հով ման մի ջոց նե րը
կի րա ռե լու, վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան
են թարկ վող ան ձի բա ցա կա յու թյամբ գոր ծը
քննե լու, քննու թյան տեղն ու ժամ կե տը ո րո շե -
լու, վա րու թա յին փաս տաթղ թեր կազ մե լու և այլ
հար ցե րը կար գա վո րող հա մա պա տաս խան նոր -
մե րի կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը,
ո րոնք հնա րա վո րու թյուն կտան վա րույթ ներն
ի րա կա նաց նել միա տե սակ ձևով:

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
2

8
  2

0
2

2



Վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ինս տի -
տու տի ձևա վո րումն ան քակ տե լիո րեն կապ ված
է ի րա վա կան պե տու թյան գո յու թյան հետ: Չնա -
յած այն հան գա ման քին, որ ի րա վա կան պե -
տու թյան գա ղա փարն իր ար մատ նե րով սկիզբ
է ա ռել հին ժա մա նակ նե րից, այ դու հան դերձ,
վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ինս տի տու տի
ստեղծ մամբ և կեն սա գործ մամբ նոր ե րանգ է
հա ղորդ վել ի րա վա կան պե տու թյան հա յե ցա -
կար գին՝ ա ռա վել արժևո րե լով մար դու ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը հան րա յին-իշ -
խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտ ված մար -
մին նե րից:

Կա յա ցած վար չա կան ար դա րա դա տու թյան
ինս տի տու տը դրա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե -
նում նաև ժո ղովր դա վա րա կան ի րա վա կար գի
վրա՝ այն դարձ նե լով ա ռա վել կա ռա վա րե լի, կա -
յուն և պաշտ պան ված: Գ. Բ. Դա նիել յանն անդ -
րա դառ նա լով վար չա կան ար դա րա դա տու թյան
և ժո ղովր դա վա րու թյան ինս տի տուտ նե րի հա -
մա տեղ գո յու թյա նը՝ նշել է, որ ի րա վա կար գը
ժո ղովր դա վա րա կան հա մար վել չի կա րող, ե թե
բա վա րար չա փով չեն ձևա վոր վել վար չա կան
ար դա րա դա տու թյան ինս տի տու տի տար րե րը1:

Ե թե ժա մա նա կա կից ըն կալ մամբ պե տու -
թյու նը չի կա րող լիար ժե քո րեն հա մար վել ի րա -
վա կան և ժո ղովր դա վա րա կան, ա ռանց վար չա -
կան ար դա րա դա տու թյան ինս տի տու տի գո յու -
թյան, նույ նը չէինք կա րող պնդել այն ժա մա -
նակ, երբ վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ինս -
տի տու տը գտնվում էր դեռևս սաղմ նա յին վի ճա -
կում և միան շա նա կո րեն պա հանջ ված չէր դրա
գո յու թյու նը: Հարկ է նկա տել, որ պե տու թյուն նե -
րի ի րա վա կան հա մա կար գե րի է վոլ յու ցիոն զար -
գաց մա նը զու գըն թաց փո փոխ վել է ոչ միայն
վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ինս տի տու տի

դերն ու նշա նա կու թյու նը, այլև դրա էու թյան ըն -
կա լու մը, արժևոր վել ի րա վա կան ու ժո ղովր դա -
վա րա կան պե տու թյան կա յաց ման և ամ րապնդ -
ման հար ցում վար չա կան ար դա րա դա տու թյան
ինս տի տու տի դերն ու նշա նա կու թյու նը: 

Տե սա կան գրա կա նու թյան մեջ առ կա չէ
մեկ միաս նա կան կար ծիք այն մա սին, թե վար -
չա կան ար դա րա դա տու թյու նը պե տու թյան զար -
գաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծի որ փու լում է
սկսել հան դես գալ որ պես ի րա վա կան ինս տի -
տուտ: Տե սա բան նե րի մի մա սը կար ծում է, որ
վար չա կան ար դա րա դա տու թյան՝ որ պես ի րա -
վա կան ինս տի տու տի ի հայտ գա լը կապ ված է
ե ղել 18-րդ դա րում տե ղի ու նե ցած ֆրան սիա -
կան Մեծ հե ղա փո խու թյան հետ, մյուս մա սը՝
միջ նա դա րի հետ, իսկ ո րոշ նե րը կար ծում են,
որ վար չա կան ար դա րա դա տու թյան դրսևո րում -
ներն ի հայտ են ե կել ա վե լի վաղ:

Ըստ Բ. Ժ. Աբդ րաի մո վի՝ վար չա կան ար -
դա րա դա տու թյան ա ռա ջին դրսևո րում նե րը կա -
րե լի է նկա տել Հին Հու նաս տա նում և Հին Հռո -
մում, որ տեղ ան հա տի ի րա վունք ներն ու ա զա -
տու թյուն նե րը ճա նաչ վում էին որ պես բարձ րա -
գույն ար ժեք և պաշտ պան ված էին կա ռա վա -
րիչ նե րի կա մա յա կա նու թյուն նե րից2: Ըստ Բ. Ժ.
Աբդ րաի մո վի պնդման՝ վար չա կան ար դա րա -
դա տու թյան տար րերն ան խու սա փե լի էին նաև
միջ նա դա րում: Ար դեն 12-րդ դա րի կե սե րին,
Անգ լիա յում մա գիստ րա տի պաշ տո նը (ո րը զբա -
ղեց նե լը իշ խա նու թյու նը պար տադ րում էր խո -
շոր ֆեո դալ նե րին) նե րա ռում էր կա ռա վար չա -
կան և վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ի րա -
կա նաց ման գոր ծա ռույթ ներ: Անգ լիա կան մա -
գիստ րատ նե րը լու ծում էին բնա կիչ նե րի և հար -
կա յին մար մին նե րի, ոս տի կա նու թյան և այլ պե -
տա կան մար մին նե րի միջև ծա գած վե ճե րը:
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Տե սա բան նե րի մյուս մա սը, վար չա կան ար -
դա րա դա տու թյան՝ որ պես ի րա վա կան ինս տի -
տու տի ի հայտ գա լը կա պում են հա մաշ խար -
հա յին ճա նա չում գտած ֆրան սիա կան Մեծ հե -
ղա փո խու թյան հետ (1789-1799թթ.), ո րի արդ -
յուն քում ա ռա ջին ան գամ հռչակ վեց ան ձի սուբ -
յեկ տիվ ի րա վունք նե րի գե րա կա յու թյու նը: Ս. Վ.
Բո բո տո վը կար ծում էր, որ վար չա կան ար դա -
րա դա տու թյան ձևա վոր ման դա սա կան տար -
բե րա կը հենց ֆրան սիա կան մո դելն է, քա նի որ
ա ռա ջին ան գամ Ֆ րան սիա յում կյան քի կոչ վեց
վար չաի րա վա կան բնույ թի բո ղոք նե րի քննու -
թյան հա մար մաս նա գի տաց ված հաս տա տու -
թյուն նե րի ստեղծ ման գա ղա փա րը3:

1789-1799թթ. Ֆ րան սիա յում տե ղի ու նե -
ցած հե ղա փո խու թյան արդ յուն քում կեն սա գործ -
վեց իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման
սկզբուն քը՝ ամ բող ջու թյամբ ար գե լե լով դա տա -
րան նե րի մի ջամ տու թյու նը օ րենս դիր և գոր ծա -
դիր իշ խա նու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյա նը: Ե թե
մինչ այդ ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա -
րան ներն ի րա վունք չու նեին վե րահս կե լու գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյա նը, ա պա հե ղա փո խու թյու -
նից հե տո ստեղծ վեց ան կախ՝ վար չա կան ար -
դա րա դա տու թյան ճյու ղը: 

Ֆ րան սիա կան հե ղա փո խու թյան գա ղա -
փա րա խո սու թյան և ի րա վա կան պե տու թյան
տե սու թյան ու ժեղ ազ դե ցու թյան ներ քո ձևա -
վոր վել է վար չա կան ար դա րա դա տու թյան գեր -
մա նա կան դոկտ րի նը: Գեր մա նիա յում ֆրան -
սիա կան տե սու թյան հա յե ցա կար գա յին մո տե -
ցում ներն օգ տա գործ վել են վար չա կան դա տա -
րան նե րի ստեղծ ման գոր ծըն թա ցում, ինչ պես
նաև ար տա ցոլ վել գեր մա նա ցի տար բեր հե ղի -
նակ նե րի գի տա կան մո տե ցում նե րում (Գ. Ֆուն -
կե, Վ. Կուն, Ռ. Գ նեյստ, Լ. ֆոն Շ տայն. Գ.
Անշ յուտց, Կ. Լե մա յեր և ու րիշ ներ)4: 

19-րդ դա րում վար չա կան ար դա րա դա տու -
թյան ինս տի տու տի շուրջ տե ղի ու նե ցած զար -
գա ցում նե րը Գեր մա նիա յում նշա նա վոր վե ցին
վար չա կան դա տա րան նե րի ստեղծ մամբ: Ար -
դեն նույն դա րի երկ րորդ կե սին Բա դե նում վար -
չաի րա վա կան բնույ թի վե ճե րը սկսե ցին քննվել

խոր հուրդ նե րի, իսկ որ պես երկ րորդ ատ յան՝
մաս նա գի տաց ված վար չա կան դա տա րա նի կող -
մից: Հա ջոր դիվ՝ 19-րդ դա րի 60-70-ա կան թվա -
կան նե րին, մի շարք պե տու թյուն նե րում ստեղծ -
վե ցին վար չա կան դա տա րան ներ: 

Ամ փո փե լով Ֆ րան սիա յում և Գեր մա նիա -
յում վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ինս տի -
տու տի կա յաց ման գոր ծում տե ղի ու նե ցած զար -
գա ցում նե րը՝ որ պես կարևոր ձեռք բե րում կա -
րե լի է հա մա րել 19-րդ դա րում ար դեն ա ռան -
ձին վար չա կան դա տա րան նե րի կող մից վար -
չաի րա վա կան բնույ թի վե ճե րի լու ծու մը, ին չը
վկա յում էր ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա -
րան նե րի կող մից ի րա կա նաց վող դա տա կան
հսկո ղու թյու նից դուրս՝ ար դա րա դա տու թյան
մաս նա գի տաց ված, հա տուկ տե սա կի ան խու -
սա փե լիո րեն գո յու թյան փաս տի մա սին: Բա ցի
այդ, 19-րդ դա րում ար դեն վար չա կան ար դա -
րա դա տու թյան ա մե նա կարևոր ա ռա քե լու թյուն -
նե րից էին հա մար վում գոր ծա դիր իշ խա նու -
թյան մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ
ի րա կա նաց վող հսկո ղու թյու նը, ան ձի խախտ -
ված ի րա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու -
թյունն ու դրանց վե րա կանգ նու մը: 

Անդ րա դառ նա լով Արևմտ յան Եվ րո պա յի
անգ լո-սաք սո նա կան ի րա վա կան ըն տա նի քի
պե տու թյուն նե րից Անգ լիա յին՝ պետք է նշել, որ
այն տեղ 19-րդ դա րում վար չաի րա վա կան վե -
ճե րի քննու թյու նը դեռևս ի րա կա նաց վում էր
ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան նե րի կող -
մից: Այդ առն չու թյամբ հարկ է հի շա տա կել Ա.
Ի. Ե լիստ րա տո վի կող մից ար ված հետևյալ մեկ -
նա բա նու թյու նը. «անգ լիա կան տի պը քիչ թե
շատ բաղ կա ցած է մեկ միաս նա կան ար դա րա -
դա տու թյան ի րա կա նա ցու մից՝ պայ մա նա վոր -
ված ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան նե -
րի կող մից կա ռա վար ման ակ տե րը վե րահս կո -
ղու թյան ա ռար կա դարձ նե լու հան գա ման քով5»:

20-րդ դա րի կե սե րին վար չա կան ար դա -
րա դա տու թյան տե սու թյան փո փո խու թյուն նե րի
վրա էա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ տար բեր
եվ րո պա կան երկր նե րի կող մից Մար դու ի րա -
վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ -
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վա ծով նա խա տես ված՝ ան ձի դա տա կան պաշտ -
պա նու թյան հիմ նա րար ի րա վուն քի լայ նո րեն
ճա նա չու մը6: Դրա նով իսկ ա ռա վել արժևոր վեց
վար չա կան ար դա րա դա տու թյան՝ որ պես ան -
հատ նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա -
տուկ դա տա կան մե խա նիզ մի կարևո րու թյու նը:
Ար դեն 20-րդ դա րի 90-ա կան նե րի սկզբին Է.
Գար սիա դե Էն տեր րիան հայ տա րա րեց Իս պա -
նիա յում վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ա -
վան դա կան հա յե ցա կար գի գե րիշ խա նու թյան
ա վար տի մա սին7: 

Ամ փո փե լով տար բեր պե տու թյուն նե րում
վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ինս տի տու տի
շուրջ տե ղի ու նե ցած զար գա ցում նե րը՝ կա րող
ենք ա ռանձ նաց նել հետևյա լը.

1. Վար չա կան ար դա րա դա տու թյան՝ որ -
պես ի րա վա կան ինս տի տու տի, ստեղծ ման պա -
հից մինչ օրս փո փոխ վել է դրա էու թյան վե րա -
բեր յալ ըն կա լու մը, ընդ լայն վել դրա նով կար -
գա վոր վող վե ճե րի շրջա նա կը: Արդ յուն քում, ժա -
մա նա կա կից ըն կալ մամբ՝ վար չա կան ար դա -
րա դա տու թյու նը ի րա վա կան և ժո ղովր դա վա -
րա կան պե տու թյան կարևոր հիմ նա քա րե րից
մե կն է, ո րի մի ջո ցով ա ռա վե լա գույնս ե րաշ խա -
վոր վում է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու -
թյուն նե րի պաշտ պա նու թյու նը հան րա յին իշ -
խա նու թյան մար մին նե րից:

2. Տե սա կան գրա կա նու թյան մեջ առ կա չէ
մեկ միաս նա կան մո տե ցում այն հար ցի շուրջ,
թե կոնկ րետ երբ է ծա գել վար չա կան ար դա րա -
դա տու թյան ինս տի տու տը. հա մա ձայն լի նե լով ո -
րոշ տե սա բան նե րի այն պնդում նե րի հետ, որ
վար չա կան ար դա րա դա տու թյան դրսևո րում նե -
րը կա րե լի է նկա տել դեռևս հին ժա մա նակ նե -
րում, այ նուա մե նայ նիվ, կար ծում ենք, որ որ պես
ի րա վա կան ինս տի տուտ՝ այն ա ռանձ նաց վել է
18-րդ դա րում՝ ֆրան սիա կան Մեծ հե ղա փո խու -
թյան արդ յուն քում, երբ հստա կո րեն տա րան -
ջատ վե ցին իշ խա նու թյան ե րեք ճյու ղե րի գոր ծա -
ռույթ նե րը և դա տա կան իշ խա նու թյու նը, ի դեմս՝
վար չա կան ար դա րա դա տու թյան, ստանձ նեց

գոր ծա դիր իշ խա նու թյան նկատ մամբ վե րա հսկո -
ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու ա ռա քե լու թյու նը.

3. 18-19-րդ դա րե րում Ֆ րան սիա յում և Գեր -
մա նիա յում վար չա կան ար դա րա դա տու թյունն
սկսեց ի րա կա նաց վել մաս նա գի տաց ված դա -
տա րան նե րի մի ջո ցով, ո րի արդ յուն քում ա ռա -
վել ընդգծ վեց և արժևոր վեց ար դա րա դա տու -
թյան յու րա տիպ և հա տուկ լի նե լը:

Ար տա սահ ման յան պե տու թյուն նե րում վար -
չա կան ար դա րա դա տու թյան ինս տի տու տի պատ -
մաի րա վա կան զար գա ցում նե րը ներ կա յաց նե -
լուց բա ցի, կարևոր ենք հա մա րում հան գա մա -
նա լից վեր հա նել նաև դրա ձևա վոր ման ըն թաց -
քը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում: Այս պես՝
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում վար չա կան
ար դա րա դա տու թյան ինս տի տու տի շուրջ զար -
գա ցում նե րը սկսվե ցին հետ խորհր դա յին ժա մա -
նա կաշր ջա նից՝ շա րու նակ վե լով առ այ սօր: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան կա -
խա ցու մից հե տո՝ մինչև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ըն դու նու մը8, վար -
չաի րա վա կան բնույ թի վե ճե րը քննվում էին
1965թ. հուն վա րի 1-ից ու ժի մեջ մտած Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի՝  Վար չա կան հա -
րա բե րու թյուն նե րից ծա գող գոր ծե րի վա րույթ
վեր տա ռու թյամբ 2-րդ բաժ նի կա նոն նե րին հա -
մա պա տաս խան: Միա ժա մա նակ հարկ է նկա -
տել, որ դրանք վե րա բե րում էին ընտ րող նե րի
ցու ցակ նե րում ե ղած անճշ տու թյուն նե րի, վար -
չա կան կար գով տույ ժեր նշա նա կե լու, քա ղա -
քա ցի նե րի ի րա վունք նե րը ոտ նա հա րող պաշ -
տո նա տար ան ձանց ա պօ րի նի գոր ծո ղու թյուն -
նե րի հետ կապ ված գան գա տարկ ման, ինչ պես
նաև հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի շուրջ
բռնա գան ձում ներ կա տա րե լու վե րա բեր յալ գոր -
ծե րին: Արդ յուն քում, կա րող ենք փաս տել, որ
պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար -
ման մար մին նե րի կող մից ըն դուն ված ակ տե րի
և գոր ծո ղու թյուն նե րի բո ղո քարկ ման այն պի սի
նեղ շրջա նակ էր սահ ման ված, ո րը ոչ մի կերպ
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6 Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատություների պաշտպանության մասին կոնվենցիան Եվրոպայի խորհրդի
անդամ պետությունների կողմից վավերացված միջազգային պայմանագիր է: Կոնվենցիան սահմանում է յուրաքանչյուր
անձի անքակտելի իրավունքներն ու ազատությունները և պարտավորեցնում Կոնվենցիան վավերացրած
պետություններին երաշխավորելու այդ իրավունքներն տվյալ պետության հսկողության տակ գտնվող յուրաքանչյուր
անձի համար: Այն կազմվել է 1950թ. և ուժի մեջ մտել 1953 թ. սեպտեմբերի 3-ից։

7 Տե՛ս Garcia de Enterria E., Hacia una nueva justicia administrativa. Civitas, Madrid, 1992, p 60.
8 17.06.1998թ. ընդունված ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը (ՀՕ-110-Ն) ուժը կորցրել է 09.04.2018թ.:
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չէր կա րող հա մե մատ վել վար չա րա րու թյան տար -
բեր դրսևո րում նե րի նկատ մամբ այ սօր ի րա -
կա նաց վող դա տա կան հսկո ղու թյան հետ:

Հատ կան շա կան է, որ վար չաի րա վա կան
բնույ թի վե ճե րի քննու թյու նը 1998թ. հու նի սի 17-
ին ըն դուն ված ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա -
րու թյան օ րենսգր քի 26-րդ գլ խով նա խա տես -
վեց ի րա կա նաց նել հա տուկ հայ ցա յին վա րույ -
թի շրջա նակ նե րում, ինչն ար դեն վկա յում էր
պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման
մար մին նե րի, դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց
հետ կապ ված վե ճե րի՝ բո վան դա կա յին և դա -
տա վա րա կան ա ռում նե րով մյուս դա տա կան վա -
րույթ նե րից հստակ ա ռանձ նաց ված լի նե լու մա -
սին: Միևնույն ժա մա նակ, կա րող ենք նկա տել,
որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քով սահ ման ված կար գով պե տա կան
մար մին նե րի և քա ղա քա ցի նե րի միջև վե ճե րի
լուծ ման գոր ծըն թաց նե րում վար չա կան դա տա -
վա րու թյան հա մընդ հա նուր սկզբունք նե րը չէին
կի րառ վում և վար չաի րա վա կան բնույ թի վե ճե -
րի քննու թյունն ա ռա վե լա պես վե րա բե րում էր
վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ
ակ տե րի հետ կապ ված գոր ծե րին: Դրա մա սին
էր վկա յում նաև «Դա տա րա նա կազ մու թյան մա -
սին» ՀՀ օ րեն քի9 3-րդ հոդ վա ծը, ո րով վար -
չաի րա վա կան վե ճե րի լուծ ման հա մար ա ռանձ -
նաց ված էր միայն վար չա կան ի րա վա խախ -
տում նե րի վե րա բեր յալ գոր ծեր քննե լը և լու ծե լը: 

Արդ յու նա վետ և գոր ծուն մե խա նիզմ նե րի ո -
րո նում նե րը հան գեց րին նրան, որ 2007թ. փետր -
վա րին Հա յաս տա նի Ազ գա յին ժո ղովն ըն դու նեց
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ -
րենս գիր քը, որն օ րենսդ րո րեն ար տա հայ տում
էր վար չա կան դա տա րան նե րի կազ մա վոր ման
վե րա բեր յալ Հա յաս տա նի քա ղա քա կան կամ քը`
սահ մա նե լով վար չա կան դա տա րան նե րի գործու -
նեու թյան հիմ քում ըն կած հիմ նա րար մո տե ցում -
նե րը10: Հիշ յալ օ րենսգր քով, որ պես մաս նա գի -
տաց ված դա տա րան, նա խա տես վեց Վար չական

դա տա րա նը, ո րը պետք է քններ նոր ՀՀ վար չա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես -
ված գոր ծե րը (3-րդ և 35-րդ հոդ ված ներ)11: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր -
քով ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց
հա մար լայն հնա րա վո րու թյուն ներ ստեղծ վե -
ցին բո ղո քարկ ման ա ռար կա դարձ նե լու վար -
չա կան մար մին նե րի կող մից ի րա կա նաց ված
գրե թե ցան կա ցած վար չա րա րու թյան դրսևո -
րում և դրա նով իսկ Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյու նում վար չա կան ար դա րա դա տու թյան
ինս տի տու տը լա տեն տա յին ար դա րա դա տու -
թյու նից վե րած վեց լիար ժեք, ա ռան ձին գոր ծող
ար դա րա դա տու թյան տե սա կի: 

Թեև վար չա կան ար դա րա դա տու թյան բնա -
գա վա ռում կա տար ված բա րե փո խու մը չա փա -
զանց կարևոր և բե կում նա յին էր, այ դու հան -
դերձ, իր մեջ պա րու նա կում էր ո րո շա կի թե րու -
թյուն ներ և բաց թո ղում ներ: Մաս նա վո րա պես,
մինչև 2010թ. գոր ծում էր վար չա կան դա տա -
րան նե րի եր կաս տի ճան հա մա կարգ՝ վե րաքըն -
նիչ ատ յա նի բա ցա կա յու թյամբ, ո րի արդ յուն -
քում, ո րոշ դեպ քե րում, ան ձանց հնա րա վո րու -
թյուն չէր ըն ձեռ վում բո ղո քարկ ման մի ջո ցով
հաս նե լու Վար չա կան դա տա րա նի կող մից թույլ
տրված դա տա կան սխալ նե րի վե րաց մա նը, քա -
նի որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան դի սա նա լով
«ի րա վուն քի դա տա րան»՝ ի րա կա նաց նում է օ -
րեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան ա պա հով մանն
ուղղ ված իր սահ մա նադ րաի րա վա կան ա ռա քե -
լու թյու նը և դրա կող մից դա տա կան գոր ծի վա -
րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ա ռա վել
նեղ ի րա վա կան և փաս տա կան հիմ քե րի առ կա -
յու թյամբ և գնա հատ մամբ: Դրա վե րա բեր յալ
դիր քո րո շում է ար տա հայ տել նաև Սահ մա նադ -
րա կան դա տա րանն իր 13.04.2010թ. թիվ ՍԴՈ-
873 ո րոշ մամբ՝ նշե լով, որ ա ռա վել նպա տա կա -
հար մար է խնդրին տալ դա տա րա նա կազ մա -
կան լու ծում ներ12: Արդ յուն քում, 2010թ. ստեղծ -
վեց Վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նը:
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9 18.06.1998թ. ընդունված «Դատարանակազմության մասին» ՀՀ օրենքն ուժը կորցրել է 18.05.2007թ.:
10 Տե՛ս Մուկուչյան Տ., «Մասնագիտացված դատարանները Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգում»,

«Դատական իշխանություն», Երևան, 2014թ., N 10-11, էջ 11:
11 Նախկինում գործող ՀՀ դատական օրենսգիրքն ընդունվել է 21.02.2007թ. և ուժը կորցրել՝ 09.04.2018թ.: ՀՀ

վարչական դատավարության առաջին օրենսգիրքն ընդունվել է 28.11.2007թ., իսկ ուժը կորցրել՝ 07.01.2014թ.:
12 Սահմանադրական դատարանի կողմից 13.04.2010թ. ընդունված թիվ ՍԴՈ-873 որոշմամբ արտահայտված

դիրքորոշումները հիմք են հանդիսացել 28.10.2010թ. ընդունված Հայաստանի Հանրապետության վարչական
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին թիվ ՀՕ-135-Ն օրենքի
ընդունման համար, որի արդյունքում՝ 01.12.2010թ. սկսած, գործում է Վարչական վերաքննիչ դատարանը:



2013թ. դեկ տեմ բե րի 5-ին Ազ գա յին ժո ղովն
ըն դու նեց նոր ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան
օ րենս գիր քը, ո րով վե րա փոխ վե ցին մի շարք
դա տա վա րա կան կա նոն ներ, վե րա նայ վե ցին
տար բեր դա տա վա րա կան վա րույթ նե րին վե -
րա բե րող կար գա վո րում ներ, մաս նա վո րա պես,
վե րաց վեց վճար ման կար գադ րու թյան վա րույ -
թը, սահ ման վե ցին քա ղա քա ցիա կան դա տա -
վա րու թյու նից տար բեր վող և վար չա կան դա -
տա վա րու թյա նը հա տուկ նոր կար գա վո րում -
ներ, վե րաց վե ցին գոր ծող հա կա սա կան դրույթ -
նե րը:

Ե թե 1995թ. և 2005թ. խմբագ րու թյուն նե -
րով Սահ մա նադ րու թյամբ չէր հի շա տակ վում
Վար չա կան դա տա րա նի մա սին, այլ նա խա -
տես վում էր, որ թվարկ վա ծից բա ցի օ րեն քով
կա րող են ստեղծ վել այլ դա տա րան ներ, ա պա
նույ նը չենք կա րող ա սել 2015թ. փո փո խու թյուն -
նե րով՝ Սահ մա նադ րու թյան մա սով: Մաս նա վո -
րա պես, վեր ջի նիս 163-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա -
սով սահ ման վե ցին Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյու նում գոր ծող դա տա րան նե րը՝ նե րա ռե -
լով նաև Վար չա կան դա տա րա նը: Մեր կար ծի -
քով՝ սահ մա նադ րա կան մա կար դա կով Վար -
չա կան դա տա րա նի վե րա բեր յալ ամ րագր մամբ
ար ձա նագր վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյու նում վար չա կան ար դա րա դա տու թյան՝ որ -
պես դա տա կան հա մա կար գի ան բա ժա նե լի մա -
սը կազ մե լու փաս տը, քան զի այ սու հետ դրա
գո յու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը հա վա սա րեց -
վեց ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան նե -
րին:

Այս պի սով՝ ամ փո փե լով հետ խորհր դա յին
Հա յաս տա նում վար չա կան ար դա րա դա տու թյան
ինս տի տու տի զար գաց ման դի նա մի կան՝ կա -
րող են փաս տել հետևյա լը.

1. Սկզբնա կան շրջա նում վար չա կան ար -
դա րա դա տու թյու նը, ընդ հա նուր առ մամբ, ըն -
կալ վեց որ պես հան րա յին իշ խա նու թյան մար -
մին նե րի կող մից ըն դուն ված վար չա կան ի րա -
վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ակ տե րի նկատ -
մամբ ի րա կա նաց վող դա տա կան հսկո ղու թյուն:
Վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ինս տի տու տի

զար գաց ման շուրջ 30 տա րի նե րի ըն թաց քում
բա վա կա նա չափ կա տա րե լա գործ վեց ՀՀ օ -
րենսդ րու թյու նը և դրա նով պայ մա նա վոր ված
ընդ լայն վե ցին վար չա կան ար դա րա դա տու թյան
ինս տի տու տի հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ հիմ նա -
կա նում սկսվե լով վար չա կան ի րա վա խախ տում -
նե րի վե րա բեր յալ ակ տե րի նկատ մամբ ի րա -
կա նաց վող դա տա կան հսկո ղու թյու նից և ներ -
կա յումս նե րա ռե լով վար չա կան ար դա րա դա -
տու թյան ժա մա նա կա կից ըն կալ ման հիմ քում
ըն կած կարևոր ուղ ղու թյուն նե րը:

2. Վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ինս -
տի տու տի զար գաց ման հա մա տեքս տում կա -
րե լի է ա ռանձ նաց նել եր կու փու լեր. ա ռա ջին
փուլ-նո րան կախ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան ծնուն դից մինչև 2008թ., երբ ֆոր մալ ա -
ռու մով գո յու թյուն չու նեին Վար չա կան դա տա -
րան ներ, և վար չա կան ար դա րա դա տու թյան
դերն ու նշա նա կու թյու նը կազ մում էին մե րօր յա
վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ըն դա մե նը մի
մա սը: Երկ րորդ փուլ-2008թ. սկսած, երբ ստեղծ -
վե ցին Վար չա կան դա տա րան ներ և վար չա -
կան ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման հա -
մար նա խա տես ված հա տուկ դա տա վա րու թյուն՝
ի րեն հա տուկ սկզբունք նե րով և գոր ծիք նե րով:

3. 2015թ. խմբագ րու թյամբ Սահ մա նադ -
րու թյամբ՝ սահ մա նադ րա կան մա կար դա կով
մյուս դա տա րան նե րի հետ մեկ տեղ Վար չա կան
դա տա րան նե րի առ կա յու թյան ամ րագ րու մը ցույց
տվեց դրա՝ բազ մամ յա գոր ծու նեու թյան արդ -
յու նա վե տու թյու նը և այ սու հետ՝ ան փո փո խե լիո -
րեն գո յու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Այս պի սով՝ ընդ հան րաց նե լով ամ բողջ վե -
րոգր յա լը, կար ծում ենք՝ վար չա կան ար դա րա -
դա տու թյան ինս տի տու տի ստեղծ ման պա հից
առ այ սօր ո րո շա կիո րեն փո փոխ վել է դրա ա -
ռա քե լու թյու նը և դա տա կան իշ խա նու թյան հա -
մա կար գում դերն ու նշա նա կու թյու նը՝ վե րած -
վե լով որ պես վար չա կան մար մին նե րի կող մից
ի րա կա նաց վող վար չա րա րու թյան նկատ մամբ
հա տուկ սկզբունք նե րի և գոր ծիք նե րի մի ջո ցով
հսկո ղու թյուն ի րա կա նաց նող ար դա րա դա տու -
թյան տեսակի:
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Մաս 1. Ճանապարհային նշանների
իրավական բնույթը

Ճա նա պար հա յին նշան նե րը պատ կա նում
են վար չա կան մար մին նե րի այն հայ տա րա րու -
թյուն նե րին, ո րոնց հետ մարդ կանց մեծ մասն
առնչ վում է ա մեն օր։ Բայց դրանք վար չա րա -
րու թյան մեջ ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն
ու նեն ոչ միայն քա նա կա կան տե սանկ յու նից,
այլ նաև ա ռաջ են քա շում վար չա կան ի րա վուն -
քի ու վար չա կան դա տա վա րու թյան բազ մա թիվ
դա սա կան հար ցեր։ Սույն հոդ վածն ընդ հա նուր
հա մա կար գա յին պատ կե րա ցում է տա լիս ճա -
նա պար հա յին նշան նե րի վե րա բեր յալ կարևոր
թե մա նե րի մա սին։

I. Նե րա ծու թյուն
Հա յաս տան յան ճա նա պարհ նե րի ցան ցը սեր -

տո րեն փոխ կա պակց ված է և ին տեն սի վո րեն
օգ տա գործ վում է ա մե նից ա ռաջ քա ղաք նե րի
ներ սում։ Ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան ի րա -
վուն քը՝ իբրև վտանգ նե րի կան խար գել ման հա -
տուկ ի րա վունք, նպա տակ ու նի ե րաշ խա վո րե լու
հե տիոտ նե րի և տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի
ան խա փան ու անվ տանգ երթևե կու թյու նը, ինչ -
պես նաև երթևե կու թյան անվ տան գու թյունն ու
հար մա րա վե տու թյու նը (ՃանԵրթԱնվ տանգՕ 1-
ին հոդ. 2-րդ մաս)։ Դրա հա մար Ճա նա պար հա -
յին երթևե կու թյան կա նոն նե րը1 (ՃԵԿ) պա րու -
նա կում են վար քի ընդ հա նուր և հա տուկ կա նոն -
ներ (4-165-րդ կե տեր), ո րոնք մատ նան շում են ո -
րո շա կի վե րա ցա կան, այ սինքն՝ ա նո րոշ թվով
մարդ կանց հա մար ա նո րոշ թվով դեպ քե րում գո -
յու թյուն ու նե ցող վտանգ նե րը։ Բայց քա նի որ
նյու թա կան օ րենս դի րը չի կա րող կար գա վո րում -

ներ նա խա տե սե լիս աչ քի ա ռաջ ու նե նալ մի կոնկ -
րետ փո ղո ցի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ուս -
տի ՀՀ Ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կազ -
մա կերպ ման կար գի2 (ՃանԵրթ Կազմ Կարգ) 19-
րդ կե տը լիա զո րում է ի րա վա սու մար մին նե րին
կոնկ րետ վտանգ նե րի կանխ ման նպա տա կով
ըն դու նել երթևե կու թյան ար գելք ներ կամ սահ -
մա նա փա կում ներ՝ ճա նա պար հա յին նշան նե րի
մի ջո ցով։ Այս գոր ծի քա կազ մը ա մե նօր յա վար -
չա րա րու թյան հա մար մեծ նշա նա կու թյուն ու նի։
Ճա նա պար հա յին նշան նե րը կարևոր դեր են խա -
ղում նաև հան րա յին ի րա վա կան հա րա բե րու -
թյուն նե րում, օ րի նակ. տրանս պոր տա յին մի ջոց -
նե րի տար հան ման դեպ քե րում, ո րոն ցում կա յա -
նումն ար գե լող նշա նը (հա մար 3.28, 3.29 և 3.30)
ի րա վա կան հիմք է ծա ռա յում վար չա կան հար -
կադ րան քի մի ջո ցի՝ փո խա րի նող գոր ծո ղու թյան
կի րառ ման հա մար (Վարչ ՀիմՕ 78-րդ հոդ. 2-րդ
մա սի «ա» կետ)։ Հա ճախ երթևե կու թյան մաս -
նա կից նե րը նաև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն
են հայ ցում ընդ դեմ ճա նա պար հա յին նշա նի, ո -
րով հետև նրանք չեն ցան կա նում հան դուր ժել
դրա նից բխող պա հան ջը կամ ար գել քը։

Ս տորև հա մա կար գա յին ձևով ներ կա յաց -
վում են ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան ի րա -
վուն քի հիմ նադ րույթ նե րը (II) և ճա նա պար հա յին
նշան նե րի հետ կապ ված վար չաի րա վա կան և
դա տա վա րա կան տար բեր խնդիր նե րը (III–V)։

II. Ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան ի րա -
վուն քի հիմ նադ րույթ նե րը

1. Ճա նա պար հա յին նշան նե րի տե սակ ները
Ճա նա պար հա յին նշան նե րի ի րա վա կան
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167-րդ կե տը տար բե րա կում է ճա նա պար հա յին
նշան նե րի ութ խումբ։ Նա խազ գու շաց նող նշան -
նե րը տե ղե կաց նում են ճա նա պար հի այն վտան -
գա վոր տե ղա մա սին մո տե նա լու մա սին, ո րով
երթևե կե լիս անհ րա ժեշտ է ձեռ նար կել ի րադ -
րու թյա նը հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ (օր.՝
հու շում եր կա թու ղա յին գծան ցի մա սին)։ Ա ռա -
վե լու թյան նշան նե րը սահ մա նում են խաչ մե -
րուկ նե րով, երթևե կե լի մա սե րի փոխ հա տում -
նե րով կամ ճա նա պարհ նե րի նեղ հատ ված նե -
րով անց ման հեր թա կա նու թյու նը (օր.՝ «գլխա -
վոր ճա նա պարհ» կամ «հան դի պա կաց երթևե -
կու թյան ա ռա վե լու թյուն»)։ Ար գե լող նշան նե րը
սահ մա նում կամ վե րաց նում են երթևե կու թյան
ո րո շա կի սահ մա նա փա կում ներ (օր.՝ վա զան -
ցի, շրջա դար ձի, կան գա ռի, կա յան ման ար գելք -
նե րը)։ Թե լադ րող նշան նե րը ցույց են տա լիս
երթևե կու թյան թույ լատ րե լի ուղ ղու թյուն նե րը,
նվա զա գույն ա րա գու թյու նը, ինչ պես նաև հե -
տիոտ նե րի և ո րոշ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե -
րի վա րորդ նե րի հա մար նա խա տե սում են երթևե -
կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը (օր.՝ ու ղիղ, շրջա նաձև
կամ հա մա տեղ երթևե կու թյուն պա հան ջող նշան -
նե րը)։ Հա տուկ թե լադ րան քի նշան նե րը սահ -
մա նում կամ վե րաց նում են երթևե կու թյան ո րո -
շա կի ռե ժիմ ներ (օր.՝ «ավ տո մայ րու ղի» կամ
«միա կողմ երթևե կու թյամբ ճա նա պարհ»)։ Տե -
ղե կատ վու թյան նշան նե րը տե ղե կաց նում են
բնա կա վայ րե րի և այլ օբ յեկտ նե րի տե ղա կայ -
ման, ինչ պես նաև սահ ման ված կամ ա ռա ջարկ -
վող երթևե կու թյան ռե ժիմ նե րի մա սին (օր.՝
«վթա րա յին կան գա ռի գո տի» կամ «օբ յեկ տի
(գետ, լիճ ևլն) ան վա նում»)։ Ս պա սարկ ման
նշան նե րը տե ղե կաց նում են հա մա պա տաս խան
օբ յեկտ նե րի գտնվե լու վայ րի մա սին (օր.՝ «հի -
վան դա նոց» կամ «սննդի կետ»)։ Լ րա ցու ցիչ
տե ղե կատ վու թյան նշան նե րը (ցու ցա նակ նե -
րը) ճշտում կամ սահ մա նա փա կում են այն նշան -
նե րի ազ դե ցու թյու նը, ո րոնց հետ կի րառ վում
են (օր.՝ «կա յան ման տևո ղու թյան սահ մա նա -
փա կում» կամ «բա ցի ծա ռա յո ղա կան ավ տո մո -
բիլ նե րից»): Սույն հոդ վա ծում ա ռանձ նա հա տուկ
ու շադ րու թյուն է հատ կաց վում թե լադ րող և ար -
գե լող նշան նե րին։

2. Ճա նա պար հա յին նշան նե րի ի րա վա -
կան հիմ քե րը և լ րա ցու ցիչ բնույ թը

ՃանԵրթ Կազմ Կար գի 19-րդ կե տը լիա զո -
րում է ճա նա պար հի ի րա վա սու մար մին նե րին
կի րա ռել ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կազ -
մա կերպ ման տեխ նի կա կան մի ջոց ներ՝ նե րառ -
յալ ճա նա պար հա յին նշան ներ։ Ընդ ո րում, ճա -
նա պար հա յին նշան նե րի մի ջո ցով երթևե կու թյու -
նը կար գա վո րե լու նպա տա կը տրանս պոր տա -
յին մի ջոց նե րի և հե տիոտ նե րի ան խա փան ու
անվ տանգ երթևե կու թյան ա պա հո վու մը և ճա -
նա պարհ նե րի թո ղու նա կու թյան մե ծա ցումն է
(կար գի 2-րդ կետ): Բայց ճա նա պար հա յին նշան -
նե րի ու այլ տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի (գծան -
շում, լու սա ցույց ներ, անվ տան գու թյան կղզյակ -
ներ և այլն) կի րա ռումն ու նի լրա ցու ցիչ (սուբ սի -
դիար) բնույթ, այն է՝ դրանք պետք է ներդր վեն
միայն այն տեղ, որ տեղ ՃԵԿ-ով սահ ման ված
վար քի ընդ հա նուր կա նոն ներն ան բա վա րար են
թվում երթևե կու թյու նը կար գա վո րե լու հա մար։

3. Ճա նա պար հի լիա զոր մար մին նե րը
Ճա նա պար հա յին երթևե կու թյու նը կազ մա -

կեր պե լու նպա տա կով ճա նա պար հա յին նշան -
ներ տե ղադ րե լու մա սին ո րո շում ըն դու նե լու
լիա զո րու թյուն ու նեն ՃանԵրթ Կազմ Կար գի 6-
րդ կե տում նշված մար մին նե րը։ Ընդ հա նուր օգ -
տա գործ ման պե տա կան ճա նա պարհ նե րի (բա -
ցա ռու թյամբ Երևան քա ղա քի) հա մար ճա նա -
պար հի լիա զոր մար մի նը ՀՀ տրանս պոր տի և
կա պի նա խա րա րու թյունն է (6-րդ կե տի «ա»
են թա կետ), Երևա նի ճա նա պարհ նե րի (այդ
թվում` քա ղա քով անց նող միջ պե տա կան և հան -
րա պե տա կան նշա նա կու թյան տա րան ցիկ ճա -
նա պարհ նե րի հատ ված նե րի) հա մար` Երևա նի
քա ղա քա պե տը (6-րդ կե տի «բ» են թա կետ),
ընդ հա նուր օգ տա գործ ման ոչ պե տա կան ճա -
նա պարհ նե րի և ոչ ընդ հա նուր օգ տա գործ ման
ճա նա պարհ նե րի հա մար` դրանց սե փա կա նա -
տե րե րը (6-րդ կե տի «գ» և «դ» են թա կե տեր)։

III. Ճա նա պար հա յին նշանն իբրև վար -
չա կան ակտ

1. Պատ մա կան զար գա ցու մը
Ճա նա պար հա յին նշան ներն այ սօր ան վի -

ճե լիո րեն հա մար վում են վար չա կան ակ տեր։3
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3 Գերմանիայի Դաշնային վերչական դատարանի որոշումներից տե՛ս BVerwGE 154, 365 Rn. 16; գիտական
գրականությունից տե՛ս, օրինակ, Maurer/Waldhoff, AllgVerwR, 2020, § 9 Rn. 35; Stelkens in Stelkens/Bonk/Sachs,
VwVfG, 2018, § 35 Rn. 330; Detterbeck, AllgVerwR, 2021, Rn. 471.
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Ընդ ո րում, դրանք վար չա կան ակ տեր են Վարչ -
ՀիմՕ 53-րդ հոդ. 1-ին մա սի 2-րդ պար բե րու -
թյան ի մաս տով։ Դրանք կար գա վո րում են փո -
ղո ցի՝ իբրև հան րա յին գույ քի օգ տա գոր ծու մը
հան րու թյան կող մից։4 Այդ պի սի վար չա կան ակ -
տե րը կոչ վում են ընդ հա նուր վար չա կան կար -
գադ րու թյուն ներ5 (գերմ. Allgemeinverfügung)։
Ճա նա պար հա յին նշան նե րը նաև տևա կան ներ -
գոր ծու թյուն ու նե ցող վար չա կան ակ տեր են,
ո րով հետև դրանք չեն սպառ վում մե կան գամ յա
պա հան ջով կամ ար գել քով, այլ տևա կան ժա -
մա նա կով կար գա վո րում են մի կոնկ րետ վայ րի
երթևե կու թյու նը։6

Ճա նա պար հա յին նշան նե րի ո րա կումն իբրև
վար չա կան ակ տեր եր կար ժա մա նակ վի ճե լի էր։
Նախ կի նում դրանք ա ռա վե լա պես հա մար վում
էին են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ակ տեր։7
Երբ 19-րդ դա րից 20-րդ դա րի անց ման ժա մա -
նակ Գեր մա նիա յում մե քե նա վա րե լը դար ձավ
շա տե րին հա սա նե լի, երթևե կու թյան՝ կոնկ րետ
վայ րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա -
վոր ված կար գա վո րում ներն ըն դուն վում էին, որ -
պես կա նոն, իբրև ոս տի կա նա կան ընդ հա նուր
բնույ թի հրա ման ներ (Polizeiverordnung), ո րոնք
սկզբնա կան շրջա նում ան գամ հրա պա րակ վում
էին նոր մա տիվ ակ տե րի հա մար նա խա տես ված
տե ղա կան պաշ տո նա կան տե ղե կագ րե րում
(örtliches Amtsblatt)։ Բայց քա նի որ դա երթևե -
կու թյան արդ յու նա վետ կար գա վոր ման հա մար
պրակ տիկ տե սանկ յու նից հար մար չէր, սկսե -
ցին փո ղոց նե րի վրա ցու ցա նակ ներ տե ղադ րել։
Ցու ցա նակ նե րի տե ղադ րու մը միա ժա մա նակ նե -
րա ռում էր երթևե կու թյան կար գա վոր ման ըն -
դու նու մը։8 Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին վար չա կան
դա տա րա նը նույն պես իր նախ կին ո րո շում նե -

րում ճա նա պար հա յին նշան նե րը հա մա րում էր
են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ակ տեր։9

2. Սահ մա նա զա տումն ի րա վա նոր մից.
«կոնկ րետ գոր ծի կար գա վո րում» հատ կա նի շը

Նոր մա տիվ ակ տե րից, ո րոնք պա րու նա -
կում են ի րա վա նոր մեր, վար չա կան ակ տի ո րո -
շիչ տար բե րու թյու նը «կոնկ րետ գոր ծի կար -
գա վո րումն» է (Վարչ ՀիմՕ 53-րդ հոդ. 1-ին
պարբ.)։ Ի րա վա նոր մը, հա կա ռա կը, պա րու նա -
կում է ընդ հա նուր ու վե րա ցա կան կար գա վո -
րում, այ սինքն՝ վե րա բե րում է ա նո րոշ թվով
դեպ քե րի և ա նո րոշ թվով ան ձանց։10 Ե թե ա -
ռան ձին ան ձանց վե րա բե րե լը դի տենք իբրև
կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման պար տա դիր
նա խա պայ ման, ա պա ճա նա պար հա յին նշան -
նե րը պետք է ո րակ վեն որ պես ի րա վա նոր մեր,
ո րով հետև դրանք ուղղ ված են երթևե կու թյան
բո լոր մաս նա կից նե րին։11 Բայց ճա նա պար հա -
յին նշան ներն իբրև են թաօ րենսդ րա կան նոր -
մա տիվ ակ տեր ո րա կելն ա ռա ջաց նում է ինչ -
պես ի րա վա կան, այն պես էլ գործ նա կան բար -
դու թյուն ներ։12 Գեր մա նա կան ի րա վուն քում ի -
րա վա նոր մե րը են թա կա են այս պես կոչ ված ա -
ռոչն չու թյան տե սու թյա նը, ըստ ո րի՝ հա կաի րա -
վա կա նու թյան դեպ քում դրանք ա ռո չինչ՝ ի
սկզբա նե (ex tunc) ան վա վեր են։13 Բայց երթևե -
կու թյան անվ տան գու թյան ու հար մա րա վե տու -
թյան հա մար ճա կա տագ րա կան կլի ներ, ե թե
ճա նա պար հա յին նշան ներն ի րենց հա կաի րա -
վա կա նու թյան դեպ քում ա ռո չինչ ու դրա նով՝ ոչ
պար տա դիր լի նեին։ Թեև հայ կա կան ի րա վուն -
քը հետևում է վե րաց նե լիու թյան տե սու թյա նը,
ըստ ո րի՝ հա կաի րա վա կան ի րա վա նոր մերն ի
սկզբա նե ան վա վեր չեն,14 այլ կորց նում են ի -
րենց վա վե րու թյու նը դա տա րա նի կող մից վե -
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4 Manssen, DVBl 1997, 633 (634); Maurer/Waldhoff, AllgVerwR, 2020, § 9 Rn. 35; Stelkens in Stelkens/Bonk/Sachs,
VwVfG, 2018, § 35 Rn. 330; Detterbeck, AllgVerwR, 2021, Rn. 471; այլ կարծիք Heckel, JuS 2011, 166 (167):

5 Տե՛ս Հովհաննիսյան, Ընդհանուր իրավագիտություն, էջ 160։
6 Տե՛ս, օրինակ, BVerwGE 138, 21 Rn. 18։ Տևական ներգործություն ունեցող վարչական ակտի հասկացության մասին

տե՛ս Stelkens in Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 2018, § 35 Rn. 223; Detterbeck, AllgVerwR, 2021, Rn. 516; Barczak, JuS
2018, 238 (243)։

7 Տե՛ս Kümper, JuS 2017, 731 (732):
8 Պատմական զարգացման մասին տե՛ս Wandschneider, Die Allgemeinverfügung in Rechtsdogmatik u. Rechtspraxis,

2009, 162 ff.։
9 Տե՛ս BVerwGE 6, 317 (319)։
10 Տե՛ս Հովհաննիսյան, Ընդհանուր իրավագիտություն, էջ 159-160։
11 Տե՛ս, օրինակ, Obermayer, NJW 1980, 2386 (2387).
12 Այս մասին մանրամասն տե՛ս Maurer/Waldhoff, AllgVerwR, 2020, § 9 Rn. 35.
13 Առնչության տեսության մասին մանրամասն տե՛ս Հովհաննիսյան, Ընդհանուր իրավագիտություն, էջ 137։
14 Տե՛ս Հովհաննիսյան, Ընդհանուր իրավագիտություն, էջ 137-138։



րաց վե լուց հե տո (ex nunc)։ Բայց այդ դեպ քում
ևս դա տա րա նի ո րո շումն ու ժի մեջ մտնե լու պա -
հից նշանն իր ու ժը կկորց նի երթևե կու թյան բո -
լոր մաս նա կից նե րի հա մար. ոչ ոք չի ու նե նա
դրանց հետևե լու պար տա կա նու թյուն։ Այս խնդի -
րը հաղ թա հա րե լու հա մար գեր մա նա կան դա -
տա կան պրակ տի կա յում և գի տա կան գրա կա -
նու թյան մեջ գե րիշ խող է դառ նում այն կար ծի -
քը,15 որ վար չա կան ակ տի հաս կա ցու թյան ի -
մաս տով կոնկ րետ դեպ քի կար գա վո րում են ոչ
միայն ան հա տա կան և կոնկ րետ, այլ նաև ընդ -
հա նուր և կոնկ րետ կար գա վո րում նե րը, այն է՝
ո րո շիչ է դեպ քի կոնկ րե տու թյու նը։16 Այդ պատ -
ճա ռով Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին վար չա կան դա -
տա րա նը ևս 1967 թվա կա նից սկսած ճա նա -
պար հա յին նշան նե րը ո րա կում է իբրև վար չա -
կան ակ տեր ընդ հա նուր վար չա կան կար գադ -
րու թյուն նե րի ձևով. դրանք պա րու նա կում են
մշտա պես կրկնվող պա հանջ ներ ու ար գելք ներ
մի կոնկ րետ վայ րի երթևե կու թյան հա մար և
փո խա րի նում են երթևե կու թյու նը կար գա վո րող
ոս տի կա նի հրա հանգ նե րին, ո րոնք ան վի ճե լիո -
րեն վար չա կան ակտ են։17 Վար չա կան ակտ լի -
նե լու կարևոր հետևան քը Վարչ ՀիմՕ 61-րդ
հոդ. 4-րդ մա սի կի րա ռե լիու թյունն է, այ սինքն՝
ճա նա պար հա յին նշան ներն ի րենց հա կաի րա -
վա կա նու թյան դեպ քում ևս մնում են ու ժի մեջ
ու շա րու նա կում են գոր ծել, և նրան ցից բխող
պա հանջ ներն ու ար գելք նե րը պար տա դիր են
երթևե կու թյան մաս նա կից նե րի հա մար։ Որ ճա -
նա պար հա յին նշան նե րը վար չա կան ակ տեր
են, այ սօր այլևս վի ճե լի չէ։18

3. «Վար չա կան մարմ նի ըն դու նած ո րո -
շում, կար գադ րու թյուն, հրա ման» հատ կա նի -
շը

Եր բեմն անհ րա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում
կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման հատ կա նի շի
փո խա րեն ման րա մասն ստու գել վար չա կան
ակ տի հաս կա ցու թյան մյուս հատ կա նիշ նե րը։

Օ րի նակ՝ կա րող է ար դեն հար ցա կան լի նել, թե
արդ յոք առ կա է վար չա կան մարմ նի ո րո շում,
կար գադ րու թյուն կամ հրա ման Վարչ ՀիմՕ 53-
րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-ին պարբ. ի մաս տով, երբ
ճա նա պար հա յին նշան նե րը տե ղադր վում են
ճա նա պարհ ներն սպա սար կող մաս նա վոր կա -
պա լա ռու կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից (տես
ՃանԵրթ Կազմ Կար գի 24-րդ կե տի 4-րդ պարբ.):
Այս տեղ ո րո շիչ նշա նա կու թյուն ու նի, թե արդ -
յոք ճա նա պար հա յին նշան տե ղադ րե լու մա սին
ո րո շու մը կա րող է վե րագր վել ճա նա պար հի
լիա զոր մարմ նին (տես ՃանԵրթ Կազմ Կար գի
19-րդ կե տը)։ Մաս նա վոր կազ մա կեր պու թյուն -
նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը նման դեպ քե րում ըն -
կալ վում են իբրև ճա նա պար հի լիա զոր մարմ նի
սուր հան դա կի գո ծո ղու թյուն ներ։19

Օ րի նակ ներ: Վար չա կան մարմ նի ըն դու -
նած ո րո շումն առ կա է նաև այն դեպ քում, երբ
ճա նա պար հի լիա զոր մար մի նը հա վա նու թյուն
է տա լիս փո ղո ցա յին տո նա կա տա րու թյուն անց -
կաց նող մաս նա վոր կազ մա կեր պու թյան ներ -
կա յաց րած ճա նա պար հա յին նշան նե րի պլա -
նին. վար չա կան մարմ նի ո րո շու մը չի բա ցա -
կա յում զուտ այն պատ ճա ռով, որ ճա նա պար -
հա յին նշան տե ղադ րե լու հիմ քում ըն կած է մաս -
նա վոր ան ձի ա ռա ջար կը։20 Նույն կերպ ճա նա -
պարհ ներն սպա սար կող մաս նա վոր կա պա լա -
ռու կազ մա կեր պու թյան գոր ծո ղու թյու նը պետք
է վե րագ րել ճա նա պար հի լիա զոր մարմ նին,
երբ լիա զոր մարմ նի ճշգրիտ ու հստակ ցու -
ցում նե րի պատ ճա ռով մաս նա վոր կազ մա կեր -
պու թյա նը ո րոշ ման ա զա տու թյուն չի մնում այն
հար ցում, թե արդ յոք, որ տեղ ու ինչ քան ժա մա -
նա կով նա պի տի ճա նա պար հա յին նշան տե -
ղադ րի փո ղո ցում։21

4. «Կար գա վո րում» հատ կա նի շը
Այ նու հետև պետք է ու շադ րու թյուն դրաձ -

նել, որ վար չա կան ակ տի ո րակ կա րող են ու -
նե նալ միայն այն ճա նա պար հա յին նշան նե րը,
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15 Տե՛ս Kümper, JuS 2017, 731 (732):
16 Տե՛ս Հովհաննիսյան, Ընդհանուր իրավագիտություն, 160-րդ էջի սխեման։
17 BVerwGE 27, 181 (183); BVerwG, NJW 1978, 656 (656); BVerwGE 59, 221 (224 ff).
18 Տե՛ս Milker, Jura 2017, 271 (273); Kintz, JuS 2011, 1022 (1027); Unger/Koemm, JuS 2012, 449 (452); Hong, Jura 2012, 773

(475)։
19 Տե՛ս Kümper, NJW 2016, 2356 (2356)։ Վարչական մարմինների հայտարարությունների դեպքում սուրհանդակության

մասին տե՛ս Stelkens in Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 2018, § 35 Rn. 61։
20 BVerwGE 154, 365 Rn. 11 ff.
21 Տե՛ս OLG Hamm, BeckRS 2015, 18648։
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ո րոնք պա րու նա կում են կար գա վո րում Վարչ -
ՀիմՕ 53-րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-ին պարբ. ի մաս -
տով, այն է՝ ի րա վա կան ա ռու մով պար տա դիր
կար գադ րու թյուն՝ պա հանջ կամ ար գելք։22 «Կար -
գա վո րում» հատ կա նի շը բա ցա կա յում է այն ճա -
նա պար հա յին նշան նե րում, ո րոնք սոսկ հու -
շում ներ են պա րու նա կում, այն է՝ նա խազ գու -
շաց նող, տե ղե կատ վու թյան և ս պա սարկ ման
նշան նե րի մեծ մա սում։23 Կա յա նումն ար գե լող
նշան նե րի (թիվ 3.28, 3.29 և 3.30) կար գա վոր -
ման բո վան դա կու թյու նը ոչ միայն դրանց գոր -
ծո ղու թյան տա րած քում մե քե նան կա յա նե լու
ար գելքն է, այլ նաև այդ նշան նե րը միա ժա մա -
նակ պա հան ջում են հե ռաց նել ար գել քին հա -
կա ռակ կա յան ված մե քե նան (այս պես կոչ ված
«մե քե նան հե ռաց նե լու պա հանջ», գերմ. «Weg-
fahrgebot»).24 Մե քե նան հե ռաց նե լու՝ այդ նշան -
նե րից բխող պար տա կա նու թյու նը մե քե նա նե -
րի տար հան ման դեպ քում հար կադ րա բար կա -
տար վում է փո խա րի նող գոր ծո ղու թյան մի ջո -
ցով (Վարչ ՀիմՕ 78-րդ հոդ. 2-րդ մա սի «ա»
կետ, 81-րդ հոդ.)։

5. Ճա նա պար հա յին նշան տե ղադ րե լու
մա սին լիա զոր մարմ նի ո րոշ ման և ճա նա -
պար հա յին նշա նը տե ղադ րե լու հա րա բե րակ -
ցու թյու նը

Շատ հա ճախ հենց «ճա նա պար հա յին
նշանն» է դիտ վում իբրև այն վար չա կան ակ -
տը, ո րը հիմք է ծա ռա յում հար կա դիր կա տար -
ման վա րույ թի հա մար կամ դառ նում է վար չա -
կան կամ դա տա կան կար գով վի ճարկ ման ա -
ռար կա։25 Բայց ար դեն այն փաս տը, որ ճա նա -
պար հա յին նշան նե րը տե ղադր վում են մաս նա -
վոր կա պա լա ռու կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող -
մից, հու շում է, որ ճա նա պար հա յին նշան տե -
ղադ րե լու մա սին լիա զոր մարմ նի ո րո շու մը՝ որ -
պես այդ պի սին (ՃանԵրթ Կազմ Կար գի 19-րդ
կետ), և ճա նա պար հա յին նշա նի տե ղադ րու մը
(ՃանԵրթ Կազմ Կար գի 24-րդ կե տի 4-րդ պարբ.)
եր կու ա ռան ձին ի րա վա կան գոր ծըն թաց ներ

են։ Ըստ էու թյան երթևե կու թյան կար գա վո րու -
մը և դրա նով իսկ՝ վար չա կան ակտն ըն դուն -
վում են ար դեն ճա նա պար հի լիա զոր մարմ նի
ո րոշ մամբ։ Դրա հի ման վրա ճա նա պար հա յին
նշա նի տե ղադ րումն այդ վար չա կան ակ տի մա -
սին ի րա զե կումն է երթևե կու թյան մաս նա կից -
նե րին26 (Վարչ ՀիմՕ 59-րդ հոդ.)։ Քա նի որ ճա -
նա պար հա յին նշա նից բխող պա հանջ նե րին
կամ ար գելք նե րին հետևե լու՝ երթևե կու թյան
մաս նա կից նե րի պար տա կա նու թյու նը ծա գում է
դրա տե ղադր ման պա հից, ուս տի երթևե կու -
թյան մաս նակ ցի տե սանկ յու նից հենց ճա նա -
պար հա յին նշանն է վար չա կան ակ տը, ան գամ
ե թե իս կա կան կար գա վո րումն ար դեն դրա նից
ա ռաջ ըն դուն վել է լիա զոր մարմ նի ո րոշ մամբ։
Ու քա նի որ ճա նա պար հա յին նշան նե րի հետ
կապ ված վե ճե րը, որ պես կա նոն, լուծ վում են
երթևե կու թյան մաս նակ ցի տե սանկ յու նից (նրա
մե քե նա յի տար հա նում, երթևե կու թյան սահ մա -
նա փակ ման վի ճար կում ևլն), ուս տի որևէ խնդիր
չկա վար չա կան ակտ ան վա նել հենց ճա նա -
պար հա յին նշա նը, ո րը հիմք է ծա ռա յում վար -
չա կան հար կադ րան քի մի ջոց կի րա ռե լու հա -
մար կամ ո րը վի ճարկ վում է։

Օ րի նակ. Կ-ն դա տա կան կար գով հա ջո -
ղու թյամբ վի ճար կում է հե ծան վա յին ա րա հետն
օգ տա գոր ծե լու՝ լիա զոր մարմ նի կող մից սահ -
ման ված պար տա կա նու թյու նը (նշան հա մար
4.4.1), բայց լիա զոր մար մինն աշ խա տան քա յին
ծան րա բեռն վա ծու թյան պատ ճա ռով վճռի հրա -
պա րա կու մից վեց ա միս անց էլ դեռ նշա նը չի
հե ռաց րել։ Պար տա վո՞ր է Կ-ն շա րու նա կել օգ -
տա գոր ծել հե ծան վա յին ա րա հե տը, և կա րո՞ղ է
նա կրկին վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նել հա -
ծան վա յին ա րա հետն օգ տա գոր ծե լու պար տա -
կա նու թյան դեմ։27

Վար չա կան դա տա րա նի վճռով վե րաց վել
է լիա զոր մամ նի ո րո շու մը (ՎարչԴՕ 125-րդ
հոդ. 1-ին մա սի 1-ին կետ), այն պես որ հե ծան -
վա յին ճա նա պարհն օգ տա գոր ծե լուն պար տա -
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22 «Կարգավորում» հատկանիշի հասկացության մասին տե՛ս Maurer/Waldhoff, AllgVerwR, 2020, § 9 Rn. 6; Detterbeck,
AllgVerwR, 2021, Rn. 445 ff.։

23 Rebler, NZV 2006, 113 (113 f.); Milker, Jura 2017, 271 (272).
24 BVerwG, NJW 1978, 656 (657); BVerwGE 102, 316 (319); BVerwG, NVwZ 1988, 623.
25 Տե՛ս BVerwGE 102, 316 (318); BVerwGE 138, 21 Rn. 15; Maurer/Waldhoff, AllgVerwR, 2020, § 9 Rn. 34; Milker, Jura 2017,

271 (272); Kintz, JuS 2011, 1022 (1027); Hong, Jura 2012, 473 (475)։
26 Տե՛ս Koehl, JuS 2012, 63 (65); Unger/Koemm, JuS 2012, 449 (453); VG Lüneburg, NZV 2016, 446։
27 Օրինակն ըստ Լյունեբուրգի վարչական դատարանի VG Lüneburg, NZV 2016, 446 որոշման։



վո րեց նող վար չա կան ակտն այլևս գո յու թյուն
չու նի։ Այ նուա մե նայ նիվ, Կ-ն չի կա րող ել նել
նրա նից, թե ինքն այլևս պար տա վոր չէ օգ տա -
գոր ծել հե ծան վա յին ա րա հե տը, ո րով հետև ճա -
նա պար հա յին նշա նը դեռ մնում է իր տե ղում։
Այս տեղ առն վազն պարզ չէ, թե արդ յոք ընդուն -
վել է ճա նա պար հի լիա զոր մարմ նի հա մա պա -
տաս խան նոր ո րո շում, ո րին հետևե լը պարտա -
դիր է նաև դրա ոչ ի րա վա չափ լի նե լու դեպ քում
(Վարչ ՀիմՕ 61-րդ հոդ.), թե ճա նա պար հա յին
նշա նը սոսկ այս պես կոչ ված թվաց յալ վար չա -
կան ակտ (Schein-Verwaltungsakt) է։28 Այդ պատ -
ճա ռով Կ-ի նոր հայ ցի թույ լատ րե լիու թյու նը չի
կա րող մերժ վել ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան
կա րի քի (Rechtsschutzedürfnis) բա ցա կա յու թյան
հիմ քով։ Կ-ն կա րող է ա ռա վել բա րեն պաստ -
ման դա տա վա րա կան սկզբուն քի (Grundsatz
der Meistbegünstigung) հի ման վրա ներ կա յաց -
նել կա՛մ վար չա կան ակ տի ա ռո չինչ լի նե լը ճա -
նա չե լու հայց (ՎարչԴՕ 69-րդ հոդ. 2-րդ մաս),
կա՛մ վի ճարկ ման հայց (ՎարչԴՕ 66-րդ հոդ.)։29

IV. Ճա նա պար հա յին նշան նե րի ի րա զե -
կումն ու ու ժի մեջ մտնե լը

1. Ի րա զե կումն իբրև վար չա կան ակ տի
ու ժի մեջ մտնե լու հիմք

Ճա նա պար հա յին նշա նը կա րող է երթևե -
կու թյան մաս նա կից նե րին միայն այն դեպ քում
մի ո րո շա կի վար քի պար տա վո րեց նել, երբ այն
ի րա վա կան ուժ ու նի։ Մաս նա վո րա պես, ճա նա -
պար հա յին նշա նը՝ իրբև Վարչ ՀիմՕ 78-րդ հոդ.
1-ին մա սի ի մաս տով որևէ գոր ծո ղու թյուն կա -
տա րե լուն կամ որևէ գոր ծո ղու թյան կա տա րու -
մից ձեռն պահ մնա լուն ուղղ ված վար չա կան
ակտ, կա րող է միայն ի րա վա կան ուժ ու նե նա -
լու դեպ քում հիմք ծա ռա յել «փո խա րի նող գոր -
ծո ղու թյուն» վար չա կան հար կադ րան քի մի ջո -
ցը կի րա ռե լու հա մար։

Գ րա վոր վար չա կան ակ տերն ու ժի մեջ են
մտնում, որ պես կա նոն, դրանց ըն դուն ման մա -
սին Վարչ ՀիմՕ 59-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված
կար գով ի րա զե կե լու հա ջորդ օր վա նից (Վարչ -
ՀիմՕ 60-րդ հոդ. 1-ին մաս), իսկ բա նա վոր և
այլ ձևի վար չա կան ակ տերն ու ժի մեջ են մտնում

այդ ակ տե րը հրա պա րա կե լու պա հից (Վարչ -
ՀիմՕ 60-րդ հոդ. 3-րդ մաս), ե թե դրանք ա ռո -
չինչ չեն (Վարչ ՀիմՕ 62-րդ հոդ. 2-րդ մաս)։
Զուտ հա կաի րա վա կա նու թյու նը չի խո չըն դո -
տում վար չա կան ակ տի ու ժի մեջ մտնելն ու
գոր ծե լը (Վարչ ՀիմՕ 61-րդ հոդ.)։ Վարչ ՀիմՕ
59-րդ հոդ. 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան
ակ տի ըն դուն ման մա սին վար չա կան մար մինն
սկզբուն քո րեն պետք է ի րա զե կի վար չա կան
վա րույ թի մաս նա կից նե րին (այս պես կոչ ված
ան հա տա կան ի րա զե կում)։ Վար չա կան վա -
րույ թի մաս նա կից ներն են վար չա կան ակ տի
հաս ցեա տե րը (այն ան ձը, ում նկատ մամբ վար -
չա կան մար մինն ըն դու նել է վար չա կան ակտ)
և եր րորդ ան ձինք (այն ան ձինք, ո րոնց ի րա -
վունք նե րը կա րող են շո շափ վել վար չա կան ակ -
տով) (Վարչ ՀիմՕ 21-րդ հոդ. 1-ին մաս)։ Բայց
ճա նա պար հա յին նշան նե րի դեպ քում ան հա -
տա կան ի րա զե կումն անհ նար է, ին չը հատ կա -
պես պարզ երևում է կա յա նումն ար գե լող շար -
ժա կան նշան նե րի դեպ քում։

Օ րի նակ. Հ-ն մե քե նա յի սե փա կա նա տեր
է։ Նա իր մե քե նան վա ղուց վա նից միշտ կա յա -
նում է իր տան դի մա ցի փո ղո ցի աջ հատ վա -
ծում։ Նա այդ պես է վար վում նաև 2021 թ. ապ -
րի լի 3-ին՝ հի վան դա նո ցում եր կու շա բա թով
ստա ցիո նար բուժ ման անց նե լուց ա ռաջ։ Փո ղո -
ցում շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ սկսե լուց
ա ռաջ փո ղո ցի լիա զոր մար մի նը 2021 թ. ապ -
րի լի 5-ին Հ-ի տան դի մա ցի հատ վա ծում ժա -
մա նա կա վո րա պես կա յա նումն ար գե լող նշան -
ներ է տե ղադ րում (նշան հա մար 3.28), ո րոնք
պի տի գոր ծեն 2021 թ. ապ րի լի 10-ից մինչև
ապ րի լի 13-ը։ Հ-ի մե քե նան միան գա մից տար -
հան վում է 2021 թ. ապ րի լի 10-ին։ Ի րա վա չա՞փ
է ե ղել տար հա նու մը (լու ծու մը տես ստորև IV.3.
կե տում)։

Վար չա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար -
ման ի րա վուն քը վար չա կան հար կադ րան քի մի -
ջոց նե րի թվում նա խա տե սում է փո խա րի նող
գոր ծո ղու թյու նը (Վարչ ՀիմՕ 78-րդ հոդ. 2-րդ
մա սի «ա» կետ)։ Դրա բնույթն այն է, որ որևէ
գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու վե րա բեր յալ վար -
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28 Ըստ Stelkens in Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 2018, § 35 Rn. 335՝ վարչական դատարանի՝ հայցը բավարարող վճիռը
գործնականում ուժի մեջ է մտնում միայն ճանապարհային նշանը հեռացնելու պահից։ Նույնը տե՛ս Kopp/Ramsauer,
VwVfG, 2016, § 35 Rn. 172։

29 Այդ մասին տե՛ս Würtenberger, VerwProzR, 2011, Rn. 272; Hufen, VerwProzR, 2021, § 18 Rn. 27.
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չա կան ակ տով նա խա տես ված պար տա կա նու -
թյու նը պար տա վոր ան ձի փո խա րեն կա տա -
րում է հար կա դիր կա տար ման մար մի նը (կամ
նրա հանձ նա րա րու թյամբ՝ մեկ ու րիշ անձ) (Վարչ -
ՀիմՕ 81-րդ հոդ.)։ Վար չա կան ակ տի հար կա -
դիր կա տար ման վա րույ թում պար տա վոր ան -
ձի գոր ծե լու պար տա կա նու թյան և, ըստ այդմ,
փո խա րի նող գոր ծո ղու թյան կի րառ ման կարևոր
նա խա պայ մա նը հար կա դիր կա տար ման են -
թա կա հրա մա յող վար չա կան ակ տի առ կա յու -
թյունն է (այս պես կոչ ված հիմ նա կան վար չա -
կան ակտ, գերմ. Grundverwaltungsakt30)։

Բեր ված օ րի նա կում փո խա րի նող գոր ծո -
ղու թյան հա մար իբրև հիմ նա կան վար չա կան
ակտ կա րող է ծա ռա յել կա յա նումն ար գե լող
նշա նում պա րու նակ վող «մե քե նան հե ռաց նե լու
պա հան ջը» (տես III.4.)։ Հ-ի հա մար մե քե նան
հե ռաց նե լու պար տա կա նու թյուն ստեղ ծե լու հա -
մար Հ-ն պար տա դիր պետք է ի րա զեկ վի այդ
վար չա կան ակ տի (կա յա նումն ար գե լող նշա նի)
մա սին, հա կա ռակ դեպ քում վար չա կան ակ տը
նրա հա մար ու ժի մեջ չի մտնի (Վարչ ՀիմՕ 60-
րդ հոդ.) և նրա հա մար պար տա դիր չի լի նի։

2. Ճա նա պար հա յին նշան նե րի մա սին
ան հա տա կա՞ն, թե՞ հրա պա րա կա յին ի րա զե -
կում

Վարչ ՀիմՕ 59-րդ հոդ. 1-ին մա սը նա խա -
տե սում է ի րա զեկ ման եր կու ե ղա նակ՝ հանձ -
նում (ան հա տա կան ի րա զե կում) կամ հրա պա -
րա կում (հրա պա րա կա յին ի րա զե կում)։ Ճա նա -
պար հա յին նշան նե րի մա սին ի րա զե կու մը
հանձն ման ե ղա նա կով ի սկզբա նե բա ցառ վում
է, ուս տի ի րա զե կու մը կա րող է կա տար վել միայն
հրա պա րակ ման ե ղա նա կով։ Ճա նա պար հա յին
նշան նե րը գրա վոր կամ բա նա վոր վար չա կան
ակ տեր չեն։ Դրանք այլ ձևի վար չա կան ակ -
տեր են Վարչ ՀիմՕ 54-րդ հոդ. 3-րդ մա սի ի -

մաս տով, քա նի որ ըն դուն վում են պատ կե րա -
յին նշան նե րի ձևով։ Դրանց մա սին ի րա զեկ -
ման հա մար գոր ծում է հրա պա րա կա յին ի րա -
զեկ ման՝ Վարչ ՀիմՕ 59-րդ հոդ. 7-րդ մա սով
նա խա տես ված ե ղա նա կը, այն է՝ այլ ձևի վար -
չա կան ակ տը հրա պա րակ վում է օ րեն քով նա -
խա տես ված որևէ տես քով դրա հաս ցեա տե րե -
րին ան մի ջա կա նո րեն տե սա նե լի, ըն կա լե լի կամ
որևէ այլ ձևով հա սա նե լի դարձ նե լու մի ջո ցով:
Ճա նա պար հա յին նշա նը փո ղո ցում տե ղադ րե լը
երթևե կու թյան մաս նա կից նե րին հա սա նե լի է
դարձ նում նշա նը տե սա նե լի ձևով։

Ճա նա պար հա յին նշան նե րի մա սին ի րա -
զեկ ման հրա պա րա կա յին ե ղա նա կի ըն դու նու -
մը հա մո զիչ է, նախ, այն պատ ճա ռով, որ ճա -
նա պար հա յին նշան նե րը «ո րո շա կի ան հա տա -
կան չա փա նիշ նե րով ա ռանձ նաց ված ան ձանց
որևէ խմբի» ուղղ ված վար չա կան ակտ, այն է՝
փո ղո ցի օգ տա գոր ծու մը կար գա վո րող ընդ հա -
նուր վար չա կան կար գադ րու թյուն են (Վարչ -
ՀիմՕ 53-րդ հոդ. 1-ին մա սի 2-րդ պարբ.), ո -
րոնց հա մար հրա պա րա կա յին ի րա զե կու մը ի -
րա զեկ ման ա ռա վել ող ջա միտ ե ղա նակն է։31

Ան հա տա կան ի րա զե կումն ան հա մա տե ղե լի կլի -
ներ նաև ճա նա պար հա յին նշա նի՝ իբրև տևող
վար չա կան ակ տի բնույ թի հետ, ո րով հետև ճա -
նա պար հա յին նշա նը ոչ թե մի քա նի ա ռան ձին
վար չա կան ակ տե րի հա մակ ցու թյուն, այլ մեկ
վար չա կան ակտ է։32 Բա ցի այդ, հրա պա րա կա -
յին ի րա զե կու մը հա մա հունչ է ճա նա պար հա յին
նշան նե րի՝ վտանգ նե րը կան խե լու գոր ծա ռույ -
թին. ե թե անհ րա ժեշտ լի ներ ան հա տա կան ի -
րա զե կում, ա պա ե րաշ խա վոր ված չէր լի նի
երթևե կու թյան նույն քան արդ յու նա վետ կա ռա -
վա րու մը։33

Շարունակությունը՝ հաջորդ համարում
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30 Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 2020, § 24 Rn. 29.
31 Stelkens in Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 2018, § 41 Rn. 153.
32 Տե՛ս Stelkens, NJW 2010, 1184 (1185)։
33 Hong, Jura 2012, 473 (476).



ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 170-րդ հոդ վա ծին
հա մա պա տաս խան «Սահ մա նադ րա կան դա -
տա րա նի ո րո շում նե րը և եզ րա կա ցու թյուն նե րը
վերջ նա կան են և ու ժի մեջ են մտնում հրա պա -
րակ ման պա հից»:

Ա կա մա հարց է ծա գում՝ արդ յո՞ք չի կա րող
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շու մը կամ
եզ րա կա ցու թյու նը լի նել հա կա սահ մա նադ րա -
կան: Կա րող է: Քա նի որ Սահ մա նադ րա կան
դա տա րա նի դա տա վոր նե րը մար դիկ են, ով -
քեր ու նեն տար բեր ո լորտ նե րի պո տեն ցիալ գի -
տա կան մտա ծե լա կերպ, երևույ թը ըն կա լե լու և
ի րա վա բա նո րեն վեր լու ծե լու տար բեր ու նա կու -
թյուն ներ և կա րո ղու թյուն ներ, «բա րո յա կա նու -
թյան ար ժե հա մա կար գի» տար բեր կրող ներ են
և ա մե նա կարևո րը՝ ու նեն տար բեր ակն կա լիք -
ներ՝ ոչ բա ցա սա կան ի մաս տով:

Եր կար ժա մա նակ մտա ծում էի գրե՞լ, թե՞
չգրել այս գի տա կան հոդ վա ծը: Եվ այդ պայ -
քա րում վեր ջա պես հաղ թեց ա ռա ջի նը՝ գրե -
լը:

Խնդ րում եմ ըն թեր ցո ղին նե րո ղա միտ լի -
նել հոդ վա ծը կար դա լիս և նկա տի ու նե նալ,
որ ես դա սա խոս եմ և քիչ թե շատ՝ գի տու -
թյան մարդ, ով որևէ քա ղա քա կան ու ժի ներ -
կա յա ցու ցիչ չէ, որևէ կու սակ ցու թյան ան դամ
չի և չի հա վակ նում որևէ պաշ տո նի: Ես ՀՀ
քա ղա քա ցի եմ, պե տա կա նա մետ, ան կախ
պե տու թյան ար ժե հա մա կար գի կրող, ին չը և
ս տի պում է ինձ գրել այս հոդ վա ծը:

Կար ծում եմ՝ բա վա կան դժվար է վեր լու ծել
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի, ինչ պես այ -
սօր են ա սում, «բարձր դա տա րա նի» կա յաց -
րած (հե ղա փո խա կան) ո րո շու մը՝ հա կա սահ մա -
նադ րա կա նու թյան տե սանկ յու նից:

Եվ այս պես՝ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա -
տա րա նը 2021թ. մար տի 26-ին ըն դուն ված ՍԴՈ-
1586 ո րոշ մամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան քրեա կան օ րենսգր քի 300.1 հոդ վա ծը ճա -

նա չեց ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 78-րդ և 79-րդ
հոդ ված նե րին հա կա սող և ան վա վեր:

Նման ո րոշ ման հիմք հան դի սա ցել է Երևան
քա ղա քի ա ռա ջին ատ յա նի ընդ հա նուր ի րա վա -
սու թյան դա տա րա նի ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի
300.1 հոդ վա ծի 1-ին մա սի՝ Սահ մա նադ րու թյա -
նը հա մա պա տաս խա նե լու հար ցը ո րո շե լու մա -
սին 2019թ. հու նի սի 21-ի դի մու մը, Ռո բերտ Քո -
չար յա նի 2019թ. մա յի սի 29-ի և հու նի սի 4-ի ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 300.1 հոդ վա ծը Սահ մա -
նադ րու թյան 72-րդ և 73-րդ հոդ ված նե րին և
2019թ. հու նի սի 21-ի ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի
300.1 հոդ վա ծին, Սահ մա նադ րու թյան 78-րդ և
79-րդ հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խա նու թյան
հար ցը ո րո շե լու դի մում նե րը:

Հարկ է նշել, որ Սահ մա նադ րա կան դա -
տա րան դի մող նե րը հայտ նել են տե սա կետ, ո -
րի հա մա ձայն ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 300.1
հոդ վա ծը չի հա մա պա տաս խա նում ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյան 72-րդ, 73-րդ, 78-րդ և 79-րդ
հոդ ված նե րին: Ըստ նրանց՝ քրեա կան օ րենսգր -
քի 300.1 հոդ վա ծը ձևա կերպ ված չէ բա վա րար
հստա կու թյամբ, ո րո շա կիու թյամբ և չի ա պա -
հո վում նոր մի կան խա տե սե լիու թյա նը ներ կա -
յաց վող պա հանջ նե րը ( Սահ մա նադ րու թյան 79-
րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը): Ո րո շա կի և կան -
խա տե սե լի չէ «ի րա վա կան հա մա կար գում սահ -
մա նադ րա կան նոր մի գոր ծո ղու թյան դա դա րե -
ցում» եզ րույ թը: «Ի րա վա կան հա մա կարգ» եզ -
րույ թը դի տար կե լով որ պես ի րա վա կան ակ տե -
րի (ոչ թե ակտ, այլ նորմ) (հա վե լու մը՝ Ժ.Ջ.) ամ -
բող ջու թյուն (այլ նաև ի րա վա հա րա բե րու թյուն -
նե րի) (հա վե լու մը՝ Ժ.Ջ.), նրանք կար ծում են,
որ նոր մի գոր ծո ղու թյան դա դա րե ցու մը տե ղի է
ու նե նում ակ տի փո փո խու թյամբ կամ ու ժը կորց -
նե լով:

Ըստ դի մո ղի՝ պարզ չէ նաև «Սահ մա նադ -
րա կան կարգ» եզ րույ թը պետք է դի տար կել որ -
պես ա վե լի բարդ և հա մընդգր կուն երևույթ, թե՞
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մեկ նա բա նել միայն Սահ մա նադ րու թյան ա ռան -
ձին հոդ ված նե րի շրջա նակ նե րում:

- 2008թ. առ կա չի ե ղել «փաս տա ցի դա -
դա րեն ի րա վա կան հա մա կար գում գոր -
ծո ղու թյու նից» ձևա կեր պու մը,

- առ կա են ե ղել 300 և 300.1 հոդ ված նե -
րի հան ցա կազ մե րի տար րե րի տար բե -
րու թյուն նե րը,

- վի ճարկ վող դրույթ նե րը 2008թ. «կա -
տար ման պա հին հան ցա գոր ծու թյուն չեն
հան դի սա ցել» և հետևա բար մե ղադ րան -
քի ա ռա ջադ րու մը, կա լա նա վոր ման կի -
րա ռու մը խախ տել են Սահ մա նադ րու -
թյան 72-րդ և 73-րդ հոդ ված նե րը:

Ըստ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի՝
1. նոր օ րեն քը ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան

տե սանկ յու նից ան ձանց ի րա վա կան վի ճա կը
վատ թա րաց նող օ րենք է,

2. տար բեր վում են դիս պո զի ցիա նե րը՝ նա -
խոր դը նեղ է, նո րը՝ լայն,

3. պարզ չէ, որ թվա կա նի Սահ մա նադ րու -
թյա նը հղում կա տա րել (1995, թե՞ 2005):

Կար ծում եմ, որ նշված «ան հաս կա նա լի նե -
րի» մա սին իս կա պես խե լա ցի, ի րենց գոր ծին
տի րա պե տող պաշտ պան ներն այն քան հա ճախ
են բարձ րա ձայ նել, որ դրանց բո լո րի մեկ նա -
բան ման հա մար անհ րա ժեշտ է գրել առն վազն
մի քա նի հոդ ված:

Նշենք միայն մեկ հան գա մանք, ե թե այդ
«ան հաս կա նա լի նե րի» քա նա կը պայ մա նա վոր -
ված է մեր «հար գար ժան» փաս տա բան նե րի
պրո ֆե սիո նալ և այլ շա հե րով, ա պա ինձ հա -
մար ան հաս կա նա լի են նման ո րոշ ման կա յաց -
ման ի րա վա կան, գի տա կան հիմ քե րը, ին չի հա -
մար էլ կփոր ձեմ մեկ նա բա նել մի քա նի էա կան
սահ մա նադ րաի րա վա կան կա տե գո րիա ներ:

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
ա ռա քե լու թյու նը

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ա ռա քե -
լու թյու նը սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու -
թյան ի րա կա նա ցումն է: Այն է՝ սահ մա նադ րա -
կան նոր մե րի կյան քի կոչ ման ա պա հո վում՝
այդ նոր մե րի բո վան դա կու թյա նը հա մա պա -
տաս խան: Այն ի րա կա նաց վում է բո լոր պե -
տա կան մար մին նե րի, պաշ տո նա տար ան -
ձանց կող մից ըն դուն ված ի րա վա կան նոր մե -

րի Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա -
նու թյան ա պա հով ման մի ջո ցով: Ս տաց վում
է, որ Սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան
նպա տա կը սահ մա նադ րա կա նու թյան ա պա -
հո վումն է, ին չը կա րե լի է դի տար կել որ պես
վեր ջի նիս բո վան դա կու թյուն:

Սահ մա նադ րու թյան նոր մե րը նորմ-
սկզբունք ներ են և ու նեն իմ պե րա տիվ բնույթ,
ին չը նշա նա կում է, որ վեր ջին ներս ան կախ
մեկ նա բա նո ղից, պետք է մեկ նա բան վեն և ի -
րաց վեն՝ ղե կա վար վե լով Սահ մա նադ րու թյան՝
որ պես երկ րի հիմ նա կան օ րեն քի ար ժե հա մա -
կար գով:

Սահ մա նադ րու թյան մա սին տե սու թյու նում
այն դիտ վում է որ պես պե տու թյան հիմ նա կան
օ րենք, որն օժտ ված է ե րեք հիմ նա կան ի րա -
վա կան հատ կա նիշ նե րով, այն է՝ սահ մա նադ -
րու թյու նը կար գա վո րում է ա ռա վել կարևոր հա -
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, օժտ ված է
բարձ րա գույն ի րա վա կան ու ժով և ըն դուն վում
ու փո փոխ վում է հա տուկ կար գով:

Կար ծում եմ, որ ժա մա նակն է սահ մա նադ -
րու թյան մա սին տե սու թյա նը տալ նոր բո վան -
դա կու թյուն:

Հարկ է նշել, որ առ այ սօր ի րա վա գի տու -
թյան մեջ սահ մա նադ րու թյան մա սին տե սու թյու -
նում տրված չէ այն հար ցի պա տաս խա նը, թե
ին չի՞ ու ժով է սահ մա նադ րու թյու նը օժտ վում վե -
րը նշված հատ կա նիշ նե րով: Կար ծում եմ, որ
այդ հար ցի պա տաս խա նը պետք է փնտրել Սահ -
մա նադ րու թյան՝ որ պես պե տու թյան հիմ նա կան
օ րեն քի ար ժե հա մա կար գի մեջ, ին չը, իմ կար ծի -
քով ու նի հետևյալ բո վան դա կու թյու նը.

ա) Սահ մա նադ րու թյու նը ժո ղովր դի միաս -
նա կան կամ քի սահ մա նադ րեց ման արդ յունքն
է, ին չը լե գի տի մաց վում և լե գա լաց վում է նաև
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մից իր կա -
յաց րած ո րո շում նե րով:

բ) Այդ կամ քի ու ժով է ամ րագ վում իշ խա -
նու թյան պատ կա նե լիու թյու նը ժո ղովր դին և վեր -
ջի նիս կող մից ի րեն պատ կա նող իշ խա նու թյան
ի րա կա նաց ման ձևե րի և մե թոդ նե րի (վար չա -
կար գի) ընտ րու թյան ի րա վուն քը: 

գ) Այդ կամ քի ու ժով է Սահ մա նադ րու թյու -
նը դառ նում երկ րի հիմ նա կան օ րենք, օժտ վում
ի րա վա կան բարձ րա գույն ու ժով և կար գա վո -
րում ա ռա վել կարևոր հա սա րա կա կան հա րա -
բե րու թյուն նե րը:
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դ) Այդ կամ քի ու ժով են սահ ման վում պե -
տու թյան սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք -
նե րը և այլ պե տաի րա վա կան ինս տի տուտ նե -
րի, այդ թվում նաև՝ սահ մա նադ րա կան դա տա -
րա նի կազ մա վոր ման կար գը, ի րա վա սու թյու նը
և այլն:

ե) Այդ կամ քի ու ժով է սահ ման վում մար դու
բարձ րա գույն ար ժեք լի նե լը և վեր ջին նե րիս
պաշտ պա նու թյան պար տա կա նու թյու նը պե տա -
կան հան րա յին իշ խա նու թյան կող մից:

զ) Սահ մա նադ րու թյունն ի վեր ջո պայ մա -
նա գիր է ժո ղովր դի և նրա կող մից ձևա վո րած
իշ խա նու թյան (պե տու թյան) միջև:

Այս տե ղից հետևում է, որ Սահ մա նադ րու -
թյամբ ամ րագր ված ար ժե քի՝ մար դու պահ պա -
նու մը պետք է լի նի ինչ պես պե տու թյան, այն -
պես էլ ցան կա ցած պե տա կան մարմ նի՝ այդ
թվում՝ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի և պաշ -
տո նա տար ան ձի գոր ծու նեու թյան հիմ նա կան
ա ռա քե լու թյու նը:

Այս նկա տա ռու մից ել նե լով էլ փոր ձենք վեր -
լու ծել-լու սա բա նել ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա -
տա րա նի կա յաց րած ՍԴՈ-1586 ո րոշ ման սահ -
մա նադ րա կա նու թյու նը, ին չի հա մար անհ րա -
ժեշտ է պա տաս խա նել հետևյալ հար ցե րին.

1. ի՞նչ է սահ մա նադ րա կան կար գը և ո րո՞նք
են սահ մա նադ րա կան կար գը բնու թագ րող հատ -
կա նիշ նե րը (տար րե րը),

2. ինչ քա նո՞վ են առ կա այդ բնու թագ րիչ նե -
րը 300 և 300.1 հոդ ված նե րում,

3. ինչ քա նո՞վ են ո րո շա կի և կան խա տե սե -
լի ձևա կերպ ված 300.1 հոդ վա ծը, և առ կա՞ են
ան կան խա տե սե լիու թյան հիմ քե րը,

4. հան ցա կազ մե րի տե սանկ յու նից կա՞ն ընդ -
հան րու թյուն ներ 300 և 300.1 հոդ ված նե րում:

Տար բեր պե տու թյուն նե րի, այդ թվում նաև
եվ րո պա կան սահ մա նադ րու թյուն նե րի վեր լու -
ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ վեր ջին նե րիս սահ -
մա նադ րու թյուն նե րում չի օգ տա գործ վում «Սահ -
մա նադ րա կան կար գի հի մունք ներ» եզ րույ թը,
այլ օգ տա գործ վում է «Պե տա կան կար գի հի -
մունք ներ» (Ֆին լան դիա, Շ վե դիա), «Հիմ նա -
կան դրույթ ներ» (Ս լո վա կիա, Ս լո վե նիա, Խոր -
վա թիա...), «Հիմ նա կան սկզբունք ներ» (Մոլ դո -
վա, Ռու մի նիա, Ի տա լիա և այլն), «Պե տա կան
սկզբունք ներ» (Մալ թա), «Պե տու թյան հի մունք -
ներ» (Ադր բե ջան) և այլն:

«Սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք ներ»

եզ րույ թը օգ տա գործ վում է Ռու սաս տա նի Դաշ -
նու թյան, Բե լա ռու սի, Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան սահ մա նադ րու թյուն նե րում:

Հարկ է նշել, որ ինչ պես օգ տա գոր ծող նե -
րը, այն պես էլ չօգ տա գոր ծող ներն ի րենց Սահ -
մա նադ րու թյուն նե րում սահ մա նում են այդ պե -
տու թյուն նե րի ի րա վա կան, ժո ղովր դա վա րա կան,
ինք նիշ խան, սո ցիա լա կան, աշ խար հիկ լի նե լը:
Այլ կերպ ա սած՝ այդ պե տու թյուն նե րի ժո ղո -
վուրդ նե րը ե րա զում և ու զում են ապ րել նման
ար ժե հա մա կարգ ու նե ցող պե տու թյուն նե րում:

Հարկ է նշել, որ բո լոր սահ մա նադ րու թյուն -
ներն էլ տար բեր բա ժին նե րում կամ գլուխ նե -
րում ամ րագ րում են ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի
300.1 հոդ վա ծով ամ րագր ված «Սահ մա նադ րա -
կան կարգ» հաս կա ցու թյու նը բնու թագ րող տար -
րե րը: (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 1-5-րդ հոդ ված
և 6-րդ հոդ վա ծի 1 մաս):

Ա կա մա հարց է ծա գում, ի՞նչ տար բե րու -
թյուն, թե որ գլխում կամ բաժ նում են ամ րագր -
վա ծայդ ար ժեք նե րը (նորմ-սկզբունք նե րը),
կարևորն այն է, որ դրանք որ դեգր ված և սահ -
մա նադ րո րեն ամ րագր ված նորմ-սկզբունք ներ
են, ո րոնք ու նեն իմ պե րա տիվ բնույթ, ին չը նշա -
նա կում է, որ վեր ջին ներս պար տա դիր են բո -
լոր քա ղա քա ցի նե րի և պաշ տո նա տար ան ձանց
հա մար և են թա կա են կա տար ման: 

Ժո ղո վուր դը սահ մա նադ րու թյամբ սահ մա -
նում է սահ մա նադ րա կան կար գի իր ի դեա լը՝
այն պետք է լի նի ի րա վա կան, ժո ղովր դա վա րա -
կան, ինք նիշ խան, սո ցիա լա կան (ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյան 1-ին հոդ ված), որ տեղ ին քը պետք է
լի նի իշ խա նու թյան կրո ղը և ինք նու րույն ո րո շի
վեր ջի նիս ի րա կա նաց ման ձևե րը (ՀՀ Սահ մանադ -
րու թյան 2-րդ հոդ ված), որ իշ խա նու թյան ցանկա -
ցած յու րա ցում հան ցա գոր ծու թյուն է, որ մար դը
բարձ րա գույն ար ժեք է, որ մար դու և քա ղա քա -
ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուննե -
րի հար գումն ու պաշտ պա նու թյու նը հան րա յին
իշ խա նու թյան պար տա կա նու թյունն է, որ հանրա -
յին իշ խա նու թյու նը սահ մա նա փակ ված է մարդու
և քա ղա քա ցու հիմ նա կան, բնա կան (ընդգ ծու մը՝
Ժ.Ջ.) ի րա վունք նե րով և ա զա տու թյուն նե րով՝ որ -
պես ան մի ջա կա նո րեն գոր ծող ի րա վունք (ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյան 3-րդ հոդ ված), որ պե տական
իշ խա նու թյու նը ի րա կա նաց վում է իշ խա նու թյուն -
նե րի տա րան ջատ ման հի ման վրա (ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյան 4-րդ հոդ ված), որ բո լոր պե տա կան
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մար մին նե րը, պաշ տո նա տար ան ձինք պետք է
գոր ծեն ի րենց լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կում
և օ րենք նե րի պա հանջ նե րին համա պա տաս խան
(ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ ված):

Դժ վար չէ նկա տել, որ ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 300.1 հոդ վա ծում ամ րագր ված «Սահ -
մա նադ րա կան կարգ» եզ րույթն իր մեջ պա րու -
նա կում է վե րը թվարկ ված բո լոր ար ժեք նե րը՝
հիմ նա րար դրույթ նե րը, ո րոնց բո լո րի առ կա -
յու թյան դեպ քում կա րող է առ կա լի նել սահ մա -
նադ րա կան կար գը, ին չը սահ մա նադ րա կան
պե տու թյան, ին չու ոչ՝ նաև սահ մա նադ րա կա -
նու թյան գրա վա կանն է:

Այս տե ղից հետևում է, որ վե րը թվարկ ված
ցան կա ցած տար րի դեմ ուղղ ված ոչ ի րա վա -
չափ գոր ծո ղու թյուն պետք է դիտ վի որ պես հան -
ցա գոր ծու թյուն: 

Վի ճարկ ման են թա կա չէ այն գա ղա փա րը,
որ Սահ մա նադ րու թյու նը իշ խա նու թյան կազ մա -
վոր ման և ֆունկ ցիա վոր ման ի րա վա կան բնույ -
թի պատ շաճ օ րի նա կա նա ցումն է քա ղա քա ցիա -
կան հա սա րա կու թյան սուբ յեկտ նե րի հետ հա -
րա բե րու թյուն նե րում1: Ս տաց վում է, որ սահ մա -
նադ րա կան կար գը ոչ այլ ինչ է, ե թե ոչ՝ լե գի տիմ
իշ խա նու թյան ո րո շա կի կա ռուց վածք, ընդ ո րում՝
միայն լե գի տիմ իշ խա նու թյան2 (ընդ գծու մը՝ Ժ.Ջ.),
ին չի բա ցա կա յու թյան հա մար էր պայ քա րում ժո -
ղո վուր դը քննարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում:

Սահ մա նադ րա կան կար գը, որ պես իշ խա -
նու թյան կա ռուց վածք դի տար կե լու դեպ քում ան -
ըն դու նե լի են «Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի», Քո -
չար յա նի շա հե րը պաշտ պա նող փաս տա բան նե -
րի, ինչ պես նաև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա -
րա նի այն պնդում նե րը, թե առ կա են «Սահ մա -
նադ րա կան կար գի չհստա կեց ված հա յե ցա -
կարգ», «Սահ մա նադ րու թյան 1-5-րդ հոդ ված նե -
րով կամ 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես -
ված որևէ նոր մի փաս տա ցի վե րա ցում», «նոր մի
կան խա տե սե լիու թյուն ա պա հո վող պա հանջ նե -
րի ոչ հստակ և ո րո շա կի առ կա յու թյուն» և այլն:

Ե թե Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի հա մար
ան հաս կա նա լի կամ պարզ չէ, ո րով հետև չի կա -
րո ղա նում գտնել որևէ եվ րո պա կան եր կիր (մինչ -

դեռ կա՝ Բե լա ռուս, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն),
ո րը սահ մա նել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված «Սահ -
մա նադ րա կան կար գի հի մունք ներ» սահ մա նադ -
րաի րա վա կան ինս տի տուտ, ա պա ՀՀ Սահ մա -
նադ րա կան դա տա րա նի պա րա գա յում ան հաս -
կա նա լի է, թե՞ ինչն է ան հաս կա նա լի: 

Այս պա րա գա յում ինձ հա մար ան հաս կա -
նա լի է.

1. ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը պար -
զա բա նե լու և ո րո շե լու էր ՀՀ քրեա կան օ րենսգր -
քի 300.1 հոդ վա ծի հա մա պա տաս խա նու թյու նը
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա՞ նը, թե՞ եվ րո պա կան պե -
տու թյուն նե րի սահ մա նադ րու թյուն նե րին,

2. Արդ յո՞ք ՀՀ որ պես ինք նիշ խան պե տու -
թյուն ի րա վունք չու նի սահ մա նե լու իր պատ կե -
րաց րած Սահ մա նադ րա կան կար գը,

3. Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վին դի մե լը հե -
տա գա կա յաց վե լիք ո րո շու մը հիմ նա վո րե լո՞ւ,
ար դա րաց նե լո՞ւ, թե՞ Սահ մա նադ րա կան դա տա -
րա նի սահ մա նադ րա գետ նե րի փոր ձի կամ մի
քիչ էլ կոմ պե տեն տու թյան պա կա սի արդ յունքն
էր:Նման ո րոշ ման հիմ քում այն է, որ Վե նե տի -
կի հանձ նա ժո ղո վի տված եզ րա կա ցու թյու նում
նշված են կամ հա մընդ հա նուր ճա նա չում ու նե -
ցող դրույթ ներ, կամ էլ եր կի մաստ հաս կա ցու -
թյուն ներ: Արդ յուն քում, գնա հա տո ղը ՀՀ Սահ -
մա նադ րա կան դա տա րանն է, ին չը կա րող էր
կա տա րել ինք նու րույն:

Փոր ձենք պար զա բա նել և հաս կա նալ ո րոշ
ան հաս կա նա լի սահ մա նադ րաի րա վա կան ինս -
տի տուտ նե րի և ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով սահ -
ման ված հան ցա կազ մե րի փո խա դարձ կա պը:
Վեր ջի նիս անհ րա ժեշ տու թյու նը պայ մա նա վոր -
ված է նախ և ա ռաջ Սահ մա նադ րա կան դա -
տա րա նի կող մից Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վին
ուղղ ված հար ցադ րու մով.

1. «Արդ յո՞ք Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի ան -
դամ պե տու թյուն նե րի քրեա կան օ րենք նե րում
«Սահ մա նադ րա կան կար գի դեմ ուղղ ված» հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րը պա րու նա կում են հղում ներ
սահ մա նադ րու թյուն նե րին կամ դրանց կոնկ -
րետ հոդ ված նե րին»,
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2. Ինչ պե՞ս են Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի
ան դամ պե տու թյուն նե րի վե րա բե րե լի ի րա վա -
կան ակ տե րում և, մաս նա վո րա պես, քրեա կան
օ րենք նե րում նկա րագր վում «Սահ մա նադ րա -
կան կարգ», «Սահ մա նադ րա կան կար գի տա -
պա լում», «իշ խա նու թյան յու րա ցում» եզ րույթ -
նե րը, և արդ յո՞ք առ կա են այդ եզ րույթ նե րի դա -
տա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րը,

3. Ո րո՞նք են հան ցա գոր ծու թյուն սահ մա -
նող օ րեն քին ներ կա յաց վող ո րո շա կիու թյան
պա հան ջի եվ րո պա կան չա փո րո շիչ նե րը,

4. Արդ յո՞ք Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի ան -
դամ պե տու թյուն նե րում առ կա է Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան քրեա կան օ րենսգր քի 300.1-
ին հոդ վա ծի բո վան դա կու թյա նը հա ման ման
հան ցա գոր ծու թյուն,

5. Ե թե ա յո, ա պա ո՞րն է ի րա վա կան ո րո -
շա կիու թյան տե սանկ յու նից լա վա գույն փոր ձը:

Դժ վար չէ նկա տել, որ Սահ մա նադ րա կան
դա տա րա նի հար ցադ րում ներն ու նե ցել են մեկ
հիմ նա կան նպա տակ՝ ստա նալ ա ռա ջադր ված
հար ցե րի սպա ռիչ պա տաս խան նե րը: Դրա փո -
խա րեն Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վը, չգտնե լով
Եվ րո պա կան մի պե տու թյան (ան տե սե լով Բե -
լա ռու սը և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նը), որ տեղ
սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված կլի ներ ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված «Սահ մա -
նադ րա կան կար գի հի մունք ներ» սահ մա նադ -
րաի րա վա կան ինս տի տուտ, նշում է, որ Վե նե -
տի կի հանձ նա ժո ղո վի ան դամ պե տու թյուն նե -
րում Սահ մա նադ րա կան կար գի հա յե ցա կար գը
գրե թե միշտ վե րագր ված է նրանց սահ մա նադ -
րու թյան ինս տի տու ցիո նալ կող մին, սահ մա նադ -
րա կան տար բեր սկզբունք նե րին՝ ինք նիշ խա -
նու թյա նը, ժո ղովր դա վա րու թյա նը, ի րա վա կան
պե տու թյա նը, օ րեն քի գե րա կա յու թյա նը, իշ խա -
նու թյուն նե րի տա րան ջատ մա նը և այլն:

Այս տե ղից հետևում է, որ Վե նե տի կի հանձ -
նա ժո ղովն ըն դու նում է, որ սահ մա նադ րա կան
կար գը կա ռուց վում է բո լոր եվ րո պա կան պե -
տու թյուն նե րի կող մից ըն դուն ված այն պի սի ար -
ժեք նե րի հի ման վրա, ինչ պի սիք սահ ման ված է
նաև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ: Այս դեպ քում
ի՞նչն է ան հաս կա նա լի: Կար ծում եմ՝ ան հաս կա -
նա լի ո չինչ չկա, երբ սուբ յեկ տը ու զում է հաս -
կա նալ որ պես մարդ, մարդ-մաս նա գետ, գի -
տու թյան ներ կա յա ցու ցիչ, ղե կա վար վե լով հա -
սա րա կու թյան և պե տու թյան շա հե րով, ան տե -

սե լով իր կու սակ ցա կան պատ կա նե լիու թյու նը
և ակն կալ վող ֆի նան սա կան և այլ շա հե րը:

Փոր ձենք հաս կա նալ ան հաս կա նա լի նե րը:
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով

սահ ման ված է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյու նը ինք նիշ խան, ժո ղովր դա վա րա կան, սո -
ցիա լա կան ի րա վա կան պե տու թյուն է (ընդ գծու -
մը՝ Ժ.Ջ.): Ի՞նչ է նշա նա կում ի րա վա կան պե տու -
թյուն: Այն է՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն
ար դեն ի րա վա կան է, նոր չի դառ նա լու այդ պի -
սին, որ ՀՀ-ում իշ խում է ի րա վուն քը (օ րեն քը),
որ մարդ-քա ղա քա ցին գնա հատ վում և պաշտ -
պան վում է որ պես բարձ րա գույն ար ժեք և այլն:

Հարց է ծա գում, երբ մար տի 1-ին ծե ծում և
գն դա կա հա րում էին մարդ կանց, ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյան 1-ին հոդ վա ծը գոր ծում էր, թե՞ դա -
դա րել էր գոր ծել: Պա տաս խա նը մեկն է՝ չէր
գոր ծում: Ե թե գոր ծեր՝ տե ղի չէր ու նե նա այն ա -
մե նը, ինչ տե ղի ու նե ցավ: Կա րե լի է հստակ ա -
սել, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը մար -
տի 1-ին որ պես ի րա վա կան պե տու թյուն գո յու -
թյուն չու ներ:

Պետք է տար բե րել ի րա վա կան, այդ թվում
նաև՝ Սահ մա նադ րա կան նոր մի «դե յու րե» (ի -
րա վա պես) և «դե ֆակ տո» (փաս տա ցի) դա դա -
րե ցում հաս կա ցու թյուն նե րը: ՀՀ Սահ մա նադ -
րու թյան 1-ին հոդ վա ծը «դե յու րե» կար, բայց
«դե ֆակ տո»՝ ոչ, այ լա պես չէր ի րա կա նաց վի
մարդ կանց ոչն չա ցու մը, այլ կերպ ա սած՝ սահ -
մա նադ րա կան այդ նոր մի գոր ծո ղու թյու նը ի -
րա վա կան հա մա կար գում դա դա րեց վել էր, ին -
չը և հան դի սա նում է 300.1 հան ցա կազ մը բնու -
թագ րող օբ յեկ տիվ կող մի տար րե րից մե կը:

Կար ծում եմ՝ ճիշտ չեն նրանք, ով քեր նոր -
մի դա դա րե ցում ա սե լով հաս կա նում են միայն
վեր ջի նիս փո փո խում կամ վե րա ցում: Որ պես
կա նոն նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը կորց -
նում են ի րենց ի րա վա կան ու ժը և դա դա րում
են գոր ծել.

1. երբ լրա նում է ի րա վա կան նոր մի ժամ -
կե տը,

2. երբ փո փոխ վում են այն հան գա մանք -
նե րը, ո րոնք կան խամ տած ված, հաշ վարկ ված,
ծրագ րա վոր ված դրվել են նոր մի ըն դուն ման
հիմ քում,

3. երբ նոր մի պաշ տո նա կան փո փո խու մը
կամ ճա նա չու մը հա կա սահ մա նադ րա կան է,

4. երբ փաս տա ցի վե րա նում է:
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Մի ջազ գա յին պայ մա նագ րի ու ժի մեջ մտնե -
լը, ո րին հա կա սում է ներ պե տա կան նոր մը3:
Թվարկ ված հիմ քե րից միայն երկ րորդն է, որ
քննարկ վող հար ցի շրջա նակ նե րում պար զա -
բան ման կա րիք ու նի: Նման հիմ քեր ձևա վոր -
վե ցին դեռևս այն ժա մա նակ, երբ 2003թ. Սահ -
մա նադ րա կան հան րաք վեն ձա խող վեց և սահ -
մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի նա խա գի -
ծը, որն, ըստ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի
նախ կին դա տա վոր Ֆ. Թոխ յա նի, շատ ա վե լի
ժո ղովր դա վա րա կան բո վան դա կու թյուն ու ներ,4
քան 2005թ. Սահ մա նադ րա կան նա խա գի ծը,
չըն դուն վեց քվո րու մը չա պա հո վե լու պատ ճա -
ռով: Ք վո րու մի շե մը 1/3-ը 1/4-ով փո խա րի նե -
լու պատ ճառ հան դի սա ցավ նաև այն, որ Սահ -
մա նադ րա կան դա տա րա նը 2003թ. մար տի 5-
ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան նա խա -
գա հի (Ռ. Քո չար յա նի) ընտ րու թյան արդ յունք -
նե րը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծով ո րո շում
կա յաց րեց՝ քաջ գի տակ ցե լով, որ ժո ղովր դի
վստա հու թյունն իշ խա նու թյան լե գի տիմ լի նե -
լու նկատ մամբ կաս կա ծե լի է5, ին չի ա պա ցույցն
էր մեկ տար վա ըն թաց քում վեր ջի նիս պարզ -
ման հա մար վստա հու թյան հան րաք վեի անց -
կաց ման Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի պա -
հան ջի ամ րագ րու մը ո րոշ ման մեջ, ո րը ցա վոք
այդ պես էլ մնաց թղթի վրա գրված և չի րա կա -
նաց ված:

Վե րոգր յա լը հիմք է հան դի սա նում եզ րա -
կաց նե լու, որ հենց նշված (ոչ միայն) հան գա -
մանք ներն էլ հիմք ե ղան 2008թ. մար տի 1-ի
շարժ ման հա մար, ո րի նպա տակն էր հենց այդ
և նման հան գա մանք նե րի վե րա ցու մը, հան գա -
մանք ներ, ո րոնց բա ցա սա կան հետևանք նե րի
կրո ղը հայ ժո ղո վուրդն է և հայ պե տա կա նու -
թյու նը: Մար տի 1-ի պատ ճառ նե րը պետք է
փնտրել ոչ միայն նա խա գահ՝ Ռ. Քո չար յա նի
գոր ծո ղու թյուն նե րում. մար տի 1-ին փոխ վել էին
շատ հան գա մանք ներ (ո րոնց քննար կու մը այս
հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում հար կա վոր չէ), ո -
րոնք և հիմք հան դի սա ցան Սահ մա նադ րա կան
կար գի հի մունք նե րը սահ մա նող նոր մե րի, ես

կա սեի՝ Սահ մա նադ րու թյան ամ բող ջու թյամբ
վերց րած կեն սա գործ ման դա դա րեց մա նը:

Դա դա րե ցում ա սե լով պետք է հաս կա նալ
նաև նոր մի գոր ծո ղու թյան «դե ֆակ տո»-փաս -
տա ցի դա դա րե ցում: Երբ ա սում ենք սահ մա -
նադ րա կան նոր մի դա դա րե ցում, ա պա պետք է
հաս կա նալ ոչ թե նոր մի վե րա ցում ընդ հան րա -
պես, այլ նոր մի տվյալ պա հին, տվյալ ի րա վի -
ճա կում չգոր ծե լը, չկար գա վո րե լը, չներ գոր ծե լը,
ի րա վա կան ներ գոր ծու թյուն չու նե նա լը, չաշ խա -
տե լը, ինչ պես ա սում են ո մանք, սահ մա նադ -
րա կան ի րա վա կան նոր մին չեն թարկ վե լը, ին չը
տե ղի ու նե ցավ մար տի 1-ին:

Նույն տրա մա բա նու թյամբ պետք է մեկ -
նա բա նել ցան կա ցած հան ցա գոր ծու թյուն: Ան -
ձի կող մից հան ցա գոր ծու թյան կա տա րե լը ոչ ի -
րա վա կան նոր մի գոր ծո ղու թյան դա դա րեց ման,
այլ տվյալ նոր մի դե ֆակ տո չգոր ծե լու, չներ -
գոր ծե լու, չաշ խա տե լու արդ յունքն է:

Շա րադ րան քը վկա յում է այն մա սին, որ ի -
րա վա կան նոր մը դա դա րում է գոր ծե լուց ոչ
միայն նրա վե րաց մամբ կամ փո փոխ մամբ (դե
յու րե), այլ նաև ո րո շա կի հան գա մանք նե րի առ -
կա յու թյամբ (դե ֆակ տո):

Սահ մա նադ րա կան կար գը բնու թագ րող
հա ջորդ նորմ սկզբուն քը Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան՝ որ պես ժո ղովր դա վա րա կան պե -
տու թյան ամ րագ րումն է, այն է.

ա) Ժո ղո վուրդն է իշ խա նու թյան աղբ յու րը
և կ րո ղը,

բ) Ժո ղո վուրդն է ո րո շում ի րեն պատ կա -
նող իշ խա նու թյան ի րա կա նաց ման ձևե րը և ի -
րա կա նաց նող նե րին, այն, ինչ ու զում էր կա տա -
րել ժո ղո վուր դը մար տի 1-ին:

Հարկ է նշել, որ ժո ղո վուր դը կա րող է սխալ -
վել իր ընտ րու թյու նը կա տա րե լիս և ի րա վունք
ու նի իր սխալն ուղ ղե լու: Պե տու թյան պար տակա -
նու թյունն է ա պա հո վել իշ խա նու թյու նը ժո ղովրդին
վե րա դարձ նե լու, ժո ղովր դի կող մից իր սահ մա -
նադ րա կան ի րա վունք նե րի վերա կանգ նու մը:
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3 Տե՛ս Юридический энциклопедический словарь, под. ред. заслуженного деятеля науки РФ, док. юр. наук, проф.
А.В. Малько, М. Проспект, 2018, стр.55.

4 Տե՛ս Ֆ. Թոխյան, ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ. ընդհանուր խմբագրությամբ. Գ. Հարությունյանի և
Ա. Վաղարշյանի, Երևան, Իրավունք, 2010թ. էջ 1065:

5 Տե՛ս Ж. Джангирян. Легитимная государственная власть гарант конституционализме. Конституционное и муниципальное
право, М. изд. юрист 2013., Նոր «Գլաձորը» գիտության բավիղներում, Լեգիտիմ պետական իշխանությունը՝ որպես
սահմանադրականության գրավական, Եր., 2013թ., էջ 9-36:



Ժո ղովր դաիշ խա նու թյան սկզբուն քի ի րաց -
ման հիմ նախնդ րի ու սում նա սիր ման տե սանկ -
յու նից հարկ է ու սում նա սի րել վեր ջի նիս ի րա -
վա կան կար գա վոր ման մե խա նիզ մը, քա նի որ
ժո ղովր դի կամ քի ար տա հայտ ման հիմ նա կան
և նշա նա կա լի ձևե րը ար տա ցոլ ված են ի րա վա -
կար գա վո րում նե րի տես քով:

Գի տու թյան մեջ ի րա վա կան կար գա վոր -
ման մե խա նիզ մի ներ քո հաս կա նում են միաս -
նու թյան և փոխ գոր ծակ ցու թյան մեջ գտնվող
բո լոր այն ի րա վա կան մի ջոց նե րը (մե խա նիզ մի
տար րե րը), ո րոնց օգ նու թյամբ ի րա կա նաց վում
է ի րա վա կան կար գա վո րու մը։1 Է.Պ. Գ րի գո նի -
սը հստա կեց նում է ի րա վա կան կար գա վոր ման
մե խա նիզ մի ի րա վա կան մի ջոց նե րի ամ բող ջու -
թյու նը՝ ընդգ ծե լով ի րա վուն քի նոր մե րը, ի րա -
վա հա րա բե րու թյուն նե րը, ի րա վա կան մշա կույ -
թը, ի րա վա գի տակ ցու թյու նը2:

Ա ռա վել հա ջող է Ա.Վ. Մալ կո յի բնո րո շու -
մը. «Ի րա վա կան կար գա վոր ման մե խա նիզ մը
ա ռա վել կազ մա կերպ ված ի րա վա կան մի ջոց -
նե րի հա մա կարգ է, որն ուղղ ված է այն խո չըն -
դոտ նե րի հաղ թա հար մա նը, ո րոնք կանգ նած
են ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի շա հե րի բա վա -
րար ման ճա նա պար հին»:3 Այս հե ղի նակն ընդգ -
ծում է այդ ի րա վա կան մի ջոց նե րի կազ մա կերպ -
վա ծու թյան բարձր մա կար դա կը, երկ րորդ՝ մատ -
նան շում է այդ կազ մա կերպ վա ծու թյան վերջ -
նա կան նպա տա կը՝ ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի
շա հե րի բա վա րա րու մը, որն իր հեր թին կոչ ված
է ա պա հո վե լու հա մա ժո ղովր դա կան շա հե րը։

Այս պի սով՝ ժո ղովր դաիշ խա նու թյան ի րաց -
ման սահ մա նադ րաի րա վա կան մե խա նիզ մի
ներ քո՝ մենք հաս կա նում ենք ՀՀ Սահ մա նադ -
րու թյան և օ րենսդ րու թյան մեջ ամ րագր ված
միաս նա կա նու թյան և փոխ գոր ծակ ցու թյան մեջ
գտնվող այն ի րա վա կան մի ջոց նե րի հա մա կար -
գը, ո րոն ցով հնա րա վոր է ժո ղովր դաիշ խա նու -
թյան փաս տա ցի ի րա ցու մը։ Իսկ ժո ղովր դի կամ -
քի ար տա հայտ մանն ուղղ ված ի րա վա կան մի -
ջոց նե րի գոր ծո ղու թյան նպա տա կը, ի հար կե,
նրա շա հե րի բա վա րա րումն է:

Սահ մա նադ րու թյան 2-րդ հոդ վա ծի բո վան -
դա կու թյու նից հետևում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի -
նե րի շա հե րի և պա հանջ մունք նե րի բա վա րար -
ման ի րա վա կան մի ջոց նե րը եր կուսն են՝ ան մի -
ջա կան կա մար տա հայ տու թյուն և պե տա կան
կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին -
նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց մի ջո ցով կա -
մար տա հայ տու թյուն:

Վե րա դառ նա լով ի րա վուն քի ի րաց ման հիմ -
նա հար ցին՝ հարկ է նշել, որ տե սու թյան մեջ ի -
րա վուն քի ի րա ցու մը, որ պես կա նոն, ըն կալ վում
է 4 տար բեր ձևե րի մի ջո ցով՝ ի րա վուն քի պահ -
պա նում, կա տա րում, օգ տա գոր ծում, կի րա ռում:4

Ի րա վուն քի կի րա ռու մը ի րա վուն քի ի րաց -
ման այն ե զա կի ձևն  է, ո րի դեպ քում որ պես
սուբ յեկտ հան դես է գա լիս իշ խա նա կան ո րո -
շա կի լիա զո րու թյուն նե րով օժտ ված մար մի նը,
քա նի որ այս դեպ քում ի րա վուն քի ի րա ցումն
ա պա հով վում է ի րա վա կի րառ ակ տի մի ջո ցով:
Ժո ղովր դի շա հե րի և պա հանջ մունք նե րի բա -

58

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

2
8

  2
0

2
2

1 Алексеев С.С. Общая теория права, В двух томах, Том второй, Москва, 1982, С. 9, Румынина В.В., Клименко А.В.,
Теория государства и права: Методическое пособие, Москва, 2002, С. 290, Черданцев А.Ф., Теория государства и
права: Учебник для вузов, Москва, 2001, С. 350

2 Григонис Э.П., Теория государства и права: Курс лекций, Санкт-Петербург, 2002, С. 182.
3 Теория государства и права, Курс лекций, Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько, Москва, 1997, С. 625.
4 Վաղարշյան Ա., Պետության և իրավունքի տեսություն-2, Երևան 2011, էջ 270, Խրոպանյուկ Վ.Ն., Պետության և

իրավունքի տեսություն, թարգմանությամբ Խ. Հարությունյանի, Երևան 1997, էջ 306, Ղամբարյան Ա., Մուրադյան Մ.,
Պետության և իրավունքի տեսություն: Ուսումնական ձեռնարկ, 3-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևան, 2018,
էջ 484, Խաչատրյան Ս., Պետության և իրավունքի տեսություն, հարցեր և պատասխաններ, Երևան, 2008, էջ 124-125:

ԱՐՄԱՆ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության ավագ իրավաբան
____________________________________________________________________________________________________________

ÄàÔàìð¸²ÆÞÊ²ÜàôÂÚ²Ü êÎ¼´àôÜøÆ Æð²òØ²Ü àðàÞ
îºê²Î²Ü ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºð



59

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

վա րա րու մը ի րա վա կի րառ մար մին նե րի մի ջո -
ցով ի րա կա նաց վում է միջ նոր դա վոր ված կեր -
պով:

Իսկ ա հա ի րա վուն քի ի րաց ման այլ ձևե րը՝
ի րա վուն քի պահ պա նու մը, կա տա րու մը և օգ -
տա գոր ծու մը ի րա վուն քի ան մի ջա կան ի րաց -
ման ձևեր են և բ նո րոշ են ինչ պես իշ խա նա -
կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտ ված մար մին նե -
րին, այն պես էլ՝ քա ղա քա ցի նե րին:5

Քա ղա քա ցի նե րի ուղ ղա կի (ան մի ջա կան)
կա մար տա հայ տու թյու նը դրսևոր վում է գլխա -
վո րա պես օգ տա գոր ծե լու ձևով, քա նի որ քա -
ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցու թյու նը, օ րի նակ, ընտ -
րու թյուն նե րին, հան րաք վեին կամ ան մի ջա կան
ժո ղովր դաիշ խա նու թյան այլ ձևե րին քա ղա քա -
ցու ի րա վունքն է, ին չը են թադ րում է հա մա պա -
տաս խան վար քա գիծ դրսևո րե լու հնա րա վո րու -
թյուն, այլ ոչ թե պար տադր ված գոր ծո ղու թյուն։ 

Միևնույն ժա մա նակ չի կա րե լի ուղ ղա կի
ժո ղովր դաիշ խա նու թյան ի րա ցու մը դի տար կել
միայն որ պես հա մա պա տաս խան ի րա վուն քի
օգ տա գոր ծում կամ հա մա պա տաս խան ի րա -
վուն քից օգտ վե լու գոր ծըն թաց։ Ցան կա ցած ի -
րա վուն քի ի րա ցում անհ նար է ա ռանց հա մա -
պա տաս խան պար տա կա նու թյուն նե րի առ կա -
յու թյան։ Ինչ պես նշում է Վ.Ս. Ներ սես յան ցը՝ ի -
րա վուն քի երկ կողմ (տրա մադ րող-պար տա վո -
րեց նող) բնույ թի ու ժով ի րա վաի րաց նող սուբ -
յեկ տի կող մից իր ի րա վուն քի օգ տա գոր ծումն
ամ բող ջու թյամբ և մշ տա պես պետք է հա մա -
տեղ վի նրա կող մից ո րո շա կի պար տա կա նու -
թյուն նե րի կա տար մամբ:6 Օ րի նակ՝ նա խընտ -
րա կան քա րոզ չու թյուն ի րա կա նաց նե լով (ի րա -
վուն քի օգ տա գոր ծում)՝ թեկ նա ծուն կամ կու -
սակ ցու թյու նը ստիպ ված է լի նում ձեռն պահ
մնալ օ րենսդ րու թյամբ ար գել ված գոր ծո ղու -
թյուն ներ կա տա րե լուց, միա ժա մա նակ նա խընտ -
րա կան քա րոզ չու թյան ըն թաց քում, ինչ պես նաև
քվեար կու թյան նա խորդ օ րը և ք վեար կու թյան
օ րը թեկ նա ծու նե րին, ընտ րու թյուն նե րին մաս -
նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րին ար գել վում է ան -
ձամբ կամ նրանց ա նու նից կամ որևէ այլ ե ղա -

նա կով ընտ րող նե րին ան հա տույց կամ ար տոն -
յալ պայ ման նե րով տալ (խոս տա նալ) դրամ,
սննդամ թերք, ար ժեթղ թեր, ապ րանք ներ կամ
մա տու ցել (խոս տա նալ) ծա ռա յու թյուն ներ:7 Ինչ -
պես տես նում ենք, տվյալ դեպ քում հա մա տեղ -
վում են ի րա վուն քի օգ տա գոր ծու մը և ի րա վուն -
քի (ի րա վա նոր մի պա հան ջի) պահ պա նու մը: 

Մեկ այլ դեպք՝ ի րաց նե լու հա մար ընտր վե -
լու ի րենց ի րա վուն քը՝ կու սակ ցու թյուն նե րը կամ
թեկ նա ծու նե րը պար տա վոր են բա ցել նա խընտ -
րա կան հիմ նադ րամ («ՀՀ ընտ րա կան օ րենս -
գիրք» սահ մա նադ րա կան օ րենք, 26-րդ հոդ -
ված, 1-ին մաս): Այս դեպ քում ի րա վուն քի օգ -
տա գործ ման հետ հա մա տեղ վում է սահ ման -
ված ի րա վուն քի (ի րա վա նոր մով սահ ման ված
պար տա կա նու թյան) կա տա րու մը:

Այս պի սով՝ քա ղա քա ցի նե րի կող մից ի րենց
իշ խա նու թյան արդ յու նա վետ ի րա ցու մը Սահ -
մա նադ րու թյամբ և օ րենսդ րու թյամբ վե րա պահ -
ված ի րա վունք նե րի օգ տա գործ ման ձևով հնա -
րա վոր է միայն ի րա վուն քի ի րաց ման այլ ձևե -
րի՝ պահ պան ման և կա տար ման հետ հա մա -
տեղ:

Նա խորդ դա րի գի տա կան քննար կում նե -
րում հա ճախ քննարկ ման ա ռար կա էր հան դի -
սա նում ժո ղովր դաիշ խա նու թյան ան մի ջա կան
և ներ կա յա ցուց չա կան ձևե րի հա րա բե րակ ցու -
թյան հար ցը: Եվ հատ կա պես, սո վե տա կան
միու թյան ժա մա նա կաշր ջա նում գի տու թյան մեջ
իշ խում էր այն տե սա կե տը, որ ժո ղովր դաիշ -
խա նու թյան ի րաց ման հիմ նա կան ձևը ներ կա -
յա ցուց չա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյու նն է:

Ի հար կե, ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու -
թյանն այս պի սի երկ րոր դա կան կար գա վի ճա -
կում դի տար կե լը հա կա սում է ժո ղովր դի ինք -
նիշ խա նու թյան գա ղա փա րին: Ներ կա յա ցուց -
չա կան մար մին նե րի գոր ծու նեու թյունն անհ նար
է ա ռանց քա ղա քա ցի նե րի ուղ ղա կի կա մար -
տա հայ տու թյան: Պե տա կան իշ խա նու թյան մար -
մին նե րը և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման
մար մին նե րը ի րենց սահ մա նադ րա կան լիա զո -
րու թյուն նե րը ստա նում են ու ղիղ ժո ղովր դաիշ -
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6 Ներսեսյանց Վ.Ս., Իրավունքի և պետության տեսություն, Երևան, 2001, էջ 244
7 «ՀՀ ընտրական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենք, ընդ. 25.05.2016թ., ՀՀՊՏ 2016.05.30/42(1222) Հոդ.456,

հոդված 19, մաս 6:



խա նու թյան ճա նա պար հով: Չ նա յած այն հան -
գա ման քին, որ իր ի րա վա կան բո վան դա կու -
թյամբ ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյու նը
հան դի սա նում է ա ռաջ նա յին, հան րա յին իշ խա -
նու թյան մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան շրջա -
նակ նե րը՝ ի տար բե րու թյուն ան մի ջա կան ժո -
ղովր դաիշ խա նու թյան ի րաց ման ձևե րի, զգա -
լիո րեն ա վե լի լայն են և կ րում են մշտա կան
բնույթ: Ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան
արդ յու նա վետ ի րա ցումն ուղ ղա կիո րեն կախ -
ված է ներ կա յա ցուց չա կան մար մին նե րից, ո -
րոնց գոր ծա ռույթ նե րից մեկն այն պի սի նոր մա -
տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մշա կումն ու ըն դու -
նումն է, ո րոնք կար գա վո րում են քա ղա քա ցի -
նե րի կող մից ի րենց իշ խա նու թյան ի րաց ման
ըն թա ցա կար գը:

Ժո ղովր դի կող մից իշ խա նու թյան ան մի ջա -
կան ի րա կա նա ցումն, ան շուշտ, ա ռա վե լա պես
հա մա պա տաս խա նում է «ժո ղովր դաիշ խա նու -
թյուն» սահ ման մա նը։ Սա կայն, միևնույն ժա -
մա նակ, նման մե թո դը լայ նո րեն չի կա րող կի -
րառ վել. ա ռա ջին հեր թին՝ ան բա վա րար օ պե -
րա տի վու թյան պատ ճա ռով, իսկ երկ րորդ հեր -
թին այն պատ ճա ռով, որ պե տա կան քա ղա քա -
կա նու թյան բազ մա թիվ հար ցե րի լու ծու մը պա -
հան ջում է հա տուկ գի տե լիք ներ: 

Ակն հայտ է, որ ժո ղովր դաիշ խա նու թյան
սկզբուն քը ոչ միայն են թադ րում է քա ղա քա ցի -
նե րին նշա նա կա լի հար ցե րի վե րա բեր յալ պար -
բե րա բար դի մե լու գոր ծըն թաց, այլև այն բխում
է պե տա կան կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում քա -
ղա քա ցի նե րի և հան րա յին իշ խա նու թյան մար -
մին նե րի միջև մշտա կան կա պե րի օբ յեկ տիվ
անհ րա ժեշ տու թյու նից։ Ել նե լով նման մո տե ցու -
մից՝ ժո ղովր դաիշ խա նու թյան տե սու թյան կենտ -
րո նա կան գա ղա փար նե րից մե կը պետք է հա -
մա րել ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դաիշ խա նու -
թյան գա ղա փա րը։

Մենք գտնում ենք, որ ժո ղովր դաիշ խա նու -
թյան որևէ ձևի ա ռաջ նա հեր թու թյան մա սին
խո սե լը նպա տա կա հար մար չէ: Թե՛ ան մի ջա -
կան, թե՛ ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դաիշ խա -
նու թյու նը ու նեն և՛ ա ռա վե լու թյուն ներ, և՛ թե րու -

թյուն ներ, ուս տի եր կուսն էլ խիստ անհ րա ժեշտ
են, դրան ցից յու րա քանչ յու րը լու ծում է ինք նու -
րույն խնդիր և այն պի սի ըն թա ցա կար գե րով, ո -
րոնք չեն կա րող լուծ վել այլ ե ղա նա կով: Դրանք
փոխլ րաց նում են միմ յանց, գոր ծում են միաս -
նա կա նո րեն, և ժո ղովր դաիշ խա նու թյան սկզբուն -
քի զար գա ցու մը հնա րա վոր է միայն ներ կա յա -
ցուց չա կան և ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու -
թյան ներ դաշ նակ հա մադր մամբ։ Ի վեր ջո, հենց
ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան ինս տի -
տուտ ներն են հան դի սա նում ներ կա յա ցուց չա -
կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան աղբ յուրն ու հիմ -
քը:

Ո րոշ գիտ նա կան ներ ուղ ղա կի ժո ղովր դաիշ -
խա նու թյան ինս տի տուտ նե րի թի վը սահ մա նա -
փա կում են։ Այս պես, օ րի նակ, Վ.Ն. Ռու դեն կոն
ան մի ջա կան կա մար տա հայ տու թյան ձևե րին է
դա սում այն ինս տի տուտ նե րը, ո րոնք կար գա -
վո րում են քա ղա քա ցի նե րի կող մից կա ռա վար -
չա կան ո րո շում նե րի ըն դու նու մը և քա ղա քա ցի -
նե րի ի րա վաս տեղծ գոր ծու նեու թյու նը, և այն
ինս տի տուտ նե րը, ո րոնք ա պա հո վում են քա -
ղա քա ցի նե րի ուղ ղա կի մաս նակ ցու թյու նը հան -
րա յին իշ խա նու թյան հա մա կար գի ձևա վոր մա -
նը։ Հե տա զո տո ղի կար ծի քով՝ ու ղիղ ժո ղովր -
դա վա րու թյան ինս տի տուտ նե րի գլխա վոր բնու -
թագ րա կան չա փա նիշ նե րից մե կը հան րա յին-
իշ խա նա կան ո րո շում նե րի հա մա պար տա դի րու -
թյունն է, ո րը հնա րա վոր չկա տար ման դեպ -
քում ա պա հով ված է պե տա կան հար կադ րան -
քի ու ժով: Իսկ ա հա այլ ինս տի տուտ նե րը՝ հան -
րա հա վաք ներ, եր թեր, ցույ ցեր, հան րագ րեր,
Վ.Ն. Ռու դեն կոն դի տար կում է որ պես ինս տի -
տուտ ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս խո սել միայն
քա ղա քա ցի նե րի և իշ խա նու թյան հա մա գոր -
ծակ ցու թյան մա սին8:

Յու.Ա. Դմիտ րիե վը և Վ.Վ. Կո մա րո վան
ուղ ղա կի ժո ղովր դաիշ խա նու թյու նը դի տար կում
են որ պես ժո ղովր դի կամ նրա մի մա սի իշ խա -
նու թյան ան մի ջա կան ի րաց ման ե ղա նակ նե րի
և մի ջոց նե րի հա մա կարգ, ո րոնք բա ցա ռում են
իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րի փո խան ցու մը
որևէ մար մին նե րի կամ ան ձանց:9
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8 Руденко В.Н., Методология исследования институтов прямой демократии в современном обществе, Правоведение,
2003, № 4, С. 51, էլ. ռեսուրս՝ https://elibrary.ru/download/elibrary_23135504_77325265.pdf, հղումն ըստ՝ 18.01.2022թ.

9 Дмитриев В.А., Комарова В.В., Правовое содержание института референдума и его место в системе непосредственной
демократии в Российской Федерации, Право и жизнь, 1995, номер 7-ой, С. 52.
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Լ.Ա. Նուդ նեն կոն կար ծում է, որ ան մի ջա -
կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան մե թո դը հան րա -
յին ի րա վուն քի հիմ նա կան՝ իմ պե րա տիվ մե -
թոդն է10: Բայց հե ղի նա կը ժո ղովր դաիշ խա նու -
թյան ո լոր տում չի բա ցա ռում նաև դիս պո զի -
տիվ մե թո դի կի րա ռու թյու նը:

Մեր կար ծի քով՝ ժո ղովր դի շա հե րի ար տա -
հայտ ման այն ձևե րը, ո րոնք ըն դուն վել են քա -
ղա քա ցի նե րի կող մից, սա կայն չեն են թադ րում
այդ ո րո շում նե րի պար տա դի րու թյուն, չի կա րե -
լի բա ցա ռել ուղ ղա կի ժո ղովր դաիշ խա նու թյան
ինս տի տուտ նե րի թվից: Դիս պո զի տիվ մե թոդն,
ինք նին, չի վկա յում այդ ինս տի տուտ նե րի ա -
նարդ յու նա վետ լի նե լու մա սին, դրանք ի րա պես
ազ դում են հան րա յին իշ խա նու թյան մար մին -
նե րի ո րո շում նե րի ձևա վոր ման վրա: Պատ գա -
մա վոր նե րի և քա ղա քա ցի նե րի միջև հա րա բե -
րու թյուն նե րը ևս կա ռուց վում են դիս պո զի տիվ
հի մունք նե րով: 

Ս.Ա. Ա վագ յա նը ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ -
խա նու թյու նը դի տար կում է որ պես իմ պե րա -
տիվ և խորհր դատ վա կան ինս տի տուտ նե րի ամ -
բող ջու թյուն, ո րոնց մի ջո ցով ժո ղո վուրդն ար -
տա հայ տում է իր կամ քը, ի րա կա նաց նում է պե -
տա կան իշ խա նու թյու նը և տե ղա կան ինք նա -
կա ռա վա րու մը:11

Դ.Մ. Բայ մա խա նո վա յի կար ծի քով՝ ան մի -
ջա կան ժո ղովր դա վա րու թյու նը բնու թագր վում
է նրա նով, որ բնակ չու թյունն ուղ ղա կիո րեն, ա -
ռանց միջ նորդ մար մին նե րի և այլ կա ռույց նե -
րի, մաս նակ ցում է պե տու թյան և հա սա րա կու -
թյան կա ռա վար մա նը՝ կա տա րե լով տար բեր
կա ռա վար չա կան գոր ծո ղու թյուն ներ (քվեար կու -
թյուն, քննար կում, ո րո շում նե րի ըն դու նում, վե -
րահս կո ղու թյուն և այլն), ո րոն ցից ո մանք իմ -
պե րա տիվ և պար տա դիր են պե տա կան և հա -
սա րա կա կան կյան քի բո լոր մաս նա կից նե րի հա -
մար, իսկ մյուս ներն ու նեն ա ռա ջար կու թյան
կամ խորհր դատ վա կան բնույթ:12

Դ.Վ. Շոմ նի կո վան ա ռա ջար կում է, ըստ ի -
րա վա բա նա կան ու ժի, տար բե րա կել ան մի ջա -

կան ժո ղովր դա վա րու թյան ձևեր, ո րոնց ըն -
թաց քում կա յաց վում է պե տա կան իշ խա նու -
թյան մար մին նե րի կող մից կա տար ման հա մար
պար տա դիր ո րո շում և ան մի ջա կան ժո ղովր -
դա վա րու թյան ձևեր, ո րոնց ըն թաց քում կա յաց -
վում է պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի
կող մից դի տարկ ման, ու սում նա սիր ման հա մար
պար տա դիր ո րո շում:13

Մեր հա մոզ մամբ՝ թեև խորհր դատ վա կան
բնույթ ու նե ցող ինս տի տուտ նե րի դեպ քում ա -
ռա վել հա ճախ վերջ նա կան ո րո շումն ըն դու -
նում է պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա -
ռա վար ման ի րա վա սու մար մի նը, սա կայն դա
չի նշա նա կում, որ այդ մար մին նե րը կա րող են
հաշ վի չնստել մե ծա մաս նու թյան ար տա հայ -
տած կար ծի քի հետ և ըն դու նել այն պի սի ո րո -
շում, ո րը կհա կա սի նրանց կամ քին: Տվ յալ
դեպ քում ի րա վա սու մարմ նի ընտ րու թյանն է
թողն վում հա մա պա տաս խան ո րոշ ման կոնկ -
րետ ձևա կեր պու մը, ո րը, սա կայն, պետք է ար -
տա ցո լի ժո ղովր դի կամ քը և ոչ թե խե ղաթ յու րի
այն:

Հե տաքր քիր է Վ.Վ. Կո մա րո վա յի կող մից
ա ռաջ քաշ ված ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա -
նու թյան ձևե րի դա սա կար գու մը: Հե ղի նա կը
տար բե րա կում է. 1) Իմ պե րա տիվ բնույթ ու նե -
ցող՝ ժո ղովր դի կամ նրա մի մա սի կող մից իշ -
խա նու թյան ան մի ջա կան ի րա կա նաց ման ե ղա -
նակ ներն ու մի ջոց նե րը՝ հան րաք վեն, ընտ րու -
թյուն նե րը, հետ կան չը. 2) Կար գա վո րիչ բնույթ
ու նե ցող՝ իշ խա նու թյան մար մին նե րի իշ խա նա -
կան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման «ուղ ղու -
մը»՝ քա ղա քա ցիա կան ի րա վաս տեղծ նա խա -
ձեռ նու թյուն նե րը, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն -
նե րի գոր ծու նեու թյու նը, քա ղա քա ցի նե րի հա -
վաք նե րը, քա ղա քա ցի նե րի ժո ղով նե րը, քա ղա -
քա ցի նե րի դի մում նե րը, ընտ րող նե րի պա տիժ -
նե րը, ներ կա յա ցուց չա կան մար մին նե րի պատ -
գա մա վոր նե րի և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար -
ման ընտ րո վի պաշ տո նա տար ան ձանց հաշ -
վետ վու թյուն նե րը, տա րած քա յին հա սա րա կա -
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կան ինք նա կա ռա վա րու մը. 3) Խորհր դատ վա -
կան բնույթ ու նե ցող՝ ժո ղովր դի կամ քի հա մադ -
րու մը իշ խա նա կան մար մին նե րի գոր ծու նեու -
թյան հետ՝ հան րա հա վաք ներ, եր թեր, ցույ ցեր,
պի կետ ներ, հան րա յին լսում ներ, քա ղա քա ցի -
նե րի հար ցում ներ, խորհր դատ վա կան հան -
րաք վե, քննար կում ներ14:

Այն մո տե ցու մը, ըստ ո րի ան մի ջա կան ժո -
ղովր դաիշ խա նու թյու նը դիտ վում է որ պես իմ -
պե րա տիվ և խորհր դատ վա կան ինս տի տուտ -
նե րի ամ բող ջու թյուն, մեր կար ծի քով, նա խընտ -
րե լի է, քա նի որ քա ղա քա ցի նե րի կող մից ըն -
դուն վող հան րա յին-իշ խա նա կան ո րո շում նե րի
կա տար ման հա մա պար տա դի րու թյու նը՝ որ պես
այդ ինս տի տուտ նե րը ան մի ջա կան ժո ղովր -
դաիշ խա նու թյան ինս տի տուտ դի տար կե լու միակ
չա փա նիշ՝ չհիմ նա վոր ված կեր պով նե ղաց նում
է ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան ի րաց -
ման ի րա կան ո լորտ նե րի մա սին պատ կե րա -
ցու մը։

Ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դաիշ խա նու -
թյանն անդ րա դառ նա լով հարկ է նշել, որ մինչ
օրս տե սու թյան մեջ առ կա է հա կա սու թյուն ժո -
ղովր դի «ներ կա յա ցու ցիչ» հան դի սա ցող մար -
մին նե րի վե րա բեր յալ։

Ըստ Ս.Վ. Մաս լեն նի կո վա յի` «ներ կա յա -
ցուց չա կա նու թյու նը կա րե լի է սահ մա նել որ պես
կենտ րո նա կան կամ տե ղա կան հան րա յին իշ -
խա նու թյան մարմ նի այն պի սի ո րակ, ո րի ու -
ժով վեր ջինս կա րող է ձևա կեր պել քա ղա քա ցի -
նե րի կամ քը, ար տա հայ տել նրանց շա հե րը իր
գոր ծու նեու թյան մեջ»:15

Ո րոշ հե տա զո տող ներ ներ կա յա ցուց չա կան
գոր ծա ռույ թը հիմ նա կա նում կա պում են խորհր -
դա րա նի հետ:16 Ան շուշտ, ի րա կան ժո ղովր դա -

կան ներ կա յա ցուց չու թյու նը օր գա նա կան կա -
պի մեջ է գտնվում «պառ լա մեն տա րիզ մի» հետ։
Ի րա վա բան-գիտ նա կան նե րը պառ լա մեն տա -
րիզ մը բնո րո շում են որ պես պե տա կան իշ խա -
նու թյան կազ մա կերպ ման հա մա կարգ, ո րում
ժո ղովր դի ինք նիշ խան կամ քը իր ար տա հայ -
տու թյունն է գտնում հա մընդ հա նուր և գաղտ նի
քվեար կու թյան հի ման վրա ընտր վող ներ կա -
յա ցուց չա կան կա ռույ ցում, որն ի րա կա նաց նում
է օ րենսդ րա կան գոր ծու նեու թյուն, վե րահս կո -
ղու թյուն է ի րա կա նաց նում գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյան մար մին նե րի նկատ մամբ և ե րաշ խա -
վո րում է քա ղա քա ցի նե րի ինչ պես մե ծա մաս -
նու թյան, այն պես էլ փոք րա մաս նու թյան շա հե -
րի պաշտ պա նու թյու նը:17 Ի.Մ. Ս տե փա նո վի կար -
ծի քով՝ պառ լա մեն տա րիզ մը հան դես է գա լիս
որ պես ժո ղովր դաիշ խա նու թյան մա կար դա կի
չափ ման ցու ցա նիշ:18

Պե տու թյան մեջ խորհր դա րա նի առ կա յու -
թյան փաս տը միայն դեռևս չի վկա յում «պառ -
լա մեն տա րիզ մի» գո յու թյան մա սին։ Անհ րա -
ժեշտ է, որ պես զի ժո ղովր դի ներ կա յա ցու ցիչ -
ներն ի րա պես լի նեն քա ղա քա ցի նե րի շա հե րի
ար տա հայ տող նե րը և ա ռա վե լա գույնս հաշ վի
առ նեն ժո ղովր դի կար ծի քը։

«Պառ լա մեն տա րիզ մը» ներ կա յա ցուց չա կան
ժո ղովր դաիշ խա նու թյան հա մա կար գում կենտ -
րո նա կան ինս տի տուտն է, բայց ոչ միա կը։ Շատ
հե ղի նակ ներ ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դաիշ -
խա նու թյան մար մին նե րի թվին դա սում են ինչ -
պես կո լե գիալ (օ րի նակ՝ խորհր դա րա նը), այն -
պես էլ միանձն յա մար մին նե րը19: Սա կայն նրանց
միջև, ինչ պես ար դա րա ցիո րեն նշում է Վ.Ա.
Չետ վեր նի նը, գո յու թյուն ու նի ո րո շա կի տար -
բե րու թյուն՝ միանձն յա մար մի նը մե ծա մաս նու -
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14 Комарова В.В., Высшее непосредственное выражение власти народа в Российской Федерации: проблемы теории и
практики, диссертация, Москва, 2007, С. 129.

15 Масленникова С.В., Народное представительство и права граждан в Российской Федерации, Москва, 2001, С. 12.
16 Кириченко П.Н., Представительный характер Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,

Автореферат диссертации кандидата юридических наук, Москва, 2005, С. 14-15.
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2007, էջ 91, Булаков О.Н., Парламентаризм как система осуществления государственной власти, Государственная
власть и местное самоуправление, 2003, номер 5-ый, С. 16, Пригон М.Н., Конституционно-правовой статус
парламента России: теория, практика, перспективы, автореферат диссертации кандидата юридических наук, Санкт-
Петербург, 2004, С. 13.

18 Степанов И.М., Формула народовластия: основания конституционной концепции, Конституционный строй России,
Институт государства и права РАН, Выпуск 2-ой, Москва, 1996, С. 7.

19 Ященко И.С., Конституция Российской Федерации, Научно-практический комментарий и семантический словарь,
Москва, 2003, С. 217-218, Кравченко О.Л., Орган законодательной власти субъекта Российской Федерации как
институт представительной демократии, автореферат диссертации кандидата юридических наук, Москва, 2004, С. 6.
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թյան ներ կա յա ցու ցիչն է, իսկ կո լե գիալ մար -
մին նե րում ներ կա յաց ված են նաև փոք րա մաս -
նու թյուն նե րը20:

Հե տա զո տող նե րի մեծ մա սը ներ կա յա ցուց -
չա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյու նը բնո րո շում են
որ պես ժո ղովր դի իշ խա նու թյան ի րա կա նաց -
ման ձև, որն ար տա հայտ վում է պե տա կան և
տե ղա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի հա մա -
կար գում, ո րոնք ձևա վոր վում են բա ցա ռա պես
ընտ րու թյուն նե րի մի ջո ցով:

Օ.Ա. Կ րավ չեն կոն տա րան ջա տում է «ներ -
կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դա վա րու թյուն» և «ժո -
ղովր դա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն» հաս կա ցու -
թյուն նե րը՝ երկ րորդ հաս կա ցու թյու նը նե րա ռե -
լով ա ռա ջի նի մեջ, և վեր ջինս ժո ղովր դա կան
ներ կա յա ցուց չու թյան մար մին նե րի ներ քո հաս -
կա նում է ընտ րո վի կո լե գիալ մար մին նե րը։ Իսկ
ա հա «ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դա վա րու -
թյուն» հաս կա ցու թյան մեջ նրա կար ծի քով
մտնում են և՛ կո լե գիալ ընտ րո վի մար մին նե րը,
և՛ միանձն յա։21

Պ.Ա. Աս տա ֆի չե վը անդ րա դառ նա լով ՌԴ
սահ մա նադ րու թյան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան
սկզբունքն ամ րագ րող 3-րդ հոդ վա ծին՝ նշում է,
որ այն բխում է ժո ղովր դա կան ինք նիշ խա նու -
թյան լայն կի րա ռու մից և ներ կա յա ցուց չա կա -

նու թյան գոր ծա ռույ թը բնո րոշ է ՌԴ պե տա կան
իշ խա նու թյան բո լոր մար մին նե րին:22

Յու.Վ. Կուդր յավ ցե վան ա ռա ջադ րում է հե -
տաքր քիր դա սա կար գում ՌԴ պե տա կան իշ -
խա նու թյան մար մին նե րի վե րա բեր յալ՝ ժո ղովր -
դի ա նու նից ներ կա յա ցուց չու թյան ի րա կա նաց -
ման հա մա տեքս տում: Ըստ նրա՝ կա մի քա նի
աս տի ճան. ա ռա ջին աս տի ճա նը՝ ան մի ջա պես
ժո ղովր դի կող մից ընտր վող մար մին ներն են՝
ՌԴ նա խա գա հը, ՌԴ պե տա կան դու ման, երկ -
րորդ աս տի ճա նը՝ ա ռա ջին աս տի ճա նի ներ կա -
յա ցուց չա կան մար մին նե րի կող մից ձևա վոր վող
մար մին նե րը՝ ՌԴ կա ռա վա րու թյու նը, Մար դու
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը և եր րորդ աս տի -
ճա նը՝ երկ րորդ աս տի ճա նի մար մին նե րի կող -
մից ձևա վոր վող կա ռույց նե րը23:

Մեր կար ծի քով՝ ներ կա յա ցուց չա կան գոր -
ծա ռույթն այս կամ այն կերպ բնո րոշ է հան րա -
յին իշ խա նու թյան բո լոր մար մին նե րին։ Հար ցը
միայն այն է, թե որ մար մին նե րի հա մար է այս
գոր ծա ռույ թը դո մի նանտ։ Մենք հա մա կար ծիք
ենք ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դաիշ խա նու -
թյան լայն մեկ նա բա նու թյա նը և գտ նում ենք,
որ հան րա յին իշ խա նու թյան մար մին նե րի ամ -
բողջ հա մա կար գը կոչ ված է ար տա հայ տե լու
ժո ղովր դի կամ քը և գոր ծե լու ի շահ նրա։
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20 Четвернин В.Л., Конституция Российской Федерации, Проблемный комментарий, Москва, 1997, С. 75.
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Ի րա վուն քը, բա րո յա կա նու թյու նը և սո ցիա -
լա կան նոր մե րի մյուս տե սակ ներն (կոր պո րա -
տիվ, գե ղա գի տա կան, կրո նա կան և այլն) այն
հիմ նա կան ձևերն ու մի ջոց ներն են, ո րոնց օգ -
նու թյամբ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե -
րում կար գա վոր վում է մարդ կանց վար քա գի ծը:

Սո ցիա լա կան նոր մե րի տար բեր տե սակ -
նե րի (ի րա վա կան, է թի կա կան, գե ղա գի տա կան,
կրո նա կան և այլն) փոխ ներ գոր ծու թյան և փո -
խազ դե ցու թյան գոր ծըն թա ցում դրան ցից յու -
րա քանչ յու րը, պահ պա նե լով իր ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րը, հան դես է գա լիս որ պես ո րո շա -
կի տե սա կի հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն -
նե րի նոր մա տիվ կար գա վո րիչ:

Բո լոր սո ցիա լա կան կար գա վո րիչ նե րը (ի -
րա վուն քը, բա րո յա կա նու թյու նը, կյան քը և այլն)
նոր մա տիվ են, և բո լոր սո ցիա լա կան նոր մերն
ու նեն ի րենց ա ռանձ նա հա տուկ սանկ ցիա նե րը:
Ընդ ո րում, այդ սանկ ցիա նե րի ա ռանձ նա հատ -
կու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այդ, ի րենց էու -
թյամբ տար բեր, սո ցիա լա կան նոր մե րի օբ յեկ -
տիվ բնույ թով և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով,
սո ցիա լա կան կար գա վոր ման տար բեր տի պե -
րով և ձևե րով:

Այս պի սով՝ ոչ թե սանկ ցիա նե րի ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն ներն են ե լա կե տա յին ձևով ո -
րո շում սո ցիա լա կան նոր մե րի (ի րա վուն քի, բա -
րո յա կա նու թյան, կրո նի և այլ նի) տար բե րու -
թյու նը, ինչ պես այդ հիմ նա հար ցը մեկ նա բա -
նում են լե գիստ նե րը, այլ հա կա ռա կը` սո ցիա -
լա կան նոր մե րի տար բեր տե սակ նե րի` ի րենց
բնույ թով օբ յեկ տի վո րեն գո յու թյուն ու նե ցող էա -
կան տար բե րու թյուն նե րը, դրանց յու րօ րի նակ
հատ կու թյուն նե րը պայ մա նա վոր վում են նաև
խախտ ման հա մար սանկ ցիա նե րի ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րը1:

Բա րո յա կա նու թյու նը մարդ կա յին գոր ծու -
նեու թյան նոր մա տիվ֊ կար գա վո րիչ հա մա կարգ
է, ո րը կա րե լի է դի տար կել հա սա րա կա կան և
ան հա տա կան մա կար դա կով (գա ղա փար), վար -
քի գործ նա կան կա նոն նե րի մա կար դա կով (նոր -
մեր) և հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի
մա կար դա կով, ո րոնց շրջա նակ նե րում մարդ -
կանց ա րարք նե րը դի տար կում են բա րու և չա -
րի, ար դա րու թյան և ա նար դա րու թյան, խղճի,
պատ վի, պարտ քի, ար ժա նա պատ վու թյան, բա -
րո յա կան այլ կա տե գո րիա նե րի և հա կադ րու -
թյուն նե րի տե սա կե տից: Երբ ի րա վա գե տը սկսում
է մտո րել բա րո յա կա նու թյան մա սին, նրա տե -
սա դաշ տում, ա ռա ջին հեր թին, հայտն վում է սո -
ցիա լա կան նոր մե րի մի հսկա յա կան զանգ ված,
ո րոնք կար գա վո րիչ ազ դե ցու թյուն ու նեն հա -
սա րա կա կան կա պե րի վրա նույն այն կա պե րի,
ո րոնք շատ հա ճախ կար գա վոր վում են նաև ի -
րա վուն քով: Փի լի սո փա յա կան բա նա վե ճը, որն
ու սում նա սի րում է նույն ա ռար կան, սկսվում է
այլ բա նից՝ ար ժեք նե րի և բա րո յա կան կա տե -
գո րիա նե րի («բա րի», «չա րիք», «պա րտք»,
«խիղճ» և այլև) բնույ թի պար զա բա նու մից2:

Ի րա վա գե տը, որ պես կա նոն, բա րո յա կա -
նու թյան երևույ թի մեջ ա ռանձ նաց նում է այն,
ին չը բնո րո շում է նրան որ պես կար գա վոր ման
մի ջոց, ո րո նում է նրա նում գոր ծող ի րա վա կան
հա մա կար գի յու րա տե սակ նե ցուկ և ո րո շա կի
բա րո յա կան պա շար: Ընդ հա նուր առ մամբ հենց
դրա նով էլ նա բա վա րար վում է, խո րա մուխ չլի -
նե լով ար ժե քա յին ո րո նում նե րի մե տա ֆի զի կա -
կան կոնստ րուկ ցիա նե րի մեջ: Ար ժե քա յին հատ -
կա նիշ նե րի և պատ շա ճի հե տա զոտ մամբ կլան -
ված փի լի սո փա յի հա մար բա րո յա կա նու թյան
ո լոր տում գո յի հիմ նախն դիր նե րը շատ հա ճախ
մղվում են ե տին պլան, իսկ դրանց հետ միա -
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սին նաև ի րա վուն քի ու բա րո յա կա նու թյան ի -
րա կան փոխ գոր ծակ ցու թյան պրակ տի կան: Ի -
րա վա կան և փի լի սո փա յա կան վեր լու ծու թյու նը
հեշ տո րեն կա րող են հե ռա նալ միմ յան ցից և
նրանց սե փա կան մե թո դի թե լադ րան քով այն
աս տի ճան տա րան ջատ վեն, որ ի րա վա բանն ու
փի լի սո փան, «բա րո յա կա նու թյուն» միևնույն
բառն ար տա սա նե լով դրա տակ կըն կա լեն միան -
գա մայն տար բեր երևույթ ներ: Նմա նա տիպ
դրսևո րում նե րից զերծ մնա լու նպա տա կով՝ ան -
հրա ժեշտ է մշտա պես ճշգրտել բնո րո շում նե րը,
ստու գել մե թո դա բա նա կան և հաս կա ցո ղա կան
ա պա րա տը, մար դու և աշ խար հի մա սին գի տե -
լիք նե րի ընդ հա նուր հա մա կար գի շրջա նակ նե -
րում վե րա նա յել փի լի սո փա յու թյան և ի րա վա -
գի տու թյան միջև ձևա վոր ված փոխ կա պակ ցու -
թյուն նե րը:

Բ նո րո շե լով բա րո յա կա նու թյու նը որ պես
նոր մա տիվ-կար գա վո րիչ հա մա կարգ՝ ընդ -
գծում ենք տվյալ երևույ թի հա սա րա կա կան
բնույթն ի հա կադ րու թյուն XX դա րում տա րա -
ծում գտած բա զում տե սու թյուն նե րի և հա յե ցա -
կար գե րի, ո րոնք մեր ժում կամ վի ճար կում են
բա րո յա կա նու թյան գո յու թյու նը որ պես սո ցիա -
լա կան օբ յեկ տիվ երևույ թի և ետ են մղում նրա
գո յու թյու նը դե պի խոր սուբ յեկ տի վու թյան, հո -
գե բա նա կան ապ րում նե րի, հու զա կան ար տա -
հայ տու թյուն նե րի (է մո տի վիզմ) կամ էլ բնազ -
դա կան պայ ծա ռա ցում նե րի (ին տի տի վիզմ) ո -
լորտ: Հե տա գա շա րադ րան քում կանդ րա դառ -
նանք այդ տե սու թյուն նե րին այն չա փով, որ քա -
նով դա անհ րա ժեշտ կլի նի սույն թե մա յի հա -
մար, իսկ այժմ կարևոր է ամ րագ րել այն դրույ -
թը, հա մա ձայն ո րի բա րո յա կա նու թյու նը ո րո -
շա կի նշա նա կու թյուն է ստա նում մարդ կանց
կյան քում շնոր հիվ նրա, որ ի րե նից ներ կա յաց -
նում է օբ յեկ տիվ մի հա մա կարգ, ո րը ձևա վոր -
վել է մի ջանձ նա կան, սո ցիալ֊խմ բա յին և հա -
սա րա կու թյան մեջ զանգ վա ծա յին այլ հա րա բե -
րու թյուն նե րի նոր մա տիվ կար գա վոր ման արդ -
յուն քում: Բա րո յա կա նու թյու նը կար ժեզրկ վեր,
ե թե մար դուն տրա մադ րեր մի միայն մի ջոց ներ
կյան քում ուղ ղա կի ա վե լի հար մա րա վետ տե -
ղա վոր վե լու հա մար: Ան ձի հա մար բա րո յա կա -
նու թյան նշա նա կու թյու նը նրա նում է, որ այն
կա նո նա կար գում է մարդ կանց հա մա կե ցու թյու -

նը, ուղղ ված է մարդ կանց միջև գո յու թյուն ու -
նե ցող կա պե րի ներ դաշ նա կեց մա նը. մար դիկ
պետք է հար գեն միմ յանց: Օբ յեկ տիվ է լայն
մասշ տաբ նե րով ծա վալ վող բա րո յա կան կար -
գա վոր ման բուն գոր ծըն թա ցը, հա սա րա կու -
թյան կող մից մար դուն պար տադր վող և հա սա -
րա կա կան հե ղի նա կու թյամբ ա պա հով վող բա -
րո յա կան նոր մե րը, բա րո յա կան հա րա բե րու -
թյուն նե րը, ո րոնց շրջա նակ նե րում և կա րող են
դրսևոր վել ա ռան ձին ան հա տի բա րո յա կան
բնու թագ րե րը: Ան շուշտ, օբ յեկ տիվ ար տա հայ -
տու թյուն է պա հան ջում նաև բա րո յա կա նու թյան
գոր ծա ռու թա յին նշա նա կու թյու նը լի նել հա սա -
րա կա կան կյան քի կազ մա կերպ ման գոր ծոն,
խթա նիչ նե րազ դե ցու թյուն ու նե նալ նրա վրա,
ձևա վո րել սո ցիա լա կան հա ղոր դակ ցում նե րը,
ի րա կա նաց նել մարդ կա յին կո լեկ տիվ նե րի, սո -
ցիա լա կան մեծ ու փոքր խմբե րի ին տեգ րում3:
Բա րո յա կա նու թյան գոր ծո ղու թյան սահ մա նա -
փա կու մը ներ քին շար ժա ռիթ նե րի, մար դու հո -
գե բա նա կան ապ րում նե րի ո լոր տում, ե թե նույ -
նիսկ չի բա ցա ռում բուն այդ գոր ծա ռույթ նե րը,
ա պա ա մեն դեպ քում գործ նա կա նում զգա լիո -
րեն նվա զեց նում է դրանք:

Բա րո յա կա նու թյան էու թյան ո րո նում նե րը,
հա վա նա բար, պետք է վա րել բազ մա թիվ հնա -
րա վոր մո տե ցում նե րի դիա պա զո նում, սկսած
նրա ըն կա լու մից որ պես ան հա տա կա նաց ված
երևույ թի, մար դու նե րաշ խար հի ար տա հայ տու -
թյան և, թերևս, տվյալ աշ խար հի կի զա կե տի,
մինչև նրա մեկն ման որ պես բուն և զուտ սո -
ցիա լա կան երևույ թի: Ո չինչ չի տա մտո րում -
ներն այն մա սին, թե ինչն է շատ կամ քիչ բա -
րո յա կա նու թյան կա ռուց ված քում՝ հա սա րա կա -
կա նը, թե ան հա տա կա նը: Օբ յեկ տի վի և սուբ -
յեկ տի վի, ներ քի նի և ար տա քի նի, հա սա րա կա -
կա նի և ան հա տա կա նի հա րա բե րակ ցու թյան
հիմ նա հար ցե րը ա մենևին էլ մտա ցա ծին և սին
չեն: Դրանք ըն կած են բա րո յա կան շատ կա -
տե գո րիա նե րի, օ րի նակ, բա րո յա կա նու թյան որ -
պես մար դու ներ քին բա րո յա կան ար ժա նա -
պատ վու թյուն հաս կա նա լու հիմ քում: Կա րո՞ղ է,
արդ յոք, ա ռան ձին ան հա տը լի նել «բա րո յա կան
ինքն իր մեջ և իր հա մար» ա ռանց իր բա րո յա -
կան էու թյան ար տա քին դրսևո րում նե րի, կա -
րող է նա լի նել բա րի և ազ նիվ ա ռանց բա րի և
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ազ նիվ ա րարք նե րի կա տար ման: Բա վա կան է
արդ յոք բա րո յա կան լի նե լու հա մար, որ մարդն
ինքն ի րեն գնա հա տի և պահ պա նի որ պես այդ -
պի սին, թե, այ նուա մե նայ նիվ, անհ րա ժեշտ է
նրա բա րո յա կա նու թյան ճա նա չու մը հա սա րա -
կու թյան և մյուս մարդ կանց կող մից: Ար տաք -
նա պես հեշտ թվա ցող այդ հար ցե րը, այ դու -
հան դերձ, բա զում վե ճե րի և տա րա ձայ նու թյուն -
նե րի ա ռիթ են տվել:

Գո յու թյուն ու նի կար ծիք, որ մար դու բա րո -
յա կա նու թյունն ան կախ է դրա ար տա քին դրսևո -
րում նե րից, ան հա տը կա րող է բա րո յա կան լի -
նել և մնալ շնոր հիվ իր ներ քին հատ կու թյուն նե -
րի և բա րե մաս նու թյուն նե րի4: Ե թե դրանք կան,
ա պա բա րո յա կան ա րարք նե րը միայն հաս տա -
տում են այն ին չը կա, ո չինչ չա վե լաց նե լով ար -
դեն ո րո շա կիաց ված բա րո յա կա նու թյա նը:

Կան տի բա րո յա կա նու թյան հաս կա ցու մը
տվյալ մո տեց ման փի լի սո փա յա կան հիմ նա վոր -
ման գա գաթ նա կետն է: Սա կայն շատ հե ղի -
նակ ներ Կան տից ա ռաջ և հե տո հա մա րում էին,
որ մար դը բա րո յա կա նու թյու նը կրում է իր մեջ՝
պահ պա նե լով այդ հատ կու թյունն ան կախ հա -
սա րա կա կան մի ջա վայ րից կամ նույ նիսկ նրան
հա կա ռակ5: Այ նուա մե նայ նիվ, ե թե մար դու բա -
րո յա կա նու թյու նը (ներ քին բա րո յա կան ար ժա -
նա պատ վու թյու նը) և նրա բա րո յա կան ա րար -
քը կա րե լի է պատ կե րաց նել ա ռան ձին ֊ա ռան -
ձին, ա պա արդ յո՞ք այն չի նշա նա կում, որ լավ
մար դու ա րարք ներն ան պայ մա նո րեն լավն են
և հա մա պա տաս խա նում են նրա ար ժա նա պատ -
վու թյա նը, իսկ վատ մար դու բո լոր ա րարք ներն
ակն հայ տո րեն վատն են, և որ մենք պետք է
ան վե րա պա հո րեն ճա նա չենք ա վե տա րա նա -
կան հայտ նի ար տա հայ տու թյու նը. «Բա րի մար -
դը բա րի գան ձից բա րին է հա նում, իսկ չար
մար դը չար գան ձից՝ չա րը» (Մաթ. 12, 35): Հա -
վա նա բար, շատ քչե րը կգտնվեն, ո րոնց «բա -
րո յա կան գան ձա րա նը» պա րու նա կում է միայն
բա րին կամ միայն չա րը: Այն, ին չը մար դը ար -
տա քին աշ խարհ է դուրս բե րում իր ներ քին
«Ես»-ից, իր բա րո յա կան գի տակ ցու թյան խոր -
քե րից, կա րող է լի նել մա սամբ բա րի, մա սամբ

չար ամ բի վա լենտ, հա կա սա կան և շր ջա պա տի
կող մից ստա նալ ա մե նա բազ մա թիվ, հա ճախ
նաև հա կա դարձ գնա հա տա կան ներ: Ա հա ին -
չու մար դու բա րո յա կա նու թյունն, ան ձի բա րո -
յա կան ար ժա նա պատ վու թյու նը չու նեն բա վա -
կա նա չափ հստա կու թյուն և այն ան զի ջո ղա կա -
նու թյու նը, ո րը շատ տե ղին կլի ներ, ե թե կյան -
քում բա րին հստա կո րեն տա րան ջատ վեր չա -
րից, ե թե լավ մար դու վար քը միշտ լա վը լի ներ,
իսկ չա րի նը՝ չար, իսկ բա րո յա կան նոր մերն ու
պա հանջ նե րը լի նեին պարզ ու թա փան ցիկ:
Երբ հայ տա րա րում են, որ բա րո յա կան գոր ծո -
ղու թյուն նե րը գե ղե ցիկ մի բան են, որ անհ րա -
ժեշտ է բա րո յա կան կեր պով գոր ծել, բայց ա վե -
լի կարևոր է բա րո յա կան լի նել, ա պա այդ ա մե -
նի մեջ պա րու նակ վում է ո րո շա կի դրա կան ի -
մաստ:

Ինչ պես նշում է Հով հան նես Ս տե փան յա -
նը. «Մշա կու թա յին հո գե կերտ ված քի տար բեր
դրսևո րում նե րում բա րո յա կա նու թյունն ու նի բա -
րու և չա րի, ար դա րու թյան և ա նար դա րու թյան,
ինչ պես և բա րո յա կան հա կա սու թյուն նե րի և
կա տե գո րիա նե րի բո վան դա կու թյան վե րա բեր -
յալ իր պատ կե րա ցում նե րի ա ռանձ նա հատ կու -
թյու նը: Այս ա ռու մով, այն ինչ բա րի կամ ար -
դար կա րող է հա մար վել մշա կու թա յին հո գե -
կերտ ված քի դրսևո րում նե րից մե կում, ճիշտ հա -
կա ռա կը կա րող է լի նել մյու սում»6: «Բա րո յա -
կան լի նե լը» և «բա րո յա կան կեր պով գոր ծե լը»
միևնույն ի մաս տը չի ար տա հայ տում, սա կայն
բա րի նպա տակ նե րից ել նե լով, «կա րող ենք հա -
կադ րել ա ռա ջի նը երկ րոր դին՝ երբ մար դը, ում
բա րո յա կան ար ժա նա պատ վու թյու նը կաս կած -
նե րի լույ սի ներ քո չի դի տարկ վում, կա տա րում
է (կարևոր չէ, ինչ դրդա պատ ճառ նե րով) վատ
ա րարք: Սո վո րա բար նման մար դուն ա սում են.
«Հար գում ենք քեզ որ պես ան հա տի, սա կայն
Ձեր գոր ծո ղու թյուն նե րին (բա ռե րին, մտայ նու -
թյուն նե րին) հա վա նու թյուն չենք տա լիս և հա -
մա րում ենք դրանք Ձեր ար ժա նա պատ վու թյու -
նից ցածր»: Նման ի րա վի ճակ նե րում վառ կեր -
պով դրսևոր վում է այն, ին չը կա րե լի է ան վա -
նել մար դու բա րո յա կա նու թյան կան խա վար -
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կած՝ նման ի րա վա բա նա կան հայտ նի կան խա -
վար կած նե րի, և հիմն ված այն հա մոզ մուն քի
վրա, որ բա րո յա կան ար ժա նա պատ վու թյու նը,
բա րո յա կան լի նե լու ու նա կու թյու նը, ո րոնք բնո -
րոշ են ցան կա ցած ան հա տի, չեն ոչն չա նում
վատ ա րար քով, հա կա ռա կը՝ պետք է ոչն չաց -
նեն այդ ա րար քը, այ սինքն՝ ուղ ղեն, դա տեն
սե փա կան խղճի դա տով, բա ցա ռեն նման վար -
քը հե տա գա յում: 

Ըստ էու թյան մար դու բա րո յա կա նու թյան
կան խա վար կածն ան մի ջա կա նո րեն գոր ծում է
ի րա վուն քում, դա տա վա րու թյան ժա մա նակ, ո -
րի մաս նա կից նե րը, չհա մա ձայն վե լով դա տա -
վո րի ո րո շում նե րի կամ գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ,
այ նուա մե նայ նիվ, չպետք է կաս կա ծի տակ դնեն
նրա բա րո յա կա նու թյու նը: Դա տավճ ռով դժգոհ
անձն ան հե թեթ կերևար, ե թե ըստ գոր ծի էու -
թյան վի ճա բա նու թյան, սկսեր մե ղադ րել դա -
տա վո րին ընդ հուպ՝ անձ նա կան վի րա վո րանք -
նե րի: Վա ղուց և ի մաս տուն է նկատ ված. «Չի
կա րե լի կաս կա ծել բա րեխղ ճու թյանն ու ազն -
վու թյա նը, սա կայն կա րե լի է վի ճար կել օ րենք -
նե րի կամ փաս տե րի նրա ի մա ցու թյու նը»7:
Նշված կան խա վար կածն ակ ներև է, թեև հա -
րա բե րա կան օգ տա կա րու թյու նն այն է, որ վեր -
ջինս, ինչ պես և ի րա վա բա նա կան կան խա վար -
կած նե րը, պաշտ պա նում է բա րո յա կան սուբ -
յեկ տին հապ ճեպ մե ղադ րանք նե րից և հ նա րա -
վո րու թյուն է տա լիս մարդ կանց միջև ծա գող
բա րո յա կան և ի րա վա կան հիմ նախն դիր նե րը
լու ծել ա ռանց ցաս ման ու կողմ նա կա լու թյան:

Կա մեկ այլ տե սա կետ, ո րը կի սում են ի -
րա վա բան-գիտ նա կան նե րը: Ըստ այդ տե սա -
կե տի՝ մար դու բա րո յա կա նու թյու նը պա հան ջում
է ար տա քին դրսևո րում ներ և պայ մա նա վոր -
վում է հա սա րա կա կան ճա նաչ մամբ: Նման մո -
տեց ման պա րա գա յում մենք օբ յեկ տիվ հիմք
ենք ստա նում ի րա վուն քի և բա րո յա կա նու թյան՝
որ պես հա րա կից նոր մա տիվ կար գա վո րիչ հա -
մա կար գե րի մեր ձեց ման հա մար: Ե թե ան հա -
տի բա րո յա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը չեն շո շա -
փում հա սա րա կու թյան և այլ մարդ կանց շա հե -
րը, ա պա դրանք բա րո յա պես ան տար բեր են և
չե զոք, իսկ տվյալ մար դու բա րո յա կա նու թյու նը

որ պես փաս տա ցի կամ բա նա կա նո րեն ճա նաչ -
վող ի րա կա նու թյուն, ոչն չով չի կա րող ա պա -
ցուց վել: Ան հա տի բա րո յա կան հատ կա նիշ նե րը
չու նեն ինք նա բավ, ինք նիշ խան բնույթ, օժտ -
ված չեն մե կու սի, վե րա ցա կան գո յու թյամբ:
Դրանք ծա գում, ա ռար կա յո րեն ո րո շա կիա նում
և ի րա կա նո րեն ծա վալ վում են մի միայն հա սա -
րա կու թյան և մարդ կանց հան դեպ վե րա բեր -
մուն քի և հա րա բե րու թյուն նե րի շրջա նակ նե -
րում: Ան հա տի բա րո յա կա նու թյու նը և բա րո յա -
կան սուբ յեկ տու թյու նը, նրա ի րա վա սուբ յեկ տու -
թյան նմա նու թյամբ, ան ձի սո ցիա լա կան կոչ -
ման ծնունդն ու ար գա սիքն են:

«Բա րո յա կա նու թյունն ի րե նից ներ կա յաց -
նում, է ոչ թե մար դու պա հան ջը իր իսկ հան -
դեպ, այլ հա սա րա կու թյան պա հան ջը մար դու
հան դեպ, - գրել է Գ.Ֆ. Շեր շենևի չը: Ոչ թե
մարդն ինքն է ո րո շում, ինչ պես նա պետք է վե -
րա բեր վի մյուս նե րին, այլ հա սա րա կու թյունն է
ո րո շում, ինչ պես մար դը պետք է վե րա բեր վի
մեկ այլ մար դու: Ոչ թե մարդն է գնա հա տում
վար քի լավն ու վա տը, այլ հա սա րա կու թյու նը:
Նա կա րող է ա րար քը ճա նա չել որ պես բա րո -
յա պես լավ, թեև բուն այդ ան հա տը տվյալ ա -
րար քը կգնա հա տի որ պես ոչ լավ, այն պես որ
նա կա րող է բա րո յա կան ա ռու մով գնա հա տել
այդ ա րար քը որ պես վատ թեև ան հա տա կան
տե սա կե տից այն լավն է»8: Ե թե դա իս կա պես
այդ պես է, ա պա բա րո յա կա նու թյու նը ի րա վուն -
քի ճշտիվ պատ ճենն է, որն ի դեա լա կա նո րեն
հա մա պա տաս խա նում է վե րը բեր ված բնու -
թագր մա նը: Փոքր ինչ ձևա փո խե լով Կան տի և
այլ նի խոս քե րը՝ Գ. Ֆ. Շեր շենևի չը նույն պես
պնդում է, որ բա րո յա կան օ րեն քը «ոչ թե մեր
մեջ է, այլ մե զա նից դուրս ինչ պես և աստ ղա յին
եր կին քը»9: Այ դու հան դերձ, պնդել, որ բա րո յա -
կան օ րեն քը և աստ ղա յին եր կին քը մար դու
հան դեպ գտնվում են նույն հար թու թյան վրա,
թերևս, ճշմա րիտ չէ: Մե զա նից ա մեն մե կը կա -
րող է, և պար տա կան է, իր մեջ ընդգր կել բարո -
յա կան օ րեն քը, հաս նել սե փա կան մե ծու թյան,
նրա մեջ գտնե լով ստեղ ծա գոր ծա կան հնա րա -
վո րու թյուն ներ աշ խար հի հան դեպ իր է թի կա -
կան վե րա բեր մուն քը ստեղ ծե լու, բնո րո շե լու ու
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7 Տե՛ս Kalinowcki G.G. Etudes le bogique deontigue.Tifrairie general de drait et de jurisprudence.1972,էջ 61-62:
8 Տե՛ս Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1994, Вып. 1, էջ 169-170:
9 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 171:



փո փո խե լու հա մար: Աստ ծո մե ծու թյու նը և տիե -
զեր քի ան հու նու թյու նը մար դը պատ կե րաց րել
և յու րա տե սակ կեր պով շա րու նա կել է հենց
բարձր բա նա կա նու թյամբ և բա րի խղճով օժտ -
ված մար դու մե ծու թյան մեջ: Է թի կա յի գե րա -
գույն նշա նա կու թյու նը հենց այն է, որ նա կա -
մուրջ է ստեղ ծում ար տա քին աշ խար հի մե ծու -
թյան և մար դու ներ քին մե ծու թյան միջև, միաց -
նում է ներ քին և ար տա քին գո յի ի մաստ նե րը՝
աշ խար հի գո յու թյու նը կա պե լով մար դու գո յու -
թյան, իսկ այ նու հետև նրա ա րարք նե րի գո յու -
թյան հետ: Մար դու հա մար լի նել նշա նա կում է
զգալ, մտա ծել գոր ծել ի րե րի գո յա բա նո րեն ի -
մաս տա վոր ված դրու թյա նը հա մա պա տաս խան:
Հենց այս տեղ է թաքն ված մար դու բա րո յա կան
կե ցու թյան, նրա բա րո յա կա նու թյան, որ պես
այդ պի սին, և բա րո յա կան ա րարք նե րի հա րա -
բե րակ ցու թյան վե րա բեր յալ մեր հար ցի պա -
տաս խա նը: Ե թե բա րո յա կա նու թյու նը դա տարկ

աբստ րակ ցիա չէ, այլ հնա րա վո րու թյուն է և
կեն սա կան նե րուժ, ո րը մշտա պես ուղղ ված է
ար դիա կա նաց ման, ա պա կա միայն մեկ ճա -
նա պարհ այն կյան քի կո չե լու գոր ծո ղու թյան մի -
ջո ցով: Դա բա րո յա կա նու թյու նը պահ պա նե լու
և հ զո րաց նե լու ճա նա պարհն է: Ըստ հայտ նի
հո գե բան Վ. Ֆ րանկ լի. «Ես ոչ միայն գոր ծում
եմ իմ կա մե ցա ծին հա մա պա տաս խան, այլև
հա մա պա տաս խա նում եմ իմ գոր ծո ղու թյուն նե -
րին»10: Բա րո յա կան գոր ծո ղու թյու նը, ո րը
կրկնվում և ամ րապնդ վում է գի տակ ցու թյան
գոր ծոն նե րով, ձևա վոր վում է որ պես ան ձի աշ -
խար հա յաց քա յին դիր քո րո շում, որ պես է թի կա -
կան միտք, որ պես մար դու բա րո յա կա նու թյուն:
Բո լոր այս հիմ նա հար ցե րը, շո շա փե լով բա րո -
յա կան ո լոր տը, դրա հետ մեկ տեղ չա փա զանց
կարևոր են սո ցիա լա կան կար գա վոր ման հա -
մա կար գի, ի րա վուն քի ճա նաչ ման համար:
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ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

I. Ֆրանսիայի Հանրապետություն

Դեռևս 1789 թվա կա նին Ֆ րան սիա յում ըն -
դուն ված «Մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե -
րի հռչա կա գիրն» ամ րագ րում էր ժա մա նա կի
ըն թաց քում օ րեն քի գոր ծո ղու թյան ա ռանց քը
կազ մով միայն օ րեն քի հի ման վրա դա տա -
պարտ վե լու և պատժ վե լու. “nullum crimen, nulla
poena sine lege” սկզ բուն քը։ Մաս նա վո րա պես,
հռչա կագ րի 7-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «ոչ ոք
չի կա րող մե ղադր վել, ձեր բա կալ վել կամ ա զա -
տու թյու նից զրկվել, բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով
նա խա տես ված դեպ քե րի և օ րեն քով նկա րագր -
ված ըն թա ցա կար գե րի:» (nullum crimen sine
lege): Հա մա ձայն նույն հռչա կագ րի 8-րդ հոդ -
վա ծի՝ «Օ րեն քը պետք է ամ րագ րի միայն այն
պա տի ժը, ո րը խստո րեն անհ րա ժեշտ է, ոչ ոք
չի կա րող են թարկ վել պատ ժի, ա ռանց օ րեն քի,
ո րը գրվել է մինչ ա րար քի կա տա րու մը։» (Nulla
poena sine lege):

Դրա նից եր կու տա րի անց՝ 1791 թվա կա -
նին, ըն դուն վեց Ֆ րան սիա յի ա ռա ջին քրեա -
կան օ րենս գիր քը, ո րի հիմ նա կան փո փո խու -
թյունն ու փի լի սո փա յու թյու նը հենց “nullum
crimen sine lege” սկզ բուն քի ամ րագ րումն էր։1
18-րդ դա րի հա մար սա հե ղա փո խա կան մո տե -
ցում էր և ե կել էր փո խա րի նե լու նախ կի նում
տի րող կա մա յա կան դա տա պարտ մա նը։2

Սկզ բուն քի օ րենսդ րա կան ամ րագ րում ներն
ան փո փոխ մնա ցին Ֆ րան սիա յի 1946, 1958
թվա կան նե րի Սահ մա նադ րու թյան և 1810 ու
1992 թվա կան նե րի քրեա կան օ րենսգր քե րում։3

Ժա մա նա կի ըն թաց քում օ րեն քի գոր ծո ղու -
թյան վե րա բեր յալ ֆրան սիա կան ի րա վուն քի
դոկտ րի նը տար բե րում է եր կու հիմ նա կան մո -
տե ցում՝ 1. «դա սա կան» կոն ցեպ տը՝ որ ան վան -
վում է Մերլ Լե վա սե րի հա մա կարգ, 2. «նոր»
կոն ցեպ տը՝ Րուբ յո Վիտ յուի հա մա կարգ։4

Հա մա ձայն «դա սա կան» կոն ցեպ տի՝ նոր
քրեա կան օ րեն քը հե տա դարձ ուժ չու նի։ Ըստ
այս մո տեց ման՝ օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի կի -
րա ռու մը ընդ հա նուր կա նո նի զուտ բա ցա ռու -
թյունն է (օ րի նակ՝ ա ռա վել մեղմ նոր օ րեն քի
դե տա դարձ ու ժող կի րա ռու մը)։ Հետևա բար,
բո լոր կաս կած նե րը պետք է մեկ նա բան վեն հօ -
գուտ նոր քրեա կան օ րեն քի չկի րառ ման այն
ա րարք նե րի նկատ մամբ, ո րոնք կա տար վել են
մինչ այդ օ րեն քի ըն դու նու մը։5

Ըստ «նոր» կոն ցեպ տի՝ այն ա րարք նե րի
նկատ մամբ, ո րոնք թեև կա տար վել են մինչ
քրեա կան նոր օ րեն քի ըն դու նու մը, սա կայն դրանց
վե րա բեր յալ դա տա կան քննու թյու նը դեռևս ա -
վարտ ված չէ և դա տավ ճիռ կա յաց ված չէ, ան -
մի ջա կա նո րեն կի րառ վում է քրեա կան նոր օ -
րեն քը։ Այս մո տեց ման կողմ նա կից ներն այն ար -
դա րաց նում են պնդե լով, որ նոր օ րեն քը միշտ
իր ի րա վա բա նա կան ու ժով գե րա զան ցում է նախ -
կին օ րեն քը։ Ընդ հա նուր կա նո նը նոր օ րեն քի
ան մի ջա կան գոր ծո ղու թյունն է, իսկ նրա չգոր -
ծե լը՝ միայն բա ցա ռու թյուն ընդ հա նուր կա նո -
նից։ Հետևա բար, բո լոր կաս կած նե րը պետք է
մեկ նա բան վեն հօ գուտ նոր օ րեն քի կի րառ ման։6

Ֆ րան սիա յի գոր ծող քրեա կան օ րենս գիր -
քը որ դեգ րել է «դա սա կան» կոն ցեպ տը։ Ֆ րան -
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1 https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/9631388#cite_note-4 (01.12.2021 թ.)
2 Տե՛ս նույն տեղում։
3 Угаловное право зарубешных стран. Общая и особенная части: учебник / под ред. И.Д. Козочкина. с 308, 2010 г.
4 Տե՛ս նույն տեղում։
5 Տե՛ս նույն տեղում։
6 Տե՛ս նույն տեղում։

ՀԱՅԿ ԱՎԵՏՅԱՆ
ՀՀ դատախազության Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն
վարչական շրջանների դատախազության դատախազ,
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի
քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ
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սիա յի վճռա բեկ դա տա րա նի քրեա կան պա լա -
տը բազ միցս ընդգ ծել է այս սկզբուն քի կարևո -
րու թյու նը։ Մաս նա վո րա պես, պա լա տի 1964
թվա կա նի հու նի սի 23-ի ո րո շումն ար ձա նագ -
րում է, որ «որևէ հան ցանք չի կա րող սահ ման -
վել այն պի սի ա րար քի կա տար ման հա մար, ո -
րը օ րենսդ րո րեն որ պես հան ցանք ամ րագր -
ված չէ»։ 2002 թվա կա նի մար տի 5-ի ո րոշ ման
մեջ նշվում է՝ «ոչ ոք չի կա րող պատժ վել այն -
պի սի ա րար քի կա տար ման հա մար, ո րի տար -
րե րը օ րեն քով ո րոշ ված չեն»։7

Ֆ րան սիա յի սահ մա նադ րա կան խոր հուր -
դը ևս  արդ րա դար ձել է օ րի նա կա նու թյան
սկզբուն քին և 1998 թվա կա նի մա յի սի 5-ի ո -
րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ «այս սկզբուն քից
հետևում է, որ օ րենս դի րը պար տա վոր է ֆիք -
սել քրեա կան օ րեն քի գոր ծո ղու թյան տի րույ թը,
հան ցանք ներն ամ րագ րել բա վա կա նա չափ
հստակ և կոնկ րետ եզ րույթ նե րով, որ պես զի
հնա րա վոր լի նի ո րո շա կիաց նել հան ցանք կա -
տա րող ան ձանց և պա տիժ ներ նշա նա կե լիս
բա ցա ռել կա մա յա կա նու թյու նը»8։

II. Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ ներ

ԱՄՆ-ի ի րա վա կան հա մա կար գում «ժա -
մա նա կի ըն թաց քում օ րեն քի գոր ծո ղու թյան»
սկզբունքն ան վան վում է «օ րի նա կա նու թյան
սկզբունք:» Այս սկզբուն քը, որ այլ կերպ կոչ -
վում է nullum crimen, nulla poena sine lege (չկա
հան ցանք և չ կա պա տիժ ա ռանց օ րեն քի), ԱՄՆ-
ում ա ռա վե լա պես ըն կալ վում է իբրև դա տա -
կան օ րի նաս տեղծ ման ար գելք,9 այ սինքն՝ դա -
տա րան նե րը չեն կա րող օ րեն քի մեկ նա բան -
ման արդ յուն քում ստեղ ծել մի նոր հան ցա տե -
սակ՝ վե րա զան ցե լով օ րեն քի ձևա կեր պու մը: Այն
ան քակ տե լիո րեն կապ ված է «ա նո րո շու թյան
պատ ճա ռով ա ռո չինչ» (void-for-vagueness) սահ -
մա նադ րա կան դոկտ րի նի և «ճշգիրտ կա ռուց -
ման» (strict construction) կա նո նի հետ:10

1. Օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քը
ԱՄՆ ի րա վա կան հա մա կար գը խարսխ -

ված է ընդ հա նուր ի րա վուն քի ի րա վա հա մա -
կար գի վրա, ո րը դեռևս մի ջին դա րե րում ծա -
գել է Անգ լիա յում: Այս ի րա վա հա մա կար գի ա -
ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ այն կո դի ֆի -
կաց ված, գրված չէ: Այ սինքն՝ չկա հստակ օ -
րենք նե րի կամ նոր մե րի ժո ղո վա ծու: Թեև ընդ -
հա նուր ի րա վուն քը հիմն վում է ո րո շա կի օ -
րենսդ րու թյան վրա, սա կայն, այն հիմ նա կա -
նում «հեն վում» է նա խա դե պե րի վրա՝ դա տա -
կան ո րո շում նե րի, ո րոնք ար դեն իսկ կա յաց վել
են նմա նա տիպ դեպ քե րում: Այս նա խա դե պե րը
ժա մա նա կի ըն թաց քում պահ պան վում են դա -
տա րան նե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րի մի ջո ցով,
ինչ պես նաև պատ մա կա նո րեն փաս տագր ված
նա խա դե պա յին ի րա վուն քի ժո ղո վա ծու նե րում,
ո րոնք հայտ նի են որ պես տա րեգր քեր և հաշ -
վետ վու թյուն ներ: Յու րա քանչ յուր նոր գոր ծի ո -
րոշ ման մեջ կի րառ վե լիք նա խա դե պը սահ մա -
նում է նա խա գա հող դա տա վո րը։ Արդ յուն քում,
դա տա վոր նե րը հսկա յա կան դեր ու նեն ա մե -
րիկ յան օ րենսդ րու թյան ձևա վոր ման գոր ծում:11

Ա մե րի կա ցի ո րոշ գիտ նա կան ներ պնդում
են, որ դա տա րան նե րի կող մից հան ցա տե սակ -
նե րի ստեղ ծումն անց յա լում է, և նրանց կար ծի -
քով ընդ հա նուր ի րա վուն քի բո լոր հան ցա տե -
սակ նե րը կո դի ֆի կաց ված են:12

Դեռևս 1812 թվա կա նին ԱՄՆ գե րա գույն
դա տա րանն ար ձա նագ րել էր, որ որ պես զի որևէ
ա րարք հա մար վի իբրև պատ ժե լի հանցանք,
ԱՄՆ կոնգ րե սը պետք է ամ րագրի այն, նա խա -
տե սի դրա հա մար պա տի ժը և այն դա տա րա -
նը, որն ու նի այդ հան ցան քի առն չու թյամբ գոր -
ծը քննե լու ի րա վա զո րու թյուն:13

Ինք նին, ԱՄՆ սահ մա նադ րու թյան 1-ին
հոդ վա ծի 9-րդ բա ժի նը ար գե լում է հե տա դարձ
ու ժով օ րեն քի ըն դու նու մը,14 և այդ պի սի օ րենքն
ան վա նում՝ “ex post facto law”: ԱՄՆ գե րա գույն
դա տա րա նը նշել է, որ դա այն օ րենքն է, ո րը
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հե տա դարձ կեր պով փո փո խում է հան ցան քի
հաս կա ցու թյու նը կամ ծան րաց նում հան ցանք -
նե րի հա մար նա խա տես ված պա տի ժը:15

a) Կե լերն ընդ դեմ Կա լի ֆոր նիա յի գե րա -
գույն դա տա րա նի գոր ծով 1970 թվա կա նի ո -
րո շու մը

Կե լե րը և Թե րե զան 1968 թվա կա նի սեպ -
տեմ բե րի 27-ին ա մուս նա լուծ վում են: 1969 թվա -
կա նի փետր վա րի 23-ին նրանք երթևե կե լիս
պա տա հա բար հան դի պում են միմ յանց, և Կե -
լե րը ար գե լա փա կում է Թե րե զա յի ճա նա պար -
հը, մո տե նում և ա սում է վեր ջի նիս, որ ին քը
լսել է, որ Թե րե զան հղի է այլ տղա մար դուց և
պատ րաստ վում է պտու ղը դուրս հա նել նրա
մի ջից: Այ նու հետև, Կե լե րը Թե րե զա յին դուրս է
հա նում մե քե նա յից, ծնկով սեղ մում նրա ո րո -
վայ նը և քա նիցս հար վա ծում դեմ քին, ին չի
արդ յուն քում Թե րե զան ու շա թափ վում է:

Կե սար յան հատ ման մի ջո ցով ե րե խա յին
դուրս են բե րում, ո րի գլու խը ծանր վնաս ված է
լի նում, թո քե րում օդ չի լի նում, և բժշ կա կան
կար ծի քի հա մա ձայն մա հը վրա էր հա սել ան -
մի ջա պես, և վ նաս վածք նե րը մոր ո րո վայ նին
գոր ծադր ված ճնշման արդ յունքն էին:

Մինչ դեպ քի օ րը, պտղի (ե րե խա յի) շար -
ժում ներն ար դեն սկսվել էին, բա ցի այդ, բժշկա -
կան փոր ձա գե տի ցուց մուն քի հա մա ձայն՝
պտուղն ար դեն իսկ հա սել էր կեն սու նա կու -
թյան այն մա կար դա կին, որ ե թե մինչև դեպ քը
կամ դեպ քի ժա մա նա կա հատ վա ծում ե րե խան
ծնվեր, ա պա 75-ից 96 տո կոս հա վա նա կա նու -
թյամբ ու նակ կլի ներ ապ րե լու։

Կա լի ֆոր նիա յի գե րա գույն դա տա րա նի (այ -
սու հետ՝ Դա տա րան) ա ռաջ բարձ րա ցել էր
հետևյալ ի րա վա կան հար ցը՝ նշված ա րար քով
Կե լե րը կա տա րել էր սպա նու թյուն, թե՝ ոչ։

Կա լի ֆոր նիա յի քրեա կան օ րենսգր քի 187-
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ սպա նու թյու նը մար -
դուն ա պօ րի նի, դի տա վո րու թյամբ կյան քից
զրկելն էր։ Հարցն այն էր, թե արդ յոք չծնված ե -
րե խան՝ պտու ղը, նշված օ րեն քի տե սանկ յու նից
ընդգրկ վում էր «մարդ» հաս կա ցու թյան մեջ,
թե՝ ոչ։

Այդ հոդ վա ծը նշված օ րենսգր քում ամ րագր -
վել է 1872 թվա կա նին, սա կայն այն բա ռա ցի
ար տա ցո լում էր 1850 թվա կա նի Կա լի ֆոր նիա -

յի «հան ցանք ներ և պա տիժ ներ» ակ տի սպա -
նու թյան հոդ վա ծը։

Այս պի սով՝ անհ րա ժեշտ էր բա ցա հայ տել
օ րենսդ րի կամ քը 1850 թվա կա նի դրու թյամբ։

Դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նշված
հոդ վածն ամ րագ րե լիս օ րենս դիրն ան շուշտ լա -
վա տեղ յակ էր ընդ հա նուր ի րա վուն քի վե րա բե -
րե լի կար գա վո րում նե րին և միտ ված էր պահ -
պա նե լու այդ կա նոն նե րի շա րու նա կա կա նու -
թյու նը։ Մինչ 1850 թվա կա նը ընդ հա նուր ի րա -
վուն քի հա մա ձայն նո րա ծի նը կա րող էր լի նել
սպա նու թյան տու ժող, միայն ե թե ծնվել էր
կեն դա նի։

Դա տա րա նը հան գում է այն հետևու թյան,
որ 1850 թվա կա նին օ րենս դի րը, քրեա կա նաց -
նե լով սպա նու թյունն իբրև մար դուն ա պօ րի նի,
դի տա վոր յալ կյան քից զրկել, նկա տի է ու նե ցել
ընդ հա նուր ի րա վուն քում հաս տատ ված «մարդ»
հաս կա ցու թյու նը, այն է՝ «կեն դա նի ծնված մարդ»,
և մտադ րու թյուն չի ու նե ցել այդ հան ցան քի ներ -
քո հաս կա նալ պտղի սպա նու թյու նը։ Օ րեն քը
հօ գուտ ա րար քը կա տա րո ղի մշա կե լը Կա լի ֆոր -
նիա նա հան գի քա ղա քա կա նու թյունն է։ Մե -
ղադր վո ղի ի րա վունքն է, որ յու րա քանչ յուր ող -
ջա միտ կաս կած մեկ նա բան վի հօ գուտ ի րեն։

Ի հար կե, 1872 թվա կա նից ի վեր բժշկա գի -
տու թյու նը մե ծա պես ա ռա ջա դի մել է։ Պատ շաճ
բժշկա կան հսկո ղու թյան պայ ման նե րում նոր -
մալ ձևա վոր ված պտու ղը հղիու թյու նից 28 շա -
բաթ անց ծնվե լով ապ րե լու հիա նա լի հնա րա -
վո րու թյուն ու նի։ Այ սինքն՝ ընդ հա նուր ի րա վուն -
քի այն մո տե ցու մը, որ նո րա ծի նը կա րող է լի նել
սպա նու թյան տու ժող, միայն այն դեպ քում, ե թե
ծնվել է կեն դա նի, այլևս չի հա մա պա տաս խա -
նում գի տա կան զար գա ցում նե րին, քան զի
չծնված, սա կայն կեն սու նակ պտուղն այլևս ամ -
բող ջո վին ու նակ է ան կախ կյան քի։ Հետևա -
բար, այդ պի սի պտղին կյան քից զրկո ղը պետք
է պա տաս խա նատ վու թյուն կրի 187-րդ հոդ վա -
ծի ի մաս տով սպա նու թյան հա մար։ Դա տա րա -
նը նշում է, որ այս փաս տարկն ու նի կյան քի ի -
րա վունք, սա կայն այդ պի սի ա րար քի հա մար
սպա նու թյան հոդ վա ծով ան ձին դա տա պար տե -
լու հա մար կա եր կու խո չըն դոտ։

Նախ, 187-րդ հոդ վածն ամ րագ րող վե րոգր -
յալ օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ
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նույն օ րենսգր քի ու ժի մեջ մտնե լուց ա ռաջ կա -
տար ված ա րաք նե րը քրեա կան և պատ ժե լի չեն։
Խոսքն, ի հար կե, քրեա կան օ րեն քի հե տա դարձ
ու ժի ար գել քի մա սին է։ Դա տա րանն ընդգ ծում
է, որ այս նոր մը ար տա ցո լում է ԱՄՆ իշ խա նու -
թյան ե ռա կազմ կա ռուց ված քի սկզբուն քը՝ հան -
ցանք ներ և պա տիժ ներ սահ մա նե լու ի րա վունքն
ըն ձեռ ված է բա ցա ռա պես օ րենսդ րին։ Այլ կերպ՝
Կա լի ֆոր նիա յում չկան ընդ հա նուր ի րա վուն քի
հան ցանք ներ։

Ակն հայտ է, որ դա տա րան նե րը չեն կա րող
այն քան ա ռաջ գնալ, որ ստեղ ծեն նոր հան -
ցանք «լայ նաց նե լով» օ րեն քը, դրան ա վե լաց -
նե լով կամ դրա նից հա նե լով բա ռեր, կամ եզ -
րույթ նե րին կեղծ կամ ան սո վոր ի մաստ հա -
ղոր դե լով։ Օ րենք նե րը ստեղծ ված չեն դրանց
հիմ նա կան մտադ րու թյու նից ան դին անց նե լու
հա մար։ Դրանք նե րա ռում են միայն այն հան -
ցանք նե րը, ո րոնց տար րերն ընդգրկ ված են
դրանց ձևա կեր պում նե րում։

Դա տա րանն ըն դու նում է, որ չծնված, բայց
կեն սու նակ պտղին կյան քից զրկե լը կա րող է
հա մար վել սպա նու թյան բնույ թի և ծան րու թյան
հան ցանք։ Սա կայն, ե թե դա տա րան նե րը եզ -
րա հան գեն, որ նման ա րար քի հա մար սպա -
նու թյան մե ղադ րան քով ան ձին պա տաս խա -
նատ վու թյան են թար կե լու ժա մա նակն ար դեն
ե կել է, ա պա նրանք կխմբագ րեն հան ցանքն
այն վե րաձևա կեր պե լու մի ջո ցով, և ոչ էլ օ րեն -
քի բա ցը լրաց նե լը կար դա րաց նի նման դա տա -
պար տու մը։ Հան ցա տե սա կի նոր դրսևո րում -
ներ բա ցա հայ տե լը, ին չի կա րի քը ժա մա նակ
առ ժա մա նակ կա րող է զգաց վել, ամ բող ջո վին
օ տար է ա մե րիկ յան քրեա կան ար դա րա դա -
տու թյա նը և կա րող է իշ խա նու թյան ճյու ղե րի
տա րան ջատ ման լուրջ խնդիր ա ռա ջաց նել։

Երկ րորդ խո չըն դո տը պատ շաճ ըն թա ցա -
կար գի (due process) սկզբունքն է, ո րի կարևո -
րա գույն տար րը քրեո րեն պատ ժե լի դար ձող
ա րար քի մա սին նախ նա կան զգու շա ցումն է։
«Ք րեա կան օ րենսգր քի եզ րույթ նե րը պետք է
բա վա րար չա փով պարզ լի նեն, որ պես զի հան -
ցան քի սուբ յեկ տը տե ղե կա նա, թե իր որ ա -
րարք նե րը կհան գեց նեն քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան»16:

«Երբ քրեա կան նոր օ րենս գիր քը կի րառ -
վում է հե տա դար ձո րեն, քրեա կա նաց նե լով մի
ա րարք, որն այդ պի սին չէր մինչ այդ, մե ղադր -
վո ղը չի ստա նում նախ նա կան զգու շա ցում, ին -
չը պար տա դիր պա հանջ է պատ շաճ ըն թա ցա -
կար գի տե սանկ յու նից։ Լ րիվ նույն բանն է լի -
նում, երբ մի ա րարք վե րած վում է հան ցան քի
նախ կի նում գո յու թյուն ու նե ցող օ րեն քի՝ դա տա -
կան ան կան խա տե սե լի լայն մեկ նա բան ման
արդ յուն քում»17։

Այս պի սով՝ Դա տա րանն ընդգ ծե լով, որ Կա -
լի ֆոր նիա յի դա տա րան նե րը նախ կի նում երբևէ
չծնված ե րե խա յին կյան քից զրկե լը քրեա կան
օ րենսգր քի 187-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով սպա -
նու թյուն չեն հա մա րել, այդ մա սով ար դա րաց -
նում է Կե լե րին։

Դա տա րա նի նա խա գահ Բուր կեն չհա մա -
ձայ նե լով մե ծա մաս նու թյան ո րոշ մա նը՝ ներ կա -
յաց նում է հա տուկ կար ծիք (dissenting opinion):

Բուր կեն իր ան հա մա ձայ նու թյու նը պատ -
ճա ռա բա նում է հետևյալ կերպ.

Օ րենս դի րը քրեա կան օ րենսգր քի 187-րդ
հոդ վա ծում սպա նու թյան հան ցան քը ձևա կեր -
պել է որ պես մար դուն ա պօ րի նի կյան քից զրկել։
Այս բա ռե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում չպետք է
«սա ռած» մնան, այլ դա տա րան նե րի կող մից
պետք է ար դար և ող ջա միտ մեկ նա բան ման
են թարկ վեն՝ ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց -
նե լու և օ րենսդ րի նպա տակ ներն ի րա գոր ծե լու
հա մար։

Բուր կեն ներ կա յաց նում է մի օ րի նակ՝ դիա -
կին կրա կե լը չի հա մար վում սպա նու թյուն, սա -
կայն այ սօր վա բժշկա գի տու թյան շա րու նա կա -
կան զար գա ցու մը կյան քի վե րա կանգն ման տա -
րա տե սակ մե թոդ ներ ու ե ղա նակ ներ է մշա կել։
Արդ յոք սպա նու թյան հոդ վա ծի տե սանկ յու նից
դա տա րա նը դա րեր ա ռաջ և հի մա դիա կին
կրա կե լը նույն կերպ կմեկ նա բա նե՞ր, ի հար կե՝
ոչ։ Արդ յոք նման դեպ քում տե ղի է ու նե ցել սպա -
նու թյուն, թե՝ ոչ, դա տա րա նը կա րող էր ո րո շել
միայն հա մա պա տաս խան բժշկա կան փոր ձաքն -
նու թյան մի ջո ցով՝ մինչ մե ղադր վո ղի կրա կո ցը
տու ժո ղի ապ րե լու հա վա նա կա նու թյու նը պար -
զե լու հա մար։ Հենց այս պի սի թես տով պի տի
ա ռաջ նորդ վեր Դա տա րանն այս դեպ քում։
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16 Conally v. General constr. Co. 269 U.S. 385, 391, 46 S.Ct. 126, 127, 70 L.Ed 322 (1926).
17 Bouie v.City of Columbia (1964) 378 U.S. 347, 84 S.Ct. 1697, 12 L.Ed.2d 894.
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Ընդ հա նուր ի րա վուն քի այն մո տե ցու մը, որ
շարժ վող, բայց դեռ չծնված ե րե խա յին կյան -
քից զրկե լը սպա նու թյուն չէ՝ հիմն ված է այն
կան խա վար կա ծի վրա, որ ե րե խան այդ դեպ -
քում միևնույն է կեն դա նի չէր ծնվի։ Սա կայն,
այ սօր նման կան խա վար կա ծը հա կա սում է ընդ -
հա նուր փոր ձին և բ նու թյա նը։

Բուր կեն նշում է, որ ե թե, ինչ պես ինքն է ա -
ռա ջար կում, «մարդ» հաս կա ցու թյունն ըն կալ վի
իբրև փո փոխ վող, դի նա միկ կոն ցեպտ, ո րը պետք
է ու նե նա ներ կա հան գա մանք նե րին հա մա պա -
տաս խան նշա նա կու թյուն, ա պա կաս կած չի հա -
րու ցում այն, որ այդ հաս կա ցու թյու նը պետք է
նե րա ռի ամ բող ջո վին կեն սու նակ պտղին ևս։

Մե ծա մաս նու թյու նը նշում է, որ այդ պի սի
մեկ նա բա նու թյու նը կա ռա ջաց նի լրիվ նոր հան -
ցա տե սակ, սա կայն, սպա նու թյան հան ցա տե -
սա կը նոր չէ։ Ի հե ճուկս մե ծա մաս նու թյան կար -
ծի քի, օ րենս դի րը սպա նու թյան հոդ վածն ամ -
րագ րե լիս նկա տի չի ու նե ցել, որ այն պետք է
կի րառ վի միայն կեն դա նի ծնված ե րե խա յին ա -
պօ րի նի կյան քից զրկե լու դեպ քում։ Փո խա րե -
նը, օ րենս դիրն ըն դա մենն օգ տա գոր ծել է «մարդ»
լայն հաս կա ցու թյու նը և դա տա րան նե րին պատ -
վի րա կել է այդ հաս կա ցու թյունն այն պես մեկ -
նա բա նել, որ ար դա րա ցիո րեն դուրս բեր վի դրա
ի մաստն ու այն ծա ռա յի ար դա րա դա տու թյա -
նը։ Չծն ված, բայց շար ժու նակ և կեն սու նակ ե -
րե խա յին «մար դու» հաս կա ցու թյու նից բա ցա -
ռելն ի՞նչ ար դար շա հի է ծա ռա յում։ Արդ յոք
չծված ե րե խա յին մի տում նա վոր ու դա ժան կեր -
պով կյան քից զրկե լը պա կաս սպա նու թյուն է,
քան ար դեն ծնված ե րե խա յի սպա նու թյու նը։ Ոչ
ոք կաս կա ծի տակ չի դնում այն, որ «մարդ»
հաս կա ցու թյունն ընդգրկ վում է զա ռամ յալ ծե -
րու նուն կամ մեռ նող մար դուն, ո րոնց կյան քի
«ժամ կե տը» գրե թե լրա ցել է։ Չ կա որևէ ող ջա -
միտ պատ ճառ կեն սու նակ պտղին «մար դու»
հաս կա ցու թյու նից բա ցա ռե լու հա մար։

Մե ծա մաս նու թյու նը նաև նշել է, որ վե րո -
նըշ յալ մեկ նա բա նու թյու նը մե ղադր վո ղին կզրկի
«ար դար զգու շա ցու մից» առ այն, որ իր ա րար -
քը պատ ժե լի է իբրև հան ցանք։ Ակն հայտ է, որ
մե ղադր վողն ու նե ցել է պատ շաճ ծա նու ցում այն

մա սին, որ իր ա րար քը կա րող է հա մար վել
սպա նու թյուն։ Ս պա նու թյան հոդ վա ծը 1850 թվա -
կա նից ի վեր ու ժի մեջ է։ Այն, որ Կա լի ֆոր նիա -
յի դա տա րան ներն այս կոնկ րետ հար ցին չեն
անդ րա դար ձել, չի նշա նա կում, որ կեն սու նակ
պտղին մարդ հա մա րող ո րո շումն ան կան խա -
տե սե լի էր։ Արդ յոք մե ղադր վողն ի րա պես կա -
րող է պնդել, որ 34 շա բա թա կան, ա ռողջ, շար -
ժու նակ պտու ղը «մարդ» հաս կա ցու թյան տակ
չի կա րող տե ղա վոր վել։18

Կա լի ֆոր նիա յի կոնգ րե սը սույն ո րո շու մից
հե տո փո փո խել է սպա նու թյան վե րոնշ յալ հոդ -
վա ծը՝ ձևա կեր պե լով այն հետևյալ կերպ. «սպա -
նու թյու նը մար դուն կամ պտղին ա պօ րի նի, դի -
տա վոր յալ կյան քից զրկելն է։»19

Ու շագ րավ է, որ Կե լե րի կա տա րած ա րար -
քից դեռևս եր կու տաս նամ յակ ա ռաջ Կա լի ֆոր -
նիա յի վե րաքն նիչ դա տա րա նը Չա վե սի վե րա -
բեր յալ գոր ծում ար ձա նագ րել էր հետևյա լը.

«Մոր ո րո վայ նից դուրս գա լու պա հից ա -
ռաջ և հե տո ե րե խան մեծ փո փո խու թյուն չի
կրում, և որ պես կա նոն, թեև դեռևս կախ ված
լի նե լով իր մո րից, ե րե խան ո րոշ ժա մա նակ՝
մինչ ծնվե լը, ոչ միայն ան կախ ապ րե լու հնա -
րա վո րու թյուն, այլև մեծ հա վա նա կա նու թյուն ու -
նի։ Թեև հնա րա վոր չէ բո լոր դեպ քե րի հա մար
կի րա ռե լի հստակ գիծ գծել, սա կայն օ րեն քի
կա նոն նե րը պետք է ճա նա չեն և փոր ձեն հետևել
բնա կան և գի տա կան փաս տե րին, ո րոնց այդ
օ րեն քի կա նոն ներն առնչ վում են։ [...] Կ լի նի
զուտ ֆիկ ցիա պնդե լը, թե ե րե խան դեռևս մարդ
չէ, քա նի որ ծննդյան գոր ծըն թա ցը չի ա վարտ -
վել, երբ ե րե խան հա սել է կեն սու նա կու թյան
այն աս տի ճա նի, որ իր մոր կյան քի ընդ հա տու -
մը չի հան գեց նի իր գո յու թյան վե րաց մա նը, և
երբ իր մո րից բնա կան կամ ար հես տա կան ճա -
նա պա րով բա ժան ման դեպ քում ե րե խան կապ -
րի և կ մե ծա նա նոր մալ կեր պով»20:

Այս պի սով՝ Դա տա րա նի նա խա գահ Բուր -
կեի հա տուկ կար ծի քը թվում է հիմ նա վոր: Մաս -
նա վո րա պես, մե ղադր վող Կե լե րի հա մար իր ա -
րարքն իբրև սպա նու թյուն կան խա տե սելն ի րա -
տե սա կան էր Չա վե սի վե րա բեր յալ Կա լի ֆոր -
նիա յի վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման առ կա -
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18 Կալիֆորնիայի գերագույն դատարանի 1970 թվականի որոշումը սույն հոդվածում ներկայացվեց հակիրճ։
19 Joshua Dressler, Cases and Materials on Criminal Law, Thomson West, 2003, p. 96.
20 People v. Chavez, 77 Cal.App.2d 92 (1947).



յու թյամբ պայ մա նա վոր ված։ Այ նուա մե նայ նիվ,
Դա տա րանն իր մե ծա մաս նու թյամբ այն կար ծի -
քին է ե ղել, որ միայն հստակ գրված օ րեն քի հի -
ման վրա ան ձի դա տա պարտ ման ի րա վունքն
այս դեպ քում գե րա կա է և ար գել վում է ան ձին
դա տա պար տել օ րեն քի մի այն պի սի մեկ նա բա -
նու թյամբ, ո րը չի բխում հենց այդ օ րեն քի տեքս -
տից, դրա ձևա կեր պու մից, այն, ըստ էու թյան
կհան գեց նի ան ձի վի ճա կը վատ թա րաց նող օ -
րեն քի հե տա դարձ կի րառ ման, թեև ինչ պես նշել
է դա տա վոր Բուր կեն, այդ օ րեն քը 1850 թվա -
կա նից ի վեր գո յու թյուն ու նի, և այս տեղ խնդի րը
ոչ այն քան օ րեն քի հե տա դար ձու թյան, որ քան
այդ օ րեն քը կյան քի փո փոխ վող հան գա մանք -
նե րին հա մա պա տաս խան մեկ նա բա նե լու և կի -
րա ռե լու մեջ է, ո րը չի հան գեց նում ան ձի ի րա -
վա չափ ակն կա լի քի կամ քրեա կան օ րեն քի հե -
տա դարձ ու ժի ար գել քի սկզբուն քի խախտ ման։

III. Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին 
Հան րա պե տություն

Գեր մա նիա յի Դաշ յա յին Հան րա պե տու թյան
Հիմ նա կան օ րեն քի (Սահ մա նադ րու թյան) 103-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն «Ա րար քը
կա րող է պատժ վել, ե թե դրա պատ ժե լիու թյունն
օ րեն քով սահ ման ված է ե ղել նախ քան ա րար քի
կա տա րու մը»։ Փաս տո րեն, Գեր մա նիան ևս սահ -
մա նադ րա կան մա կար դա կով ամ րագ րում է
միայն օ րեն քի հի ման վրա դա տա պարտ վե լու
կամ օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քը։

a) Բեռ լի նի պա տի գոր ծը
Մինչ բեռ լին յան պա տի կա ռու ցու մը Գեր -

մա նիա յի Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տու թյու -
նից մոտ եր կու սու կես մի լիոն մարդ փա խել էր
Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին Հան րա պե տու թյուն։ Այս
զանգ վա ծա յին փա խուս տը կան խե լու նպա տա -
կով 1968 թվա կա նին կա ռուց վում է բեռ լին յան
պա տը, ո րը հսկվում էր զին ված հրա ձիգ նե րի

կող մից։ Սահ մա նը հա տե լու փոր ձե րի ժա մա -
նակ սպան ված ան ձանց թի վը Արևմուտ քի հաշ -
վարկ նե րով տա տան վել է 264-ից 938-ի միջև21։ 

1984 թվա կա նին այդ հրա ձիգ նե րից մե կը
եր կու կրա կոց էր ար ձա կել մի քսա նամ յա տղա -
յի վրա, ո րը փոր ձել էր աս տի ճա նի օգ նու թյամբ
անց նել պա տի վրա յով դե պի Արևմտ յան Գեր -
մա նիա։ Մի փոքր անց եր կու զին վոր ներ տղա -
յին տա րել էին պա հա կա դի տա նոց (watchtower),
ի հե ճուկս վեր ջի նիս բժշկա կան օգ նու թյան ա -
ղերս նե րի, պա հել էին եր կու ժամ, ո րից հե տո
միայն տե ղա փո խել հի վան դա նոց, որ տեղ տղան
ան մի ջա պես մա հա ցել էր22։

Մեկ այլ դեպ քում Արևմտ յան Գեր մա նիա յի
կող մից հայր և դուստր մո տո րա նա վա կով մուտք
էին գոր ծել եր կու Գեր մա նիա նե րի ջրա յին սահ -
ման և չէին հասց րել վե րա դառ նալ ի րենց ափ:
Ըն դա մե նը տա սը մետր սահ մա նը հա տե լու
պատ ճա ռով ռմբա կոծ վել էին հրա ձիգ նե րի կող -
մից։ Հայ րը մա հա ցել էր, աղ ջի կը՝ ստա ցել ա -
ռող ջա կան ան բու ժե լի վնաս, իսկ հրա ձիգ նե րը
ոս տի կա նու թյան կող մից խրա խուս վել էին23։ 

Այս բո լոր դեպ քերն ու նեին մի շարք նմա -
նու թյուն ներ. 1) հրա ձիգ նե րը հրա հանգ ված էին
ա մեն կերպ կան խել ան ձանց փա խուս տը, այլ
մի ջոց չմնա լու դեպ քում ոչն չաց նե լով նրանց, 2)
դեպ քե րը պետք է հնա րա վո րինս գաղտ նի պահ -
վեին, նույ նիսկ զո հե րի կյան քի գնով, 3) հա ջո -
ղակ հրա ձիգ նե րը ար ժա նա նում էին պե տա կան
խրա խու սան քի24։ Հետևա բար, ԳԴՀ փլու զու մից
հե տո՝ 1989 թվա կա նի աշ նա նը, նո րըն տիր խոր -
հրդա րա նը պա հան ջում է Գեր մա նիա յի Դաշ նա -
յին Հան րա պե տու թյու նից, որ Արևել յան Գեր մա -
նիա յի կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան օ րոք ա -
նար դա րու թյուն ներ գոր ծած մարդ կանց նկատ -
մամբ սկսվեն քրեա կան հե տապն դում ներ25։

Եր կու Գեր մա նիա նե րի միջև կնքված «միա -
վոր ման պայ մա նագ րի» 8-րդ հոդ վա ծի26, «Քրեա -
կան օ րենս գիրքն ու ժի մեջ մտնե լու մա սին» օ -
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21 Էլիսթեր Մոուբրեյ, Գործեր և Նյութեր, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, Երևան, «Բավիղ» 2010թ. Էջ
496.

22 Rudolf Geiger, The German Border Guard Cases and International Human Rights, EJIL 9, 1998, p. 541.
23 Rudolf Geiger, The German Border Guard Cases and International Human Rights, EJIL 9, 1998, p. 542.
24 Տե՛ս նույն տեղում։
25 Էլիսթեր Մոուբրեյ, Գործեր և Նյութեր, Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարան, Երևան, «Բավիղ» 2010թ.

Էջ 496։
26 Treaty between the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic on the Establishment or German

Unity (“Unification Treaty”) of 31 August 1990.
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րեն քի 315-րդ հոդ վա ծի և Ք րեա կան օ րենս -
գրքի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ու ժով հրա ձիգ -
նե րի պատ ժե լիու թյան հար ցը պետք է լուծ վեր
նախ կին ԳԴՀ-ի (Արևել յան Գեր մա նիա յի) օ -
րենք նե րով, ո րոնց հի ման վրա նրանց ա րարքն
ար դա րաց ված էր, ընդ ո րում այդ օ րենք նե րը
խիստ հա կա սու թյան մեջ էին մի ջազ գա յին ի -
րա վուն քի նոր մե րի հետ։ Մաս նա վո րա պես, «Քա -
ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի
մա սին» մի ջազ գա յին դաշ նագ րի 12-րդ հոդ վա -
ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն «յու րա քանչ յուր մարդ
ի րա վունք ու նի լքել ցան կա ցած եր կիր, նե րառ -
յալ իր սե փա կա նը»27։ Այ նուա մե նայ նիվ, միա -
վոր ված Գեր մա նիա յի Հիմ նա կան օ րեն քի (Սահ -
մա նադ րու թյան) 103-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի
հա մա ձայն «Ա րար քը կա րող է պատժ վել, ե թե
դրա պատ ժե լիու թյունն օ րեն քով սահ ման ված է
ե ղել նախ քան ա րար քի կա տա րու մը»։ Փաս տո -
րեն գեր մա նա ցի դա տա վոր նե րը պար տա վոր
էին կի րա ռել ա րար քի կա տար ման պա հին գոր -
ծող ար դա րաց ման հիմ քե րը, այս դեպ քում՝
«Սահ մա նի մա սին» ԳԴՀ-ի օ րեն քի 27-րդ հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սի դրույթ նե րը։ Այդ պես է պա -
հան ջում օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի ար գել քի
սկզբուն քը։

Սա կայն, Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին սահ մա -
նադ րա կան դա տա րա նը, ար դա րա դա տու թյան
նախ կին նա խա րար, փի լի սո փա-ի րա վա գետ
Գուս տավ Ռադբ ռու խի բա նաձևի հի ման վրա
(տես ստորև) ո րո շում է, որ կոնկ րետ այս դեպ -
քի հա մար թույ լատ րե լի է Հիմ նա կան օ րեն քի
103-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում ամ րագր ված հե -
տա դարձ ու ժի ար գել քի սկզբուն քի սահ մա նա -
փա կու մը, ո րը սո վո րա բար ու նի բա ցար ձակ
գոր ծո ղու թյուն։ Այս բա ցա ռիկ դեպ քում նյու -
թաի րա վա կան ար դա րու թյան սկզբունքն ար -
գե լում է նախ կի նում գոր ծող ար դա րաց ման
հիմ քե րի կի րա ռու մը, և օ րեն քի հե տա դարձ ու -

ժի ար գել քի սկզբուն քը պետք է զի ջի նյու թա -
կան ար դա րու թյա նը, ո րով հետև այդ ար դա -
րաց նող հիմ քե րը խախ տում են ար դա րու թյան
տար րա կան պա հանջ նե րը և մի ջազ գա յին ի -
րա վուն քում ճա նաչ ված մար դու ի րա վունք նե -
րը։ Օ րեն քով թույ լատ րել գնդա կա հա րել սե փա -
կան քա ղա քա ցի նե րին ուղ ղա կի այն բա նի հա -
մար, որ փոր ձում են քա ղա քի մի մա սից անց -
նել մյուս մա սը, այն քան ա նար դար է, որ չի կա -
րող ար դա րաց նել մար դու բո լոր հիմ նա կան ի -
րա վունք նե րի կեն սա կան հիմ քը կազ մող կյան -
քի ի րա վուն քի խախ տու մը։

Ռադբ ռուխ յան բա նաձևի28 հա մա ձայն՝ «Ար -
դա րու թյան և ի րա վա կան անվ տան գու թյան
միջև բա խու մը պի տի այն պես լուծ վի, որ դրա -
կան, ու ժի մի ջո ցով ա պա հով ված ի րա վուն քը
գե րա կա յու թյուն ու նե նա նաև այն ժա մա նակ,
երբ այն իր բո վան դա կու թյամբ ա նար դար ու
անն պա տա կա հար մար է, բա ցա ռու թյամբ այն
դեպ քի, երբ ար դա րու թյան հետ դրա կան օ րեն -
քի հա կա սու թյունն այն պի սի ան տա նե լի չա փի
է հաս նում, որ օ րեն քը` որ պես «սխալ ի րա -
վունք», պետք է զի ջի ար դա րու թյա նը: Անհ նար
է հստակ սահ ման գծել օ րի նա կան ա նի րա վու -
թյան դեպ քե րի և, չնա յած սխալ բո վան դա կու -
թյա նը, դեռ գոր ծող օ րենք նե րի միջև: Սա կայն
կա րե լի է շատ հստակ այլ սահ ման գծել. որ -
տեղ մար դիկ ար դա րու թյան նույ նիսկ չեն էլ
ձգտում, որ տեղ հա վա սա րու թյու նը, որն ար -
դա րու թյան մի ջուկն է, դրա կան ի րա վունք
ստեղ ծե լիս գի տակ ցա բար մերժ վում է, այն -
տեղ օ րեն քը ոչ միայն «սխալ ի րա վունք» է,
այլև զուրկ է ընդ հան րա պես ի րա վա կան բնույ -
թից, ո րով հետև չի կա րե լի ի րա վուն քը, նաև
պո զի տիվ ի րա վուն քը, այլ կերպ սահ մա նել,
քան այն պի սի մի հա մա կարգ, որն իր ի մաս -
տով կոչ ված է ծա ռա յե լու ար դա րու թյա նը»29

(ընդգ ծու մը՝ հե ղի նա կի):
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Ի րա վա գի տու թյան մեջ և ի րա վա կի րառ
պրակ տի կա յում հա ճախ խո սում կամ պատ կե -
րաց նում են ի րա վուն քը օբ յեկ տիվ կամ սուբ յեկ -
տիվ ա ռու մով1:

Ի րա վուն քը կարևո րա գույն սո ցիա լա կան
կար գա վո րիչ է, ո րի մի ջո ցով ա պա հով վում է
հա սա րա կա կան կար գը, խե լա միտ պա հանջ -
մունք նե րի բա վա րա րու մը գույ քա յին շրջա նա -
ռու թյան պայ ման նե րում:

«Ի րա վունք» եզ րույ թը բազ մի մաստ ու բազ -
մա շերտ սո ցիալ-ի րա վա կան երևույթ է2: Ի րա -
վուն քի ի մաս տա վոր ման նման բար դու թյու նը,
մեր կար ծի քով, բա ցատր վում է առն վազն եր -
կու հան գա ման քով: Նախ՝ ի րա վունքն ինք նին
օբ յեկ տի վո րեն բարդ սո ցիա լա կան երևույթ է,
երկ րորդ՝ ի րա վուն քի հաս կա ցա կան ա պա րա -
տը սուբ յեկ տիվ ա ռու մով (ըն կալ ման, մեկ նա -
բան ման, գոր ծադր ման) բազ մաբ նույթ է՝ պայ -
մա նա վոր ված սուբ յեկ տի ի րա վա գի տակ ցու -
թյան, ի րա վամ տա ծո ղու թյան և ընդ հան րա պես
աշ խար հա յե ցո ղու թյան մա կար դա կից:

Այդ է պատ ճա ռը, որ ի րա վուն քի վե րա բեր -
յալ գո յու թյուն են ու նե ցել և գո յու թյուն ու նեն
բազ մա թիվ մո տե ցում ներ, տե սա կետ ներ, հա -
յեա կար գեր, ուս մունք ներ և այլն: Դրանց թվում
է նաև ի րա վուն քի հաս կա ցու թյու նը օբ յեկ տիվ և
սուբ յեկ տիվ ա ռու մով:   

Ի րա վուն քը դի տարկ վում է օբ յեկ տիվ ա -
ռու մով, որ պես ի րա վա կան նոր մե րի հա մակ -
ցու թյուն, քա նի որ այն ստեղծ վում և գոր ծում է
ան կախ ա ռան ձին մարդ կանց կամ քից3: Ի րա -
վունքն օգ տա գործ վում է սուբ յեկ տի ա ռու մով՝
օգ տա գործ վում է ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի
պաշ տո նա պես ճա նաչ ված ինչ-որ ի րա վա կան
գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նը
նշե լու հա մար4: Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը ի րա -

վա կան հնա րա վո րու թյուն է, ո րը պատ կա նում
է ի րա վուն քի կոնկ րետ սուբ յեկ տիվ (ֆի զի կա -
կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց և այլն):

Այս պի սով՝ օբ յեկ տիվ ի րա վուն քը տվյալ
ազ գա յին պե տու թյան օ րենսդ րու թյունն է (գոր -
ծող ի րա վունքն է): Այն լայն ի մաս տով «դրա -
կան» (պո զի տիվ) ի րա վուն քը հենց օբ յեկ տիվ ի -
րա վունքն է:

Սա կայն ի րա վունքն իր այս նախ նա կան օբ -
յեկ տիվ վի ճա կում դեռևս «դեկ լա րա տիվ», «թղթա -
յին» ի րա վունք է: Օբ յեկ տիվ ի րա վունքն ի րացվում
է սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի վե րած վե լու ճա նա պար -
հով, երբ սահ մա նադ րա կան և օ րենսդ րա կան
նոր մե րը վե րած վում են ի րա վուն քի կոնկ րետ
սուբ յեկտ նե րի ո րո շա կի ի րա վա զո րու թյուն նե րի
և ի րա վա բա նա կան պար տա կա նու թյուն նե րի:

Ի րա վուն քի եր կու ի մաստ նե րի էու թյու նը
պարզ է՝ ի րա վա կան նոր մե րի հա մակ ցու թյուն,
ո րոնք ար տա հայտ ված են (ար տաք նա պես օբ -
յեկ տի վաց ված) պե տու թյան հա մա պա տաս խան
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րում (սահ մա նադ -
րու թյու նում, օ րենք նե րում, օ րենսգր քե րում, հրա -
մա նագ րե րում, հրա ման նե րում, ո րո շում նե րում
և այլն): Դրա օբ յեկ տիվ ի մաս տով ի րա վունք
է, կամ պար զա պես օբ յեկ տիվ ի րա վունք քա -
ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե -
րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի հա մա կարգ, ո -
րոնք ամ րագր ված են գոր ծող օ րենսդ րու թյան
մեջ կամ բխում են բազ մա թիվ ի րա վա հա րա բե -
րու թյուն նե րից, ինչ պես նաև հա տուկ են ան հա -
տին ի ծնե, կազ մում է ի րա վունք սուբ յեկ տիվ
ի մաս տով կամ սուբ յեկ տիվ ի րա վունք: Ընդ ո -
րում, օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի մեջ են մտնում նաև
դա տա կան նա խա դե պը, ի րա վա կան սո վո րույ -
թը և նոր մա տիվ պայ մա նագ րե րը, իսկ սուբ յեկ -
տիվ ի րա վուն քի մեջ՝ նաև օ րի նա կան շա հե րը:
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ՀԱՅԿ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ 
ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ
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Ի րա վա կան նոր մը՝ սահ ման ված կամ պե -
տու թյան կող մից ար տոն ված հա մա պար տա -
դիր, ձևա կա նո րեն ո րո շա կի վար քագ ծի կա նոն
է: Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը՝ օ րեն քով ե րաշ խա -
վոր ված հնա րա վոր (թույ լատր ված, թույ լատ րե -
լի) վար քագ ծի տե սակն ու չափն է: Ըն դուն ված
է հա մա րել, որ սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը բխում է
օբ յեկ տի վից, այլ ոչ թե հա կա ռա կը: Միայն բնա -
կան ի րա վունք նե րը իշ խա նու թյու նից չեն և օ -
րեն քից չեն, այլ՝ բնու թյու նից, բա նա կա նու թյու -
նից են: Սա կայն այս դեպ քում էլ իշ խա նու թյու -
նը, պե տու թյու նը պար տա վոր են հար գել ու
պաշտ պա նել այդ ի րա վունք նե րը, այդ թվում
նաև օբ յեկ տիվ ի րա վուն քում դրանց ամ րապնդ -
ման մի ջո ցով: Ուս տի, այս տեղ էլ բնա կան ու
դրա կան (օբ յեկ տիվ) ի րա վուն քի միջև կա պը
բա վա կա նա չափ հստակ է երևում:

Օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ ի մաս տով ի րա -
վուն քի միջև տար բե րու թյու նը գի տու թյան մեջ
վա ղուց է ձևա վոր վել, այն տար վում է դեռևս
հռո մեա կան ի րա վա գիու թյան մեջ, այ նու հետև’
հե տա գա ի րա վա կան հա մա կար գե րում, ինչ -
պես եվ րո պա կան մայր ցա մա քում, այն պես էլ
ԱՄՆ-ում5: Այս հա յե ցա կարգն ա ռա վե լա գույն
զար գա ցում ու հիմ նա վո րում է ստա ցել, մաս -
նա վո րա պես, անց յալ դա րի գեր մա նա կան ի -
րա վա գի տու թյան մեջ6:

Ըստ էու թյան ի րա վուն քի եր կու տե սակ նե -
րի գա ղա փա րը սկզբուն քո րեն դրված է բնա -
կան-ի րա վա կան ուս մուն քում, քա նի որ բնա -
կան ի րա վուն քը գո յու թյուն ու նի մար դու կամ -
քից ան կախ՝ ի վե րուստ, սա վե րա բեր վում է
մար դու ան բա ժան ի րա վունք նե րին, այ սինքն՝
բնա կան ի րա վունքն իր էու թյամբ ու բո վան դա -
կու թյամբ միաս նա կան, ան բա ժան ի րա վունք
է, ո րը նե րա ռում է օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քը անխ զե լի միաս նու թյան մեջ:

Սա կայն ի րա վուն քի հաս կա ցու թյուն նե րի
գո յու թյունն օբ յեկ տիվ ու սուբ յեկ տիվ ի մաս տով
ի րա վա բան նե րի մոտ միշտ վե ճեր էր ա ռա ջաց -
նում՝ հա ճա խա կի հան դի սա նա լով բազ մա թի վ

այլ ի րա վա կան խնդիր նե րի տար բեր ըն կալ ման
ու լուծ ման պատ ճառ: Այդ պես, օ րի նակ, Գ. Ֆ.
Շեր շենևի չը գրում էր, որ «ար դեն իսկ սուբ յեկ -
տիվ ի րա վուն քի մա սին հաս կա ցու թյան հե տա -
զոտ ման շե մին մենք բախ վում ենք դրա վճռա -
կան մերժ ման հետ», թե պետ ինքն այդ մեր ժու -
մը հա մա րում էր «ոչ ա վել, քան բո ղոք բա ռի, այլ
ոչ թե դրա կող մից նշա նակ ված էու թյան դեմ»7:

Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի կա տե գո րիան մեր -
ժե լու ա ռան ձին փոր ձե րը մի ժա մա նակ ձեռ -
նարկ վում էին նաև խորհր դա յին գրա կա նու թյան
մեջ: Այս կա տե գո րիան հայ տա րար վել է «հնա -
ցած և ոչ պի տա նի գի տու թյան մեջ», «մե թո դա -
բա նո րեն սխալ», «չհա մա պա տաս խա նող սո -
ցիա լիս տա կան հա րա բե րու թյուն նե րին», իսկ դրա
պահ պան ման մեջ դիտ վում էր «բուր ժուա կան ի -
րա վա գի տու թյան ազ դե ցու թյու նը»8: 50-ա կան
թվա կան նե րի պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու -
թյան գծով ո րոշ դա սագր քե րում «սուբ յեկ տիվ ի -
րա վունք» եզ րույթն ան գամ հան դես չէր գա լիս,
այն սո վո րա բար փո խա րին վում էր ի րա վա սուբ -
յեկ տի վու թյամբ կամ ի րա վաու նա կու թյա մբ:

Սա կայն հե տա գա յում այս նի հի լիս տա կան
մի տում նե րը չստա ցան ա ջակ ցու թյուն: Դրանց
հա կա ռակ Ս.Ֆ. Կե չեկ յանն ար դա րա ցիո րեն
ընդգ ծում էր. «Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը, այ սինքն՝
ա ռան ձին ան ձանց ի րա վուն քը, կազ մում է ի րա -
վա կան հա մա կար գի և ի րա վա գի տու թյան ամ -
բող ջո վին անհ րա ժեշտ հաս կա ցու թյուն»9: Նույն
կար ծի քի էր Ա.Ա. Պիոնտ կովս կին՝ «Սուբ յեկ տիվ
ի րա վուն քը հնա ցած կամ խորհր դա յին ի րա -
վուն քի հա մար ոչ պի տա նի հաս կա ցու թյուն չէ,
ընդ հա կա ռա կը, այժմ այն ձեռք է բե րել իր ի րա -
կան ու լիար ժեք ի մաս տը»10:

Ա վե լի վաղ՝ 1955թ.-ին, «Խորհր դա յին պե -
տու թյուն և ի րա վունք» ամ սագ րի խմբագ րա -
կան հոդ ված նե րից մե կում ա սվում էր. «Հար -
կա վոր է ճա նա չել սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի բուն
կա տե գո րիան «վե րաց նե լու» փոր ձե րի խո րը
սխա լը՝ իբր «բուր ժուա կան» ի րա վա գի տու թյան
ազ դե ցու թյան դեմ պայ քա րի դրո շի ներ քո»11:
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Դրա նով իսկ տրվում էր ընդ հա նուր դիր քո րո -
շու մը, կողմ նո րո շու մը:

Հի շեց նենք, որ դա ե ղել է այդ պես կոչ ված
«խռուշ չով յան հա լոց քի» ժա մա նա կաշր ջա նը,
երբ ա ռան ձին ան ձի ի րա վունք նե րի նկատ մամբ
վե րա բեր մուն քը սկսեց աս տի ճա նա բար փոխ -
վել: Մ. Ս. Ստ րո գո վիչն ու շադ րու թյու նը դարձ -
նում էր նրան, որ տվյալ հար ցում ի րա վա գի -
տու թյան, ան կաս կած, նվա ճում է այն դրույ թի
ա ռաջմ ղումն ու հիմ նա վո րու մը, որ քա ղա քա -
ցի նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի
պաշտ պա նու թյու նը Խորհր դա յին պե տու թյան
ինք նու րույն գոր ծա ռույթն է:

Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի հաս կա ցու թյան
«ժխտու մը» հիմ նա վոր վում էր «սուբ յեկ տիվ ի րա -
վունք» եզ րույ թի ոչ հստակ, եր կի մաստ լի նե լով,
ո րը տար բեր մեկ նա բա նու թյուն է ա ռա ջաց նում
ան գամ ի րա վա գետ նե րի շրջա նում: Իսկ ա ռօր յա
գի տակ ցու թյան մեջ այն ա ռա վել ևս ան հանգս -
տու թյուն է մտցնում, չէ որ ցան կա ցած ան տեղ -
յակ քա ղա քա ցի կա րող է լիո վին հիմ նա վոր ված
նկա տել. «Տար բեր տե սա կի ի րա վունք նե րի մա -
սին լսել եմ, շա տերն ինքս էլ ու նեմ, սա կայն ոչ
մի «սուբ յեկ տի վի» մա սին պատ կե րա ցում չու -
նեմ»: Ուս տի ա ռա ջար կու թյուն էր ար վում փո -
խա րի նե լու «չա րա բաս տիկ» եզ րույթն այլ եզ րույ -
թով կամ ընդ հան րա պես հրա ժար վել դրա նից:
Սա կայն այս փաս տարկն ակն հայ տո րեն ան հիմն
է, քա նի որ այս դեպ քում յու րա քանչ յուր գի տու -
թյա նը ստիպ ված կլի ներ հրա ժար վել իր ո ճից,
իր «թռչնա լեզ վից», վա նել ան հաս կա նա լի կամ
պար զա պես «ան ցակ նա լի» եզ րույթ նե րը:

Այս բո լոր ծա գում նա բա նա կան կող մե րի
դի տարկ ման հետ կապ ված անհ րա ժեշտ է ա -
սել, որ օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի
հաս կա ցու թյուն նե րը չի կա րե լի շփո թել ի րա -
վուն քում օբ յեկ տի վի ու սուբ յեկ տի վի հիմ -
նախնդ րի հետ: Դրանք տար բեր հար ցեր են,
թե պետ և փոխ կա պակց ված: Վեր ջին դեպ քում
նկա տի է առն վում օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ գոր -
ծոն նե րի, պատ ճառ նե րի, պայ ման նե րի հա րա -
բե րակ ցու թյու նը, ո րոնք ի րենց ազ դե ցու թյունն
են թող նում ի րա վուն քի՝ իբրև սո ցիա լա կան

երևույ թի ձևա վոր ման ու գոր ծո ղու թյան գոր -
ծըն թաց նե րի վրա: Այլ կերպ ա սած, դա զուտ
փի լի սո փա յա կան, «իստ մատ յան» հիմ նախն դիր
է: Այն լայ նո րեն քննարկ վում էր մեզ մոտ (բա -
նա վե ճի կար գով) «Ի րա վա գի տու թյուն»12 ամ -
սագ րի է ջե րին:

Այս բա նա վե ճի ըն թաց քում դրա մաս նա -
կից նե րը հա մա ձայն վե ցին այն կար ծի քի շուրջ,
որ ի րա վուն քում, ի րա վաս տեղ ծու թյան, ի րա վա -
կան կար գա վոր ման գոր ծում օբ յեկ տիվ և սուբ -
յեկ տիվ գոր ծոն նե րը՝ կարևոր ինք նու րույն գի -
տա կան ուղ ղու թյուն է, ո րը պա հան ջում է խո րը
տե սա կան մշա կում՝ հա սա րա կու թյան զար գաց -
ման յու րա քանչ յուր հստակ փու լի նկատ մամբ և
կի րառ մամբ: Ինչ վե րա բեր վում է «օբ յեկ տիվ ի -
րա վունք» և «սուբ յեկ տիվ ի րա վունք» կա տե գո -
րիա նե րին, ա պա դրանք պայ մա նա կան ձևա -
բա նա կան հաս կա ցու թյուն ներ են (ար տա հայ -
տու թյուն ներ, բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ), ո րոնք
ըն դուն ված են հա մաշ խար հա յին ի րա վա գի տու -
թյան և պ րակ տի կա յի մեջ: Դրանց կա պը օբ -
յեկ տի վի ու սուբ յեկ տի վի փի լի սո փա յա կան հաս -
կա ցու թյուն նե րի հետ բա վա կա նա չափ միջ նոր -
դա վոր ված ու հա րա բե րա կան է13:

Սա փի լի սո փա յա կան տե սա կետ չէ, այլ
գլխա վո րա պես տրա մա բա նա կան- հաս կա ցա -
կան, ճա նա չո ղա կան, ո րը վե րա բեր վում է նշված
հաս կա ցու թյուն նե րի ծագ մա նը, դրանց ձևա -
վոր ման, բո վան դա կու թյան, բնույ թի, գո յա բա -
նա կան կար գա վի ճա կի, հե տա զո տու թյան մե -
թո դա բա նու թյա նը: Այլ կերպ ա սած՝ այլ տե սա -
կետ, հիմ նախնդ րի այլ տե սանկ յուն, թե պետ և
փի լի սո փա յու թյան, մաս նա վո րա պես, ճա նա չո -
ղու թյան տե սու թյան ո րո շա կի տար րեր դրա -
նում, այ նուա մե նայ նիվ, առկա են, ինչ պես և
բազ մա թիվ այլ ի րա վա բա նա կան ինս տի տուտ -
նե րում ու հաս կա ցու թյուն նե րում:

«Ի րա վունք» եզ րույ թը որ պես բազ մի մաստ
սոիա լա կան երևույթ, միշտ չէ և ոչ բո լո րի կող -
մից է օգ տա գործ վում միևնույն ի մաս տով, այլ
ձեռք է բե րում տար բեր ի մաստ ներ՝ կախ ված
նրա նից, թե ինչ պի սի ի րա վա բա նա կան երևույթ
են ցան կա նում ար տա հայ տել: Ընդ ո րում, այդ -
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պի սի ա նո րո շու թյու նը գո յու թյուն ու նի ոչ միայն
ա ռօր յա կյան քում, որ տեղ «ի րա վունք» բա ռի
ետևում եր բեմն կանգ նած չէ ի րա վա բա նա կան
ոչ մի բան, այլև տե սու թյան մեջ, ո րը նույն պես
չի խու սա փել այս իր հիմ նա կան կա տե գո րիա յի
բազ մա դի մու թյու նից: Մինչ դեռ դեռևս հին մտա -
ծող նե րը խոր հուրդ էին տա լիս. «Մի բազ մա -
պատ կեք էու թյուն ներն ա ռանց անհ րա ժեշ տու -
թյան»:

Սա կայն, չնա յած այս ի մա ցա բա նա կան
դժվա րու թյա նը, ի րա վա բան նե րը վա ղուց ի վեր
օգ տա գոր ծում են «ի րա վունք» բա ռը եր կու գլխա -
վոր ի մաստ նե րով՝ օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ: Ի -
րա վա կան ի րա կա նու թյու նը դի տարկ վում է եր -
կու կտրվածք նե րում՝ այս կտրված քի մեկ հար -
թու թյան վրա տես նում ենք պե տու թյան կող մից
սահ ման վող հա մա պար տա դիր նոր մե րը, իսկ
մյու սում՝ այն ա մե նը, ին չը կապ ված է դրանց ի -
րա կա նաց ման հետ, այն հստակ հնա րա վո րու -
թյուն նե րը, լիա զո րու թյուն նե րը, գոր ծո ղու թյուն -
նե րը, ո րոնք մար դիկ կա րող են ձեռ նար կել և
գործ նա կա նում ձեռ նար կում են այս նոր մե րի
հի ման վրա և դրանց սահ ման նե րում:

Ի րա վուն քը՝ իբրև նորմ, օ րենք, նոր մա տիվ
ի րա վա կան ակտ, սո վո րույթ, նա խա դեպ՝ իբրև
այդ սահ մա նում նե րի շրջա նակ նե րում վար վե -
լու սուբ յեկտ նե րի հնա րա վո րու թյու նը կամ ի -
րա վա սու թյու նը՝ դա է ի րա վուն քը օբ յեկ տի վի ու
սուբ յեկ տի վի տա րան ջատ ման էու թյու նը:

Ի րա վունքն օբ յեկ տիվ ի մաս տով տվյալ ժա -
մա նա կաշր ջա նի օ րենսդ րու թյունն է կոնկ րետ
երկ րում, իսկ ի րա վուն քը սուբ յեկ տիվ ի մաս տով՝
այն հստակ հնա րա վո րու թյուն ներն են, ի րա -
վունք ներ, պա հանջ ներ, հա վակ նու թյուն ներ, օ -
րի նա կան շա հեր, ինչ պես նաև՝ պար տա կա նու -
թյուն ներ, ո րոնք ծա գում են օ րենսդ րու թյան հի -
ման վրա և սահ ման նե րում ի րա վա բա նա կան
հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րի հա մար:

Այս տեղ հար կա վոր է նկա տել, որ ե թե «ի -
րա վունք» հաս կա ցու թյու նը կի րառ վում էր ա -
ռանց որևէ վե րա պա հում նե րի, ա պա դրա տակ
միշտ նկա տի էր առն վում ի րա վունքն օբ յեկ տիվ
ի մաս տով, այ սինքն՝ ի րա վա կան նոր մեր:

Ճշգրտման անհ րա ժեշ տու թյու նը հենց ա ռա ջա -
նում է այն ժա մա նակ, երբ պա հանջ վում է ու -
շադ րու թյուն դարձ նել և մատ նան շել ոչ թե օ -
րեն քի նոր մը, այլ ա ռան ձին սուբ յեկ տի ի րա -
վուն քը՝ սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը: Ա ռանց այդ -
պի սի ճշգրտմա ն, այ սինքն՝ ա ռանց «սուբ յեկ -
տիվ» հաս կա ցու թյա ն, ի րա վուն քը սո վո րա բար
դի տարկ վում է իբրև օբ յեկ տիվ (նոր մե րի ամ -
բող ջու թյուն), ան գամ ե թե «օբ յեկ տիվ» բառն
այդ ժա մա նակ բա ցա կա յում էր: Տվ յալ հա մա -
տեքս տում կարևոր է հա կադ րու թյան պա հը:

«Օբ յեկ տիվ ի րա վուն քից,- գրում էր Մ. Վ.
Վիշն յա կը,- տե սա կան ի րա վա բա նու թյու նը սկսեց
տար բե րել սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը, ո րը սահ -
ման վում էր իբրև ան ձին պատ կա նող ի րա վա -
սու թյուն նե րի ու հա վակ նու թյուն նե րի ամ բող -
ջու թյուն՝ օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի նոր մե րի հի ման
վրա, ինչ պես այն, ին չը ճա նաչ վում է ան հա տի
շա հե րից ել նե լով և օժտ ված է ի րա վա կան պաշտ -
պա նու թյան հնա րա վո րու թյամբ»14:

Բ նա կա նա բար, այն երևույ թը, ո րը կոչ վում
է «սուբ յեկ տիվ ի րա վունք», կա րե լի էր ար տա -
հայ տել նաև այլ քե րա կա նա կան ձևի օգ նու -
թյամբ, օ րի նակ՝ սուբ յեկ տի ի րա վունք, ան ձի ի -
րա վունք, քա ղա քա ցու ի րա վունք և այլն (լրա -
ցում) կամ օգ տա գոր ծել ա ծա կան՝ անձ նա կան
ի րա վունք, ան հա տա կան ի րա վունք: Լայն լսա -
րա նին դա ա վե լի հաս կա նա լի կլի ներ: ժա մա -
նա կին ա ռա ջարկ վում էին նաև այլ լեզ վա կան
խորհր դա նի շե րը: Ռ. Հե րին գը սուբ յեկ տիվ ի -
րա վունքն ան վա նում էր հստակ՝ հա կադ րե լով
այն վե րա ցա կան ի րա վա բա նա կան ձևին15:

Ռ. Իե րին գը, ինչ պես ար դեն նշվել է, օբ -
յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ ի րա վունքն ան վա նում էր
վե րա ցա կան ու հստակ16: Խորհր դա յին գրա -
կա նու թյան մեջ բազ միցս մատ նանշ վում էր «ի -
րա վա սու թյուն» եզ րույ թը՝ իբրև սուբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քի հո մա նիշ: Սա կայն ի րա վա սու թյունն
ու սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը միշտ չէ, որ հա մընկ -
նում են, վեր ջի նը կա րող է պա րու նա կել ոչ թե
մեկ, այլ մի քա նի ի րա վա սու թյուն ներ: Այլ կերպ
ա սած՝ այս կա տե գո րիա նե րը նույ նա կան չեն,
չեն նույ նաց վում մե կը մյու սին:
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14 Տե՛ս ВИШНЯК М. В. Личность в праве. Пг., 1917. ст. 28.
15 Տե՛ս Иеринг Р. Избранные труды. В 2 томах. Санкт-Петербург, 2006, ст. 575.
16 Տե՛ս նույն տեղը:



Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան՝ որ պես
սո ցիա լա կան պե տու թյան հան րա յին քա ղա քա -
կա նու թյունն ու ինս տի տուտ նե րի գոր ծու նեու -
թյու նը պետք է ուղղ ված լի նեն ար դար սո ցիա -
լա կան կար գի գոր ծադր մա նը։ Սո ցիա լա կան
ար դա րու թյան ե րաշ խա վո րու մը գործ նա կա նում
ի րա կա նաց վում է ժո ղովր դա վա րա կան մե թոդ -
նե րով, ի րա վուն քի հի ման վրա՝ սա մա նադ րա -
կան նոր մե րի և դրան ցից բխող նոր մա տիվ ի -
րա վա կան ակ տե րի մի ջո ցով, ո րոնք ի րաց վում
են պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի ի -
րա վա կի րառ պրակ տի կա յում: Այս գոր ծըն թաց -
նե րի հիմ նա կան ու ղե նի շե րը սահ ման ված են
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան «Տն տե սա կան, սո ցիա -
լա կան և մշա կու թա յին ո լորտ նե րում օ րենսդ -
րա կան ե րաշ խիք նե րը և պե տու թյան քա ղա քա -
կա նու թյան հիմ նա կան նպա տակ նե րը» վեր -
տա ռու թյամբ 3-րդ գլ խում։ Ըստ այդմ՝ սո ցիա -
լա պես պա տաս խա նա տու պե տու թյան պար -
տա կա նու թյունն է ի րա կա նաց նել այն պի սի ակ -
տիվ քա ղա քա կա նու թյուն, ո րը միտ ված է ա -
զատ ան հա տի ձևա վոր ման հա մար ստեղ ծե լու
հա մա լիր նա խադր յալ ներ՝ ան կախ կոնկ րետ
ան ձի փաս տա կան հնա րա վո րու թյուն նե րից1:

Այս գոր ծըն թաց նե րում էա կան դեր է խա -
ղում աղ քա տու թյան հաղ թա հա րումն ու հե տա -
գա կան խար գե լու մը, քան զի աղ քա տու թյան շե -
մից վեր ապ րե լու ի րա վունքն ու նի հիմ նա րար

նշա նա կու թյուն ար դա րու թյանն ուղղ ված քա ղա -
քա կա նու թյան հա մար: Այն չի կա րող փո խա -
րին վել կամ փոխ հա տուց վել այլ նպա տակ նե -
րով: Ան հա տա կան ինք նա վա րու թյու նը և կ յան -
քի հնա րա վո րու թյուն նե րից օգտ վե լու կա րո ղու -
թյու նը հնա րա վոր են միայն այն դեպ քում, երբ
վեր ջինս ապ րում է աղ քա տու թյան շե մից բարձր: 

ՀՀ Վի ճա կագ րա կան կո մի տեի «Աղ քա տու -
թյան պատ կե րը Հա յաս տա նում 2009-2020թթ.»
ու սում նա սի րու թյան հա մա ձայն աղ քա տու թյու -
նը Հա յաս տա նում 2020թ. կազ մել է 27%2։ Դրա
հետ մեկ տեղ, սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան
հա մա կար գի խոր քա յին վեր լու ծու թյու նը փաս -
տում է, որ աղ քա տու թյու նը Հա յաս տա նում շա -
րու նա կում է մնալ ա մե նա բարձ րե րից մե կը Եվ -
րո պա յի և Կենտ րո նա կան Ա սիա յի երկր նե րի
շար քում, իսկ 2010-2015 թվա կան նե րին աղ քա -
տու թյու նը հաղ թա հա րած յու րա քանչ յուր 3 ան -
ձան ցից մե կը կրկին հայտն վել է աղ քա տու -
թյան մեջ3: Ինչ վե րա բե րում է աղ քա տու թյան
արդ յուն քում հա սա րա կու թյու նում ա ռա ջա ցող
ան հա վա սա րու թյա նը, ա պա, ըստ Ջի նի գոր -
ծակ ցի4, 2022թ. այն կազ մում է 34.45, ո րը նույն -
պես բնու թագ րա կան է ան հա վա սա րու թյան
բարձր մա կար դակ ու նե ցող երկր նե րի հա մար։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ան հա -
վա սա րու թյան սկզբնա կան պատ ճառ նե րից մե -
կը ռե սուրս նե րի ան հա վա սար բաշ խումն ու սե -
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1 Տե՛ս Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի դրույթները և դրանց իրացման հիմնական ուղղությունները
Հայաստանի Հանրապետությունում (գիտագործնական հետազոտություն)/ Գ.Բ. Դանիելյան, Վ.Ա. Այվազյան, Ա.Ա.
Մանասյան.– Եր.: Հայրապետ հրատ., 2015, էջեր 139-140:

2 Տե՛ս Աղքատության պատկերը Հայաստանում 2009-2020թթ.//Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական
կոմիտե, Էջ 30 https://armstat.am/file/article/poverty_2021_a_2..pdf (մուտք՝ 05.02.2022)

3 Տե՛ս Հայաստանի սոցիալական պաշտպանության համակարգի խորքային ախտորոշում։ Հունիս 2020թ. IBRD-IDA,
The World Bank Group. UNICEF, Էջ 10:

4 Տե՛ս Ջինիի գործակիցը ցույց է տալիս, թե որքան անհավասարաչափ են բաշխված եկամուտները բնակչության
առանձին խմբերի միջև։ Գործակիցը թույլ է տալիս նաև դատել տվյալ երկրում տնտեսական անհավասարության
մակարդակի մասին: Louse Simmons Economic Justice. Encyclopedia of Social Work. National Association of Social
Workers Press and Oxford University Press. Published online: 29 March 2017. 

5 Տե՛ս Gini Coefficient by Country 2021. World Population Review https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gini-
coefficient-by-country (մուտք՝ 05.02.2022):
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փա կա նու թյան կենտ րո նա ցումն է բնակ չու թյան
փոք րա թիվ ըն տա նիք նե րի ձեռ քում6։ Դա նշա -
նա կում է, որ փաս տա ցի ի րա վի ճա կը տար բեր -
վում է սահ մադ րա կան ձևա կեր պում նե րից, քա -
նի որ բնակ չու թյան մեծ մա սը բա ցառ վել, դուրս
է մնա ցել սե փա կա նու թյան ի րա վունքն ի րա կա -
նաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից։ Գեր մա նա ցի սահ -
մա նադ րա գետ Ցա խե րի կար ծի քով` «Ե թե հա -
սա րա կու թյան ի րա կան կա ռուց ված քը, այ սինքն՝
քա ղա քա կա նու թյու նը, ի րա վուն քը և փաս տա ցի
հա րա բե րու թյուն նե րը, այդ թվում՝ այն մարդ -
կանց սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կը, ո րոնց հա -
մար վեր ջինս կրում է պա տաս խա նատ վու թյուն,
չեն հա մընկ նում հա սա րա կու թյան սահ մա նադ -
րաի րա վա կան բնու թագ րե րի հետ, ա պա դրանք
պետք է փոխ վեն այն պես, որ պես զի ձեռք բե -
րեն հա մա պա տաս խա նու թյուն»7: 

Այս պա րա գա յում ան հա վա սա րու թյան հաղ -
թա հար ման ա պա հով ման մի ջոց նե րից մե կը
նյու թա կան և ոչ նյու թա կան ռե սուրս նե րի, հատ -
կա պես՝ սե փա կա նու թյան հա սա նե լիու թյան ա -
պա հո վումն է։ Ա ռաջ նա յին հարցն այն է, թե
ինչ պես են հա սա րա կու թյան մեջ բաշխ վում մաս -
նա վոր սե փա կա նու թյուն հա մար վող ռե սուրս -
նե րը։ Ասբ յորն Էյ դեն նշում է, որ «այն տեղ, որ -
տեղ ե կա մուտ նե րը բա վա կա նին հա վա սա րա -
չափ են բաշխ ված և հ նա րա վո րու թյուն նե րը ող -
ջամ տո րեն հա վա սար են, ան հատ նե րը շատ ա -
վե լի լավ վի ճա կում են սե փա կան կա րիք նե րը
հո գա լու ա ռու մով, և պե տու թյան կող մից պե -
տա կան ծախ սե րի կա րիք կա րող է ա վե լի քիչ
զգաց վել, ... Մյուս կող մից, երբ ե կա մուտ ներն
ան հա վա սա րա չափ են բաշխ վում, հա վա սար

հնա րա վո րու թյուն նե րից և ի րա վունք նե րից հա -
վա սա րա պես օգտ վելն ա պա հո վե լու պա հան ջը
կա րող է են թադ րել ա վե լի մեծ պե տա կան ծախ -
սեր՝ հիմն ված պրոգ րե սիվ հարկ ման և պե տա -
կան ե կա մուտ նե րի այլ աղբ յուր նե րի վրա8»։ 

Մեր կար ծի քով պե տա կան ծախ սե րի բարձր
մա կար դա կի մի ջո ցով հար ցե րի լու ծու մը կա րե լի
է մեղ մել շա հագր գիռ սո ցիա լա կան խմբե րի միջև
«ու ժե րի հա մե մա տա բար հա մա չափ հա վա սա -
րակշռ ման» մի ջո ցով9: Այ սինքն՝ շտկել ու ժե րի
հա վա սա րակշ ռու թյու նը սո ցիա լա կան խմբե րի
միջև՝ դա սա յին, մաս նա գի տա կան, ո լոր տա յին,
տա րա ծա կան և գեն դե րա յին տե սանկ յուն նե րից10:
Սե փա կա նու թյան հա սա նե լիու թյան ա ռու մով դրա
լուծ ման օ րի նակ կա րող է լի նել ձեռ նար կու թյուն -
նե րում հա մա տեղ ո րո շում նե րի կա յաց ման հա -
մա կար գի գոր ծադ րու մը, որ տեղ աշ խա տա կից -
ներն ու նեն ձայ նի ի րա վունք կոր պո րա տիվ կա -
ռա վար ման մեջ (օ րի նակ՝ ըն կե րու թյան տնօ րեն -
նե րի խոր հուրդ նե րում) պաշ տո նա կան ներ կա -
յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով։ Կա րե լի է զար գաց նել
տնտե սու թյուն, ո րը բաղ կա ցած կլի նի փո խա -
դարձ հա րա բե րու թյուն նե րից11, կոո պե րա տիվ նե -
րից, աշ խա տող նե րին պատ կա նող ըն կե րու թյուն -
նե րից և սո ցիա լա կան ձեռ նար կու թյուն նե րից:
Մեկ այլ տար բե րակ կա րող է լի նել խո շոր ձեռ -
նար կու թյուն նե րի կա պի տա լի մի մա սի վե րա -
բաշ խու մը աշ խա տան քա յին կո լեկ տի վի շրջա -
նում՝ բաժ նե տոմ սե րի տես քով12: Հե տա զո տու -
թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ այն ըն կե րու թյուն -
նե րը, ո րոնք զու գոր դում են աշ խա տող նե րի ներ -
կա յա ցուց չու թյունն ու հա մա տեղ կա ռա վա րու մը,
ու նեն ա վե լի բարձր ար տադ րո ղա կա նու թյուն13:
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6 Տե՛ս Մինասյան էդիկ Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում (1990-2003
թթ.), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2003:

7 Տե՛ս Цахер Х.Ф. Социальное государство // Государственное право Германии. М., 1994. Т.1, ст. 64-65.
8 Տե՛ս Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքներ։ Դասագիրք/ Ա. Էյդե, Կ.Կրաուզե, Ա.Ռոզաս.-Եր.։

Տիգրան Մեծ, 2009, էջեր 36-37։
9 Տե՛ս Castles, F., Leibfried, S., Lewis, J., Obinger, H. and Pierson, C. (eds). (2010). The Oxford Handbook of the Welfare

State. OUP Oxford. P 11.
10 Տե՛ս Veerayooth Kanchoochat, Social Protection and Welfare State Building: Fast and Slow Lessons// Social Development

Working Papers. United Nations, ESCAP, No. 2՝019/07, p 23.
11 «Փոխադարձ» եզրույթն օգտագործվում է որպես ընդհանուր հասկացություն սեփականության մի քանի մոդելների

համար։ Փոխադարձ հարաբերությունները, ի տարբերություն «ներդրողների կողմից վերահսկվող» ընկերությունների,
հաճախ նկարագրվում են որպես ձեռնարկություններ, որտեղ մասնակիցներն ունեն որոշակի աստիճանի
ժողովրդավարական վերահսկողության հնարավորություն բիզնեսի նկատմամբ և որոշակի մասնաբաժին եկամտի
մեջ։ A guide to mutual ownership models. Department for Business, Energy and Industrial Strategy. November 2011.

12 Տե՛ս Power, M.; Wilkinson, R.; Pickett, K. Inequality, economic democracy and sustainability. World Social Science Report,
2016: Challenging Inequalities; Pathways to a Just World; UNESCO: Paris, France, 2016, p 161.

13 Տե՛ս Estrin, S., Jones, D. C. and Svejnar, J. 1987. The productivity effects of worker participation: producer cooperatives in
western economies. Journal of Comparative Economics, Vol. 11, No. 1, p 40–61.



Վի տոլ սի դի տարկ մամբ՝ եվ րո պա կան երկր նե -
րում, որ տեղ առ կա է աշ խա տող նե րի ներ կա յա -
ցուց չու թյունն ա պա հո վող կոշտ օ րենսդ րու թյուն,
ան հա վա սա րու թյունն ա վե լի դան դաղ է ա ճում։
Բա ցի այդ, ժո ղովր դա վա րա կան ձեռ նար կու թյուն -
նե րում, որ պես կա նոն աշ խա տա կից նե րի շրջա -
նում աշ խա տա վար ձե րի հաշ վարկ ման գոր ծա -
կից նե րի տար բե րու թյու նը ցածր է14։ Պա տա հա -
կան չէ, որ բրի տա նա կան հա սա րա կու թյան 76
տո կո սը սա տա րում է աշ խա տա կազ մի ներ կա -
յա ցուց չու թյու նը տնօ րեն նե րի խորհրդ նե րի մա -
կար դա կում15: 

Պետք է ընդգ ծել նաև, որ թեև սե փա կա -
նու թյու նը մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու -
թյուն նե րի ար տա հայտ ման կարևո րա գույն ձևն
է, այ նուա մե նայ նիվ ոչ բո լոր մար դիկ կա րող են
հա վա սա րա պես օգտ վել այդ ի րա վուն քից16։ Այդ
իսկ պատ ճա ռով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը
լրաց վում է մի շարք ի րա վունք նե րով, ա ռա վե -
լա պես՝ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան ա պա հո -
վու թյան ի րա վունք նե րով17։ Սա կայն մաս նա վոր
սե փա կա նու թյան գո յու թյան պայ ման նե րում պե -
տու թյան հա մար դժվար է յու րա քանչ յու րին ա -
պա հո վել իր մաս նա գի տա կան ո րա կին և կր -
թու թյա նը հա մա պա հաս խան աշ խա տան քով։
Այս տե սա կե տից ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 57-
րդ հոդ վածն ամ րագ րում է միայն աշ խա տան -
քի ա զատ ընտ րու թյան ի րա վուն քը և, հիմն վե -
լով սո ցիա լա կան պե տու թյան «ա զատ ան հա -
տի հա յե ցա կար գի» վրա, պա հան ջում է յու րա -
քանչ յուր չա փա հաս ան հա տից սե փա կան աշ -
խա տան քով վաս տա կել անհ րա ժեշտ մի ջոց նե -
րը։ Ան հա տի ա զատ զար գա ցումն իր հեր թին

ան խու սա փե լիո րեն հան գեց նում է ո րո շա կի ան -
հա վա սա րու թյուն նե րի, որն ընդ լայն վում և շա -
րու նա կում է ա ճել COVID-19-ի և հետ պա տե -
րազմ յան ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճա կի պայ ման -
նե րում։ ԵԱՏՄ-ի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի
հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նում գոր ծազր կու թյան
մա կար դակն ա մե նա բարձրն է ան դամ պե տու -
թյուն նե րի շար քում։ Օ րի նակ, ե թե Բե լա րու սում
այն կազ մում է 4,0%, Ղա զախս տա նում՝ 4,9%,
Ղրղզս տա նում՝ 5,8%, իսկ Ռու սաս տա նում՝ 5,6%,
ա պա Հա յաս տա նում՝ 17,0%18։ 

Ինչ պես տես նում ենք, ներգ րավ վա ծու թյունն
աշ խա տա շու կա յում պա հան ջում է հրա տապ
գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք ին չպես ար դեն նշել
ենք, պետք է հաս կա նալ և լու ծել ոչ միայն ե -
կամ տի և հարս տու թյան տե սանկ յու նից: Այս ա -
ռու մով կա րող ենք մատ նան շել Ա սիա-Խա ղա -
ղօվ կիա նոս յան երկր նե րի (Ին դո նե զիա, Ճա պո -
նիա, Մա լայ զիա, Սին գա պուր, Չի նաս տան, Կո -
րեա և այլ) փոր ձը, որ տեղ սո ցիա լա կան խնդիր -
նե րի լու ծում նե րը «թաքն ված էին» երկր նե րի
զար գաց ման ազ գա յին ռազ մա վա րու թյուն նե -
րում։ Այդ ռազ մա վա րու թյուն ներն ուղղ ված էին
աշ խա տան քի խթան մանն ու ար տադ րո ղա կա -
նու թյան բարձ րաց մա նը և հիմ նա վո րում էին
այն թե զը, որ սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյունն
ու տնտե սա կան ա ճը կա րող են բար գա վա ճել
որ պես մեկ ամ բող ջու թյուն և ա պա հո վել եր կա -
րա ժամ կետ զար գա ցում19։ Հետևա բար, զար -
գաց ման միաս նա կան ազ գա յին ռազ մա վա րու -
թյու նը կա րող է լի նել լու ծում նե րից մե կը։ Ընդ
ո րում, այդ ռազ մա վա րու թյու նը պետք է ար ձա -
գան քի ինչ պես մե րօր յա ճգնա ժա մա յին պայ -
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14 Տե՛ս Vitols, S. 2010. Goodcorp: the research network on corporate governance. European Corporate Governance Institute
and European Trade Union Institute. www.etui.org/Networks/GoodCorp-the-research-network-on-Corporate-Governance
(մուտք՝ 05.02.2022).

15 Տե՛ս Power, M.; Wilkinson, R.; Pickett, K. Inequality, economic democracy and sustainability. World Social Science Report,
2016: Challenging Inequalities; Pathways to a Just World; UNESCO: Paris, France, 2016, p 162.

16 Հետաքրքրական է, որ ակադեմիկոս Վ.Ս.Ներսիսյանցն իր ցիվիլիզմի հայեցակարգում առաջ է քաշում այն
քաղաքացիական սեփականության գաղափարը, որը կարող է գործել միայն «տնտեսական հավասարության»
շրջանակներում՝ տնտեսական և իրավական ձևով և անհատականացված հավասար քաղաքացիական սեփականության
սահմաններում՝ որպես սեփականության նվազագույն միասնական չափ բոլորի համար։ Ըստ այդմ, գիտնականի
կարծիքով անհրաժեշտ է «բոլորին օժտել արտադրության միջոցների սեփականության բավարար նվազագույն
իրավունքով» (Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2005, ст. 344). 

17 Տե՛ս Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքներ։ Դասագիրք/ Ա. Էյդե, Կ.Կրաուզե, Ա.Ռոզաս.-Եր.։
Տիգրան Մեծ, 2009, էջեր 24-25։

18 Տե՛ս ЕЭК: О безработице в Евразийском экономическом союзе. Статистика Евразийского экономического союза.
Экспресс-информация 4 августа 2021 г. http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Do-
cuments/Express_Unemployment/expressunemp202106.pdf (մուտք՝ 05.02.2022).

19 Տե՛ս UN ESCAP: Veerayooth Kanchoochat Social protection and welfare state building: fast and slow lessons// Social
Development Working Papers. 2019/07, p 13. 
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ման նե րում ա ռա ջա ցող մար տահ րա վեր նե րին,
այն պես էլ ուղղ ված լի նի կա յուն զար գաց մանն
ու հաշ վի առ նի պա տաս խա նատ վու թյունն ա -
պա գա սե րունդ նե րի առջև։ Նման մո տե ցում
կա րող է լի նել երկ րի նե րա ռա կան զար գաց -
ման ազ գա յին ծրա գի րը20։ Այ սինքն՝ զար գա -
ցում, ո րը մար դա կենտ րոն է, կա րող է խթա նել
կա յուն, նե րա ռա կան և ար դար աճ, ներդ րում -
ներ և առևտուր։ Այն ա պա հո վում է շու կա նե րի
և ռե սուրս նե րի հա սա նե լիու թյուն, ա նա չառ ի -
րա վա կան կար գա վոր ման մի ջա վայ րի ստեղ -
ծում բիզ նե սի ու ան հատ նե րի հա մար եր կա րա -
ժամ կետ ա պա գա յում21, տրա մադ րում է հնա -
րա վո րու թյուն նե րի հա վա սար հա սա նե լիու թյուն
հա սա րա կու թյան բո լոր շեր տե րի, հատ կա պես՝
աղ քատ նե րի հա մար22»։ 

ՀՀ քա ղա քա կան հար թու թյու նում նե -
րաա ռա կան զար գա ցու մը պա հան ջում է ինս -
տի տու ցիո նալ փո փո խու թյուն ներ և հար մա րում
(ա դապ տա ցիա) փո փոխ վող տնտե սա կան պայ -
ման նե րին: Զար գա ցու մը կազ մա կերպ վում է
այն պես, որ հին և նոր ինս տի տուտ նե րի հա մա -
կե ցու թյան պայ ման նե րում հա ճա խա կի ա ռա -
ջա ցող լար վա ծու թյու նը լուծ վի քա ղա քա կան
գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով: Հան րա յին կա ռա վար -
ման ո լոր տում որ դեգր վում է ին տեգր ված, միաս -
նա կան և հա մա պար փակ (հա մա պե տա կան)
քա ղա քա կա նու թյուն (“whole-of-government” ap-
proach), ո րով նպա տակ է դրվում ա պա հո վել
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հա մա կար գի ներ դաշ -
նակ, սի ներ գիկ, ար հես տա վարժ, տեխ նո լո գիա -
հեն ա ռա ջա դեմ լու ծում նե րով պա տաս խա նա -
տու գոր ծու նեու թյուն23։ Հա մա կարգ ված աշ խա -
տան քը օգ նում է կա ռա վա րել փոխ զի ջում նե րը,
խու սա փել կամ նվա զեց նել տնտե սա կան, սո -
ցիա լա կան և բ նա պահ պա նա կան բա ցա սա կան

ազ դե ցու թյուն նե րը, բա ցա ռել լիա զո րու թյուն նե -
րի կրկնօ րի նա կու մը տար բեր կա ռա վար չա կան
մար մին նե րի կող մից։ ՀՀ կա ռա վա րու թյունն
ար դեն իսկ մշա կել է «Հան րա յին կա ռա վար -
ման բա րե փո խում նե րի մինչև 2030 թ. ռազ մա -
վա րու թյուն»-ը24, ո րը ցան կա լի է դի տար կել նե -
րա ռա կան զար գաց ման հա մա տեքս տում։

ՀՀ տնտե սա կան հար թու թյու նում ձևա -
վոր վում է նե րա ռա կան տնտե սու թյուն, որ պես զի
ա պա հով վի յու րա քանչ յու րի ա զատ մաս նակ ցու -
թյու նը տնտե սա կան կյան քին, ստեղծ վի հա վա -
սար հնա րա վո րու թյուն ներ բո լո րի, հատ կա պես`
հա սա րա կու թյան սո ցիա լա պես խո ցե լի ան դամ -
նե րի բա րե կե ցու թյան ա պա հով ման հա մար25,
ինչն էլ իր հեր թին պա հան ջում է ակ տիվ պե տա -
կան քա ղա քա կա նու թյուն աշ խա տա շու կա յում։
Սա կայն, պե տու թյա նը նախևա ռաջ անհ րա ժեշտ
է ո րո շել, թե տնտե սու թյան զար գաց ման որ մո -
դելն ա ռա վե լա գույնս կնպաս տի Հա յաս տա նում
նե րա ռա կան տնտե սու թյան կա յաց մա նը։ 

Մեր կար ծի քով` Հա յաս տա նին անհ րա ժեշտ
է նո րա րար, կա տա րե լա գործ ված, բարձր տեխ -
նո լո գիա նե րի վրա հիմն ված տնտե սու թյուն։
Նման տնտեու թյան պայ ման նե րում սո ցիա լա -
կան ար դա րու թյան ի րա գործ ման հա մար կարևոր
նշա նա կու թյուն են ձեռք բե րում սո ցիա լա կան
շու կա յա կան տնտե սու թյան տար րե րի՝ տնտե -
սա կան գոր ծու նեու թյան ա զա տու թյան ու ա զատ
տնտե սա կան մրցակ ցու թյան ի րա վա կար գա վո -
րում նե րը։ Դրան զու գա հեռ պետք է ու ժե ղաց վի
և կա տա րե լա գործ վի հա կա մե նաշ նոր հա յին օ -
րենսդ րու թյու նը՝ կան խե լու խո շոր ձեռ նար կու -
թյուն նե րի գե րիշ խու մը ռազ մա վա րա կան նշա -
նա կու թյուն ու նե ցող բնա գա վառ նե րում։ Մյուս
կող մից ա ռողջ մրցակ ցա յին մի ջա վայ րը ե րաշ -
խիք կհան դի սա նա ներդ րում նե րի հա մար, ընդ
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20 «Ասիական հրաշք» աճի նմուշօրինակը օգտակար դասեր է տալիս ոչ միայն բարձր և կայուն աճը պահպանելու,
այլև ներառական աճի հասնելու համար: Aghion, Philippe, Reda Cherif and Fuad Hasanov. 2021. “Fair and Inclusive
Markets: Why Dynamism Matters,” IMF Working Paper 21/29.

21 Տե՛ս Լanchovichina, Elena; Lundstrom, Susanna. 2009. Inclusive Growth Analytics: Framework and Application. Policy
Research working paper; no. WPS 4851. World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4047 (մուտք՝
05.02.2022).

22 Տե՛ս I. Ali and H. Hwa Son (2007), “Measuring inclusive growth”, Asian Development Review, Vol. 24, No. 1, էջեր 11-31
https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/1704/Volume%2024_No%201_2007_02.pdf?sequence=1 (մուտք՝ 05.02.2022).

23 Տե՛ս Inclusive government for a more inclusive society// Government at a Glance 2015. OECD 2015 p 47.
24 Տե՛ս Հանրային կառավարման բարեփոխումների մինչև 2030 թվականի ռազմավարության փաթեթը հաստատելու

մասին որոշման նախագիծ։ https://www.e-draft.am/projects/3438 (մուտք՝ 05.02.2022).
25 Տե՛ս I. Ali and H. Hwa Son (2007), “Measuring inclusive growth”, Asian Development Review, Vol. 24, No. 1, էջեր 11-31

https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/1704/Volume%2024_No%201_2007_02.pdf?sequence=1 (մուտք՝ 05.02.2022).



ո րում գոր ծա րար նե րը պետք է շա հագրգռ ված
լի նեն կա տա րե լու ներդ րու մեր, այլ ոչ թե գու -
մար ներ կու տա կեն օֆ շո րա յին գո տի նե րում։ 

ՀՀ տա րած քա յին հար թու թյու նում սո ցիա -
լա կան ար դա րու թյան ա պա հով ման հա մար պա -
հանջ վում է հաշ վի առ նել յու րա քանչ յուր աշ -
խար հագ րա կան տա րած քի զար գաց ման կա -
րիք նե րը և ար դա րա ցիո րեն բաշ խել ազ գա յին
ռե սուրս նե րը տար բեր շրջան նե րի միջև։ Դա
անհ րա ժեշտ է որ պես զի, ա ռա վե լա գույ նի հասց -
նել հնա րա վո րու թյուն նե րի արդ յու նա վե տու թյունն
ու նվա զեց նել յու րա քանչ յուր տա րած քի ֆի զի -
կա կան և սո ցիա լա կան պայ ման նե րից բխող
թե րու թյուն նե րը: Նե րա ռա կան զար գա ցու մը
պետք է ուղղ ված լի նի տա րա ծաշր ջա նա յին
տնտե սա կան հա մա կար գե րի ոչ խտրա կան հի -
մունք նե րով տնտե սա կան վե րար տադր մա նը26։
Մինչ դեռ ՀՀ-ում մշտա կան բնակ չու թյան թվա -
քա նա կի ան հա վա սար բաշ խումն ըստ մար զե -
րի, վկա յում է, որ եր կի րը զար գա նում է ան հա -
մա չափ։ Այս հար ցում ներ կա յումս պե տու թյան
կող մից ի րա կա նաց վող հիմ նա կան մի ջո ցա ռում -
նե րից են ֆի նան սա կան հա մա հար թե ցու մը և
հա մայնք նե րի խո շո րա ցու մը27։ Այ նուա մե նայ նիվ,
մի շարք հե տա զո տու թյուն ներ ցույց են տա լիս,
որ այս գոր ծիք նե րը բա վա րար չեն ա պա հո վե -
լու հա մայնք նե րի հա մա հարթ զար գա ցու մը, քա -
նի որ նշված քայ լե րը դեռևս ուղղ ված չեն հա -
մայնք նե րի ա ռան ձին կա րիք նե րի և հ նա րա վո -
րու թյուն նե րի բա ցա հայտ մա նը28։ 

Հա մա վա րա կի հետևան քով սրվել է նաև
ա ռան ձին բնա կա վայ րե րում, հատ կա պես՝ քա -
ղաք նե րում հնա րա վո րու թյուն նե րի, ռե սուրս նե -

րի, կյան քի ո րա կի և բո լո րի հա մար անվ տան -
գու թյան հար ցե րը սո ցիա լա կան ար դա րու թյան
ա պա հով ման տե սա կե տից։ Սո ցիա լա կան ար -
դա րու թյու նը պա հան ջում է կա նաչ քա ղաք նե րի
զար գա ցում, ո րոնք ա ռաջ են բե րում տար բեր
քննար կում ներ քա ղաք նե րի կա յուն և նե րա ռա -
կան զար գաց ման ա ռու մով29 և հոր դո րում են
բնա պահ պա նու թյանն ա վե լի շատ պա տաս խա -
նատ վու թյուն ստանձ նել սո ցիա լա կան խնդիր -
նե րի հա մար: 

Սո ցիա լա կան ար դա րու թյան ի րա գոր ծումն
ա ռընչ վում է նաև միջ սերն դա յին հար ցին։ Չնա -
յած գի տա կան գրա կա նու թյու նում ի րա րա մերժ
կար ծիք նե րի առ կա յու թյան, գե րակշ ռողն այն
է, որ ներ կա յիս սե րուն դը կա րող է ոչ միայն
ազ դել ա պա գա մարդ կանց վար քագ ծի վրա,
այլև իշ խա նու թյուն գոր ծադ րել՝ ան տե սե լով ա -
պա գա սե րունդ նե րի շա հե րը և իր հա մար ա -
ռանձ նաց նել ա ռա վել մեծ քա նա կու թյամբ բա -
րիք ներ ու հնա րա վո րու թյուն ներ՝ ի հա շիվ ա -
պա գա սե րունդ նե րի։ Օ րի նակ` վա րել բնա կան
ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման այն պի սի քա ղա -
քա կա նու թյուն, որն ա ռաջ կբե րի եր կա րա ժամ -
կետ բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ներ30: Սո ցիա -
լա կան ար դա րու թյան գնա հատ ման տե սա կե -
տից թի րա խա վոր վում են նաև կեն սա թո շա կա -
յին, ըն տա նե կան և բ նա պահ պա նա կան քա -
ղա քա կա նու թյուն նե րը, պե տա կան պարտ քը31։
Միջ սե րան դա յին ար դա րու թյան պաշտ պա նու -
թյան հա մար ա ռա ջակ վում են տար բեր մի ջոց -
ներ, այդ թվում՝ սահ մա նադ րու թյուն նե րի վե -
րա նա յում ո րո շա կի սահ ման ված պար բե րա կա -
նու թյամբ32, նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի
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26 Տե՛ս Popelo, O., Tulchynska, S., Marhasova, V., Garafonova, O., & Kharchenko, Y. (2021). Public management of regional
development in the conditions of the inclusive economy formation. Journal of Management Information and Decision
Sciences, 24(7), էջեր 1-8 https://www.abacademies.org/articles/public-management-of-regional-development-in-the-con-
ditions-of-the-inclusive-economy-formation-11772.html (մուտք՝ 05.02.2022)

27 Տե՛ս Ֆինանսական համահարթեցման մասին ՀՀ օրենք՝ ընդունված 2016թ. հոկտեմբերի 20-ին, Վարչատարածքային
բաժանման մասին ՀՀ օրիենք՝ ընդունված 1995թ. նոյեմբերի 7-ին։

28 Տե՛ս Տնտեսաքաղաքական հրատապ հարցեր. հետազոտությունների ժողովածու / Կազմ.` Ս. Մարտիրոսյան.- Եր.:
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նա խագ ծե րի ազ դե ցու թյան գնա հա տում, ֆոն -
դե րի, հանձ նա ժո ղով նե րի, ա պա գա սե րունդ -
նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի և հա ման -
ման այլ ինս տի տուտ նե րի ստեղ ծում33։ 

Այս պի սով` սո ցիա լա կան ար դա րու թյան ի -
րա կա նաց ման խնդիր նե րը ուղ ղա կիո րեն պայ -
մա նա վոր ված են տնտե սա կան, սո ցիա լա կան
և բ նա պահ պա նա կան հար ցե րի հա մա լիր լուծ -
ման հետ, ո րին հաս նե լու լա վա գույն ճա նա -
պարհն է երկ րի կա յուն զար գա ցու մը։ Այս ա -
ռու մով կա յուն զար գաց ման սկզբուն քը մեկ նա -
բան վում է ա վե լի լայն, քան ձևա կերպ ված է ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյու նում34։ Կա յուն զար գաց ման
սկզբուն քի ամ բող ջա կան ամ րագ րումն ա ռա -
ջար կում ենք ձևա կեր պել հետևյալ խմբագ րու -
թյամբ՝

«Հա յաս տա նի Հա նա պե տու թյունն ա ռաջ -
նորդ վում է հա վա սա րակշռ ված և հա մա լիր
կա յուն զար գաց ման սկզբուն քով, հիմն վե լով
տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և բ նա պահ պա -
նա կան հե նաս յու նե րի վրա և ա պա հո վե լով
յու րա քանչ յու րի հա վա սար հնա րա վո րու թյուն -
նե րը ի րաց նե լու մարդ կա յին նե րու ժը»։ 

Վե րը նշվա ծին հաս նե լու հա մար անհ րա -
ժեշտ է միա վո րել սո ցիա լա կան պե տու թյան բո -
լոր տար րե րի (պե տու թյուն, գոր ծա րար ո լորտ
կամ բիզ նես, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու -
թյուն, ան հատ) ու ժե րը ա ռա ջադր ված խդիր նե -
րի լուծ ման գոր ծում պա տաս խա նատ վու թյուն
ստանձ նե լու հա մար, ո րը դրսևոր վում է յու րա -
քանչ յուր բա ղադ րա մա սի սո ցիա լա կան պա -
տաս խա նատ վու թյամբ։ Ա յուա մե նայ նիվ, այս ի -
րո ղու թյան մեջ կենտ րո նա կան տե ղում պե տու -
թյան պա տաս խա նատ վու թյան խնդիրն է։ Այս
տե սա կե տից ա ռա ջին տե ղում է Ազ գա յի Ժո ղո -
վի կող մից պե տա կան բյու ջեի ըն դուն ման և
դրա կա տար ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու -
թյու նը, որն ի րա կա նաց վում է Սահ մա նադ րու -
թյան 88-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի և 111-րդ հոդ -
վա ծի 1-ին մա սի հի ման վրա։ Մենք ել նում ենք

այն սկզբուն քից, որ սո ցիա լա կան պե տու թյան
բյու ջեն պետք է ու նե նա սո ցիա լա կան կողմ նո -
րոշ վա ծու թյուն և գնա հատ վի նաև սո ցիա լա -
կան ար դա րու թյան սկզբուն քի տե սա կե տից։
Այս հիմ քով ա ռա ջարկ վում է պե տա կան բյու -
ջեի նա խագ ծի փոր ձաքն նու թյունն ի րա կա նաց -
նե լիս գնա հա տել նաև նա խագ ծի սո ցիա լա կան
բնույ թը։ Հա մա պա տաս խա նա բար անհ րա ժեշտ
է պե տա կան բյու ջեի կա տար ման տա րե կան
հաշ վետ վու թյան վե րա բեր յալ ՀՀ հաշ վեքն նիչ
պա լա տի եզ րա կա ցու թյու նում ա ռան ձին կե տով
գնա հա տել բյու ջեի սո ցիա լա կան ուղ ղա կի ազ -
դե ցու թյուն ու նե ցող ծախ սե րի արդ յու նա վե տու -
թյու նը։

Պե տու թյան կեն սա գոր ծու նեու թյունն ա պա -
հո վե լու հար ցում ա ռանց քա յին նշա նա կու թյուն
ու նի նաև Կա ռա վա րու թյան ծրա գի րը, ո րով ո -
րոշ վում են երկ րի ա ռա ջի կա տա րի նե րի քա -
ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը։
Այդ իսկ պատ ճա ռով կարևոր վում է Կա ռա վա -
րու թյան կող մից Ազ գա յին ժո ղո վին ներ կա յաց -
վող տա րե կան զե կույ ցը ծրագ րի կա տար ման
ըն թաց քի և արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ: Հա -
մա ձայն Սահ մա նադ րու թյան 87-րդ հոդ վա ծի
2-րդ մա սի՝ Կա ռա վա րու թյու նը տա րե կան զե -
կույ ցի շրջա նակ նե րում տե ղե կատ վու թյուն է ներ -
կա յաց նում պե տու թյան քա ղա քա կա նու թյան
հիմ նա կան նպա տակ նե րի ի րա գործ ման վե րա -
բեր յալ (Սահ մա նադ րու թյուն, հոդ ված 86): Սահ -
մա նադ րա կան նոր մի նման պա հան ջը պայ մա -
նա վոր ված է նրա նով, որ Սահ մա նադ րու թյան
3-րդ գլ խով ամ րագր ված պե տու թյան քա ղա -
քա կա նու թյան հիմ նա կան նպա տակ նե րը Կա -
ռա վա րու թյան հա մար ու նեն ա ռաջ նա հեր թու -
թյուն և Կա ռա վա րու թյու նը հստակ վեր լու ծու -
թյուն ու տե ղե կատ վու թյուն պետք է տրա մադ -
րի այդ ո լոր տում առ կա խնդիր նե րի, իր նպա -
տակ նե րի, ձեռ նար կած մի ջո ցա ռում նե րի, ձեռք -
բե րում նե րի վե րա բեր յալ35։ Այդ իսկ պատ ճա -
ռով ա ռա ջար կում ենք Սահ մա նադ րու թյան 87-
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33 Տե՛ս Rose Michael Constitutions, Democratic Self-Determination and the Institutional Empowerment of Future Generations:
Mitigating an Aporia/In Intergenerational Justice Review, Vol. 2, No 2 (2016) DOI: https://doi.org/10.24357/igjr.2.2.715

34 ՀՀ Սահմանադրության 12-րդ հոդվածի 1-ին կետը սահմանում է, որ «Պետությունը խթանում է շրջակա միջավայրի
պահպանությունը, բարելավումը և վերականգնումը, բնական պաշարների ողջամիտ օգտագործումը՝ ղեկավարվելով
կայուն զարգացման սկզբունքով և հաշվի առնելով պատասխանատվությունն ապագա սերունդների առջև»:

35 Տե՛ս Սարգսյան Ն., Ավետիսյան Հ., Օդաբաշյան Հ. Խորհրդարանական վերահսկողություն. գործիքակազմն ու մե -
խա նիզմները Հայաստանի Հանրապետությունում / Նորա Սարգսյան, Համլետ Ավետիսյան, Հովհաննես Օդաբաշյան.-
Եր.: «Լույս» հիմնադրամ, 2020.- էջ 128։



րդ հոդ վա ծում նշված «տե ղե կատ վու թյուն» բա -
ռը փո խա րի նել «հաշ վետ վու թյուն» բա ռով, ին -
չը հիմք կհան դի սա նա Կա ռա վա րու թյան պա -
տաս խա նատ վու թյան՝ 86-րդ հոդ վա ծում նշված
ուղ ղու թյուն նե րի ակն հայտ ան հիմն չկա տա րե -
լու հա մար։ 

Խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան
շրջա նակ նե րում կարևոր գոր ծիք է նաև ԱԺ
հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից օ րենք նե րի կար -
գա վոր ման արդ յու նա վե տու թյան գնահա տու -
մը, որն ի րա կա նաց վում է ԱԺ կա նո նա կարգ
սահ մա նադ րա կան օ րին քի 122-րդ հոդ վա ծի 1-
ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն։ Արժևո րե լով
սո ցիա լա կան ար դա րու թյու նը՝ էա կան ենք հա -
մա րում հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից երկ րի սո -
ցիա լա կան ուղղ վա ծու թյու նը կան խո րո շող օ -
րենք նե րի կար գա վոր ման արդ յու նա վե տու թյան
պար բե րա կան գնա հա տու մը։ Ա ռա ջար կում ենք
ԱԺ կա նո նա կար գում սահ մա նել դրույթ, հա մա -
ձայն ո րի հանձ հա ժո ղով նե րը ե րեք տա րին մեկ
կի րա կա նաց նեն կար գա վոր ման արդ յու նա վե -
տու թյան պար տա դիր գնա հա տում սո ցիա լա -
կան ար դա րու թյան տե սանկ յու նից էա կան նշա -

նա կու թյուն ու նե ցող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ -
տե րի նկատ մամբ, ո րոնց մեջ կնե րառ վեն՝ ՀՀ
սահ մա նադ րա կան օ րենք նե րը, հար կա յին և
աշ խա տան քա յին օ րենսգր քե րը և մի շարք այլ
օ րենք ներ36։ Օ րենք նե րի ցան կը կա րող է վե -
րա նայ վել և հա մալր վել՝ ել նե լով հա սա րա կա -
կան պա հանջ նե րից և զար գա ցում նե րից։

Սո ցիա լա կան ար դա րու թյան ա պա հով ման
տե սա կե տից վե րահս կո ղա կան արդ յու նա վետ
գոր ծիք կա րող է հան դի սա նալ վե րահս կո ղա -
կան խորհր դա րա նա կան լսում նե րը։ Դրանց մի -
ջո ցով հնա րա վոր կլի նի հա սա րա կու թյան լայն
շեր տե րի հետ դի տար կել և գնա հա տել կա ռա -
վա րու թյան աշ խա տան քը՝ կապ ված սո ցիալ-
տնտե սա կան խնդիր նե րի ի րա կա նաց ման հետ։
Վե րահս կո ղա կան լսում նե րի արդ յուն քում բար -
ձաց ված հար ցե րը, բա ցե րը, թե րու թյուն ներն ու
դրանց վե րաց ման ա ռա ջար կու թյուն նե րը հա -
մա պա տաս խան հանձ նա ժո ղո վի կող մից կներ -
կա յաց վեն Կա ռա վա րու թյա նը հա մա պա տաս -
խան քայ լեր ձեռ նար կե լու և դրանց վե րա բեր -
յալ հանձ նա ժո ղո վին հա ղոր դում ներ կա յաց նե -
լու հա մա ր։ 
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36 Այդ օրենքների շարքում կարող ենք առանձնացել «Կուտակային կենսաթոշակների մասին», «Պետական կենսա թո -
շակ ների մասին», «Պետական նպաստների մասին», «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության
նպաստ ների մասին», «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին», «Հայաստանի Հանրապետության
պաշտ պանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման
մասին», «Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի և կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մասին», «Նվազա -
գույն ամսական աշխատավարձի մասին», «Սոցիալական աջակցության մասին», «Բնակչության բժշկական օգնու -
թյան և սպասարկման մասին», «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության
մա սին», «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին», «Կրթության մասին», «Զբաղվածության մասին»,
«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքները։ 
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ԳՈՌ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Հագենի համալսարանի գերմանական և եվրոպական սահմանադրական և
վարչական իրավունքի, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
Սաքսոնիայի փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր (Բեռլին), կառավարման գիտությունների մագիստրոս (Շպայեր)

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան նա խա պայ ման նե րը՝ ըստ ՀՀ նոր քրեա կան օ -
րենսգր քի։ Ման րա մասն պար զա բան վում են անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան վի ճա կին, պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րին և սուբ յեկ տիվ կող մին ներ կա յաց վող օ րենսդ րա կան պա հանջ նե րը։ Հա տուկ ու շադ րու թյուն է հատ կաց վում
անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան սո ցիալ-է թի կա կան սահ մա նա փա կում նե րին, հատ կա պես անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու -
թյան սադ րան քին ու դրա ի րա վա կան կար գա վոր մա նը։

ГОР ОГАНЕСЯН
Доцент кафедры немецкого и европейского конституционного и
административного права, а также международного права в Университете Хагена,
Адвокат, член Саксонской коллегии адвокатов,
доктор юридических наук (Берлин), магистр административных наук (Шпaйер)

ПРЕДПОСЫЛКИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ

В статье представлены предпосылки необходимой обороны в соответствии с новым Уголовным кодексом
Армении. Подробно разъясняются правовые требования к состоянию необходимой обороны, оборонительных действий
и субъективной стороне необходимой обороны. Особое внимание уделяется социально-этическим ограничениям не-
обходимой обороны, особенно провокации необходимой обороны и ее правовому регулированию.

GOR HOVHANNISYAN
Associate Professor at the Chair of German and European Constitutional and
Administrative Law, as well as International Law at the University of Hagen,
Attorney-at-law, Мember of the Saxon Bar Association,
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PRECONDITIONS OF SELF-DEFENCE

The article presents the preconditions of self-defence according to the new Armenian Criminal Code. In detail, the
legal requirements for the situation, the act and the subjective side of self-defence are explained. The socio-ethical
limitations of self-defence, especially the provocation of self-defence and its legal treatment are extra highlighted.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԳԱՅԱՆԵ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ՀՀ գլխավոր դատախազության միջազգային իրավական համագործակցության 
վարչության դատախազ, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 
քրեական դատավարության ամբիոնի սպիրանտ 

ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ, ՀԱՆՁՆՄԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՒՄԸ ԱՅԼ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ

Հոդ վա ծը նվիր ված է հանձն ման ինս տի տու տի ի րա վա կան բնույ թի բա ցա հայտ մա նը, ո րը նպա տակ է հե տապն -
դում պար զե լու, ի րա վուն քի ճյու ղե րից ո րի նոր մերն են ա ռա վե լա պես գե րակշ ռում քննարկ վող հա րա բե րու թյուն նե րում
և դրան ցից ո րի հա մա տեքս տում է անհ րա ժեշտ դի տար կել քննարկ վող ինս տի տու տը։ Հոդ վա ծում անդ րա դարձ է կա -
տար ված նաև հանձն ման հաս կա ցու թյան բա ցա հայտ մա նը և դրա տար բե րակ մա նը այլ հաս կա ցու թյուն նե րից, ին չը
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ճիշտ ըն կա կե լու քննարկ վող ինս տի տու տը և տա բե րա կե լու ըն թա ցա կար գով նման, բայց
բո վան դա յու թյամբ սկզբունք որեն տար բե րող գո րծըն թաց նե րից։

Բա նա լի բա ռեր. հանձ նում, էքստ րա դի ցիա, փո խան ցում, քրեա կան ի րա վունք, մի ջազ գա յին ի րա վունք, ինս տի -
տուտ, ի րա վա կան բնույթ և այլ։
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ГАЯАНЕ МЕЛИКЯН
Прокурор управления международно-правового сотрудничества 
Генеральной прокуратуры РА, 
аспирант кафедры уголовного процесса юридического факультета ЕГУ

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА ВЫДАЧИ, ПОНЯТИЕ ВЫДАЧИ И ЕГО ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ ДРУГИХ ПОНЯТИЙ

Статья посвящена раскрытию правовой природы института выдачи и преследует цель выяснить нормы какой
из отраслей права преобладают в рассматриваемых отношениях и в контексте какой из них следует рассматривать
указанный институт. В статье будет также раскрыто понятие выдачи и рассмотрены вопросы его отграничения от
других понятий, что позволит правильно понять рассматриваемый институт и отграничить его от институтов с
похожими, но принципиально разными по содержанию процедурами. 

Ключевые слова: выдача, экстрадиция, передача, уголовное право, международное право, институт, правовая
природа и пр.

GAYANE MELIKYAN
Prosecutor of the Department of International Legal Cooperation 
of the RA General Prosecutor's Office, 
Postgraduate student of the Chair of Criminal Procedure of YSU Faculty of Law

THE LEGAL NATURE OF INSTITUTION OF EXTRADITION, CONCEPT OF EXTRADITION AND ITS DELIMITATION
FROM OTHER CONCEPTS

The article is devoted to the disclosure of the legal nature of the institution of extradition and is aimed at finding out
the norms of which of the branches of law prevail in the considered relations and in the context of which of them the
indicated institution should be considered. The article will also reveal the concept of extradition and consider the issues of its
delimitation from other concepts, which will make it possible to correctly understand the considered institution and delimit
it from the institutions with the procedures which are similar, but fundamentally different in content. 

Keywords: extradition, transfer, criminal law, international law, institution, legal nature, etc.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
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ԶԱՐՈՒՀԻ ՊԱՊՈՅԱՆ 
ԵՊՀ, Իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրոս
ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան, 
«ԱՐԱՏՏԱ ՔԸՆՍԱԼԹԻՆԳ» սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության իրավախորհրդատու 

ԲՋՋԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՍՏԱՑՎԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ
ԱՊԱՑՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կը քննար կում է շար ժա կան սար քե րի փոր ձաքն նու թյան հետ կապ ված հա յե ցա կար գա -
յին խնդիր նե րը և դրանց արդ յուն քում ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րը։ Հե ղի նա կը վեր լու ծում է բջջա յին սար քե րի փոր -
ձաքն նու թյան արդ յուն քում ձեռք բեր ված թվա յին ա պա ցույց նե րի ճա նաչ ման մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րը և ներ քին օ -
րենսդ րու թյան բա ցե րը: Հե ղի նա կը ներ կա յաց րել է շար ժա կան սար քե րի փոր ձաքն նու թյան արդ յուն քում ձեռք բեր ված
թվա յին ա պա ցույց նե րի ճա նաչ ման հետ կապ ված դա տա վա րա կան օ րենսգր քե րի դրույթ նե րը փո փո խե լու անհ րա ժեշ -
տու թյան պատ ճառ նե րը։

Բա նա լի բա ռեր. Բջ ջա յին սար քեր, դա տա կան փոր ձաքն նու թյուն, թվա յին ա պա ցույց ներ, բջջա յին սար քից
ստաց ված տվյալ նե րի վեր լու ծու թյուն, հան ցա գոր ծու թյան գործիք:

ЗАРУИ ПАПОЯН
ЕГУ, магистр юридического факультета
член Палаты адвокатов РА, адвокат,
Юрисконсульт Общества с Ограниченной Ответственностью АРАТТА КОНСАЛТИНГ

ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ ДАННЫХ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

В настоящей статье автор рассматривает концептуальные вопросы, связанные с экспертизой мобильных
устройств и доказательствами, полученными в результате их проведения. Автор анализирует международные стандарты
признания цифровых доказательств, полученных в результате экспертизы мобильных устройств, и пробелы в
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отечественном законодательстве. Автор обосновал необходимость реформирования положений процессуальных
кодексов, касающихся признания цифровых доказательств, полученных в результате экспертизы мобильных устройств.

Ключевые слова: Мобильные устройства, судебная экспертиза, цифровые доказательства, анализ данных с мо-
бильного устройства, инструмент преступления.

ZARUHI PAPOYAN
YSU, Master of the Faculty of Law
Member of the RA Chamber of Advocates, lawyer,
Legal Advisor of “ARATTA CONSULTING” Limited Liability Company

PROBLEMS OF EVIDENCE OF THE DATA RESEARCH OF MOBILE DEVICES

In the present article, the author discusses the conceptual issues related to the examination of mobile devices and the
evidence obtained as a result of them. The author analyzes the international standards for the recognition of digital evidence
obtained as a result of examination of mobile devices and the gaps in domestic legislation. The author provided the reasons
for the need to amend the provisions of the procedural codes related to the recognition of digital evidence obtained as a
result of examination of mobile devices.

Keywords: Mobile devices, forensic examination, digital evidence, data analysis from mobile device, crime tool.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

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

ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՈՐՈՇԱԿԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հե ղի նա կը յու րո վի ու սում նա սի րու թյան է են թար կել փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան գնա հատ ման ո րո շա կի
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին վե րա բե րող հար ցե րը՝ փոր ձե լով դրանք վեր լու ծել ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսդ րու թյան ընդ հա նուր հա մա տեքս տում: Մաս նա վո րա պես, քննարկ ման ա ռար կա են դար ձել փոր ձա գի տա կան եզ -
րա կա ցու թյան գնա հատ մա նը վե րա բե րող այն պի սի տե սա կան և ի րա վա կան նշա նա կու թյան հար ցեր, ո րոնք ու նեն
կարևոր գործ նա կան նշա նա կու թյուն: 

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

Բա նա լի բա ռեր. փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն, հա տուկ գի տե լիք ներ, փոր ձա գետ, մրցակ ցա յին դաշտ, ա -
պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն:

АРАИК АСЛАНЯН 
Заместитель начальника отдела криминалистическых исследований 
Экспертно-криминалистического управления Полиции РА, подполковник полиции, 
кандидат юридических наук

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Автор своеобразно изучил вопросы относительно определенных особенностей оценки экспертного заключения,
пытаясь проанализировать их в общем контексте Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения. В частности,
темой обсуждения стали касающиеся оценке экспертного заключения вопросы теоретического и правого назначения,
имеющиеся важное практическое значение. 

В результате проведенных изучений, он выдвинул предложения, которые смогут иметь важное значение в деле
совершенствования Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения, формирования конкурентных отношений
в сфере судебных экспертиз, а также повышения достоверности и доказательственного значения судебных экспертиз. 

Ключевые слова: экспертное заключение, специальные знания, эксперт, конкурентное поле, доказательственное
значение.
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ARAYIK ASLANYAN 
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DEFINITE PECULIARITIES OF THE EXPERT’S REPORT ASSESSMENT

The author studied the issues on the definite peculiarities of the expert’s report assessment with an effort to analyze
them in the general context of Criminal-Procedure Code of the Republic of Armenia. In particular, the subject for the
discussion is the issues of theoretical and legal purpose relating to the expert’s report assessment, which have significant
practical purpose.

As a result of the carried out studies the proposals were advanced, which may have important meaning in improvement
of Criminal-Procedure Code of the Republic of Armenia, formation of competitive relations in the sphere of forensic
investigation, as well as increase of reliability and evidential significance of forensic investigations.

Keywords: Expert’s report, special knowledge, expert, competitive field, evidential significance.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԶԱՎԵՆ ՍՄԲԱՏՅԱՆ
Եվրոպական համալսարանի հայցորդ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ 
ԻՐԱՎԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐ

Սույն հոդ վա ծում հան գա մա նո րեն քննարկ վում է վար չա կան ակ տի հիմ նա վոր վա ծու թյան ինս տի տու տի, որ պես
վար չա կան ակ տի նյու թա կան ի րա վա չա փու թյան տար րի էու թյու նը, դրա հա րա բե րակ ցու թյու նը վար չա կան ակ տի օ -
րի նա կա նու թյան, պատ ճա ռա բան վա ծու թյան, մո տի վաց վա ծու թյան ինս տի տուտ նե րի հետ:

Հոդ վա ծում քննարկ վում են մի շարք ի րա վա բան գիտ նա կան նե րի տե սա կետ նե րը հիշ յալ ինս տի տու տի ըն կալ -
ման վե րա բեր յալ, ո րի արդ յուն քում օգ տա գոր ծե լով ի րա վա հա մե մա տա կան մե թո դը կա տար վում է տե սա կետ նե րի
վեր լու ծու թյուն:

Սույն հոդ վա ծի հե տա զո տու թյան օբ յեկ տը վար չա կան ակ տի հիմ նա վոր վա ծու թյան հա յե ցա կար գի շուրջ ծա վալ -
վող ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներն են:

Սույն հոդ վա ծի հե տա զո տու թյան ա ռար կա են կազ մում սույն հոդ վա ծի հե տա զո տու թյան օբ յեկ տի կար գա վոր -
մանն ուղղ ված հիմ նա հար ցե րը:

Հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նա կան հիմ քը կազ մում են վեր լու ծու թյան, հա մադր ման, հա մա կար գա յին մո տեց -
ման մե թոդ նե րը: Հե տա զո տու թյան շրջա նակ նե րում կի րա ռե լի են տրա մա բա նա կան պատ մաի րա վա կան, ի րա վա հա -
մե մա տա կան, մեկ նա բա նու թյան և այլ մե թոդ ներ:

Հե տա զո տու թյան ի րա վա կան հիմ քը կազ մում են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շում ներ:

Հե տա զո տու թյան տե սա կան հիմ քը կազ մում են Դ.Մ. Չե չո տի, Պ.Ե. Նեդ բայ լո յի, Ն.Ն. Վոպ լեն կո յի, Ն.Ի.
Տկաչևի, Ա.Պ. Կո րենևի, Յու.Պ. Սա լավ յո վի, Ն.Գ. Սա լիշչևա նի, Վ. Սի րին կո յի և Գ.Օ. Բե լա նո վա յի գի տա կան աշ խա -
տու թյուն նե րը:

Կա տար ված հե տա զո տու թյան հի ման վրա վեր են հան վել հիմ նա հար ցեր, ա ռա ջարկ վել դրանց լու ծում նե րը՝
սահ մա նե լով վար չա կան ակ տի պատ ճա ռա բան վա ծու թյան, մո տի վաց վա ծու թյան. հիմ նա վոր վա ծու թյան և օ րի նա կա -
նու թյան հաս կա ցու թյուն նե րը, քննար կե լով այդ հաս կա ցու թյուն նե րի տար րերը, ո րը հան գում է հետևյա լին.

Այս պես՝ 
Վար չա կան ակ տի պատ ճա ռա բան վա ծու թյուն եզ րույ թը սո վո րա բար բնու թագ րում է ի րա վա կի րա ռո ղի մտա վոր

գոր ծըն թա ցի ըն թաց քը, նրա դա տո ղու թյուն նե րի տրա մա բա նու թյու նը, որն, ի վեր ջո, հան գեց նում է այս կամ այն ո րոշ -
ման հիմ նա վոր ման և ըն դուն ման:

Վար չա կան ակ տի ըն դուն ման մո տի վաց վա ծու թյու նը պետք է դի տար կել որ պես դրա հիմ նա վոր վա ծու թյան սուբ -
յեկ տիվ կողմ, այլ կերպ ա սած՝ որ պես այս կամ այն վար չա կան ակ տի հրա պա րակ ման (ըն դուն ման) փաս տա կան և ի -
րա վա բա նա կան հիմ նա վոր ման մտա վոր գոր ծըն թաց:

Վար չա կան ակ տի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը վար չա կան ակ տը կա յաց նող ի րա վա սու պաշ տո նա տար ան ձի մտա -
վոր գոր ծըն թա ցի արդ յուն քը թույ լատ րող փաս տա կան հան գա մանք նե րի և այդ փաս տա կան հան գա մանք նե րի նկատ -
մամբ կի րառ ման են թա կա ի րա վուն քի նոր մե րին միջև կա պի հաս տա տումն է։

Վար չա կան ակ տե րի օ րի նա կա նու թյունն ի րա վուն քի նոր մե րին վար չա կան ակ տի հա մա պա տաս խա նու թյունն է,
ո րը իր մեջ նե րա ռում է վե րոգր յալ երեք հաս կա ցու թյուն նե րի ի րա վա չափ կի րա ռե լու թյան սահ ման նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. վար չա կան ակտ, հիմ նա վոր վա ծու թյուն, մո տի վա ցիա, պատ ճա ռա բան վա ծու թյուն, օ րի նա կա -
նու թյուն:
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ЗАВЕН СМБАТЯН
Соискатель Европейского университета

ОБОСНОВАННОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО АКТА КАК ЭЛЕМЕНТ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРАВОМЕРНОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО АКТА

В статье подробно рассматривается сущность института обоснованности административного акта в качестве
элемента материальной правомерности административного акта, его соотношение с институтами законности, аргумен-
тированности и мотивированности административного акта.

В статье рассматриваются взгляды ряда ученых-юристов относительно восприятия упомянутого института, в
результате чего осуществляется анализ взглядов с использованием сравнительно-правового метода.

Объектом исследования данной статьи являются правоотношения, складывающиеся вокруг концепции
обоснования административного акта.

Предметом исследования данной статьи являются вопросы, вытекающие из правовых положений, направленных
на регулирование объекта исследования данной статьи.

Методологической основой исследования являются методы анализа, сравнения, системный подход. В рамках ис-
следования применимы логический, историко-правовой, сравнительно-правовой, интерпретационный и другие методы.

Правовую основу исследования составляют Конституция РА, Закон РА «Об основах администрирования и адми-
нистративном производстве», решения Кассационного суда РА.

Теоретической основой исследования являются научные работы Д.М. Чечота, П. Е. Недбайло, Н.Н. Вопленко, Н.
И. Ткачева, А. П. Коренеева, Ю. П. Соловьева, Н. Г. Салищевой, В. Сиринко и Г. О. Белановой.

На основе исследования были подняты вопросы, предложены их решения с определением понятий аргументи-
рованность, мотивированность, обоснованность и законность административного акта, обсуждая элементы этих
понятий, что привело к следующему выводу.

Таким образом.
Термин «обоснованность административного акта» обычно описывает мыслительный процесс правоприменителя,

логику его суждений, которая, в конечном итоге, приводит к обоснованию и принятию того или иного решения.
Мотивированность принятия административного акта следует рассматривать как субъективный аспект его об-

основания, иными словами, как мысленный процесс фактического и правового обоснования опубликования (принятия)
того или иного административного акта.

Обоснованностью административного акта является установление связи между фактическими обстоятельствами,
допускающими результат умственного процесса компетентного должностного лица, принимающего административный
акт, и нормами права, применимыми к этим фактическим обстоятельствам.

Законность административных актов - это соответствие административного акта нормам права, которое включает
пределы правомерного применения трех вышеуказанных понятий.

Ключевые слова: административный акт, обоснованность, мотивация, аргументированность, законность.

ZAVEN SMBATYAN
Applicant of the European University 

VALIDITY OF AN ADMINISTRATIVE ACT AS AN ELEMENT OF THE MATERIAL LEGALITY OF AN ADMINISTRATIVE ACT

The article examines in detail the essence of the institution of validity of an administrative act as an element of the
material legitimacy of an administrative act, its correlation with the institutions of legality, argumentation and motivation of
the administrative act.

The article examines the views of a number of legal scholars regarding the perception of the mentioned institution, as
a result of which the analysis of views is carried out using the comparative legal method.

The object of research of this article is the legal relations developing around the concept of substantiation of the
administrative act.

The subject of research of this article is the issues related to the regulation of the object of research of this article.
The methodological basis of the research is the methods of analysis, comparison, systemic approach. Logical historical-

legal, comparative, interpretation and other methods are used in the research.
The legal basis of the research is the Constitution of the Republic of Armenia, Լaw of the Republic of Armenia “On fun-

damentals of Administration և Administrative Proceedings”, decisions of Court of Cassation of the Republic of Armenia.
The theoretical basis of the research is D. M. Chechoti, P. E. Nedbaylo, N. N. Voplenko, N. I. Tkach, A. P. Koren, Yu. P.

Salavyov, N. G. Salishchyan, V. Sirinko and G. O. Belanova’s scientific works.
Based on the research, issues were raised, their solutions were proposed, with the definition of the concepts of argu-

mentation, motivation, validity and legality of an administrative act, discussing the elements of these notions, which leads to
the following:

Thus.
The term “validity of an administrative act” usually describes the thinking process of the law enforcer, the logic of his

judgments, which, in the end, leads to the justification and adoption of this or that decision.
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The motivation for the adoption of an administrative act should be considered as a subjective aspect of its justification,
in other words, as a mental process of the factual and legal justification for the publication (adoption) of this or that
administrative act.

The validity of an administrative act is the establishment of a connection between the factual circumstances permitting
the result of the mental process of the competent official adopting the administrative act and the rules of law applicable to
these factual circumstances.

The legality of administrative acts is the conformity of an administrative act with the norms of law, which includes the
limits of lawful application of the above three concepts.

Keywords: administrative act, validity, motivation, argumentation, legality. 
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԳԵՎՈՐԳ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ
Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտորի խորհրդական,
Եվրասիա միջազգային համալսարանի դասախոս,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ՊՈՌՆԿՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով պրակ տի կա յում եր բեմն ա ռա ջա նում են խնդիր ներ վա րույ թը
բա ցա ռող հան գա մանք նե րը, ա պա ցույց նե րը գնա հա տե լու, վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րի
վա րույ թի ա պա հով ման մի ջոց նե րը կի րա ռե լու, վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի բա ցա կա յու -
թյամբ գոր ծը քննե լու, քննու թյան տեղն ու ժամ կե տը ո րո շե լու, վա րու թա յին փաս տաթղ թեր կազ մե լու և այլ հար ցե րով
հա մա պա տաս խան նոր մե րը կի րա ռե լիս: Սույն հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը վե րը թվարկ ված խնդիր նե րի լուծ ման
ու ղե նիշ կծա ռա յեն:

Բա նա լի բա ռեր. պոռն կու թյամբ զբաղ վե լը, վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծի վա րույթ, վա րույ -
թին մաս նակ ցող ան ձինք, վա րույ թի ա պա հով ման մի ջոց նե րը, վարույթի փուլերը:

ГЕВОРГ ИСРАЕЛЯН
Советник ректора Академии юстиции,
преподаватель Международного университета Евразия,
кандидат юридических наук, доцент

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ЗАНЯТИЯ ПРОСТИТУЦИЕЙ

В практической деятельности иногда возникают проблемы по вопросам применения норм, регламентирующих
оценку обстоятельств, исключающие производство, доказательств, применение средств обеспечения производства,
рассмотрение дела в отсутствии лица, привлекаемого к административной ответственности, определение места и
срока расммотрения дела, составление процессуальных документов. Результаты данного исследования послужат руко-
водством для решения перечислинных выше проблем. 

Ключевые слова: занятие проституцией; производство по делу об административном правонарушении; лица,
участвующие в производстве; средства обеспечения производства; стадии производства.

GEVORG ISRAYELYAN
Advisor to the Rector of Academy of justice,
Lecturer of Eurasia International University,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor

THE FEATURES OF PROCEEDING PROSTITUTION CASES

The practice of prostitution cases sometimes raises issues that preclude proceeding, ases the evidence, use the means
of securing cases of administrative offenses, examine the case in the absent of an administratively liable person, place and
time limit of investigation, compiling the procedural documents, applying the relevant norms on other issues. The results of
this research will serve as a guide for solvinq the problems listed above.

Keywords: engaging in prostitution, proceeding for administrative offense, persons participating in the proceedings,
means of securing cases of administrative offense, stages of the proceedings.
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ՊԵՏՐՈՍ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հայցորդ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՆ ՈՒ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հոդ վա ծը նվիր ված է վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ինս տի տու տի ձևա վոր մա նը և զար գաց մա նը, ո րով միա -
ժա մա նակ փորձ է ար վում ներ կա յաց նել տվյալ ինս տի տու տի ստեղծ ման պատ մաի րա վա կան նա խադր յալ նե րը: Մաս -
նա վո րա պես, հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ինս տի տու տի շուրջ տար բեր պե տու -
թյուն նե րում տե ղի ու նե ցած պատ մաի րա վա կան զար գա ցում նե րը, ինչ պես նաև դրա շուրջ առ կա նախ կին և ներ կա յիս
ըն կա լում նե րը:

Հոդ վա ծում ա ռանձ նա հա տուկ կեր պով ներ կա յաց ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում վար չա կան ար դա -
րա դա տու թյան ինս տի տու տի ստեղծ ման և զար գաց ման դի նա մի կան, այդ թվում՝ կա տար ված օ րենսդ րա կան փո փո -
խու թյուն նե րը. ա ռանձ նաց ված են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում տվյալ ինս տի տու տի զար գաց ման հիմ նա կան
փու լե րը և եզ րա հանգ նում ներ են կա տար ված տե ղի ու նե ցած փո փո խու թյուն նե րի արդ յունք նե րի շուրջ:

Բա նա լի բա ռեր. վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ինս տի տուտ, վար չա կան դա տա րան ներ, վար չա րա րու թյուն,
վար չա կան ի րա վա խախ տում, հան րա յին իշ խա նու թյան մարմին:

ПЕТРОС ВАРДАНЯН
Соискатель Академии государственного управления РА

ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОСУДИЯ

Статья посвящена формированию и развитию института административной юстиции, который одновременно
направлен представить историко-правовые предпосылки для создания института. В частности, в статье представлены
исторические и правовые события, связанные с институтом административной юстиции в разных странах, а также его
нынешнее и текущее восприятие этого института.

В статье особым образом представлена динамика становления и развития института административной юстиции
в Республике Армения, включая внесенные изменения в законодательство. Выделены основные этапы развития
данного института в Республике Армения, сделаны выводы по результатам произошедших изменений.

Ключевые слова: Институт административной юстиции, административные суды, администрирование, админи-
стративные правонарушения, орган государственной власти.

PETROS VARDANYAN
Applicant at the Public Administration Academy of the RA

PROCESS AND RESULTS OF THE INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE JUSTICE FORMATION AND DEVELOPMENT

The article is dedicated to the formation and development of the institute of administrative justice, which at the same
time tries to present the historical-legal preconditions for the establishment of the institute. In particular, the article presents
the historical and legal developments around the institution of administrative justice in different countries, as well as its
previous and current perceptions about it.

The article presents in a special way the dynamics of the establishment and development of the institution of
administrative justice in the Republic of Armenia, including the legislative changes made in it. The main stages of the
development of this institution in the Republic of Armenia are separated. Conclusions are made on the results of the changes
that have taken place.

Keywords: Institute of administrative justice, administrative courts, administration, administrative offenses, public
power body. 
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ԳՈՌ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Հագենի Համալսարանի գերմանական և եվրոպական սահմանադրական և վարչական իրավունքի,
ինչպես նաև միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, Սաքսոնիայի փաստաբանների պալատի անդամ,
փաստաբան, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր (Բեռլին), 
կառավարման գիտությունների մագիստրոս (Շպայեր)

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆՎԵԼՈՒ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սում ներ կա յաց ված է ճա նա պար հա յին նշան նե րի ի րա վա կան բնույ թը, մաս նա վո րա պես,
որ դրանք վար չա կան ակ տեր են և ուժ են ստա նում ճա նա պարհ նե րից օգտ վող նե րի հա մար՝ ի րենց հրա պա րա կա յին
ծա նուց մամբ։ Երկ րորդ մա սում ներ կա յաց ված են ճա նա պար հա յին նշան նե րից ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան հնա րա -
վո րու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես՝ ա ռար կու թյու նը և վի ճարկ ման հայ ցը։ Այ նու հետև բա ցատր վում են պաշտ պա նու -
թյան եր կու մի ջոց նե րի ըն դու նե լիու թյան և վա վե րա կա նու թյան ման րա մաս նե րը: Հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վում
ա ռար կու թյան ժամ կե տի և հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կե տի հաշ վար կին։

Բա նա լի բա ռեր. ճա նա պար հա յին նշան ներ, վար չա կան ակտ, հրա պա րա կե լու ե ղա նա կով ի րա զե կում, վար չա -
կան բո ղոք, վի ճարկ ման հայց, թույ լատ րե լիու թյուն, հիմ նա վոր վա ծու թյուն, ժամ կետ նե րի հաշ վարկ:

ГОР ОГАНЕСЯН
Доцент кафедры немецкого и европейского конституционного и
административного права, а также международного права в Университете Хагена,
Адвокат, член Саксонской коллегии адвокатов,
Доктор юридических наук (Берлин), магистр административных наук (Шпaйер)

ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕР ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРОТИВ НИХ

В первой части статьи представлен правовой характер дорожных знаков, в частности, что они являются админи-
стративными актами и приобретают силу для участников дорожного движения благодаря их публичному извещению.
Во второй части представлены возможности правовой защиты против дорожных знаков, в частности, возражение и
иск об оспаривании. Затем объясняются детали приемлемости и обоснованности обеих средств правовой защиты.
Особое внимание уделяется исчислению срока возражения и срока подачи иска.

Ключевые слова: дорожные знаки, административный акт, публичное извещение, возражение, иск об
оспаривании, приемлемость, обоснованность, исчисление срока

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

THE LEGAL NATURE OF TRAFFIC SIGNS AND POSSIBILITIES OF LEGAL PROTECTION AGAINST THEM

In the first part of the article, the legal character of traffic signs is presented, in particular that they are administrative
acts and become effective for road users through their public announcement. In the second part, the possibilities of legal
protection against traffic signs are presented, in particular the objection and the action for annulment. The details of the
admissibility and merits of both legal remedies are then explained. Special consideration is given to the calculation of the
opposition period and the time-limit for bringing an action.

Keywords: traffic signs, administrative act, public announcement, objection, action for annulment, admissibility,
merits, calculation of the period

94

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

2
8

  2
0

2
2



95

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ԺՈՐԱ ՋՀԱՆԳԻՐՅԱՆ
Իր. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

ԻՐԱՎԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 2021 Թ. ՄԱՐՏԻ 26-Ի N ՍԴՈ - 1586
ՈՐՈՇՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հոդ վա ծում հե ղի նա կը սահ մա նադ րաի րա վա կան ո րոշ ինս տի տուտ նե րի վեր լուծ ման մի ջո ցով փորձ է ա րել հիմ նա -
վո րել ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 2021թ. մար տի 26 № ՍԴՈ-1586 ո րոշ ման հա կա սահ մա նադ րա կան լի նե լը: 

Բա նա լի բա ռեր. Իշ խա նու թյուն, կամ քի սահ մա նադ րե ցում, սահ մա նադ րա կա նու թյուն, սահ մա նադ րա կան պե -
տու թյուն, սահ մա նադ րու թյուն, սահ մա նադ րու թյու նը որ պես ար ժե հա մա կարգ, լե գի տի մու թյուն, սահ մա նադ րա կան
դա տա րա նի ա ռա քե լու թյուն, հիմ նադ րույթ, նորմ սկզբունք, դե յու րե, դե ֆակ տո, ի րա կան, կեղծ, շահ, բնա կան ի րա -
վունք, շա հե րի բախում և այլն: 

ЖОРА ДЖАНГИРЯН 
доктор юридических наук, профессор

ПРАВОВАЯ НАУЧНАЯ ОЦЕНКА КОНСТИТУЦИОННОСТИ РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РА ОТ 26 МАР-
ТА 2021 Г. N РКС-1586.

С помощью исследования конституционно-юридических институтов автор сделал попытку доказать не конститу-
ционность решения Kонституционного суда РА от 26 марта 2021г. N РКС-1586.

Ключевые слова: власть, конституирование воли, конституированная воля, конституционализм, конституированное
государство, конституция, конституция как система ценностей, легитимность, призвание (миссия) Конституционного
суда, норм принцып, де-юре, де-факто, реально, фиктивный, выгода, столкновение выгодов и др.

ZHORA JHANGIRYAN
Doctor of Laws, Professor

LEGAL AND SCIENTIFIC ASSESSMENT OF CONSTITUTIONALITY OF DCC-1586 RENDERED ON MARCH 26, 2021 BY
THE RA CONSTITUTIONAL COURT

In the present article, via the analysis of some constitutional legal institutions, the author has tried to substantiate DCC-
1586 rendered on March 26, 2021 by the RA Constitutional Court as unconstitutional. 

Keywords: power, constitutionalization of will, constitutionality, constitutional state, constitution, constitution as a
system of values, legitimacy, mission of the constitutional court, principle, norm principle, de jure, de facto, authentic, false,
interest, natural law, conflict of interests, etc.
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ԱՐՄԱՆ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության ավագ իրավաբան

ԺՈՂՈՎՐԴԱԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՈՐՈՇ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

Հոդ վա ծը նվիր ված է ժո ղովր դաիշ խա նու թյան սկզբուն քի ի րաց ման ո րոշ տե սա կան հիմ նա հար ցե րի բազ մա կող -
մա նի ու սում նա սի րու թյա նը: Ար տա սահ ման յան շատ պե տու թյուն նե րի փոր ձը, հատ կա պես վեր ջին շրջա նի, ցույց է
տա լիս, որ ազ գա յին ի րա վա կան հա մա կար գե րում ժո ղովր դաիշ խա նու թյան սկզբուն քի բո վան դա կու թյան բնույ թը և ի -
րաց ման աս տի ճա նը ոչ միայն ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան կա յաց ման և զար գաց ման կարևո րա գույն գոր -
ծոն է, այլև պե տու թյան՝ որ պես քա ղա քա կան ինս տի տու տի շա րու նա կա կան զար գաց ման հիմ նա րար նա խա պայ ման,
ուս տի այս սկզբուն քի կեն սա գործ ման հիմ նախն դիր նե րի վե րա բեր յալ հե տա զո տու թյան ար դիա կա նու թյունն ակն -
հայտ է:

Հոդ վա ծում բա ցա հայտ վել է ժո ղովր դաիշ խա նու թյան սկզբուն քի ի րաց ման մե խա նիզ մը, ձևե րը, ան մի ջա կան և
ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան բո վան դա կու թյու նը, այս եր կու ձևե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը, վեր ջին նե -
րիս ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Ու սում նա սի րու թյան արդ յուն քում հե ղի նա կը ե կել է մի շարք գի տա կան եզ րա հան գում նե րի, ո րոնք ար տա ցոլ վել
են գի տա կան հոդ վա ծում:

Բա նա լի բա ռեր. ժո ղովր դաիշ խա նու թյուն, ժո ղովր դաիշ խա նու թյան ի րա ցում, ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու -
թյուն, ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյուն, տե սա կան հիմնախնդիրներ
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АРМАН ТАДЕВОСЯН
Аспирант кафедры юриспруденции Академии государственного управления РА
Старший юрист Юридического департамента аппарата Премьер-министра РА

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НАРОДОВЛАСТИЯ

Статья посвящена всестороннему исследованию некоторых теоретических проблем реализации принципа наро-
довластия. Опыт многих зарубежных стран, особенно в последнее время, показывает, что характер содержания
принципа народовластия в национальных правовых системах и степень его реализации является не только ключевым
фактором становления и развития демократического общества, но и фундаментальной предпосылкой непрерывного
развития государства, как политического института, следовательно, очевидна актуальность исследования проблем
реализации данного принципа.

В статье раскрыты механизмы и формы реализации принципа народовластия, содержание непосредственного и
представительного народовластия, соотношение и особенности этих двух форм.

В результате исследования автор пришел к ряду научных выводов, которые были отражены в научной статье.
Ключевые слова: народовластие, реализация народовластия, непосредственное народовластие, представительное

народовластие, теоретические проблемы.

ARMAN TADEVOSYAN
PhD student of the Chair of Law of the Public Administration Academy of RA
Senior lawyer of the Legal Department of the Office of the Prime Minister of RA

SOME THEORETICAL ISSUES OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF PEOPLE’S POWER

The article is devoted to a comprehensive study of some theoretical problems of the implementation of the principle of
People’s power. The experience of many foreign countries shows that the nature of the content of the principle of People’s
power in national legal systems and the degree of its implementation is not only a key factor in the formation and
development of a democratic society, but also a fundamental prerequisite for the continuous development of the state as a
political institution, therefore, the relevance of the study of the problems of the implementation of this principle is obvious.

The article reveals the mechanisms and forms of implementation of the principle of People’s power, the content of
direct and representative democracy, the relationship and features of these two forms.

As a result of the research, the author came to a number of scientific conclusions, which were reflected in the scientific
article.

Keywords: People’s power, realization of People’s power, direct democracy, representative democracy, theoretical issues.
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ԱՐՄԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ
Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների դատախազության դատախազ

ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կը հան գա մա նո րեն քննար կում է սո ցիա լա կան նոր մա տիվ կար գա վո րիչ նե րի հա մա -
կար գում բա րո յա կա նու թյան և բա րո յա կան նոր մե րի տեղն ու նշա նա կու թյու նը:

Բա նա լի բա ռեր. Սո ցիա լա կան նշա նա կու թյուն, նոր մա տիվ կար գա վո րիչ, բա րո յա կան նորմ, բա րո յա կա նու -
թյուն, ի րա վա կար գա վո րում, ի րա վա կան համակարգ:

АРМАН ОГАННИСЯН 
Институт философии, социологии и права (соискатель)
Прокурор Прокуратури административных округов Кентрон и Норк-Мараш

НРАВСТВЕННОСТЬ-КАК НОРМАТИВНЫЙ РЕГУЛЯТОР ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В данной статье автор обстоятельно рассматривает роль и значение моральных норм в системе нормативного
регукилирования.

Ключевые слова: социальное значение, нормативное регулирование, моральных норм, нравственность, право-
регулирование, правовая система
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ARMAN HOVHANNISYAN
Institute of Philosophy, Sociology and Law (PhD Applicant)
Prosecutor of Prosecutor’s Office of Kentron and Nork-Marash Administrative District

MORALITY AS A NORMATIVE REGULATOR OF HUMAN ACTIVITY

In this article, the author thoroughly examines the role and significance of moral norms in the system of normative reg-
ulation.

Keywords: social significance, normative regulation, moral norms, morality, legal regulation, legal system
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ՀԱՅԿ ԱՎԵՏՅԱՆ
ՀՀ դատախազության Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն
վարչական շրջանների դատախազության դատախազ,
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի
քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՕՐԵՆՔԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ ՄԻ ՇԱՐՔ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծում քննարկ վում է «ժա մա նա կի ըն թաց քում օ րեն քի գոր ծո ղու թյան սկզբուն քը» մի շարք երկր նե րի
օ րենսդ րու թյուն նե րում և ի րա վուն քում (Ֆ րան սիա յի Հան րա պե տու թյուն, Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ ներ, Գեր մա -
յիա յի Դաշ նա յին Հան րա պե տու թյուն)։ Հոդ վա ծում, մաս նա վո րա պես, ներ կա յաց վում են նշված պե տու թյուն նե րի ի րա -
վուն քի տե սու թյան մեջ առ կա գի տա կան մո տե ցում նե րը կապ ված քննարկ վող սկզբուն քի հետ, ինչ պես նաև օ րենսդ -
րա կան ակ տերն ու բարձր դա տա րան նե րի ո րո շում նե րը։

Բա նա լի բա ռեր. օ րեն քի գոր ծո ղու թյու նը ժա մա նա կի ըն թաց քում, հա մե մա տա կան ի րա վունք, օ րի նա կա նու -
թյուն, օ րեն քի հե տա դարձ ուժ, ի րա վա չափ ակնկալիք։

АЙК АВЕТЯН
Прокурор Прокуратуры Административных Округов Еребуни и Нубарашен,
Соискатель Кафедры Уголовного Права ЕГУ.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ В ПРАВЕ НЕСКОЛЬКИХ СТРАН

В статье рассматриваются проявления принципа “действие уголовного закона во времени” в праве и
законодательстве ряда зарубежных стран (Французской Республики, Соединенных Штатов Америки, Федеративной
Республики Германии). В статье представлены, в частности, научные подходы к этому принципу в теориях права
указанных государств, законодательные акты и решения высоких судов.

Ключевые слова: действие уголовного закона во времени, Сравнительное правоведение, законность, обратная
сила закона, правомерное ожидание.

HAYK AVETYAN
Prosecutor of the Prosecution Office of Erebuni and Nubarashen Administrative Districts of Yerevan,
PhD Аpplicant at YSU Chair of Criminal Iaw.

THE PRINCIPLE OF THE OPERATION OF LAW OVER TIME IN SEVERAL THE LAW OF SEVERAL COUNTIES

This article discusses the principle legality of a number of foreign countries (French Republic, the United States of
America, Federal Republic of Germany). The article presents in particular the scientific approaches to this principle in the
theories of law of the mentioned states, the legislative stipulations and the decisions of the highest courts.

Keywords: Тhe operation of law over time, comparative law, Legality, retroactivity of law, legitimate expectation.
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ՀԱՅԿ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ 
ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՕԲՅԵԿՏԻՎ ԵՎ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ԱՌՈՒՄՈՎ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կը հան գա մա նո րեն քննար կում է ի րա վուն քի էու թյու նը, բո վան դա կու թյու նը և ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րը` օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ ա ռու մով, ինչ պես նաև լու սա բա նում է դրանց փոխ հա րա բե րակ ցու թյան
հիմ նա հար ցե րը:

Բա նա լի բա ռեր. ի րա վունք, օբ յեկ տիվ ի րա վունք, սուբ յեկ տիվ ի րա վունք, ի րա վա հա րա բե րու թյուն, օ րի նա կա նու -
թյուն, ի րա վա կան համակարգ:

АЙК ШАХБАЗЯН 
Соискатель Института философии, 
права и социологии НАН РА, 

ПРАВО В ОБЪЕКТИВНОМ И СУБЪЕКТИВНОМ АСПЕКТАХ

В данной статье автором обстоятельно рассматриваются сущность, содержания и особенности права в
объективном и субъективном аспектах, а также освещаются проблемы их взаимоотношениях.

Ключевые слова: право, объективное право, правоотношение, законность, правовая система.

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

THE RIGHT IN AN OBJECTIVE H SUBJECTIVE SENSE

In this article, the author discusses in detail the essence, content and features of law in objective and subjective
aspects, as well as covers the issues of their interrelationship.

Keywords: law, objective law, subjective law, legal relationship, legality, legal system.
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ՆՈՒՆԵ ՋՈՄԱՐԴՅԱՆ
Եվրասիա Միջազգային Համալսարանի իրավագիտության ամբիոնի
վարիչի տեղակալ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հոդ վա ծը նվիր ված է սո ցիա լա կան պե տու թյան սկզբուն քի ի րա ցործ մա նը, ո րի բո վան դա կու թյունն է կազ մում
ար դար սո ցիա լա կան կար գի գոր ծադ րու մը։ Հե ղի նա կը սո ցիա լա կան ար դա րու թյան ի րա կա նաց ման գոր ծում շեշ -
տադ րում է այն միտ քը, որ հա սա րա կու թյունում առ կա ան հա վա սա րու թյուն նե րի հիմ նա կան պատ ճառ նե րից է ռե -
սուրս նե րի, հատ կա պես՝ սե փա կա նու թյան ան հա վա սար բաշ խու մը, ո րի հաղ թա հար ման հա մար ա ռա ջարկ վում է շա -
հագր գիռ սո ցիա լա կան խմբե րի միջև սահ մա նել «ու ժե րի հա մե մա տա բար հա մա չափ հա վա սա րակշ ռում»։ Սե փա կա -
նու թյան հա սա նե լիու թյան ա ռու մով դրա լուծ ման օ րի նակ ներ են ձեռ նար կու թյուն նե րում աշ խա տող նե րի ներկ յա ցուց -
չու թյան ու հա մա տեղ կա ռա վար ման ձևե րի ներ մու ծու մը, ժո ղովր դավ րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի ստեղ ծու մը։ Գի -
տակ ցե լով, որ ոչ բո լոր մար դիկ կա րող են հա վա սա րա պես օգտ վել այդ ի րա վուն քից, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը
լրաց վում է մի շարք այլ ի րա վունք նե րով, այդ թվում՝ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան ի րա վունք նե րով։
Հե ղի նա կը գտնում է, որ նշված ի րա վունք նե րի հա մա լիր պաշտ պա նու թյան հա մար նախևա ռաջ անհ րա ժեշտ է մշա կել
նե րա ռա կան զար գաց ման միաս նա կան ազ գա յին ռազ մա վա րու թյուն, ո րի արդ յու նա վետ ա պա հով ման հա մար ան -
հրա ժեշտ է բարձ րաց նել պե տու թյան սո ցիա լա կան պա տաս խա նա տվու թյու նը։ Դրա լուծ ման ե ղա նակ նե րից կա րող է
լի նել խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան գոր ծի քա կազ մի հե տա գա զար գա ցու մը։

Բա նա լի բա ռեր. սո ցիա լա կան ար դա րու թյուն, ան հա վա սա րու թյուն, ռե սուրս նե րի հա սա նե լիու թյուն, սե փա կա -
նու թյան ի րա վունք, հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ, կա յուն զար գա ցում, խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյուն:
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НУНЕ ДЖОМАРДЯН
Заместитель заведующего юридической кафедры 
Международного университета Евразия

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

Статья посвящена реализации принципа социального государства, содержанием которого является организация
справедливого социального порядка. В реализации социальной справедливости автор подчеркивает тот факт, что
одной из основных причин неравенства в обществе является неравное распределение ресурсов, прежде всего собст-
венности, для преодоления которого предлагается установить «относительно сбалансированное соотношение сил»
между заинтересованными социальными группами. Примерами ее решения с точки зрения доступа к собственности
являются введение на предприятиях форм представительства и совместного управления работников, создание демо-
кратических предприятий. Сознавая, что не все люди могут в равной степени пользоваться данным правом, право на
собственность дополняется рядом других прав, в том числе правами на труд и на социальное обеспечение. Автор
считает, что для комплексной защиты указанных прав, прежде всего, необходима разработка единой национальной
стратегии инклюзивного развития, для эффективного обеспечения которой необходимо повышение социальной от-
ветственности государства. Одним из путей ее решения может стать дальнейшее развитие инструментария
парламентского контроля.

Ключевые слова. социальная справедливость, неравенство, доступ к ресурсам, права собственности, равные
возможности, устойчивое развитие, парламентский контроль.

NUNE JOMARDYAN
Deputy Head of Law Department at Eurasia International University

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF SOCIAL STATE IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

The article analyzes the implementation of the principle of the social state, the content of which is the implementation
of just social order. The author emphasizes the idea that one of the main reasons for the existing inequalities in the
implementation of social justice in society is the unequal distribution of resources, especially property. To overcome this, it is
proposed to establish a “comparatively symmetric balance of power” between interested social groups. Examples of its
solution in terms of access to property are the introduction of employee representation and co-determination forms in
enterprises, as well as the establishment of democratic enterprises. Perceiving that not all people can enjoy this right equally,
the right to property is supplemented by a number of other rights, including labor and social security rights. The author
considers that for the comprehensive protection of the mentioned rights, first of all, it is necessary to develop a unified
national strategy for inclusive development, for the effective.
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Հան դե սում տպագր վող հոդ ված նե րը պետք է ունենան գի տա գործ նա կան կամ ու սում նա մե թո դա -
կան բնույթ: Հոդ վա ծը պետք է վե րա բեր ի ի րա վա գի տու թյան ո լոր տին, իսկ բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ մեծ
հե տաքրք րու թյուն վա յե լող, գի տա գործ նա կան մեծ ար ժեք ներ կա յաց նող ու սում նա սի րու թյուն նե րին:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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