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Խոշ տանգ ման հաս կա ցու թյան վե րա բեր -
յալ ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ տրվել
են բազ մա թիվ ձևա կեր պում ներ:

«Ս պա նու թյուն նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով
դա տա կան պրակ տի կա յի մա սին» Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյան գե րա գույն դա տա րա նի
պլե նու մի 1993 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 2-ի, Ռու -
սաս տա նի Դաշ նու թյան գե րա գույն դա տա րա -
նի պլե նու մի 1992 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 22-
ի, 1999 թվա կա նի հուն վա րի 27-ի ո րո շում նե րի
հա մա ձայն՝ սպա նու թյան դեպ քում ա ռան ձին
դա ժա նու թյու նը կա րող է ար տա հայտ վել հան -
ցա վո րի կող մից խոշ տան գում նե րի, տան -
ջանք նե րի և կտ տանք նե րի կի րառ մամբ, ծաղ -
րու ծա նա կի, ա նար գան քի են թար կե լու կամ
այն պի սի ե ղա նա կով, ո րը հան ցա վո րի հա -
մար ակն հայ տո րեն կապ ված է տու ժո ղին հա -
տուկ տան ջանք ներ պատ ճա ռե լու հետ: ՌԴ
քրեա կան օ րենսգր քի 117-րդ հոդ վա ծը օ րենսդ -
րա կան մա կար դա կով սահ մա նել է խոշ տանգ -
ման հաս կա ցու թյու նը, հա մա ձայն ո րի՝ խոշ -
տան գու մը սիս տե մա տի կա բար ծե ծի կամ այլ
բռնի գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով ֆի զի կա կան
կամ հո գե կան տա ռա պանք ներ պատ ճա ռելն
է, ե թե այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը ան ձի ա ռող ջու -
թյա նը ծանր կամ մի ջին ծան րու թյան վնաս չեն
պատ ճա ռել1: Նմա նա տիպ ձևա կեր պում էր
տրված նաև 2003 թվա կա նի ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քով, ո րի 119-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
խոշ տան գու մը ցան կա ցած այն պի սի գոր ծո ղու -
թյունն է, ո րի մի ջո ցով դի տա վոր յալ կեր պով

ան ձին պատ ճառ վում է ու ժեղ ցավ կամ մարմ -
նա կան կամ հո գե կան տա ռա պանք, ե թե դա չի
ա ռա ջաց րել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 112-րդ և
113-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված (ա ռող ջու -
թյա նը ծանր կամ մի ջին ծան րու թյան վնաս
պատ ճա ռե լը) հետևանք նե րը:

Հա յոց լեզ վի բա ցատ րա կան բա ռա րա նում
որ պես խոշ տան գում են դի տարկ վում կամ որ -
պես խոշ տանգ ման հո մա նիշ ներ են օգ տա գործ -
վում տան ջան քը, չար չա րան քը, կտտան քը, հո -
գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռե լը և այլն: Վեր -
ջին ներս գրա կա նու թյան մեջ դիտ վում են որ -
պես խոշ տանգ ման դրսևոր ման ե ղա նակ ներ և
ընդգրկ վում են խոշ տանգ ման բո վան դա կու -
թյան մեջ2: Վ.Ի. Դա լի բա ցատ րա կան բա ռա -
րա նում խոշ տան գու մը նույն պես բնու թագր վում
է որ պես «տան ջանք, չար չա րանք կամ
կտտանք», իսկ «խոշ տան գել» բա յը բա ցատր -
վում է որ պես դա ժան վե րա բեր մուն քի, դա ժա -
նո րեն տան ջան քի, կտտան քի են թար կել3: Ինչ -
պես նկա տել է Տ. Գ. Դաու րո վան, «հնա րա վոր
չէ զո հին խոշ տան գել ա ռանց նրան տան ջե -
լու»4: Ըստ Ս.Ի. Օ ժե գո վի՝ խոշ տան գել նշա նա -
կում է դա ժա նո րեն տան ջել, այդ թվում՝ ինչ պես
ֆի զի կա պես, այն պես էլ բա րո յա պես5: Հետևա -
բար, ինչ պես նկա տել է Ա. Ի. Կո րո բեևը, «ան -
հրա ժեշ տու թյուն չկա խոշ տանգ ման հետ միա -
սին ա ռան ձին քննար կել նաև տան ջան քը»6:

2015 թվա կա նի հու լի սի 8-ի ՀՀ քրեա կան
օ րենսգր քում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի
արդ յուն քում «խոշ տան գում» վեր տա ռու թյամբ
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119-րդ հոդ վա ծը վե րան վան վեց որ պես «ֆի զի -
կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա -
ռա պանք պատ ճա ռե լը» վեր տա ռու թյամբ հոդ -
վա ծի, իսկ խոշ տան գում ան վա նու մը վե րա -
պահ վեց պե տա կան ծա ռա յու թյան դեմ ուղղ -
ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ գլխի տակ ըն դուն -
ված նոր՝ 309.1 հոդ վա ծին: Փո փո խու թյու նը
պայ մա նա վոր ված էր ՄԱԿ-ի՝ «Խոշ տան գում -
նե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կա յին կամ նվաս -
տաց նող վե րա բեր մուն քի ու պատ ժի դեմ» կոն -
վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 1-ին հոդ -
վա ծում ամ րագր ված «խոշ տան գում» հաս կա -
ցու թյան ազ գա յին օ րենսդ րու թյան մեջ իմպ լե -
մեն տա ցիա յով7: Արդ յուն քում, փաս տո րեն, ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծով սահ -
ման ված հան ցա կազ մի և ՀՀ քրեա կան օ րենսգր -
քի 309.1-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հան ցա -
կազ մի օբ յեկ տիվ կող մի հատ կա նիշ նե րը նույ -
նաց վե ցին, այն է՝ ան ձին դի տա վո րու թյամբ ֆի -
զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա -
ռա պանք պատ ճա ռե լը, սա կայն ի տար բե րու -
թյուն ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա -
ծով սահ ման ված հան ցա կազ մի, ՀՀ քրեա կան
օ րենսգր քի 309.1-րդ հոդ վա ծում տրված սահ -
մա նու մը իր մեջ կրեց ոչ միայն հան ցա կազ մի
օբ յեկ տիվ կող մի հատ կա նիշ նե րը, այլև օբ յեկ -
տի, սուբ յեկ տի և սուբ յեկ տիվ կող մի հատ կա -
նիշ նե րը: ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ -
վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ֆի զի կա կան ու -
ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք
պատ ճա ռե լը հան ցա կազ մի տակ հաս կաց վում
էր նույն՝ ան ձին դի տա վո րու թյամբ ֆի զի կա կան
ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք
պատ ճա ռե լը, ե թե դա չի ա ռա ջաց րել քրեա -
կան օ րենսգր քի 112-րդ և 113-րդ հոդ ված նե րով
նա խա տես ված հետևանք նե րը, և ե թե բա ցա -
կա յում են նույն օ րենսգր քի 309.1-րդ հոդ վա -
ծով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան հատ -
կա նիշ նե րը: ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 309.1-
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ խոշ տան գու մը՝ պաշ -
տո նա տար ան ձի կամ պե տա կան մարմ նի ա -
նու նից հան դես գա լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող
այլ ան ձի կող մից կամ նրա դրդմամբ, կար -
գադ րու թյամբ կամ գի տու թյամբ որևէ ան ձի դի -
տա վո րու թյամբ ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ

հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռելը՝
այդ կամ եր րորդ ան ձից տե ղե կու թյուն կամ
խոս տո վա նու թյուն ստա նա լու նպա տա կով, որն
այդ կամ եր րորդ ան ձը կա տա րել է կամ ո րի
կա տար ման մեջ կաս կած վում կամ մե ղադր -
վում է, ինչ պես նաև այդ կամ եր րորդ ան ձին
վա խեց նե լու կամ որևէ ա րարք կա տա րե լուն
կամ կա տա րու մից ձեռն պահ մնա լուն հար կադ -
րե լու նպա տա կով կամ ցան կա ցած բնույ թի
խտրա կա նու թյան վրա հիմն ված ցան կա ցած
պատ ճա ռով: Այ սինքն, ե թե ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի դեպ քում հան ցա -
գոր ծու թյան սուբ յեկտն ընդ հա նուր է, ա պա
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 309.1-րդ հոդ վա -
ծով սահ ման ված հան ցա գոր ծու թյան դեպ -
քում սուբ յեկ տը՝ հա տուկ է այն կա րող է լի նել
պաշ տո նա տար ան ձը կամ պե տա կան մարմ -
նի ա նու նից հան դես գա լու ի րա վա սու թյուն
ու նե ցող այլ ան ձը: ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի
309.1-րդ հոդ վա ծը տար բեր վում է նաև իր կոնկ -
րետ, ո րո շա կի նպա տա կով (խոս տո վա նու թյուն,
տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լը, ա հա բե կե լը և այլն):

Պայ մա նա վոր ված մի ջազ գա յին փաս տա -
թղթե րում խոշ տանգ մա նը տրված բնու թագ րով՝
ՌԴ քրեա կան օ րենսգր քի 117-րդ հոդ վա ծի ծա -
նո թագ րու թյու նում ամ րագր վեց, որ նշված հոդ -
վա ծում կամ ՌԴ քրեա կան օ րենսգր քի այլ հոդ -
ված նե րում խոշ տանգ ման տակ հաս կաց վում է
ան ձին ֆի զի կա կան կամ հո գե կան տա ռա պանք -
ներ պատ ճա ռե լը, նրան իր կամ քին հա կա ռակ
վկա յու թյուն տա լուն կամ այլ գոր ծո ղու թյուն ներ
կա տա րե լուն հար կադ րե լու, ինչ պես նաև պատ -
ժի և այլ նպա տակ նե րով:

2021 թվա կա նի մա յի սի 5-ին ըն դուն ված
ՀՀ քրեա կան օ րենս գիր քը ֆի զի կա կան կամ
հո գե կան ան ձեռնմ խե լիու թյան դեմ ուղղ ված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի թվին է դա սել ֆի զիկա -
կան կամ հո գե կան ներ գոր ծու թյու նը, ֆի զի կա -
կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա -
պանք պատ ճա ռե լը, իսկ հան րա յին ծա ռա յու -
թյան շա հե րի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի թվին է դա սել խոշ տան գու մը: Հա մա ձայն
նույն օ րենսգր քի 195-րդ հոդ վա ծի՝ ֆի զի կա կան
ներ գոր ծու թյու նը այդ հար ված ներ հասց նե լը
կամ բռնի այլ գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րելն է,
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7 Տե՛ս ՄԱԿ-ի 1984 թվականի դեկտեմբերի 10-ի «Խոշտանգումների և այլ դաժան անմարդկային կամ նվաստացնող
վերաբերմունքի ու պատժի դեմ» կոնվենցիա:
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ե թե չեն ա ռա ջաց րել քրեա կան օ րենսգր քի 171-
րդ հոդ վա ծով (ա ռող ջու թյա նը թեթև վնաս պատ -
ճա ռե լը) նա խա տես ված հետևանք նե րը: Հա մա -
ձայն ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 196-րդ հոդ վա -
ծի՝ ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու -
ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լը այդ ան ձին ֆի -
զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա -
ռա պանք պատ ճա ռելն է, ե թե դա չի ա ռա ջաց -
րել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 166-րդ (ա ռող ջու -
թյա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լը) կամ ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի 167-րդ (ա ռող ջու թյա նը մի ջին
ծան րու թյան վնաս պատ ճա ռե լը) հոդ վա ծով նա -
խա տես ված հետևանք նե րը, և ե թե բա ցա կա -
յում են ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 450-րդ (խոշ -
տան գու մը) հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցան -
քի հատ կա նիշ նե րը: Հա մա ձայն 2021 թվա կա -
նի մա յի սի 5-ին ըն դուն ված ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 450-րդ հոդ վա ծի՝ խոշ տան գու մը այդ
պաշ տո նա տար ան ձի կող մից կամ նրա
դրդմամբ, կար գադ րու թյամբ կամ գի տու թյամբ
որևէ ան ձի դի տա վո րու թյամբ ֆի զի կա կան ու -
ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք
պատ ճա ռելն է այդ կամ եր րորդ ան ձից տե ղե -
կու թյուն կամ խոս տո վա նու թյուն ստա նա լու
նպա տա կով կամ այն ա րար քի հա մար պատ -
ժե լու նպա տա կով, որն այդ կամ եր րորդ ան ձը
կա տա րել է կամ, ո րի կա տար ման մեջ կաս -
կած վում կամ մե ղադր վում է, ինչ պես նաև այդ
կամ եր րորդ ան ձին վա խեց նե լու կամ որևէ ա -
րարք կա տա րե լուն կամ կա տա րու մից ձեռն -
պահ մնա լուն հար կարդ րե լու նպա տա կով կամ
ցան կա ցած բնույ թի խտրա կա նու թյան վրա
հիմն ված ցան կա ցած պատ ճա ռով:

Հա մադ րե լով 2003 թվա կա նի ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի 118-րդ հոդ վա ծով սահ ման -
ված՝ ծե ծը, քրեա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ -
վա ծով սահ ման ված՝ ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ
կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե -
լը, ինչ պես նաև ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 309.1-
րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ խոշ տան գու մը հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի հիմ նա կան հան ցա կազ մե -
րում տրված հաս կա ցու թյուն նե րը 2021 թվա -
կա նի մա յի սի 5-ին ըն դուն ված ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 195-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ ֆի -
զի կա կան ներ գոր ծու թյու նը, նույն օ րենսգր քի

196-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ ֆի զի կա կան
ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք
պատ ճա ռե լը, ինչ պես նաև քրեա կան օ րենսգր -
քի 450-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ խոշ տան -
գու մը հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հիմ նա կան հան -
ցա կազ մե րում տրված հաս կա ցու թյուն նե րը,
դժվար չէ նկա տել, որ նրան ցում էա կան տար -
բե րու թյուն ներ չկան: Ինչ պես 2003 թվա կա նի
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի դեպ -
քում, այն պես էլ 2021 թվա կա նի ՀՀ քրեա կան
օ րենսգր քի 195-րդ և 196-րդ հոդ ված նե րի դեպ -
քում հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտն ընդ հա նուր
է, իսկ 2003 թվա կա նի ՀՀ քրեա կան օ րենսգր -
քի 309.1-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հան ցա -
գոր ծու թյան և 2021 թվա կա նի ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 450-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հան -
ցա գոր ծու թյան դեպ քում հան ցա գոր ծու թյան
սուբ յեկ տը հա տուկ է: Չնա յած նույն հոդ վա ծի
3-րդ մա սում սահ ման ված և հա մա պա տաս -
խան մեկ նա բան ման կա րիք ու նե ցող դրույ թի
հա մա ձայն՝ խոշ տան գում է հա մար վում նաև
նույն հոդ վա ծի 1-ին կամ 2-րդ մա սով նա խա -
տես ված ա րար քը հան ցա վոր կազ մա կեր պու -
թյան կող մից կա տա րե լը, բազ մա թիվ հե տա զո -
տող ներ վկա յում են, որ օ րենս դի րը քրեա կան
օ րենսգր քում նույ նու թյամբ ըն դու նե լով խոշ -
տանգ ման հաս կա ցու թյան կոն վեն ցիոն ամ րագ -
րում նե րը, դրա նով իսկ ան հիմն կեր պով նե -
ղաց րել է խոշ տան գում հաս կա ցու թյան բո վան -
դա կու թյու նը8:

Չնա յած «Կոն վեն ցիա յի» 1-ին հոդ վա ծի 2-
րդ մա սը ուղ ղա կիո րեն սահ մա նում է, որ «սույն
հոդ վա ծը չի խո չըն դո տում մի ջազ գա յին որևէ
փաս տաթղ թի կամ ներ պե տա կան օ րենսդ րու -
թյան, ո րոնք բո վան դա կում են կամ կա րող են
բո վան դա կել ա վե լի լայն կի րառ ման դրույթ -
ներ», մեր կար ծի քով այս տեղ խոս քը վե րա բե -
րում է ըն դա մե նը կոն վեն ցիա յի 1-ին հոդ վա ծի
1-ին մա սի շրջա նակ նե րի ընդ լայն մա նը:

Ընդ հան րա պես, ինչ պես բա ցատ րա կան
բո լոր բա ռա րան նե րում, այն պես էլ հան րա -
յին ըն կալ ման մեջ, խոշ տան գումն ըն կալ վում
է շատ ա վե լի լայն և խորն ի մաս տով, քան
հա տուկ սուբ յեկ տի կող մից այն թույլ տա լու
կոն վեն ցիա յում և օ րեն քում ամ րագր ված սահ - Օ
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մա նա փակ դեպ քե րը: Մեր կար ծի քով՝ տվյալ
հաս կա ցու թյան մեջ ա ռաջ նա յի նը ոչ թե հան -
ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտն է կամ նպա տա կը
այլ՝ ա րար քը, նրա բուն բնույ թը, հան գա -
մանք նե րը, կա տար ման ե ղա նա կը, ո րը հա -
ճախ հա տուկ պատ րաստ ված կամ ընտր ված
մի ջոց նե րով և գոր ծիք նե րով տու ժո ղին գի -
տակ ցա բար ա նա սե լի տան ջանք, ֆի զի կա -
կան կամ հո գե կան տա ռա պանք պատ ճա -
ռելն է:

Պա տա հա կան չէ, որ խոշ տան գու մը փո -
խա բե րա կան ի մաս տով օգ տա գործ վել է նաև
որ պես տան ջա մահ ա նել, տան ջա հար ա նել,
հո գին հա նել, կա շին հա նել և նմա նա տիպ այլ
հա մե մա տու թյուն նե րով: Դեռևս 1944 թվա կա -
նին հրա տա րա կած հա յե րեն բա ցատ րա կան
բա ռա րա նում Ս տե փան Մալ խաս յան ցը նկա տել
է, որ «ֆա շիստ նե րը տան ջան քի զար հու րե լի
գոր ծիք նե րով խոշ տան գել են ան մեղ մարդ -
կանց: Զո հերն ա ղա չում էին ի րենց սպա նել,
բայց չխոշ տան գել9»:

ՄԱԿ-ի խոշ տանգ ման դեմ պայ քա րի կոն -
վեն ցիա յի (CAT) սահ ման ման հա մա ձայն՝ ա -
րար քը խոշ տան գում ճա նա չե լու հա մար օբ յեկ -
տիվ կող մից անհ րա ժեշտ է ան ձին «սուր ցավ
կամ տա ռա պանք» պատ ճա ռե լը: Ակն հայտ է,
որ հնա րա վոր չէ օբ յեկ տիվ չափ ման են թար կել
ցա վի կամ տա ռա պան քի ծան րու թյու նը, քա նի
որ դա ցան կա ցած դեպ քում կախ ված է նաև
տու ժո ղի սուբ յեկ տիվ զգա ցո ղու թյու նից, ան ձի
ֆի զի կա կան և հո գե կան վի ճա կից, ցա վի նկատ -
մամբ նրա հան դուր ժո ղա կա նու թյան աս տի ճա -
նից: Այ սինքն՝ ֆի զի կա կան ցա վի կամ տա ռա -
պան քի սահ մա նում նույն պես տրված չէ:

Օբ յեկ տիվ կող մից խոշ տան գու մը տար -
բեր ա ռար կա նե րի և գոր ծոն նե րի ներ գոր ծու -
թյամբ ան ձին դի տա վո րու թյամբ ֆի զի կա կան
ցավ և (կամ) հո գե կան տա ռա պանք պատ -
ճա ռելն է նրան պար բե րա բար ծե ծե լու կամ
նրա նկատ մամբ այլ բռնի գոր ծո ղու թյուն նե -
րի կա տար մամբ: Այլ բռնի գոր ծո ղու թյուն ներ
են հա մար վում կսմթե լը, պո կո տե լը, փետ րե լը,
դա ղե լը, մռմռաց նե լը, ձաղ կե լը, խա րա զա նե լը,

տու ժո ղի մարմ նի վրա կտրվածք ներ, այր վածք -
ներ ա նե լը, սուր կամ բութ ա ռար կա նե րով տու -
ժո ղին ա ռան ձին տան ջանք և տա ռա պանք
պատ ճա ռող բազ մա թիվ, այդ թվում՝ ոչ մեծ
վնաս վածք ներ պատ ճա ռե լը և այլն:

Փաս տո րեն, օբ յեկ տիվ կող մից խոշ տան -
գու մը պայ մա նա վոր ված է ան ձին պար բե րա -
բար ծե ծի են թար կե լու կամ նրա նկատ մամբ
այլ բռնի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մամբ: Գ.Ն.
Բոր զեն կո վի կար ծի քով՝ ժա մա նա կի տևա կան
ընդ հա տում նե րով նույն տու ժո ղին կրկին ան -
գամ ծե ծի են թար կե լը չի դի տարկ վում որ պես
պար բե րա բար ծե ծի են թար կե լու ե ղա նա կով
կա տար ված խոշ տան գում10: Հա մա ձայն ՌԴ
քրեա կան օ րենսգր քի մեկ նա բա նու թյուն նե րի՝
ի տար բե րու թյուն տու ժո ղին պար բե րա բար ծե -
ծի են թար կե լու ե ղա նա կի, ո րի տակ քրեաի րա -
վա կան ա ռու մով հաս կաց վում է առն վազն ծե -
ծի են թար կե լու ոչ պա կաս ե րեք դեպք, ո րոն -
ցից միմ յանց հա ջոր դող ոչ պա կաս ե րեք դրվա -
գով չեն ան ցել ծե ծի են թար կե լու հա մար քրեա -
կան հե տապն դում ի րա կանց նե լու վա ղե մու -
թյան ժամ կետ նե րը, խոշ տանգ ման այլ բռնի
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման ե ղա նա կը չի
նա խա տե սում այլ բռնի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա -
տար ման պար բե րա կան բնույթ: Նման դեպ -
քում ֆի զի կա կան կամ հո գե կան տա ռա պանք -
նե րի պատ ճա ռու մը կա րող է հասց վել նաև այլ
բռնի գոր ծո ղու թյուն նե րի ե զա կի կա տար ման
ժա մա նակ: Սա կայն խոշ տանգ ման հան ցա կազ -
մի առ կա յու թյան հա մար այս դեպ քում պա -
հանջ վում է ա րար քի մեծ ին տեն սի վու թյուն և
տևա կա նու թյուն11: Մաս նա վո րա պես, այդ պի -
սիք են՝ սննդից, ջրից, ջեր մու թյու նից տևա կա -
նո րեն զրկե լը, ա ռող ջու թյան հա մար վնա սա -
կար պայ ման նե րում պա հե լը, ինչ պես նաև բազ -
մա թիվ ան գամ կամ եր կա րատև ցավ պատ -
ճա ռե լու հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի
կա տա րու մը:

Խոշ տանգ ման հետևանք ներն են ան ձի հա -
մե մա տա բար տևա կան, տան ջա լի, ֆի զի կա -
կան կամ հո գե կան ցա վը կամ տա ռա պան քը,
ո րի պար զու մը դուրս է դա տաբժշ կա կան փոր -

6
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9 Տե՛ս Ստեփան Մալխասյանց Հայերեն բացատրական բառարան, Երևան 1944թ.:
10 Տե՛ս Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации, 12-е издание. Ответственный редактор В.М.

Лебедев.М. 2012, ст. 404-406.
11 Տե՛ս Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации в 4 томах, Том 2. Особенная часть, ответственный

редактор В.М. Лебедев, М. 2020, ст. 74-75.
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ձա գե տի ի րա վա սու թյան շրջա նա կից և վե րա -
պահ ված է ի րա վա կի րառ մար մին նե րի ի րա -
վա սու թյա նը:

Ակն հայտ է նաև, որ ցան կա ցած խոշ տան -
գում իր մեջ կրում է նաև ան մարդ կա յին և
նվաս տա ցու ցիչ վե րա բեր մունք: Իր հեր թին ան -
մարդ կա յին վե րա բեր մուն քը իր մեջ կրում է
նաև նվաս տա ցու ցիչ բնույթ: Ան մարդ կա յին վե -
րա բեր մունք հաս կա ցու թյու նը նե րա ռում է առն -
վազն այն վե րա բեր մուն քը, ո րը դի տա վոր յալ
պատ ճա ռում է ծանր հո գե կան կամ ֆի զի կա -
կան տա ռա պանք: Խոշ տանգ ման և ան մարդ -
կա յին կամ նվաս տա ցու ցիչ վե րա բեր մուն քի
տար բե րա կու մը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր -
ված է պատ ճառ ված տա ռա պան քի ծան րու -
թյան աս տի ճա նից: Հարկ է նկա տել, որ ՄԱԿ-ի
մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո ղո վը և խոշ -
տանգ ման դեմ պայ քա րի հանձ նա ժո ղո վը չեն
տար բե րա կում «դա ժան» և «ան մարդ կա յին»
բա ռե րը ի մաս տա յին ա ռու մով և նրանք օգ տա -
գործ վում են որ պես հո մա նիշ ներ: Փաս տո րեն,
խոշ տան գու մը, ինչ պես և տան ջան քը, ա նար -
գան քը, ծաղ րու ծա նա կը, մարդ կա յին ար ժա -
նա պատ վու թյան ստո րա ցու մը, սա դիզ մը և
նմա նա տիպ այլ դրսևո րում նե րը ի րենց մեջ
կրում են դա ժա նու թյան, այդ թվում և ա ռան -
ձին դա ժա նու թյան հատ կա նիշ ներ:

ՄԻԵԴ-ը որ պես այդ պի սի ան մարդ կա յին
և նվաս տա ցու ցիչ վե րա բեր մուն քի օ րի նակ է
ար ձա նագ րել Մի շա Հա րու թյուն յա նի գոր ծով՝
ՌՈ աշ խա տա կից նե րի կող մից գոր ծով անց նող
ան ձանց ռե տի նե մա հակ նե րով հար ված ներ
հասց նե լու, հար թա շուր թե րով ան ձանց ե ղունգ -
նե րը սեղ մե լու, հար կադ րա բար նրանց կո շիկ -
նե րը հա նե լու, ծնկած վի ճա կում պա հե լու և մա -
հակ նե րով վեր ջին նե րիս ոտն թա թե րի տա կե -
րին հար ված ներ հասց նե լու փաս տե րը12:

Այս պի սով՝ խոշ տան գու մը բռնու թյան տե -
սակ է, որն ինչ պես սահ մա նել է մար դու ի րա -
վունք նե րի եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վը վատ
վե րա բեր մուն քի ծայ րա հեղ դրսևո րում է, իսկ
ան ձին խոշ տան գե լու կամ նրա նկատ մամբ ան -
մարդ կա յին կամ նվաս տա ցու ցիչ վե րա բեր մուն -
քի ար գել քը բա ցար ձակ է և մի ջազ գա յին ի րա -
վուն քի իմ պե րա տիվ նորմ է, ո րից որևէ շե ղում
որևէ պա րա գա յում ար գել վում է:

Փաս տո րեն, ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ
հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լը
կոնկ րետ ե ղա նա կով և կոնկ րետ ի րա վի ճա -
կում օբ յեկ տիվ կող մից իր մեջ կրում է խոշ -
տանգ ման հատ կա նիշ ան կախ հոդ վա ծի վեր -
տա ռու թյու նից, այն քրեա կան օ րենսգր քի այս
կամ այն գլխում կամ հոդ վա ծում ամ րագր -
ված լի նե լուց և կոնկ րետ դեպ քում իր մեջ
կրում է ա ռան ձին դա ժա նու թյան դրսևո րում
և ո րի պայ ման նե րում կա տար ված սպա նու -
թյու նը են թա կա է ո րակ ման որ պես ա ռան -
ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու -
թյուն:

Այ սինքն՝ հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մի
տե սանկ յու նից ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը կա -
րող է դրսևոր վել խոշ տանգ ման արդ յուն քում
տու ժո ղին կամ նրա մեր ձա վո րին ա ռանձ նա կի
ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ
տա ռա պանք պատ ճա ռե լով: Ա ռան ձին դա ժա -
նու թյու նը դրսևոր վում է նաև այն դեպ քե րում,
երբ խոշ տանգ ման բնույթ կրող գոր ծո ղու թյուն -
նե րի արդ յուն քում տու ժո ղը ո րո շա կի հան գա -
մանք նե րից ել նե լով, այդ թվում ան գի տա կից
վի ճա կի բեր ված լի նե լու հետևան քով, զգա լիո -
րեն կամ ամ բող ջո վին կորց րած է լի նում ցա -
վա յին նման զգա ցո ղու թյու նը, բայց այդ պի սիք
ըն կալ վում և կ րում են նրա մեր ձա վոր նե րը:

Հետևա բար, խոշ տան գու մը, ինչ պես և
տան ջան քը, ծաղ րու ծա նա կը, մարդ կա յին ար -
ժա նա պատ վու թյան ստո րա ցու մը, ա նար գան -
քը, սա դիզ մը և նմա նա տիպ այլ դրսևո րում -
նե րը ի րենց մեջ կրում են դա ժա նու թյան հատ -
կա նիշ ներ՝ կապ ված տու ժո ղին տա ռա պանք
պատ ճա ռե լու հետ, ո րը բո վան դա կա յին
ճշգրտում է ստա նում ի րա վա կի րա ռի կող մից
միայն գոր ծի կոնկ րետ փաս տա կան հան գա -
ման քե րից ել նե լով: Հետևա բար, սպա նու թյան
այն դեպ քե րում, երբ խոշ տանգ ման և մյուս հա -
մա սեռ գոր ծո ղու թյուն նե րի արդ յուն քում տու ժո -
ղին կամ նրա մեր ձա վո րին պատ ճառ վել է ֆի -
զի կա կան ու ժեղ ցավ և (կամ) հո գե կան ու ժեղ
տա ռա պանք, հան ցա վո րի ա րար քը են թա կա է
ո րակ ման որ պես ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա -
տար ված սպա նու թյուն:

Փաս տո րեն, խոշ տան գու մը ֆի զի կա կան,
հո գե բա նա կան, ինչ պես նաև հա մա կարգ ված
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12 Տե՛ս Միշա Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի ՄԻԵԴ-ի 2007 թվականի հունիսի 28-ի վճիռ:



(խա ռը) բռնու թյան տե սակ է, ան մարդ կա յին
կամ նվաս տա ցու ցիչ վատ վե րա բեր մուն քի ծայ -
րա հեղ դրսևո րում, ո րի հետևան քը ա ռան ձին
դա ժա նու թյան դրսևոր ման դեպ քում տու ժո ղին
ֆի զի կա կան և (կամ) հո գե կան ու ժեղ ցավ կամ
տա ռա պանք պատ ճա ռելն է:

Հետևա բար, սպա նու թյան դեպ քում օբ -
յեկ տիվ կող մից ա ռան ձին դա ժա նու թյան
դրսևոր ման հատ կա նիշ է հան դի սա նում ան -
ձին կյան քից զրկե լուց ա ռաջ կամ սպա նու -
թյան ըն թաց քում նրան դի տա վո րու թյամբ
ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ
տա ռա պանք պատ ճա ռե լը: Այ նու հան դերձ, բո -
լոր դեպ քե րում, ա րար քի ճիշտ ո րակ ման հա -
մար անհ րա ժեշտ է որ պես ե լա կետ ըն դու նել
սպա նու թյան դի տա վո րու թյան ծագ ման պա -
հը և նրա դրսևոր ման ձևը, ո րով էլ պայ մա նա -
վոր ված՝ հան ցա վո րի ա րար քը մի դեպ քում կա -
րող է ո րակ վել որ պես ա ռան ձին դա ժա նու -
թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն, մեկ այլ դեպ -
քում՝ ոչ:

Վեր լու ծու թյան արդ յուն քում կա րող ենք ար -
ձա նագ րել՝

1. Այն դեպ քե րում, երբ ան ձին սպա նե լու
դի տա վո րու թյու նը ծա գել է նրան դի տա վո րու -
թյամբ ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան
ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լուց ան մի ջա պես
ա ռաջ, ա պա հան ցա վո րի ա րար քը են թա կա է
ո րակ ման՝ որ պես ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ
կա տար ված սպա նու թյուն:

2. Այն դեպ քե րում, երբ սպա նու թյան դի -
տա վո րու թյու նը ծա գել է ան ձին դի տա վո րու -
թյամբ ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան
ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լու ըն թաց քում՝
հան ցա վո րի ա րար քը նույն պես են թա կա է ո -
րակ ման՝ որ պես ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա -
տար ված սպա նու թյուն: Տվ յալ դեպ քում սպա -
նու թյու նը կա տար վում է ոչ թե ան ձին դի տա վո -
րու թյամբ ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե -
կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լուց հե տո
նոր ծա գած դի տա վո րու թյամբ, այլ ան ձին դի -
տա վո րու թյամբ ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ
հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լու ըն -
թաց քում ծա գած դի տա վո րու թյամբ: 

3. Այն դեպ քե րում, երբ ան ձին սպա նե լու
դի տա վո րու թյու նը ծա գել է ան ձին ֆի զի կա կան
ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք
պատ ճա ռե լու ըն թաց քում, բայց ի րա կա նաց վել

է դրա նից ո րոշ ժա մա նակ անց, հան ցա վո րի
ա րար քը են թա կա է ո րակ ման՝ որ պես ա ռան -
ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն:
Տվ յալ դեպ քում սպա նու թյու նը կա տար վում է ոչ
թե նոր ծա գած դի տա վո րու թյամբ, այլ այն տու -
ժո ղին ար դեն իսկ եր կա րատև ու ժեղ տա ռա -
պանք ներ պատ ճա ռե լուն ուղղ ված գոր ծո ղու -
թյուն նե րի արդ յունք է:

4. Այն դեպ քե րում, երբ սպա նու թյան կա -
տար ման ժա մա նակ ան ձի դի տա վո րու թյունն
ուղղ ված է ե ղել տու ժո ղին տան ջանք ներ և տա -
ռա պանք ներ պատ ճա ռե լուն, սա կայն հան գա -
մանք նե րի բե րու մով այդ պի սիք վրա են հա սել
ոչ թե ան ձի կյան քի նկատ մամբ ոտնձ գու թյան
դրսևոր ման ըն թաց քում, այլ դրա նից տևա կան
ժա մա նակ անց, ա պա ան կախ դրանց ա ռա -
ջաց ման պա հից կամ տևո ղու թյու նից՝ տու ժո ղի
մահ վան դեպ քում հան ցա վո րի ա րար քը են թա -
կա է ո րակ ման՝ որ պես ա ռան ձին դա ժա նու -
թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն: 

5. Այն ի րա վի ճա կում, երբ տու ժո ղի սպա -
նու թյանն ուղղ ված հան ցա վո րի գոր ծո ղու թյուն -
նե րը չեն կրել ա ռան ձին դա ժա նու թյուն, սա -
կայն հան ցա վո րի ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը
դրսևոր վել է ար դեն դրա նից հե տո՝ մինչև մահ -
վան վրա հաս նե լը, ա պա հան ցա վո րի ա րար քը
նույն պես են թա կա է ո րակ ման՝ որ պես ա ռան -
ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն:
Օ րի նակ՝ դա նա կի հար վա ծով տու ժո ղին վնաս -
վածք պատ ճա ռե լուց հե տո տու ժո ղին օգ նու -
թյուն ցույց տա լուն խո չըն դո տե լը, ո րի արդ յուն -
քում ան ձը մա հա ցել է ար յան մեծ քա նա կի
կորս տի պատ ճա ռով, են թա կա է ո րակ ման՝ որ -
պես ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված
սպա նու թյուն: 

6. Այն դեպ քե րում, երբ սպա նու թյան դի -
տա վո րու թյու նը ծա գել է ան ձին դի տա վո րու -
թյամբ ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան
ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լուց հե տո, ա պա
ա րար քը են թա կա է ո րակ ման սպա նու թյան և
ան ձին ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան
ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լու հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի հա մակ ցու թյամբ: Այ սինքն՝ այն
դեպ քե րում, երբ սպա նու թյա նը նա խոր դող գոր -
ծո ղու թյուն նե րը, այդ թվում և խոշ տան գու մը
ան մի ջա կա նո րեն կապ ված չեն նոր ծա գած դի -
տա վո րու թյամբ կա տար ված սպա նու թյան հետ,
ա պա խոշ տան գու մը տվյալ դեպ քում չի կա րող
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հան դի սա նալ սպա նու թյան հան ցա կազ մը ո -
րակ յալ դարձ նող հատ կա նիշ: Հետևա բար, նման
ի րա վի ճա կում այլ ծան րաց նող հան գա մանք նե -
րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում, հան ցա վո րի ա -
րար քը են թա կա է ո րակ ման՝ որ պես ան ձին դի -
տա վո րու թյամբ ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ
հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լու և
հա սա րակ սպա նու թյան հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի հա մակ ցու թյամբ, քա նի որ ան ձին ֆի զի կա -
կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա -
պանք պատ ճա ռե լը ընդգրկ ված չի ա վարտ ված
սպա նու թյան հան ցա կազ մի մեջ: 

7. Այն դեպ քե րում, երբ հան ցա վո րը խոշ -
տան գում է տու ժո ղին որևէ տե ղե կու թյուն կամ
խոս տո վա նու թյուն ստա նա լու նպա տա կով, կամ
այն ա րար քի հա մար պատ ժե լու նպա տա կով,
ո րի կա տար ման մեջ կաս կած վում կամ մե -
ղադր վում է, ո րի արդ յուն քում չցան կա նա լով,
բայց գի տակ ցա բար թույլ է տա լիս տու ժո ղի
մա հը, են թա կա է ո րակ ման՝ որ պես ա ռան ձին
դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն: Տվյալ
դեպ քում առ կա է ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ
ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա -
նու թյուն:

Նման կար ծի քի են նաև Ս.Վ. Բո րո դի նը և
այլք13: Տ.Վո րոբ յո վան և Ա. Սան տա լո վը նույն -
պես գտնում են, որ սպա նու թյու նը հա մար վում
է ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված, ե թե
մինչև սպա նու թյա նը նա խոր դող պա հը կամ
սպա նու թյան կա տար ման ըն թաց քում տու ժո ղը
են թարկ վել է տան ջանք նե րի կամ խոշ տան -
գում նե րի կամ նրան պատ ճառ վել են ա ռանձ -
նա կի տա ռա պանք ներ14: Ըստ Ա.Ն.Պո պո վի՝
խոշ տան գում նե րի շար քին դաս վող գոր ծո ղու -
թյուն նե րի մի մա սը կազ մում են ա ռան ձին դա -
ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյան ե ղա -
նակ: Փաս տո րեն, սպա նու թյու նը հա մար վում է
ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված, երբ
խոշ տան գու մը եղել է սպա նու թյան կա տար ման
ե ղա նակ, կամ հե տա գա յում վե րա ճել է սպա -
նու թյան: Այ սինքն՝ խոշ տան գու մը ոչ միայն սպա -
նու թյան կա տար ման ե ղա նակ է, այլև հան ցա -
գոր ծու թյան կա տար ման ի րա վի ճա կի բնու թա -

գիր15: Մենք նույն պես այն կար ծի քին ենք, որ
տան ջանք ներն ու խոշ տան գու մը կա րող են կի -
րառ վել ոչ միայն տու ժո ղին կյան քից զրկե լու
ըն թաց քում, այլև դրա նից ան մի ջա պես ա ռաջ:
Մա հը կա րող է վրա հաս նել ինչ պես խոշ տանգ -
ման արդ յուն քում, այն պես էլ տու ժո ղին տան -
ջանք նե րի են թար կե լու ըն թաց քում՝ եզ րա փա -
կող մեկ մա հա ցու հար վա ծով:

Փաս տո րեն, հան ցա վո րի ա րար քը ա ռան -
ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն
ո րա կե լու հա մար պետք է որ հան ցա վո րի կող -
մից ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը դրսևոր վի սպա -
նու թյու նից ան մի ջա պես ա ռաջ կամ նրա կա -
տար ման ըն թաց քում, իսկ սպա նու թյու նից տևա -
կան ժա մա նակ ա ռաջ կամ սպա նու թյու նից հե -
տո կա տար ված և սպա նու թյան հետ կապ չու -
նե ցող, հան ցա վո րի միաս նա կան դի տա վո րու -
թյամբ չընդգրկ ված հան ցա վո րի կող մից դրսևո -
րած բռնու թյունն ու դա ժա նու թյու նը չեն կա րող
հան դի սա նալ ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա -
տար ված սպա նու թյան հատ կա նիշ: Այ սինքն՝
այն դեպ քե րում, երբ սպա նու թյու նից ա ռաջ կամ
սպա նու թյան ըն թաց քում հան ցա վո րի դի տա -
վո րու թյամբ ընդգրկ ված չի ե ղել տու ժո ղին ա -
ռան ձին տան ջանք ներ կամ տա ռա պանք պատ -
ճա ռե լը, հան ցա վո րի ա րար քը չի կա րող ո րակ -
վել որ պես ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար -
ված սպա նու թյուն:

Ինչ պես նկա տել ենք, տան ջան քը, ա նար -
գան քը, ծաղ րու ծա նա կը, սա դիզ մը նույն պես
ի րենց մեջ կրում են դա ժա նու թյան հատ կա -
նիշ ներ, իսկ ա ռան ձին դեպ քե րում՝ այդ թվում
և ամ բող ջու թյան մեջ, նե րա ռում են ա ռան ձին
դա ժա նու թյան հատ կա նիշ ներ՝ բնու թագ րե լով
հան ցա վո րի և հան ցա վոր ա րար քի ա ռա վել
վտան գա վոր բնույթն ու ծան րու թյան աս տի -
ճա նը: Տան ջան քի, տա ռա պան քի, ծաղ րու ծա -
նա կի, սա դիզ մի դրսևո րում նե րի հետ կապ -
ված անդ րա դարձ է կա տար վել ա ռան ձին դա -
ժա նու թյան հաս կա ցու թյու նը, ա ռան ձին դա -
ժա նու թյու նը որ պես գնա հա տո ղա կան կա տե -
գո րիա, ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար -
ված սպա նու թյան օբ յեկ տիվ կող մի հաս կա -

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
2

9
  2

0
2

2

13 Տե՛ս Бородин С.В. Преступления против жизни. М. 1999, ст. 111:
14 Տե՛ս Воробьева Т., Санталов А. Квалификация убийства с особой жестокостью/ Советская юстиция. 1986, N11, ст. 12.
15 Տե՛ս Попов А.Н. Убийства, совершаемые с особой жестокостью, а также общеопацным способом. СПб. ст. 87, Ком-

ментарий к уголовному кодексу Российской Федерации в 4 томах. Особенная часть. Ответственный редактор В.М.
Лебедев, М. 2020 Том 2, ст. 34-35.



ցու թյու նը, հատ կա նիշ նե րը և քրեաի րա վա կան
բնու թա գի րը թե մա նե րի քննարկ ման ժա մա -
նակ:

Ինչ պես նկա տել ենք, տու ժո ղին տան ջե լը,
ա նար գե լը, ստո րաց նե լը, ծաղ րու ծա նա կի են -
թար կե լը կամ մո տա լուտ մահ վան գի տակց -
մամբ պայ մա նա վոր ված այլ նվաս տա ցում նե րը
և դրանց արդ յուն քում նրան ու ժեղ ֆի զի կա կան
և (կամ) հո գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռե լը
ա ռան ձին դա ժա նու թյան դրսևո րում ներ են, որ -
տեղ թե սպա նու թյան կա տար ման ե ղա նա կը, և
թե հան ցա վո րի ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը վկա -
յող այլ հան գա մանք նե րը կա րող են հա մա տեղ -
վել և զու գորդ վել: 

Ինչ պես նշե ցինք՝ ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ
կա տար ված սպա նու թյան ե ղա նակ է նաև ան -
ձին ա նարգ մամբ կա տար ված սպա նու թյու նը:
Տևա կան ժա մա նակ ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ
կա տար ված սպա նու թյուն է հա մար վել նաև
դիակն ա նար գե լը: Դիա կի ան դա մա հատ ման
և ոչն չաց ման բո լոր դեպ քե րը հա մար վել են որ -
պես ա ռան ձին դա ժա նու թյուն և սպա նու թյու -
նից հե տո դիա կի ան դա մա հատ ման և ոչն չաց -
ման բո լոր դեպ քե րը դիտ վել են որ պես ա ռան -
ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն:
Հե տա գա յում, դա տա կան բարձ րա գույն ատ -
յան նե րի ո րո շում նե րի արդ յուն քում, ար վե ցին
ո րո շա կի սահ մա նա փա կում ներ, ո րոնց հա մա -
ձայն հան ցա գոր ծու թյու նը թաքց նե լու նպա տա -
կով դիա կի ոչն չա ցու մը կամ ան դա մա հա տու մը
այլևս չէր կա րող հիմք հան դի սա նալ ա րար քը
որ պես ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված
սպա նու թյուն ո րա կե լու հա մար:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու -
սաս տա նի Դաշ նու թյան դա տա կան բարձ րա -
գույն ատ յան նե րի մի շարք ո րո շում նե րի պար -
զա բա նում նե րով նշվե ցին, որ դիա կի ա նար -
գումն ինք նին չի կա րող հա մար վել որ պես ա -
ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու -
թյան հատ կա նիշ, ե թե նման դեպ քե րում չկան
այլ տվյալ ներ տու ժո ղի սպա նու թյու նից ա ռաջ
կամ սպա նու թյան կա տար ման ըն թաց քում հան -
ցա վո րի դրսևո րած ա ռան ձին դա ժա նու թյան
մա սին: Դա տա կան բարձ րա գույն ատ յա նի ո -
րո շում նե րի հա մա ձայն նման դեպ քե րում ա -
րար քը են թա կա է ո րակ ման սպա նու թյան և
դիակն ա նար գե լու հոդ ված նե րի հա մակ ցու -
թյամբ: Փաս տո րեն, տևա կան ժա մա նակ անց

դիա կի ա նար գու մը դա դա րեց որ պես ա ռան -
ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյան
հատ կա նիշ հա մար վել, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ -
քե րի, երբ առ կա են տու ժո ղին սպա նու թյու նից
ա ռաջ կամ սպա նու թյան կա տար ման ըն թաց -
քում հան ցա վո րի դրսևո րած ա ռան ձին դա ժա -
նու թյան մա սին վկա յող տվյալ ներ: Այ սինքն՝
այս հար ցում դա տա կան պրակ տի կան տար -
բեր ժա մա նակ նե րում ու նե ցել է տար բեր մո տե -
ցում ներ, իսկ ա վե լի ա ռար կա յա կան այն կրել է
հետևյալ պատ կե րը: Այս պես՝ «Դի տա վոր յալ
սպա նու թյուն նե րի գոր ծե րով դա տա կան պրակ -
տի կա յում ծա գած ո րոշ հար ցե րի մա սին» ԽՍՀՄ
գե րա գույն դա տա րա նի պլե նու մի 1963 թվա -
կա նի հու լի սի 3-ի ո րոշ ման հա մա ձայն՝ ա ռան -
ձին դա ժա նու թյու նը կա րող էր դրսևոր վել նաև
դիա կի ա նարգ մամբ: Նույն մարմ նի 1975 թվա -
կա նի հու լի սի 27-ի «Դի տա վոր յալ սպա նու թյուն -
նե րի գոր ծե րով դա տա կան պրակ տի կա յի մա -
սին» ո րոշ ման հա մա ձայն՝ ա ռան ձին դա ժա -
նու թյու նը կա րող էր ար տա հայտ վել դիա կի ա -
նարգ մամբ, բա ցա ռու թյամբ հան ցա գոր ծու թյու -
նը թաքց նե լու նպա տա կով դիա կը ոչն չաց նե լու
կամ մաս նա տե լու դեպ քե րի: Նույն բա նը այլ
ձևա կերպ մամբ ար ձա նագր վեց նաև ՌԴ գե -
րա գույն դա տա րա նի պլե նու մի 1992 թվա կա նի
դեկ տեմ բե րի 22-ի, ինչ պես նաև ՀՀ գե րա գույն
դա տա րա նի պլե նու մի 1993 թվա կա նի դեկ տեմ -
բե րի 2-ի «Դի տա վոր յալ սպա նու թյուն նե րի գոր -
ծե րով դա տա կան պրակ տի կա յի մա սին» նույ -
նա նուն ո րո շում նե րով, հա մա ձայն ո րոնց հան -
ցա գոր ծու թյու նը թաքց նե լու նպա տա կով դիա -
կը ոչն չաց նե լը կամ մաս նա տե լը չեն կա րող
հիմք հան դի սա նալ ա րարքն ա ռան ձին դա ժա -
նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն ո րա կե լու
հա մար:

«Ս պա նու թյուն նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով
դա տա կան պրակ տի կա յի մա սին» ՌԴ գե րա -
գույն դա տա րա նի պլե նու մի 1999 թվա կա նի
հուն վա րի 27-ի ո րոշ ման հա մա ձայն՝ դիա կի ա -
նար գումն ինք նին չի կա րող գնա հատ վել որ -
պես ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված
սպա նու թյուն, և ե թե նման դեպ քե րում չկան այլ
տվյալ ներ սպա նու թյու նից ա ռաջ կամ սպա նու -
թյան կա տար ման ըն թաց քում հան ցա վո րի կող -
մից դրսևո րած ա ռան ձին դա ժա նու թյան մա -
սին, ա պա ա րար քը են թա կա է ո րակ ման սպա -
նու թյան հոդ վա ծի հա մա պա տաս խան մա սով
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և դիակն ա նար գե լու հոդ վա ծի հա մակ ցու թյամբ:
Նույն ո րոշ ման մեջ նշվել է նաև, որ հան ցա -
գոր ծու թյու նը թաքց նե լու նպա տա կով դիա կի
ոչն չա ցու մը կամ մաս նա տու մը չի կա րող հիմք
հան դի սա նալ ա րար քը որ պես ա ռան ձին դա -
ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն ո րա կե -
լու հա մար:

Բո լոր դեպ քե րում՝ ան ցած ա վե լի քան հի -
սուն տա րի նե րի ըն թաց քում քննչա կան և դա -
տա կան պրակ տի կան դիա կի ա նարգ մամբ ու -
ղեկց վող սպա նու թյան դեպ քե րին տվել է ոչ
միա տե սակ և ոչ նույ նա կան ո րա կում: Ի րա վա -
բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ հար ցին առնչ -
վող խնդիր նե րին նույն պես տրվել է տա րա տե -
սակ մեկ նա բա նու թյուն ներ: Այս պես՝ Լ.Ա.
Անդրևան, Պ.Յու. Կոնս տան տի նո վը գտնում
են, որ դիա կի ան դա մա հա տու մը կամ ոչն չա -
ցու մը ոչ մի դեպ քում չի կա րող վկա յել սպա նու -
թյան ա ռան ձին դա ժա նու թյան մա սին, քա նի
որ ինչ պես էլ դրսևոր վի ա նար գան քը, դիա կը
չի կա րող ոչ մի տա ռա պանք կրել16: Զ.Ա. Նեզ -
նա մո վան. Ա.Ի. Իգ նա տո վը նույն պես գտնում
են, որ նման դեպ քե րում ա րար քը պետք է ո -
րակ վի սպա նու թյան և դիակն ա նար գե լու հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մակ ցու թյամբ17: Ն.Ի.
Զա գո րոդ նի կո վի և այ լոց կար ծի քով՝ դիա կի
ան դա մա հա տու մը ա ռան ձին դա ժա նու թյան
դրսևո րում է18: Վ.Վ. Ս տա շի սի, Մ.Ի. Բա ժա նո -
վի կար ծի քով՝ սպա նու թյու նից հե տո դիա կի ա -
նար գու մը պետք է հա մա րել որ պես ա ռան ձին
դա ժա նու թյան դրսևո րում, ե թե առ կա չէ սպա -
նու թյու նը թաքց նե լու նպա տակ19:

Մեր կար ծի քով՝ տու ժո ղի ա ռան ձին տա -
ռա պանք ներ չզգա լը նշա նա կու թյուն չու նի ա -
րարքն ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված
սպա նու թյուն ո րա կե լու հար ցում և որ ա ռան -
ձին դա ժա նու թյան հա մար բա վա րար են հան -
ցա գոր ծու թյան կա տար ման ա ռան ձին դա ժան
ե ղա նա կը և հան ցա վո րի դի տա վո րու թյու նը, ո -
րը կա րող է դրսևոր վել նաև տու ժո ղի մեր ձա -
վոր նե րի նկատ մամբ՝ ա նուղ ղա կի դի տա վո րու -

թյամբ: Հետևա բար, ե թե դիա կի ան դա մա հատ -
մամբ կամ ծաղ րու ծա նա կի են թար կե լով (ա -
կանջ նե րը, քի թը, մարմ նի մա սե րը կտրե լը, աչ -
քե րը հա նե լը և այլն) հան ցա վո րը հե տապն դել
է կամ գի տակ ցա բար թույլ է տվել տու ժո ղի
մեր ձա վոր նե րի նկատ մամբ լրա ցու ցիչ, հա վել -
յալ տա ռա պանք, նույն պես կա րող է հա մար վել
ա ռան ձին դա ժա նու թյան դրսևո րում, ա ռա վել
ևս, երբ դրանք հա ճախ դրսևոր վում են նա խա -
պես ծա գած դի տա վո րու թյամբ և ա ռանց հան -
ցա գոր ծու թյու նը թաքց նե լու նպա տա կի20:

Գոր ծող օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե -
րի արդ յուն քում կար ծում ենք, որ. 

1. Այն դեպ քե րում, երբ սպա նու թյու նը կա -
տա րե լիս հան ցա վո րը չի դրսևո րել ա ռան ձին
դա ժա նու թյուն և սպա նու թյու նից հե տո է սկսել
ա նար գել դիա կը, ա պա ա րար քը չի կա րող ո -
րակ վել որ պես ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա -
տար ված սպա նու թյուն:

2. Այն դեպ քում, երբ սպա նու թյան կա տար -
ման ժա մա նակ հան ցա վո րի կող մից դրսևոր -
վել է ա ռան ձին դա ժա նու թյուն, ո րից հե տո կա -
տար վել է դիա կի ա նար գում, ա րար քը են թա -
կա է ո րակ ման որ պես ա ռան ձին դա ժա նու -
թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն և դիա կի ա -
նար գում: 

3. Այն դեպ քում, երբ սպա նու թյան կա տար -
ման ըն թաց քում հան ցա վո րը չի մա նա լով տու -
ժո ղի ար դեն իսկ մա հա ցած լի նե լու մա սին, ա -
ռան ձին դա ժա նու թյամբ սպա նու թյուն կա տա -
րե լու դի տա վո րու թյամբ, գի տակ ցա բար, ար -
դեն իսկ մա հա ցա ծին հասց րել է բազ մա թիվ
վնաս վածք ներ, կտրել ա կանջ նե րը, քի թը, հա -
նել աչ քե րը և այլն, ա պա հան ցա վո րի ա րար քը
են թա կա է ո րակ ման որ պես ա ռան ձին դա ժա -
նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն: 

4. Այն դեպ քե րում, երբ հան ցա վո րը սխալ -
մամբ կար ծել է, թե տու ժո ղը մա հա ցել է, նոր
միայն ա նար գել է դիա կը, ա պա ա րար քը չի
կա րող ո րակ վել որ պես ա ռան ձին դա ժա նու -
թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն, ե թե մինչ այդ
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16 Տե՛ս Андреева Л.А., Константинов П.Ю. Влияние жестокости преступного поведения на уголовную ответственность.
СПб., 2002. ст. 132.

17 Տե՛ս Уголовное право. Особенная часть., Учебник для вузов/ под ред. И. Я. Козаченко, З.А. Незнамовой, К.П.
Новоселова. М., 2001. ст. 623. 

18 Տե՛ս Загородников Н.И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву. М. 1961. ст. 177.
19 Տե՛ս Сташис В.В., Бажанов М.И. Преступления против личости в УК УССР и судебной практике. Харьков 1987. ст. 36.
20 Տե՛ս Թամազյան Ա.Ա. Սպանությունների որակման հիմնախնդիրները, Երևան 2011, ст. 152:



հան ցա վո րի գոր ծո ղու թյուն նե րում ա ռան ձին
դա ժա նու թյուն չի դրսևոր վել:

Փաս տո րեն, դիակն ա նար գե լու հան ցա -
գոր ծու թյան քրեաի րա վա կան գնա հատ ման
պատ մա կան ըն թաց քում, ար դեն իսկ շուրջ կես
դար է ինչ Հա յաս տա նի, Ռու սաս տա նի և այլ
երկր նե րի դա տա կան բարձ րա գույն ատ յան նե -
րի ո րո շում նե րի հա մա ձայն, հան ցա գոր ծու թյու -
նը թաքց նե լու նպա տա կով դիա կի մաս նա տու -
մը կամ ոչն չա ցու մը չի հա մար վում ա ռան ձին
դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն, ե -
թե սպա նու թյու նից ա ռաջ կամ դրա կա տար -
ման ըն թաց քում չկան հան ցա վո րի կող մից ա -
ռան ձին դա ժա նու թյան դրսևոր ման հատ կա -
նիշ ներ:

Մեր կար ծի քով՝ սպա նու թյու նից հե տո
դիա կի ա նար գու մը կա րող է դի տարկ վել որ -
պես սպա նու թյան հան ցա կազ մի սուբ յեկ տիվ
կող մը բա ցա հայ տող, ինչ պես նաև օբ յեկ տիվ
կող մից հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման ի -
րա վի ճա կը բնու թագ րող հան գա մանք և post
factum նրա և հան ցա գոր ծու թյան կա տար -
ման ե ղա նա կի հա մակց ված վեր լու ծու թյու նը
կա րող է ուղ ղոր դող նշա նա կու թյուն ու նե նալ
հան ցա վո րի դի տա վո րու թյան վերջ նա կան
բա ցա հայտ ման և գնա հատ ման հար ցում՝
կապ ված հան ցա վո րի ա րար քում ա ռան ձին
դա ժա նու թյան առ կա յու թյան կամ բա ցա կա -
յու թյան մա սին:

Այս ա ռու մով հե տաքրք րա կան է Ս.-ի վե -
րա բեր յալ քրեա կան գոր ծով ՌԴ գե րա գույն դա -
տա րա նի ո րո շու մը, ո րով դա տա կան բարձ րա -
գույն ատ յա նը վեր լու ծե լով Ս.-ի կող մից Պ.-ին
բութ և սուր կտրող ա ռար կա նե րով ա վե լի քան
25 հար ված հասց նե լու և սպա նե լու վե րա բեր -
յալ գոր ծով կա տա րած հան ցա գոր ծու թյու նը
թաքց նե լու նպա տա կով Պ.-ի կող մից տու ժո ղի
դիա կը ավ տո մե քե նա յին կապ ված վի ճա կում 5-
7 կի լո մետր քարշ տա լու և ճա նա պար հի կող -
նա կին թող նե լու հան գա ման քը, հան գել է
հետևու թյան, որ չնա յած հան ցա վո րի ա րար -
քում առ կա է ե ղել կա տար ված սպա նու թյու նը
թաքց նե լու նպա տակ, սա կայն դրա կա տար -
ման ե ղա նա կը նույն պես վկա յում է այն մա սին,
որ տու ժո ղին կյան քից զրկե լու ըն թաց քում Ս.-ն
ցան կա ցել է Պ.-ին պատ ճա ռել ա ռան ձին տան -

ջանք և տա ռա պանք և վե րաց նե լով Ս.-ի ա -
րար քում ա ռան ձին դա ժա նու թյան բա ցա կա յու -
թյան վե րա բեր յալ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա -
նի դա տա կան ակ տը, Ս.-ին դա տա պար տել է
ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա -
նու թյան հա մար21:

Փաս տո րեն, մեկ ան գամ ևս փաստ վում է,
որ հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման ե ղա նա կի
և գոր ծի այլ փաս տա կան հան գա մանք նե րի
ման րա մասն ու սում նա սի րումն ու վեր լու ծու թյու -
նը կարևոր նշա նա կու թյուն ու նեն ինչ պես ա -
րար քի հան րո րեն վտան գա վո րու թյան աս տի -
ճա նի բա ցա հայտ ման ու ո րոշ ման, այն պես էլ
ան ձի բնու թագր ման ա ռու մով: 

Կար ծում ենք՝ տրված լու ծումն ըն դու նե լի
է, ա ռա վել ևս, երբ տու ժո ղի ա ռան ձին տա ռա -
պանք ներ չզգա լը նշա նա կու թյուն չու նի ա րար -
քը ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա -
նու թյուն ո րա կե լու հար ցում, և որ ա ռան ձին
դա ժա նու թյու նը կա րող է դրսևոր վել նաև տու -
ժո ղի մեր ձա վոր նե րի նկատ մամբ, այդ թվում՝
ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ: Բ նա կան է, որ
դիա կի ան դա մա հատ մամբ կամ ծաղ րու ծա նա -
կի են թար կե լով (քի թը, ա կանջ նե րը, մարմ նի
մա սե րը կտրե լը, աչ քե րը հա նե լը և այլն) հան -
ցա վո րը նա խա տե սում է, ցան կա նում, գի տակ -
ցում կամ գի տակ ցա բար թույլ տա լիս տու ժո ղի
մեր ձա վոր նե րին լրա ցու ցիչ, հա վել յալ վիշտ ու
տա ռա պանք, հա ճախ նաև՝ նա խա պես ծա գած
դի տա վո րու թյամբ:

Դիա կի ա նարգ ման քրեաի րա վա կան վեր -
լու ծու թյան յու րա հա տուկ օ րի նակ կա րող է հան -
դի սա նալ Ս.Ե րեմ յա նի կող մից Ա.Հու նան յա նի
սպա նու թյան վե րա բեր յալ գոր ծը: Հա մա ձայն
դա տա կան ակ տի՝ Ե րեմ յա նը դրսի կող մից կող -
պե լով սե փա կան տան մուտ քի դու ռը՝ մոտ եր -
կու ժամ իր տա նը միայ նակ, մա հա մերձ և ա -
նօգ նա կան վի ճա կում գտնվող Ա.Հու նան յա նին
որևէ օգ նու թյուն չցու ցա բե րե լով, ցան կա ցել է
նրա մա հը, իսկ այ նու հետև, հա վաս տիա նա լով
վեր ջի նիս մահ վան մեջ, կա տա րած սպա նու -
թյանն իր առն չու թյու նը հաս տա տող հետ քե րը
թաքց նե լու դի տա վո րու թյամբ, վեր ջի նիս դիա -
կը սղոց-դա նա կով և կաց նի գոր ծադր մամբ ո -
րո վայ նի հատ վա ծից մաս նա տել է եր կու մա սի,
ա ռան ձին ա ռան ձին փա թե թա վո րել, տե ղա փո -
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21 Տե՛ս Д.В. Пешков. Частные случаи убийства с особой жестокостью. Журнал стр. 207-212.
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խել և թաքց րել է տա նը կից հո ղա տա րած -
քում22:

Ինչ վե րա բե րում է 2003 թվա կա նի քրեա -
կան օ րենսգր քի 265-րդ հոդ վա ծում ամ րագր -
ված դիակն ա նար գե լու հան ցա կազ մին և դրա -
նում սահ ման ված տու գանք կամ ա ռա վե լա գույ -
նը եր կու ա միս ժամ կե տով կա լանք պատ ժա -
տե սա կին, ա պա կար ծում ենք վեր ջինս ե թե ոչ
զա վեշ տա լի, ա պա խիստ ան հա մա չափ է նա -
խա տես ված հան ցա վոր ա րար քի բնույ թին ու
վտան գա վո րու թյա նը: Նույ նը վե րա բե րում է և
2021 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 305-րդ հոդ վա ծով տրված կար գա -
վո րում նե րին, որ քա նով որ մա հա ցած նե րի մար -
մինն ա նար գան քի են թար կե լը ոչ այլ ինչ է,
քան բա ցա ռիկ ան պատ կա ռու թյուն և ան բա -
րո յա կա նու թյուն, ո րը վկա յում է հան ցա վո րի
ա ռան ձին անգ թու թյան, ան մարդ կայ նու թյան
և դա ժա նու թյան մա սին:

Սա կայն նկա տի ու նե նա լով այն հան գա -
ման քը, որ ինչ պես 2003 թվա կա նի այն պես
էլ 2021 թվա կա նի մա յի սի 5-ին ըն դուն ված
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քե րով դիակն ա նար -
գան քի են թար կե լը դի տարկ վել է որ պես հա -
սա րա կա կան կար գի և բա րո յա կա նու թյան
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն և դիակն
ա նար գան քի են թար կե լու զուտ փաս տը չի
հա մար վել որ պես ա ռան ձին դա ժա նու թյան
հատ կա նիշ, ո րով իսկ ինչ պես օ րենսդ րի, այն -
պես էլ դա տա կան պրակ տի կա յի կող մից «ար -
գե լա փակ վել է» այն որ պես ա ռան ձին դա ժա -

նու թյուն դի տար կե լը23, հիմք ըն դու նե լով գոր -
ծող օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րը և
դրանց շրջա նակ նե րում հնա րա վոր լու ծում -
նե րի սահ ման նե րը, միա ժա մա նակ և խնդ րի
կարևո րու թյու նը և այն որ մա հա ցած նե րի
մար մինն ա նար գան քի են թար կե լը ոչ այլ ինչ
է, քան բա ցա ռիկ ան պատ կա ռու թյուն և ան -
բա րո յա կա նու թյուն, ո րը վկա յում է հան ցա -
վո րի ա ռան ձին անգ թու թյան և դա ժա նու թյան
մա սին, հան ցա վո րի ա րար քին հա մար ժեք
գնա հա տա կան տա լու նպա տա կով կար ծում
ենք 2021 թվա կա նի մա յի սի 5-ին ըն դուն ված
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի
ա ռա ջին մա սում թվարկ ված դիակն ա նար -
գան քի են թար կե լու ցան կից պետք է ա ռանձ -
նաց նել «դիա կը պղծե լը» և այն սահ մա նել
որ պես ա ռան ձին հան ցա կազմ՝ «մա հա ցա ծի
մար մի նը պղծե լը» վեր տա ռու թյամբ, այն
ընդգր կե լով ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
խմբում:

Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր -
քում «դիակն ա նար գան քի են թար կե լը» վեր -
տա ռու թյամբ հոդ վա ծին, ա պա նպա տա կա -
հար մար ենք հա մա րում փո փո խել այն «մա -
հա ցա ծի ա պօ րի նի ար տա շի րի մե լը, նրա հա -
գուս տը կամ նրա վրա գտնվող այլ ի րե րը
վերց նե լը կամ մա հա ցա ծի հի շա տակն այլ
կերպ ա նար գե լը» ձևա կերպ մամբ, նույ նը և
հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յում: Կար ծում ենք, ա -
ռա ջարկ վող փո փո խու թյու նը ա վե լին է, քան
զուտ բա ռե րի բա րե հունչ դարձնելը:
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22 Տե՛ս Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2013
թվականի օգօստոսի 9-ի դատավճիռը, գործ թիվ ԵԿԴ/0056/01/13:

23 Տե՛ս Լատվիայի քրեական օրենսգրքի 117-րդ հոդվածը, որտեղ որպես սպանությունը ծանրացնող հանգամանք է
սահմանվել սպանությունից հետո դիակն անարգելը:



«Էքստ րե միզմ» կամ հա յե րեն թարգ մա նու -
թյամբ «ծայ րա հե ղա կա նու թյուն» տեր մի նը ծա -
գել է լա տի նե րեն extremus բա ռից, ո րը բա ռա -
րա նա յին թարգ մա նու թյամբ նշա նա կում է «ծայ -
րա հեղ հա յացք նե րի և մի ջոց նե րի դա վա նանք»1։
Հա մա պա տաս խա նա բար, «extremist» կամ «ծայ -
րա հե ղա կան» բա ռը նշա նա կում է մարդ, ո րը
կրում է ծայ րա հեղ հա յացք ներ, կողմ նա կից է
ծայ րա հեղ մի ջոց նե րի կի րառ ման։ 

Մեր ա ռօր յա կյան քում հա ճախ ենք հան -
դի պում ծայ րա հե ղա կա նու թյան տա րա տե սակ
դրսևո րում նե րի, ընդ ո րում հնա րա վոր չէ սպա -
ռիչ կեր պով թվար կել դրանք։ Մաս նա վո րա -
պես, ա ռա վել հա ճախ ենք հան դի պում ծայ րա -
հե ղա կա նու թյան ե րի տա սար դա կան2, քա ղա -
քա կան3, էթ նի կա կան4, ռա սա յա կան5, կրո նա -
կան, հան ցա վոր, նույ նիսկ՝ սպոր տա յին տա -
րա տե սակ նե րին, ինչ պես նաև դրանց բազ մա -
տե սակ հա մակ ցու թյուն նե րին6։ 

Շատ գիտ նա կան ներ կի սում են այն տե -
սա կե տը, որ ծայ րա հե ղա կա նու թյու նը՝ ան ձի
այն պի սի գոր ծու նեու թյունն է (ինչ պես նաև հա -
մոզ մուն քը, վե րա բեր մուն քը, հույ զե րը, գոր ծո -

ղու թյուն նե րը, ռազ մա վա րու թյու նը), ո րը զգա -
լիո րեն շեղ վում է սո վո րա կան, հա մընդ հա նուր
ճա նա չում գտած ստան դարտ նե րից7: 

20-րդ դա րում մարդ կու թյու նը մի ջազ գա -
յին ի րա վա կան փաս տաթղ թե րով սահ մա նեց
նման «նոր մա ներ»՝ մար դու ի րա վունք նե րի և
հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի ո րո շա կի շրջա -
նա կի տես քով, ո րոն ցից շե ղում նե րը դի տար -
կեց որ պես էքստ րե միզ մի դրսևո րում ներ։ Այդ
նոր մա ներն ամ րագր վել են, մաս նա վո րա պես.

â Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր
հռչա կագ րում8 (հոդ ված ներ՝ 7, 18, 19, 20), ո -
րով ամ րագր վե ցին հետևյալ ստան դարտ նե րը՝

â Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի -
րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ նագ -
րում9 (հոդ ված 18):

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, վա վե -
րաց նե լով վե րը նշված հիմ նա րար փաս տաթղ -
թե րը և մար դու ի րա վունք նե րի ո լոր տին առնչ -
վող մի շարք կոն վեն ցիա ներ, ստանձ նեց հանձ -
նա ռու թյուն վե րը նշված նոր մե րի հի ման վրա
ձևա վո րե լու ազ գա յին օ րենսդ րու թյու նը։ Մաս -
նա վո րա պես, ՀՀ սահ մա նադ րու թյու նում10 նե -

14

ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

2
9

  2
0

2
2

1 Российский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. – М.: Научное изд-во «Большая Российская
энциклопедия», 2000. – Т. 2. – С. 1832.

2 Молодежный экстремизм/ Под ред. А.А. Козлова. СПб.1996. С. 36.
3 Арчаков, М. К. Политический экстремизм: сущность, проявления, меры противодействия: монография / М. К.

Арчаков; под научной редакцией Ю. А. Ермакова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. С. 28.
4 Противодействие этническому и религиозному экстремизму, правовому нигилизму/ Под ред. М.П. Клейменова.

Омск. 2006. С. 22.
5 Некрасов Д. Е. Расово-этнический экстремизм: криминологический аспект. Дис.. канд. юрид. наук. Рязань, 2006.

С. 17.
6 Антонян Ю.М. Этнорелигиозный терроризм М.: Аспект Пресс, 2006. С. 14
7 Coleman Peter T., Bartoli Andrea. Addressing Extremism. The International Center for Cooperation and Conflict

Resolution (ICCCR), Teachers College, Columbia University // The Institute for Conflict Analysis and Resolution (ICAR),
George Mason University. 2002.

8 https://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=37342
9 https://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=37346
10 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=102510

ԱՐՄԵՆ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարանի իրավունքի և 
քաղաքականության ինստիտուտի քրեական իրավունքի և 
քրեական դատավարության ամբիոնի դոցենտ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
____________________________________________________________________________________________________________

¾øêîðºØÆ¼ØÆ Ð²êÎ²òàôÂÚàôÜÀ ºì ¸ð² ¸ºØ ä²Úø²ðÆ
Æð²ì²Î²Ü ØºÊ²ÜÆ¼ØÜºðÀ Ð²Ú²êî²ÜÆ

Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜàôØ



15

ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

րառ վե ցին մի շարք հոդ ված ներ, ո րոնք ամ -
րագ րե ցին վե րը նշված նոր մե րը, մաս նա վո րա -
պես.

¡ Հոդ ված 29. Խտ րա կա նու թյան ար գել քը՝
խտրա կա նու թյու նը, կախ ված սե ռից, ռա սա յից,
մաշ կի գույ նից, էթ նիկ կամ սո ցիա լա կան ծա -
գու մից, գե նե տի կա կան հատ կա նիշ նե րից, լեզ -
վից, կրո նից, աշ խար հա յաց քից, քա ղա քա կան
կամ այլ հա յացք նե րից, ազ գա յին փոք րա մաս -
նու թյա նը պատ կա նե լու թյու նից, գույ քա յին վի -
ճա կից, ծնուն դից, հաշ ման դա մու թյու նից, տա -
րի քից, կա՛մ անձ նա կան, կա՛մ սո ցիա լա կան
բնույ թի այլ հան գա մանք նե րից, ար գել վում է:

¡ Հոդ ված 41. Մտ քի, խղճի և կ րո նի ա զա -
տու թյու նը՝ յու րա քանչ յուր ոք ու նի մտքի, խղճի,
կրո նի ա զա տու թյան ի րա վունք: Այս ի րա վուն քը
նե րա ռում է կրո նը կամ հա մոզ մունք նե րը փո -
խե լու ա զա տու թյու նը և դրանք ինչ պես միայ -
նակ, այն պես էլ այ լոց հետ հա մա տեղ և հրա -
պա րա կավ կամ մաս նա վոր կար գով` քա րո զի,
ե կե ղե ցա կան ա րա րո ղու թյուն նե րի, պաշ տա -
մուն քի այլ ծի սա կա տա րու թյուն նե րի կամ այլ
ձևե րով ար տա հայ տե լու ա զա տու թյու նը:

¡ Հոդ ված 42. Կար ծի քի ար տա հայտ ման
ա զա տու թյու նը՝ յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր կար -
ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վունք: Այս ի -
րա վուն քը նե րա ռում է սե փա կան կար ծիք ու նե -
նա լու, ինչ պես նաև ա ռանց պե տա կան և տե -
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի մի -
ջամ տու թյան և ան կախ պե տա կան սահ ման -
նե րից` տե ղե կատ վու թյան որևէ մի ջո ցով տե ղե -
կու թյուն ներ ու գա ղա փար ներ փնտրե լու, ստա -
նա լու և տա րա ծե լու ա զա տու թյու նը:

¡ Հոդ ված 45. Միա վո րում նե րի ա զա տու -
թյու նը՝ յու րա քանչ յուր ոք ու նի այ լոց հետ ա զա -
տո րեն միա վոր վե լու, նե րառ յալ աշ խա տան քա -
յին շա հե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով ար -
հես տակ ցա կան միու թյուն ներ ստեղ ծե լու և
դրանց ան դա մագր վե լու ի րա վունք: Ոչ ո քի չի
կա րե լի հար կադ րել ան դա մագր վե լու որևէ մաս -
նա վոր միա վոր ման:

¡ Հոդ ված 56. Ազ գա յին և էթ նիկ ինք նու -
թյու նը պահ պա նե լու ի րա վուն քը՝ յու րա քանչ յուր
ոք ու նի իր ազ գա յին և էթ նիկ ինք նու թյու նը
պահ պա նե լու ի րա վունք: Ազ գա յին փոք րա մաս -
նու թյուն նե րին պատ կա նող ան ձինք ու նեն ի -

րենց ա վան դույթ նե րի, կրո նի, լեզ վի և մշա կույ -
թի պահ պան ման ու զար գաց ման ի րա վունք:

¡ Հոդ ված 77. Հիմ նա կան ի րա վունք նե րի
և ա զա տու թյուն նե րի չա րա շահ ման ար գել քը՝
ար գել վում է հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա -
զա տու թյուն նե րի օգ տա գոր ծու մը սահ մա նադ -
րա կան կար գը բռնի տա պա լե լու, ազ գա յին, ռա -
սա յա կան, կրո նա կան ա տե լու թյուն բոր բո քե -
լու, բռնու թյուն կամ պա տե րազմ քա րո զե լու
նպա տա կով:

Վե րը թվարկ ված սահ մա նադ րա կան նոր -
մերն էլ հենց սահ մա նագ ծում են մարդ կանց
հա մա կե ցու թյան «նոր մա նե րը», ո րոնք նե րա -
ռում են մար դու տնտե սա կան, քա ղա քա կան,
սո ցիա լա կան և հոգևոր ար ժե հա մա կար գի
ստան դարտ նե րը։ Բ նա կա նա բար, ցան կա ցած
շե ղում նշված ստան դարտ նե րից կրում է հա -
կաի րա վա կան բնույթ և նա խա տե սում է ի րա -
վա կան պա տաս խա նատ վու թյուն՝ ան կախ նրա -
նից, թե այդ խախ տումն ում կող մից է թույլ
տրվել՝ այլ մարդ կանց, ի րա վա բա նա կան ան -
ձանց, պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի,
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, միա -
վո րում նե րի, շար ժում նե րի։ 

Անդ րա դառ նա լով ի րա վա բա նա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան խնդրին՝ պետք է ար ձա -
նագ րել, որ ՀՀ օ րենս դի րը, ի տար բե րու թյուն
ԱՊՀ մի շարք երկր նե րի, չի օգ տա գոր ծել վար -
չաի րա վա կան ներ գոր ծու թյան հնա րա վո րու -
թյու նը՝ ա պա վի նե լով միայն քրեաի րա վա կան
գոր ծի քա կազ մին, ին չը թույլ չի տվել լիար ժեք և
հա մա կարգ ված օգ տա գոր ծել ծայ րա հե ղա կա -
նու թյան դեմ պայ քա րում ի րա վա կան պրե վեն -
ցիա յի ողջ պո տեն ցիա լը։ 

ՀՀ օ րենս դի րը ծայ րա հե ղա կա նու թյուն նա -
խա տե սող ա րարք նե րը ամ րագ րել է ՀՀ քրեա -
կան գոր ծող օ րենսգր քում11՝ հիմ նա կա նում ե -
րեք ձևով.

1. Նա խա տե սել է ա ռան ձին 7 հան ցա կազ -
մե րի դիս պո զի ցիա նե րում, ո րոն ցում ուղ ղա կիո -
րեն մատ նան շում է ծայ րա հե ղա կան դրսևո -
րում նե րը.

P Մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վա հա վա սա -
րու թյու նը խախ տե լը (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի
143 հոդ. 1 և 2 մա սեր՝ մար դու և քա ղա քա ցու ի -
րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն ներն ուղ ղա կի
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կամ ա նուղ ղա կի խախ տե լը` կախ ված սե ռից,
ռա սա յից, մաշ կի գույ նից, էթ նի կա կան կամ սո -
ցիա լա կան ծա գու մից, գե նե տի կա կան հատ կա -
նիշ նե րից, լեզ վից, կրո նից, աշ խար հա յաց քից,
քա ղա քա կան կամ այլ հա յացք նե րից, ազ գա յին
փոք րա մաս նու թյա նը պատ կա նե լու թյու նից, գույ -
քա յին վի ճա կից, ծնուն դից, հաշ ման դա մու թյու -
նից, տա րի քից կամ անձ նա կան կամ սո ցիա լա -
կան բնույ թի այլ հան գա մանք նե րից, ո րը վնաս
է պատ ճա ռել մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք -
նե րին ու օ րի նա կան շա հե րին:

P Ազ գա յին, ռա սա յա կան կամ կրո նա կան
թշնա մանք հա րու ցե լը (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր -
քի 226 հոդ. 1 և 2 մա սեր՝ ազ գա յին, ռա սա յա -
կան կամ կրո նա կան թշնա մանք հա րու ցե լուն,
ռա սա յա կան գե րա զան ցու թյա նը կամ ազ գա -
յին ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նե լուն
ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը):

P Բռ նու թյուն գոր ծադ րե լու հրա պա րա կա -
յին կո չե րը, բռնու թյու նը հրա պա րա կայ նո րեն
ար դա րաց նե լը կամ քա րո զե լը (ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 226.2 հոդ. 1 և 2 մա սեր՝ ան ձի կամ
ան ձանց խմբի նկատ մամբ սե ռով, ռա սա յով,
մաշ կի գույ նով, էթ նի կա կան կամ սո ցիա լա կան
ծա գու մով, գե նե տի կա կան հատ կա նիշ նե րով,
լեզ վով, կրո նով, աշ խար հա յաց քով, քա ղա քա -
կան կամ այլ հա յացք նե րով, ազ գա յին փոք րա -
մաս նու թյա նը պատ կա նե լու թյամբ, գույ քա յին
վի ճա կով, ծնուն դով, հաշ ման դա մու թյամբ, տա -
րի քով կամ անձ նա կան կամ սո ցիա լա կան բնույ -
թի այլ հան գա մանք նե րով պայ մա նա վոր ված
բռնու թյուն գոր ծադ րե լու հրա պա րա կա յին կո -
չե րը, նման բռնու թյու նը հրա պա րա կայ նո րեն
ար դա րաց նե լը կամ քա րո զե լը, ե թե բա ցա կա -
յում են սույն օ րենսգր քի 225-րդ հոդ վա ծի 4-րդ
մա սով, 226-րդ, 226.1-ին, 301-րդ, 385-րդ, 397.1-
ին հոդ ված նե րով նա խա տես ված հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի հատ կա նիշ նե րը):

P Մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վուն -
քի նոր մե րի լուրջ խախ տում նե րը զին ված ընդ -
հա րում նե րի ժա մա նակ (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր -
քի 390 հոդ. 4 մա սի 3-րդ կետ՝ զին ված ընդ հա -
րում նե րի ժա մա նակ մի ջազ գա յին մար դա սի -
րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի լուրջ խախ տում -
ներ հա մար վող հետևյալ ա րարք նե րը` 3) ա -
պար տեի դի կամ ռա սա յա կան խտրա կա նու -
թյան վրա հիմն ված ան ձի ար ժա նա պատ վու -
թյու նը ստո րաց նող, ոչ մար դա սի րա կան և նվաս -

տաց նող այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի պրակ տի կա յի
կի րա ռու մը:

P Մարդ կու թյան անվ տան գու թյան դեմ ուղղ -
ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը (ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 392 հոդ.՝ ար տաք սու մը, ա պօ րի նա -
բար կա լան քի տակ պա հե լը, ստրկաց նե լը, ա -
ռանց դա տի զանգ վա ծա յին և պար բե րա կան
մա հա պա տիժ ներ կի րա ռե լը, մարդ կանց առևան -
գե լը, ին չին հետևում է նրանց ան հե տա նա լը,
խոշ տան գե լը կամ դա ժան գոր ծո ղու թյուն նե րը,
ո րոնք կա տար վում են՝ ըստ քա ղա քա ցիա կան
բնակ չու թյան ռա սա յա կան, ազ գա յին, էթ նի կա -
կան պատ կա նե լու թյան, քա ղա քա կան հա յացք -
նե րի և դա վա նան քի):

P Ցե ղաս պա նու թյու նը (ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 393 հոդ.՝ ցե ղաս պա նու թյու նը, այ -
սինքն` ազ գա յին, էթ նի կա կան, ռա սա յա կան
կամ կրո նա կան որևէ խմբի լրիվ կամ մաս նա -
կի ոչն չաց ման նպա տա կով այդ խմբի ան դամ -
նե րին սպա նե լը, նրանց ա ռող ջու թյա նը ծանր
վնաս պատ ճա ռե լը, ման կած նու թյա նը խո չըն -
դո տե լը, ե րե խա նե րին հար կադ րա բար մարդ -
կա յին այդ խմբից այլ խմբի հանձ նե լը, բռնու -
թյամբ վե րաբ նա կեց նե լը կամ այդ խմբի լիո վին
կամ մա սամբ ֆի զի կա կան ոչն չաց ման նպա -
տա կով կյան քի այլ պայ ման ներ ստեղ ծե լը):

P Ցե ղաս պա նու թյու նը և խա ղա ղու թյան ու
մարդ կու թյան անվ տան գու թյան դեմ ուղղ ված
մյուս հան ցա գոր ծու թյուն նե րը հեր քե լը, մեղ մաց -
նե լը, դրանց հա վա նու թյուն տա լը կամ ար դա -
րաց նե լը (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 397.1 հոդ.՝
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գի մի ջո ցով հան -
րու թյա նը նյու թեր տա րա ծե լու կամ որևէ այլ
ձևով մատ չե լի դարձ նե լու մի ջո ցով ցե ղաս պա -
նու թյու նը և խա ղա ղու թյան ու մարդ կու թյան
անվ տան գու թյան դեմ ուղղ ված սույն գլխի մյուս
հոդ ված նե րով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րը հեր քե լը, մեղ մաց նե լը, հա վա նու թյուն
տա լը կամ ար դա րաց նե լը, ե թե դա կա տար վել
է ռա սա յա կան պատ կա նե լու թյան, մաշ կի գույ -
նի, ազ գա յին կամ էթ նի կա կան ծագ ման կամ
կրո նա կան պատ կա նե լու թյան հի ման վրա` ան -
ձի կամ ան ձանց խմբի նկատ մամբ ա տե լու -
թյուն, խտրա կա նու թյուն կամ բռնու թյուն հրահ -
րե լու նպա տա կով):

2. Ծայ րա հե ղա կան դրսևո րում նե րը նա -
խա տե սել են որ պես պա տաս խա նատ վու թյու նը
և պա տի ժը ծան րաց նող հան գա մանք ներ (ՀՀ
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քրեա կան օ րենսգր քի 63 հոդ ված), ա ռանձ նաց -
նե լով հան ցան քի կա տա րու մը հետևյալ շար -
ժա ռիթ նե րով՝ 

 ազ գա յին, ռա սա յա կան կամ կրո նա կան
ա տե լու թյան, 

 կրո նա կան մո լե ռան դու թյան, 
 այլ ան ձանց ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն -

նե րի հա մար վրե ժի։
Ի դեպ, գրա կա նու թյան մեջ նշվում են նաև

քա ղա քա կան և գա ղա փա րա կան շար ժա ռիթ -
նե րը, ո րոնք, մեր կար ծի քով, նույն պես պետք է
նե րառ վեն օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված շար ժա -
ռիթ նե րի մեջ։

3. Ազ գա յին, ռա սա յա կան կամ կրո նա կան
ա տե լու թյան, կրո նա կան մո լե ռան դու թյան շար -
ժա ռիթ նե րը ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում հան -
դես են գա լիս որ պես ո րակ յալ հատ կա նիշ ներ
նաև 6 հան ցա կազ մե րում՝ 

Ø սպա նու թյուն (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի
104 հոդ. 2 մա սի 13 կետ),

Ø դի տա վո րու թյամբ ա ռող ջու թյա նը ծանր
վնաս պատ ճա ռե լը (ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 112 հոդ. 2 մա սի 12 կետ),

Ø դի տա վո րու թյամբ ա ռող ջու թյա նը մի ջին
ծան րու թյան վնաս պատ ճա ռե լը (ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 113 հոդ. 2 մա սի 7
կետ),

Ø ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան
ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լը (ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 119 հոդ. 2 մա սի 7
կետ),

Ø գույ քը դի տա վո րու թյամբ ոչն չաց նե լը
կամ վնա սե լը (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր -
քի 185 հոդ. 2 մա սի 4 կետ),

Ø դիա կը կամ թաղ ման վայ րերն ա նար -
գան քի են թար կե լը (ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 265 հոդ. 2 մա սի 2 կետ):

Հա կիրճ անդ րա դառ նանք նաև մարդ կու -
թյա նը հայտ նի ծայ րա հե ղա կա նու թյան տա րա -
տե սակ դրսևո րում նե րին՝ ազ գայ նա մո լու թյա -
նը, նա ցիզ մին, ֆա շիզ մին, քսե նա ֆո բիա յին, ան -
ջա տո ղա կա նու թյա նը, ռա դի կա լիզ մին, ֆուն դա -
մեն տա լիզ մին և ա հա բեկ չու թյա նը, փոր ձենք տալ
վեր ջին նե րիս հա մա ռոտ բնու թա գի րը։ 

Ազ գայ նա մո լու թյու նը կամ նա ցիո նա լիզ -
մը (ֆր.՝ nationalisme) ոչ միան շա նակ գնա հատ -
վող երևույթ է։ Ո րոշ դեպ քե րում այն բնո րոշ -
վում է որ պես գա ղա փա րա խո սու թյուն և քա -
ղա քա կան ուղ ղու թյուն, ո րոնց հիմ նա րար
սկզբունքն ազ գի ար ժե քի ըն կա լումն է որ պես
հա սա րա կա կան միաս նու թյան բարձ րա գույն
ձևի և պե տա կա նու թյան կերտ ման ա ռաջ նայ -
նու թյան12: Կար ծում ենք, որ տվյալ պա րա գա -
յում խոս քը ոչ թե ազ գայ նա մո լու թյան, այլ ազ -
գայ նա կա նու թյան մա սին է։

Մ յուս կող մից, այն ըն կալ վում է որ պես
ռեակ ցիոն գա ղա փա րա խո սու թյուն և քա ղա -
քա կա նու թյուն, ո րի նպա տակն է ազ գա յին ա -
տե լու թյուն հրահ րել տար բեր ազ գե րի միջև:
Նման գա ղա փա րա խո սու թյուն կրող նե րը եր -
բեք չեն հան դուր ժի, որ պես զի ի րենց երկ րում
իշ խա նու թյունն անց նի էթ նի կա պես օ տար, ոչ
տի տու լա յին ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին։ Այս
պա րա գա յում, թերևս, տե ղին է խո սել ար դեն
ազ գայ նա մո լու թյան մա սին, ո րը, հա մա պա -
տաս խան պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում,
կա րող է վե րա ճել նա ցիզ մի։

Նա ցիզ մին (գերմ.՝ Nationalsozialismus,
կրճատ՝ նա ցիզմ) բնո րոշ է մի ազ գի գե րա կա -
յու թյան ա պա հո վու մը մյուս ազ գե րի ու ազ գու -
թյուն նե րի նկատ մամբ՝ զու գորդ ված հա լա ծանք -
նե րով ու ոչն չաց մամբ: Այն Գեր մա նիա յի պաշ -
տո նա կան քա ղա քա կան գա ղա փա րա խո սու -
թյունն էր 20-րդ դա րի 30-ա կան թվա կան նե -
րին, ո րի նպա տակն էր ճնշել և ոչն չաց նել այլ
ազ գե րին, հաս տա տել «մա քուր ա րիա ցի նե րի»
հա մաշ խար հա յին տի րա պե տու թյու նը, ստեղ ծել
«ռա սա յա պես մա քուր» պե տու թյուն13:

Ֆա շիզ մը (ի տալ՝. fascismo, от fascio, խուրձ,
կապ, միա վո րում) նա ցիզ մի գա ղա փա րա խո -
սու թյան տա րա տե սակ է, քա ղա քա կան շար -
ժում, հա սա րա կա կան պրակ տի կա, ո րին բնո -
րոշ են հետևյալ հատ կա նիշ նե րը.

 մեկ ազ գի գե րա կա յու թյան և բա ցա ռի -
կու թյան հիմ նա վո րու մը ռա սա յա կան
հատ կա նի շից ել նե լով և այն որ պես իշ -
խող ազգ ճա նա չե լը,

 ան հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը և խտ րա -
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կա նու թյու նը «օ տա րա ծին», «թշնա մա -
կան» ազ գե րի և ազ գա յին փոք րա մաս -
նու թյուն նե րի նկատ մամբ,

 ժո ղովր դա վա րու թյան և մար դու ի րա -
վունք նե րի մեր ժում,

 տո տա լի տար-կոր պո րա տիվ պե տա կա -
նու թյան, միա կու սակ ցա կա նու թյան և
«ա ռաջ նոր դի իշ խա նու թյան» սկզբունք -
նե րի վրա հիմն ված ռե ժի մի պար տադ -
րու մը,

 քա ղա քա կան հա կա ռա կորդ նե րին և այ -
լա խո հու թյան ցան կա ցած դրսևո րում
ճնշե լու նպա տա կով բռնու թյան և ա հա -
բեկ չու թյան կի րա ռու մը,

 հա սա րա կու թյան զին վո րա կա նա ցում,
զին վո րա կան կազ մա վո րում նե րի ստեղ -
ծում և պա տե րազ մի ար դա րա ցում՝ որ -
պես միջ պե տա կան խնդիր նե րի լուծ ման
արդ յու նա վետ մի ջոց14:

Ք սե նո ֆո բիան (լատ.՝ վա խեր, զգու շա վո -
րու թյուն, ան բար յաց կա մու թյուն օ տար նե րի հան -
դեպ) ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան դրսևո րումն
է սո ցիա լա կան ո րո շա կի խմբե րի նկատ մամբ,
ո րոնք ըն կալ վում են զանգ վա ծա յին գի տակ -
ցու թյան մեջ որ պես «օ տար ներ»15: 

Ք սե նո ֆո բիա յի մաս նա վոր տե սակ է էթ նո -
ֆո բիան՝ վա խեր, ո րոնք ուղղ ված են թե՛ կոնկ -
րետ էթ նի կա կան հա մայնք նե րի, թե՛ զանգ վա -
ծա յին գի տակ ցու թյան մեջ ա նո րոշ ձևա վոր ված
«օ տար» ժո ղո վուրդ նե րի հա մակ ցու թյան («կով -
կաս ցի ներ», «սևեր», «այ լազ գի ներ» և այլն)
դեմ16: Էթ նո ֆո բիա յի վառ դրսևո րում կա րե լի է
հա մա րել ադր բե ջա նա կան հա սա րա կու թյու նում
վեր ջին 30 տա րի նե րին տա րած վող «հա յատ -
յա ցու թյու նը» կամ «ար մե նո ֆո բիան», ո րը սեր -
ման վում է պե տա կան մա կար դա կում՝ նու նիսկ
նա խադպ րո ցա կան և դպ րո ցա կան ու սում նա -
կան հաս տա տու թյուն նե րում: Ցա վով պետք է

ար ձա նագ րել, որ նույ նիսկ ղա րա բաղ յան երկ -
րորդ պա տե րազ մից հե տո Ադր բե ջա նում շա -
րու նակ վում են պե տա կան մա կար դա կով զար -
գա նալ «հա յատ յա ցու թյան» տա րա տե սակ
դրսևո րում նե րը:

Ք սե նո ֆո բիա յի, այդ թվում՝ էթ նո ֆո բիա յի,
դրսե ւո րում ներն ու նեն տար բեր ին տեն սի վու -
թյուն, քա նի որ թե՛ զգու շա վո րու թյու նը, թե՛ ան -
բար յաց կա մու թյու նը կա րող են տա տան վել կաս -
կա ծամ տու թյու նից մինչև վա խեր, զզվան քից
մին չև ա տե լու թյուն։

Ան ջա տո ղա կա նու թյու նը (սե պա րա տիզ -
մը, լատ. Separatus՝ ա ռան ձին)17 գոր ծու նեու -
թյուն է, ո րի նպա տակն է խախ տել ո րևէ պե -
տու թյան տա րած քա յին ամ բող ջա կա նու թյու նը,
այդ թվում՝ վեր ջի նիս տա րած քի մի մա սի ան -
ջա տու մը կամ պե տու թյան կազ մա քան դու մը
բռնի ճա նա պար հով, ինչ պես նաև գոր ծո ղու -
թյուն նե րի պլա նա վո րումն ու նա խա պատ րաս -
տու մը, օ ժան դա կու թյունն ու դրդչու թյու նը18։

Ար մա տա կա նու թյու նը (ռա դի կա լիզ մը)19

քա ղա քա կան հո սանք է, ո րի հետևորդ նե րը
հան դես են գա լիս հա սա րա կա կան կյան քի
տար բեր ո լորտ նե րում ա րագ և վճ ռա կան փո -
փո խու թյուն նե րի օգ տին: Նրանք չեն հան դուր -
ժում լճա ցու մը, և այս ա ռու մով հան դես են գա -
լիս որ պես բա րե փո խում նե րի և փո փո խու թյուն -
նե րի շար ժիչ ուժ։ Ռա դի կալ նե րը պահ պա նո -
ղա կան նե րի հա կա տիպն են (ո րոնք հակ ված
են զգու շա վոր գոր ծո ղու թյուն նե րի, քա ղա քա -
կան մշա կույ թի ա վան դույթ նե րի նկատ մամբ
խնամ քի դրսևոր ման): Հա սա րա կու թյան մեջ
ար մա տա կան և պահ պա նո ղա կան հա յացք նե -
րի հա վա սա րակշ ռու թյու նը վեր ջի նիս հետևո -
ղա կան ա ռա ջըն թա ցի գրա վա կանն է։

Ֆուն դա մեն տա լիզ մը (լատ.՝ Fundamentum,
հիմք)20 կրո նի սկզբնա կան, հիմ նա րար ար ժեք -
նե րին, կրո նա կան ար մատ նե րին հաս նե լու

18
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14 Фашизм // Большая актуальная политическая энциклопедия / Под общ. ред. А. Белякова и О. Матвейчева.– М.:
Эксмо, 2009. С. 347.

15 Советский энциклопедический словарь.- М.: Советская энциклопедия, 1981. С.670.
16 Экстремизм и его причины: [монография] / [Ю. М. Антонян и др.] ; под ред. Ю. М. Антоняна.- Москва: Логос, 2010.

С. 58. 
17 Нарочницкая Е. А. Понимание сепаратизма (рус.) // Актуальные проблемы Европы: Научный журнал.– 2015.– № 1.–

С. 14–26.
18 Тадевосян Э.В. Словарь-справочник по социологии и политологии.- М.: Знание, 1986. С.211
19 Водовозов В. В. Радикализм и радикальная партия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82

т. и 4 доп.).– СПб., 1899.– Т. XXVI.– С. 73–75.
20 Oxford English Dictionary, Oxford University Press, 2nd edition, 1989.
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ձգտում է դրանց բուն էու թյու նը ա ղա վա ղող
տա րա տե սակ շեր տա վո րում նե րի, այ լա սեր վա -
ծու թյան հաղ թա հար ման մի ջո ցով: Հարկ է նշել,
որ ֆուն դա մեն տա լիս տա կան շար ժու մներ առ -
կա են գրե թե բո լոր կրոն նե րում։ 

Կ րո նա կան ֆուն դա մեն տա լիզ մը պո տեն -
ցիալ կոնֆ լիկ տա յին է, քա նի որ այն ա ռաջ նա -
հեր թու թյուն է տա լիս ոչ թե ազ գա յին, պե տա -
կան, ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րին, այլ
կրո նա կան: Կ րո նա կան ֆուն դա մեն տա լիզ մի
ծայ րա հեղ դրսևո րում նե րը վե րած վում են ծայ -
րա հե ղա կա նու թյան։ Այս ի մաս տով կրո նա կան
ծայ րա հե ղա կա նու թյու նը՝ ծայ րա հեղ հա յացք նե -
րի և մի ջոց նե րի կի րառ մամբ ֆուն դա մեն տա -
լիս տա կան հա յացք նե րին հա մա պա տաս խան
աշ խար հի վե րա կա ռու ցումն է։ «Մա քուր կրո -
նի» ար ժեք նե րի պահ պա նու մը ձեռք է բեր վում
ոչ թե ինք նա մաքր մամբ, այլ ար տա քին աշ -
խար հը մաք րե լով: Ան ձի ներ քին փո խա կեր պու -
մը դառ նում է երկ րոր դա յին, գլխա վո րը՝ աշ -
խար հի ար տա քին փո խա կեր պումն է։ Այս նպա -
տա կին հաս նե լու հա մար ար վում են բռնու թյան
կո չեր «ան հա վատ նե րի» նկատ մամբ։ 

Ա հա բեկ չու թյան դեպ քում բռնու թյու նը
նպա տա կաուղղ ված է վա խեց նե լու բնակ չու թյա -
նը, խա թա րե լու հա սա րա կա կան անվ տան գու -
թյու նը կամ ստի պե լու իշ խա նու թյուն նե րին կամ
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյա նը կա տա րել
որևէ գոր ծո ղու թյուն կամ ձեռն պահ մնալ դրանք
կա տա րե լուց21:

Մի ջազ գա յին ի րա վա կան ակ տե րում ընդ -
գըծվում է ա հա բեկ չու թյան՝ որ պես բռնու թյան
տա րա տե սա կի, հետևյալ ա ռանձ նա հատ կու -
թյու նը. հո գե բանա ֆի զի կա կան բռնու թյուն, որը
կի րառ վում է մի խումբ ան ձանց նկատ մամբ,
սա կայն պա հանջ ներ ներ կա յաց վում են եր րորդ
կող մին: Այս պա րա գա յում հաշ վի է առն վում
եր րորդ կող մի վրա ազ դե ցու թյան բարդ բնույ -

թը, այդ թվում՝ հա սա րա կու թյան կամ խմբի
շրջա նում սար սա փի տա րած ման կամ բնակ -
չու թյա նը վա խեց նե լու հան գա ման քը:

Ամ փո փե լով վե րո շա րադր յա լը՝ պետք է ար -
ձա նագ րել, որ ծայ րա հե ղա կա նու թյու նը իր բո -
լոր դրսևո րում նե րով հան դերձ, գնա լով ա վե լի
ու ա վե լի կազ մա կերպ ված, հա մա կարգ ված
բնույթ է ձեռք բե րում, ուս տի ժա մա նակն է հա -
մար ժեք ար ձա գան քե լու նշված բա ցա սա կան
զար գա ցում նե րին։ Մաս նա վո րա պես, ա ռա ջարկ -
վում է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի հա տուկ մա -
սում նա խա տե սել ա ռան ձին հոդ ված՝ ծայ րա -
հե ղա կան գոր ծու նեու թյան ա ռա վել վտան գա -
վոր տե սակ նե րի կազ մա կերպ ման և ղե կա վար -
ման հա մար։ 

Մեր կար ծի քով՝ Հա յաս տա նում գոր ծող ծայ -
րա հե ղա կան ուղղ վա ծու թյան կազ մա կեր պու -
թյուն նե րի (այդ թվում կրո նա կան ուղղ վա ծու -
թյան) գոր ծու նեու թյու նը չի ստա նում պե տա -
կան հա մար ժեք հա կազ դե ցու թյուն նաև ո լոր -
տի ոչ բա վա րար ի րա վա կան կար գա վոր ման
պատ ճա ռով: Վա ղուց է հա սու նա ցել «Ծայ րա -
հե ղա կա նու թյան դեմ պայ քա րի մա սին» ՀՀ օ -
րեն քի և դրա նից բխող են թաօ րենսդ րա կան ի -
րա վա կան ակ տե րի ըն դուն ման անհ րա ժեշ տու -
թյու նը, ին չի բա ցա կա յու թյու նը ներ կա յումս լուրջ
խո չըն դոտ է այս բա ցա սա կան երևույ թի քրեա -
բա նա կան կան խար գել ման աշ խա տանք նե րը
Հա յաս տա նում պատ շաճ կեր պով կազ մա կեր -
պե լու հա մար։ Նշ ված օ րենսդ րու թյու նը, թերևս,
կսահ մա ներ ոչ միայն ծայ րա հե ղա կան գոր ծու -
նեու թյան բնո րո շու մը, նա խա կան խիչ մի ջո ցա -
ռում նե րի շրջա նա կը, այլև դրանք ի րա կա նաց -
նող և վե րահս կող սուբ յեկտ նե րի գոր ծա ռույթ -
նե րը, ծայ րա հե ղա կան ուղղ վա ծու թյուն ու նե ցող
այս կամ այն կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նեու -
թյան կա սեց ման ըն թա ցա կար գը և այլ ի րա վա -
կար գա վո րում նե ր։
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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։ 

Յու րա քանչ յուր պե տու թյան ազ գա յին ինք -
նիշ խա նու թյու նը են թադ րում է, որ այն պետք է
ի րա վա սու թյուն ու նե նա իր տա րած քում գտնվող
յու րա քանչ յուր ան ձի նկատ մամբ։ Պե տու թյու նը
չու նի պար տա վո րու թյուն ըն դու նե լու կամ վտա -
րե լու օ տա րերկ րա ցի նե րին իր տա րածք կամ
իր տա րած քից, հետևա բար չու նի նաև պար -
տա վո րու թյուն բա վա րա րել այլ պե տու թյան
հանձն ման միջ նոր դու թյու նը, ե թե առ կա չէ դրա
վե րա բեր յալ պայ մա նա գիր1։ Այլ խոս քով՝ մի -
ջազ գա յին ի րա վուն քը չի սահ մա նում հանձն -
ման պար տա վո րու թյուն2։ Հանձն ման գոր ծըն -
թա ցը կար գա վոր վում է ինչ պես միա կողմ կամ
բազ մա կողմ պայ մա նագ րե րով, հա մընդ հա նուր
ճա նա չում ստա ցած կա ռու ցա կար գե րով, ինչ -
պի սին է, օ րի նակ, ձեր բա կալ ման ե վոր պա կան
ո րո շումը, ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա նե րով, հա տուկ
(ad hoc) պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րով, այն -
պես էլ բա րե վար քու թյան (comity-вежливость,)
կա նոն նե րով, ինչն ի րե նից են թադ րում է հանձն -
ման պատ րաս տա կա մու թյուն, երբ առ կա չեն
քննարկ վող հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո -
րող պայ մա նագ րեր։

Հանձն ման նպա տակն է ա պա հո վել քրեա -

կան օ րենսդ րու թյան կի րա ռու մը։ Այն մի ջոց է
ա պա հո վե լու քրեա կան օ րեն քի կան խար գե լիչ
(պրի վեն տիվ), դաս տիա րակ չա կան, վե րա կանգ -
նո ղա կան ազ դե ցու թյու նը ցույց տա լով, որ դրա
ի րա գործ ման հնա րա վո րու թյու նը նույ նիսկ հան -
ցանք կա տա րած ան ձի կող մից այլ պե տու թյուն
փա խուս տի դի մե լու պա րա գա յում3։

Գո յու թյուն ու նի հանձն ման ինս տի տու տի
ըն կալ ման եր կու ե ղա նակ։ Մի կող մից այն դի -
տարկ վում է որ պես գոր ծիք, ո րը ծա ռա յում է
ընդ հա նուր, գլո բալ շա հե րին ին չով ա պա հո -
վում է ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նա ցու մը։
Այս դեպ քում այն պա հան ջում է մի ջազ գայ նո -
րեն ըն դուն ված սո ցիա լա կան կամ բա րո յա կան
կարգ։ Որ պես հետևանք ներ պե տա կան քրեա -
կան օ րեն քի դե րե րից մե կը այդ դեպ քում կլի -
ներ այդ հա մընդ հա նուր կար գի ա պա հո վու մը։
Մ յուս դեպ քում, այն կա րող է դի տարկ վել որ -
պես մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան ձև, ո -
րը նպա տակ է հե տապն դում ա պա հո վել փո -
խա դարձ անձ նա կան շա հե րը։ Յու րա քանչ յուր
պե տու թյան շա հե րից է կա րո ղա նալ ա պա հո վել
սե փա կան քրեա կան ի րա վուն քի կի րա ռու մը։
Որ պես զի պե տու թյու նը կա րո ղա նա ետ բե րել
հան ցանք կա տա րած և իր տա րած քը լքած ան -
ձանց, այն պետք է ա ջակ ցի այլ պե տու թյուն նե -
րին վե րոնշ յալ նպա տա կի ի րա գործ ման գոր -
ծում4։ Ինչ պես նշվում է, քրեա կան օ րեն քի գոր -
ծադ րու մը յու րա քանչ յուր պե տու թյան ինք նիշ -
խա նու թյան ար տա հայտ ման ձևե րից է5: Հանձ -
նու մը որ պես ըն թա ցա կարգ բա վա կա նին հե -
տաքր քիր է, քա նի որ այն ստի պում է պե տու -
թյուն նե րին կախ ված լի նել մեկ այլ պե տու թյան
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1 Տե՛ս Sambei, Du Plessis and Polaine, 2009, 405; or Oppenheim, Jennings and Watts, 1992, 948–971, on the rules of in-
ternational law concerning extradition; and Gilbert, 1998, for a detailed view on extradition processes

2 Տե՛ս Gilbert, 1991, 8.
3 Տե՛ս Bassiouni, Wise, 1995, 26. See also e.g. Gilbert, 1991, 3.
4 Տե՛ս Extradition, Politics, and Human Rights, Christopher H. Pyle, 1986 and 2001.
5 Տե՛ս Terrorism, Criminal Law and Politics The Decline of the Political Offence Exception to Extradition, Julia Jansson, first

published 2020, p. 50
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ինք նու րույն ո րո շում կա յաց նե լու գոր ծըն թա ցից,
որ պես զի հնա րա վո րու թյուն ու նե նա գոր ծադ -
րել սե փա կան քրեա կան ի րա վուն քը հան ցանք
կա տա րած և իր տա րած քը լքած ան ձանց նկատ -
մամբ։

Նախ կի նում հանձ նու մը կազ մում էր, այլ
հա րա բե րու թյուն ներ կար գա վո րող պայ մա նագ -
րի մաս։ Ա ռա ջին բազ մա կողմ պայ մա նա գի րը,
ո րը կար գա վո րում էր նաև հանձն մա նը վե րա -
բե րող հա րա բե րու թյուն ներ 1802 թվա կա նի Ա -
միե նի պայ մա նա գիրն է, չնա յած նրան, որ պայ -
մա նագ րի՝ հանձն մա նը վե րա բե րող հոդ վա ծը
այդ պես էլ չկի րառ վեց պա տե րազ մի պատ ճա -
ռով։ 1842 թվա կա նի Վեբս թեր-Էշ բեր թո նի պայ -
մա նա գի րը, ո րը կնքված է Ա մե րի կա յի Միաց -
յալ Նա հանգ նե րի և Մեծ Բ րի տա նիա յի միջև
Միաց յալ Թա գա վո րու թյան և ԱՄՆ հյու սի սա -
յին սահ ման նե րին վե րա բե րող բազ մա թիվ հար -
ցե րի կար գա վո րու մից բա ցի պա րու նա կում էր
հոդ ված ներ, ո րոնք վե րա բե րում էին այն ի րա -
վա խախտ ան ձանց հանձն մա նը, ով քեր մե -
ղադր վում էին սպա նու թյուն, սպա նու թյան փորձ,
ծո վա հե նու թյուն, հրկի զում, կո ղո պուտ և փաս -
տաթղ թե րի կեղ ծիք կա տա րե լու հա մար6։ Աս -
տի ճա նա բար սկսե ցին կնքվել պայ մա նագ րեր,
ո րոնք կար գա վո րում էին բա ցա ռա պես հանձն -
մա նը վե րա բե րող հա րա բե րու թյուն ներ։ ԱՄՆ-ի
ա ռա ջին պայ մա նա գի րը, ո րը կար գա վո րում էր
բա ցա ռա պես հանձն ման հետ կապ ված հա րա -
բե րու թյուն ներ կնքվել է 1843 թվա կա նին Ֆրան -
սիա յի հետ։ Ա ռա ջին բազ մա կողմ պայ մա նա -
գի րը, ո րը նույն պես վե րա բե րում էր միայն
հանձն ման գոր ծըն թա ցին Հանձն ման վե րա -
բեր յալ պայ մա նա գիրն է, ո րը ստո րագր վել է
Լի մա յում 1879 թվա կա նին, ի նը կենտ րո նա կան
և հա րա վա մե րիկ յան նա հանգ նե րի միջև7։

Ո րոշ պայ մա նագ րեր, ո րոնք կար գա վո րում
են մի ջազ գա յին հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա -
բեր յալ հա րա բե րու թյուն ներ, ի րենց մեջ ընդգր -
կել են հանձն ման գոր ծըն թացը՝ որ պես հիմ -
նա կան գոր ծիք։ Օ րի նակ՝ ՄԱԿ-ի ա հա բեկ չու -
թյան դեմ կոն վեն ցիա նե րը, դի տար կում են

հանձ նու մը որ պես ա հա բեկ չու թյան դեմ պայ -
քա րի հիմ նա կան գոր ծիք։ Հանձ նու մը որ պես
հիմ նա կան կար գա վո րիչ մե խա նիզմ բո վան -
դա կող պայ մա նագ րե րից է, օ րի նակ, նաև 1949
թվա կա նի Ժնևի կոն վեն ցիան։

Հանձ նու մը ու նի եր կա կի գոր ծա ռույթ՝ ի -
րա վա կան և քա ղա քա կան։ Հանձ նու մը եր բեք
չի կա րող դի տարկ վել միայն որ պես դա տա վա -
րա կան ըն թա ցա կարգ, քա նի որ այն շո շափ -
վում և շո շա փում է ար տա քին քա ղա քա կա նու -
թյա նը վե րա բե րող բազմաթիվ հար ցեր։ 

Գ րա կա նու թյան մեջ հան դի պող տե սա կետ -
նե րից մե կի հա մա ձայն՝ հանձ նու մը կրում է
խիստ քա ղա քա կան բնույթ և այն ըն կած է մի -
ջազ գա յին քա ղա քա կա նու թյան, էթ նիկ քա ղա -
քա կա նու թյան և միջճ յու ղա յին մրցակ ցու թյան
խաչ մե րու կում8։

Հանձն ման քա ղա քա կան բնույ թը երևում է
հանձն ման թույլտ վու թյան գոր ծըն թա ցում։ Ըստ
Բաս սիո նիի՝ ինչ քան մոտ են միմ յանց հայ ցող
և հայց վող պե տու թյուն նե րի քա ղա քա կան հա -
մա կար գե րը, այդ քան քիչ հա վա նա կան է, որ
հան ցան քը, ո րի հա մար ան ձը հայց վում է կլի -
նի քա ղա քա կան բնույ թի և ա վե լի շատ հա վա -
նա կան, որ հանձն ման միջ նոր դու թյու նը կբա -
վա րար վի9։ Նկա տի ու նե նա լով հանձն ման քա -
ղա քա կան բնույ թը՝ բազ մա թիվ պե տու թյուն նե -
րի կող մից քննարկ ման ա ռար կա է դար ձել նույ -
նիսկ այն հար ցը, թե ինչ քա նով է ճիշտ դրա
գոր ծադր ման վե րա պա հու մը դա տա կան և ոչ
թե գոր ծա դիր իշ խա նու թյա նը։ 

Հանձ նու մը դի տարկ վում է որ պես եր կու
պե տու թյուն նե րի միջև տե ղի ու նե ցող գոր ծըն -
թաց։ Հան ցանք կա տա րած և փա խուս տի դի -
մած ան ձը այդ գոր ծըն թա ցի հիմքն է, ո րի ի րա -
վունք նե րի ա պա հո վու մը մինչև վեր ջին ժա մա -
նակ նե րը չէր ա ռա ջաց նում լուրջ ան հանգս տու -
թյուն։ Վեր ջին ժա մա նակ նե րում այդ ի րա վունք -
նե րը մե ծա պես հաշ վի են առն վում, բայց
միևնույն ժա մա նակ հա մադր վում շա հագր գիռ
պե տու թյուն նե րի և մի ջազ գա յին հան րու թյան
շա հե րի հետ նպա տակ հե տապն դե լով պահ -
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6 Տե՛ս Webster-Ashburton Treaty, 9 August 1842.
7 Տե՛ս Zanotti, 2006, 1. The Lima treaty was adopted by the American Congress of Jurists and was signed by the

representatives of Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Peru, Uruguay and Venezuela. Zanotti,
2006, 5. A detailed list of multilateral conventions and treaties that deal with extradition can be found in Zanotti, 2006.

8 Տե՛ս Extradition, Politics, and Human Rights, Christopher H. Pyle, 1986 and 2001.
9 Տե՛ս Bassiouni, 1969, 232, 249.



պա նել հա մընդ հա նուր կարգ10։ Այդ իսկ պատ -
ճա ռով, որ պես կա նոն ա ռա ջա նում է ճնշում
հան ցանք կա տա րած և փա խուստի դի մած ան -
ձի ի րա վունք նե րի և հան ցա գոր ծու թյուն նե րը
ճնշե լու նպա տակ հե տապն դող պե տու թյան շա -
հե րի միջև։ Հանձն ման գոր ծըն թա ցը պաշ տո -
նա կան գոր ծըն թաց է և որ պես այդ պի սին պար -
տա վոր է հաշ վի առ նել հան ցանք կա տա րած
ան ձի ի րա վունք նե րը։ Հանձ նու մը կար գա վո -
րող կոն վեն ցիա նե րը պա րու նա կում են կար -
գա վո րում ներ, ո րոնք միտ ված են այն ան ձի ի -
րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը, ո րի հանձ -
նու մը քննարկ վում է։ Դ րանք պա րու նա կում են
հա մա պա տաս խան կար գա վո րում ներ, օ րի նակ,
խտրա կա նու թյան ար գել քի, քա ղա քա կան բնույ -
թի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ քում հանձն -
ման ար գել քի կամ հան ցան քը հայ ցող և հայց -
վող պե տու թյուն նե րում պատ ժե լի լի նե լու պայ -
մա նի վե րա բեր յալ։ Նույ նիսկ, ե թե պայ մա նագ -
րե րը չնա խա տե սեն հա տուկ կար գա վո րում ներ,
մարդու մի ջազ գա յին ի րա վուն քի կա նո նե րը
կար գա վո րում են հանձն ման գոր ծըն թա ցը։

Այ նուա մե նայ նիվ, նման սահ մա նա փա կում -
նե րի նա խա տես ման հիմ նա կան պատ ճառ նե -
րից մե կը պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյան ա -
պա հո վումն էր, և ոչ թե ան ձի ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նու թյու նը11։ Անդ րազ գա յին հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի մա սին կոն -
վեն ցիա նե րի հիմ նա կան նպա տա կը հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի կան խումն է, ո րոնք պահ պա -
նում են նաև պե տու թյուն նե րի պար տա կա նու -
թյու նը ա պա հո վելու ան հա տի ի րա վունք նե րը։
Պե տու թյուն նե րի ո րոշ մանն է թողն ված խախ -
տել իր պար տա կա նու թյուն նե րը կոն վեն ցիա -
նե րի ազ դե ցու թյան տակ, թե գոր ծել մի ջազ գա -
յին ի րա վուն քին հա մա պա տաս խան12։

Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից
հե տո ան հա տի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու -
թյու նը էա պես մե ծա ցավ։ Այ նուա մե նայ նիվ, ինչ -

պես նշվում է գրա կա նու թյան մեջ, բա վա կա նին
եր կար ժա մա նակ հան ցանք կա տա րած և փա -
խուս տի դի մած ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյու նը պե տու թյուն նե րում սահ մա նա փակ -
վում էր միայն իր պե տու թյան տա րած քով։ Այն
պա հից, երբ ան ձը հանձն վում էր պե տու թյանը,
պար տա կա նու թյուն ներն ա վարտ վում էին։ 1980-
1990-ա կան նե րի նա խա դե պա յին ի րա վուն քը փո -
խեց այս պրակ տի կան։ Մար դու ի րա վունք նե րի
եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից կա յաց ված
Սոե րին գի վե րա բեր յալ հան րա հայտ գոր ծով ընդ -
լայ նեց պե տու թյուն նե րի պար տա կա նու թյուն նե -
րը հան ցանք կա տա րած և փա խուս տի դի մած
ան ձանց ի րա վունք նե րի ո լոր տում։ ՄԻԵԴ-ին ան -
դա մակ ցող պե տու թյուն նե րը մի ջազ գա յին հա -
մա գոր ծակ ցու թյան ո լոր տում այժմ կապ ված են
մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ նոր մե րով13։

Այժմ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հիմ նա կան
նպա տակ նե րից է մար դու ի րա վուն քե րի պաշտ -
պա նու թյու նը ի հա կա ռակ հանձն ման գոր ծը -
թա ցը դյու րաց նե լուն։ Դա պայ մա նա վոր ված է
նրա նով, որ մար դու ի րա վունք նե րը բխում են
jus cogens հաս կա ցու թյու նից։ Նմա նա տիպ դիր -
քո րո շում է ար տա հայտ վել նաև Սոե րին գի վե -
րա բեր յալ ո րո շու մը գրե լու ժա մա նակ14։

Բոիս տե րի կար ծի քով՝ Սոե րին գի վե րա -
բեր յալ գոր ծը մեծ ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել ՆԳ
ընդ դեմ Կա նա դա յի վե րա բեր յալ գոր ծի ել քի
հա մար։ Վե րոնշ յալ գոր ծով ՄԱԿ-ի մար դու ի -
րա վունք նե րի կո մի տեն ըն դու նեց Սոե րի գի գոր -
ծով ար տա հայտ ված դիր քո րո շում նե րը և ո րո -
շեց, որ ՆԳ-ի հանձ նու մը Կա լի ֆոր նիա յին, որ -
տեղ վեր ջինս կա րող էր են թարկ վել մա հա -
պատ ժի գա զա յին թու նա վոր ման մի ջո ցով,
կխախ տեր Քա ղա քա կան և քա ղա քա ցիա կան
ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ նագ -
րով նա խա տես ված ի րա վունք նե րը։ Չնա յած
նրան, որ ԱՄՆ-ի դեմ էր դաշ նագ րի կի րա ռու մը
նման մեկ նա բա նու թյան հա մա տեքս տում15։
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10 Տե՛ս Bassiouni, 1973, 25. See Gilbert, 1998, 147–174; and Dugard and Van den Wijngaert, 1998, 188, for more details
concerning the relation between extradition and human rights.

11 Տե՛ս See in more detail on the protection of human rights in the crime suppression conventions e.g. Boister, 2002; and
Currie, 2015, 28–34.

12 Տե՛ս նույն տեղում։
13 Տե՛ս Soering v. the United Kingdom, Application no. 14038/88, 7 July 1989. See also Blakesley, 2000, 64–69; Boister,

2002, 204–205; and Currie, 2015, 36.
14 Տե՛ս Dugard and Van den Wijngaert, 1998, 194–195.
15 Տե՛ս Boister, 2002, 205. See also Chitat Ng v. Canada, Communication No. 469/1991, U.N. Doc. CCPR/C/49/D/469/1991

(1994).
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Չնա յած վեր ջին տաս նամ յա կում մար դու
ի րա վունք նե րին վե րա բե րող կար գա վո րում նե -
րի ամ րապնդ մա նը՝ ան հատ նե րի ի րա վունք նե -
րը շատ դեպ քե րում դառ նում էին երկ րոր դա -
կան։ Հատ կա պես այն բա նից հե տո, երբ 2001թ
թ վա կա նին ԱՄՆ-ի դեմ ի րա կա նաց վեց ա հա -
բեկ չա կան ակտի այլ մե թոդ ներ, ո րոնք ա վե լի
արդ յու նա վետ են հա մար վել ա հա բեկ չու թյան
դեմ պայ քա րում, դրանք սկսե ցին կի րառ վել են -
թադր յալ ա հա բե կիչ նե րի տե ղա փոխ ման գոր -
ծում։ 1970-ից 1980-ա կան նե րին որ պես հանձն -
մանն այ լընտ րանք կի րառ վում էին առևան գում -
ներն և ա նօ րի նա կան փո խան ցում նե րը16։

Վե րոնշ յալ այ լընտ րան քա յին մե թոդ նե րը
հան ցանք կա տա րած և փա խուս տի դի մած ան -
ձանց հա մար չէին ա պա հո վում այն նույն ի րա -
վա կան ե րաշ խիք նե րը, ինչ էքստ րա դի ցիոն գոր -
ծըն թա ցը։ Այդ մե թոդ նե րը ար տաի րա վա կան
կամ ա նօ րի նա կան էին և կի րառ վում էին այն
ժա մա նակ, երբ հանձն ման ի րա կա նաց ման օ րի -
նա կան ե ղա նակ նե րը սպառ վում էին։ Օ րի նակ՝
ար տաք սու մը ե ղել է կարևոր մե թոդ հան ցանք
կա տա րած ան ձին քննու թյան ներ կա յաց նե լու
հա մար։ Քա նի որ այն ա վե լի պար զը ըն թա ցա -
կարգ է, քան հանձն ման գոր ծըն թա ցը, պե տու -
թյուն նե րը ա հա բեկ չու թյան դեմ պայ քա րում շատ
հա ճախ դի մում էին դրան հանձն ման բարդ ըն -
թա ցա կար գին չանդ րա դառ նա լու հա մար17։ ՄքԷլ -
րա հի կար ծի քով՝ հանձ նու մը և ար տաք սու մը
միմ յան ցից ա ռան ձին չպետք է դի տար կել, բա ցի
այդ ար տաք սու մը կի րառ վում է այն ի րա վի ճակնե -
րում, երբ հանձ նու մը ձա խող վում է18։ Այս մե թո -
դի կի րառ ման ի րա վա կա նու թյու նը փա խուս տի
դի մած ան ձանց նկատ մամբ վի ճե լի է։ Օ րի նակ՝
Բաս սոն պնդում էր, որ ար տաք սու մը կա րող է օ -
րի նա կան ձևով փո խա րի նել հանձն մա նը։ 

Հանձն ման և ար տաքս ման հիմ քում ըն -
կած են տար բեր գա ղա փա րա խո սու թյուն ներ։
Չնա յած, որ եր կուսն էլ ու նեն նույն արդ յուն քը՝
ան ձի հե ռա ցու մը պե տու թյան տա րած քից,
դրանք ծա ռա յում են տար բեր նպա տակ նե րի19։
Հանձն ման և ար տաքս ման տար բե րու թյունն
այն է, որ միայն օ տա րերկ րա ցի նե րը կա րող են
ար տաքս վել, միևնույն ժա մա նակ, օ րի նակ, ԱՄՆ
օ րենդ րու թյու նը թույլ է տա լիս հանձ նել նաև
սե փա կան քա ղա քա ցի նե րին։ ԱՄՆ-ն կի րա ռում
է ար տաք սում այն ժա մա նակ, երբ պե տու թյու -
նը, ո րի հետ ԱՄՆ-ն չու ներ հանձն ման վե րա -
բեր յալ պայ մա նա գիր պա հան ջում էր փա խուս -
տի դի մած ան ձին20։ Ար տաքս ման նպա տակն է
հե ռաց նել ան ցան կա լի ան ձին կոնկ րետ պե -
տու թյան տա րած քից, ա ռանց պատ ժե լու նպա -
տա կի։ Հանձն ման դեպ քում ան ձը փո խանց -
վում է քրեա կան հե տապնդ ման են թարկ վե լու
կամ պա տիժն ի կա տար ա ծե լու նպա տա կով։
Այդ իսկ պատ ճա ռով ար տաք սու մը եր բեք չի
կա րող կի րառ վել հանձն ման փո խա րեն։ Ան ձը,
ով չի կա րող հանձն վել, կա րող է ար տաքս վել։
Ա վե լին՝ հանձն ման դեպ քում ան ձը վե րա դարձ -
վում է այն պե տու թյանը, ո րը վեր ջի նիս պա -
հան ջում է, իսկ ար տաքս ման դեպ քում ան ձը
կա րող է ընտ րել վե րա դար ձի պե տու թյու նը։ Ար -
տաք սու մը, որ պես կա նոն, կի րառ վում է եր կու
հարևան պե տու թյուն նե րի միջև, երբ հեշտ է
փո խան ցել ար տաքս վո ղին21։

Նույ նիսկ ե թե ար տաք սու մը դի տեք որ պես
հանձն մա նը այ լընտ րանք, ո րը թվում է թե նպա -
տակ է հե տապն դում շրջան ցել օ րենք նե րը, այ -
նուա մե նայ նիվ այն պաշտ պան վում է մար դու
ի րա վունք նե րի կող մից։ Օ րի նակ՝ Խոշ տան գում -
նե րի դեմ կոն վեն ցիան ար գե լում է ան ձի հանձ -
նու մը կամ ար տաք սու մը այն պե տու թյա նը, որ -
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16 Տե՛ս M. Cherif Bassiouni has classified these into three categories: “(1) the abduction and kidnapping of a person in one
state by agents of another state; (2) the informal surrender of a person by agents of one state to another without formal or
legal process; and (3) the use of immigration laws as a device to directly or indirectly surrender a person or place him in
a position in which he or she can be taken into custody by the agents of another state.” Bassiouni has strongly criticised
these methods: “Aside from the flagrant violation of the individual’s human rights, these practices affect the stability of in-
ternational relations and subvert the international legal process.” States using kidnapping as a rendition technique while
simultaneously on the official level calling kidnappings terrorism hardly strengthens trust in the international legal system.
Bassiouni, 1973, 26–27. For more details see e.g. Bassiouni, 1973; Van den Wijngaert, 1980, 50–63; Freestone, 1981,
204–205; Murphy, 1985, 81–93; Gilbert, 1991, 182–207; Nadelmann, 1993, 857–882; and Gilbert, 1998, 337–377.

17 Տե՛ս Freestone, 1981, 205.
18 Տե՛ս McElrath, 2000, 64.
19 Basso, 1989, 330–332.
20 Տե՛ս նույն տեղում
21 Տե՛ս Oppenheim, Jennings and Watts, 1992, 947



տեղ էա կան հիմ քեր կան են թադ րե լու, որ անձը
կա րող է խոշ տանգ վել22։

20-րդ դա րի ըն թաց քում՝ ան մի ջա պես երկ -
րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո,
մար դու ի րա վունք նե րը և պե տու թյուն նե րի պար -
տա կա նու թյուն նե րը հա սա րա կու թյան նկատ -
մամբ սրըն թաց զար գա ցում ապ րե ցին։ Այս ժա -
մա նա կա հատ վա ծում ձևա վոր վե ցին պե տու -
թյուն նե րի կող մից ան հատ նե րի ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նու թյան նոր մե խա նիզմ ներ։ Ար տաքս -
ման գոր ծըն թա ցին զու գըն թաց սկսեց ձևա վոր -
վել չվե րա դար ձե լիու թյան սկզբուն քը, իսկ հանձ -
նած գոր ծըն թա ցի մա սով՝ խտրա կա նու թյան
ար գել քը։ Դ րանց զու գըն թաց սկսե ցին ստեղծ -
վել փախս տա կան նե րի ի րա վունք նե րի վե րա -
բեր յալ կար գա վո րում ներ23։

Խտ րա կա նու թյան ար գել քի սկզբուն քը, ո -
րը ստեղծ վել և զար գա ցել է Փախս տա կան նե -
րի մա սին կոն վեն ցիա յի 33-րդ հոդ վա ծի հի -
ման վրա, ընդ լայ նեց իր պաշտ պա նու թյան սահ -
ման նե րը կի րա ռե լի դառ նա լով նաև այն փախս -
տա կան նե րի նկատ մամբ, ով քեր ի րենց քա ղա -
քա կան հա յացք նե րի հա մար խտրա կան վե րա -
բեր մուն քի ար ժա նա նա լու վտան գի տակ էին։
Այն կի րա ռե լի է այն ի րա վի ճակ նե րում, երբ
կաս կած վում է, որ ան ձը հե տա խուզ վում է քա -
ղա քա կան հան ցա գոր ծու թյան հա մար քրեա -
կան հե տապնդ ման են թարկ վե լու նպա տա կով,
կամ, որ նրա հանձ նու մը կա րող է հան գեց նել
նրա հե տապնդ մա նը՝ ռա սա յա կան, կրո նա կան,
ազ գա յին պատ կա նե լու թյան, քա ղա քա կան հա -
յացք նե րի կամ կար ծիք նե րի կամ այլ նմա նա -
տիպ պատ ճառ նե րի հա մար, կամ, ե թե այդ
պատ ճառ նե րից մե կը կա րող է ազ դել հայ ցող
երկ րում ան ձի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի
վրա24: Խտ րա կա նու թյան ար գել քի պայ մա նը
մինչև ինք նու րույն սկզբունք դառ նա լը, ըստ էու -
թյան, ըն կած էր այլ պայ ման նե րի հիմ քում, օ -
րի նակ մրցակ ցու թյան և հա վա սար պաշտ պա -
նու թյան։ Հանձ ման գա ղա փաըր ա ռա ջարկ վել
է նաև 1880 թվա կա նին Մի ջազ գա յին ի րա վուն -
քի ինս տի տու տի կող մից։ Իր ո րո շում նե րում այս

հե ղի նա կա վոր կա ռույ ցը բազ միցս նշում է, որ
քա ղա քա կան հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած
ան ձի հանձն ման հա մար հայ ցող պե տու թյու նը
պետք է ներ կա յաց նի հա վաս տի հիմ նա վո րում -
ներ, որ հանձն վո ղի նկատ մամբ չի ցու ցա բեր -
վի սո վո րա կա նից տար բեր վող վե րա բեր մունք25:

Քն նարկ վող սկզբուն քի պահ պան ման հար -
ցը մա սամբ լուծ վեց քա ղա քա կան հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի հա մար հանձն ման բա ցառ ման
սկզբուն քով, այ նուա մե նայ նիվ դրանց նպա -
տակ նե րը տար բեր են։ Վե րոնշ յալ սկզբուն քը
ստեղծ վեց պաշտ պա նե լու նրանց ով քեր մե -
ղադր վում էին քա ղա քա կան բնույ թի հան ցա -
գոր ծու թյուն ներ կա տա րե լու հա մար, մինչ դեռ
խտրա կա նու թյան ար գել քի սկզբուն քի նպա -
տակն այլ է: Այն նպա տակ է հե տապն դում
պաշտ պա նել սո վո րա կան մե ղադր յալ նե րին, ո -
րոնց հանձն ման դեպ քում առ կա են բա վա րար
հիմ քեր, որ վեր ջին ներս այս կամ այն ձևով
կար ժա նա նան կողմ նա կալ վե րա բեր մուն քի։
Բա ցի այդ, քա ղա քա կան հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի հա մար հանձն ման բա ցառ ման սկզբուն -
քը առ հա սա րակ բա ցա ռում է ան ձանց հանձ -
նու մը, իսկ խտրա կա նու թյան ար գել քի սկզբուն -
քը պաշտ պա նում ան ձանց ա նար դար վե րա -
բեր մուն քից։ 

Խտ րա կա նու թյան ար գել քի սկզբուն քը ա -
ռա ջին ան գամ ամ րագր վել է Հանձն ման մա -
սին 1957թ. Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յում, ո րի
ար մատ նե րը տեղ էին գտել դեռևս հանձն ման
մա սին Ֆրան սիա յի 1927 թվա կա նի օ րեն քում։
Քն նարկ վող սկզբուն քի հիմ քում ըն կած է այն
նույն գա ղա փա րը, ինչ քա ղա քա կան հան ցանք -
նե րով հանձն ման ար գել քի դեպ քում. քա ղա -
քա կան բնույ թի հան ցանք կա տա րած ան ձը չի
կա րող ար ժա նա նալ ար դար քննու թյան այն
պե տու թյան տա րած քում, ո րի շա հե րին վնաս է
պատ ճառ վել վեր ջի նիս գոր ծո ղու թյուն նե րի
հետևան քով։

Խտ րա կա նու թյան ար գել քը կան խում է դա -
տաքն նու թյան օգ տա գոր ծու մը քա ղա քա կան
նպա տակ նե րով և ա պա հո վում օ րեն քի պատ -
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22 Տե՛ս Article 3, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT),
A/RES/39/46, 10 December 1984.

23 Տե՛ս United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951.
24 Տե՛ս Soering case.
25 Տե՛ս Article 15, Justifia et Pace, Institut de Droit International, Session d’Oxford, Résolutions d’Oxford (Extradition), 9

September 1880.
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շաճ ի րա կա նաց ման ըն թաց քը։ Այս ա ռու մով
անհ րա ժեշտ է նշել, որ այս սկզբուն քը դժկա -
մու թյամբ է կի րառ վում պե տու թյուն նե րի կող -
մից նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ
այն են թադ րում է ո րոշ ման ըն դու նում մեկ այլ
պե տու թյան դա տա կան գոր ծըն թա ցի և դրա
ըն թաց քի վե րա բեր յալ, ին չը կա րող է հան գեց -
նել դի վա նա գի տա կան տե սանկ յու նից ան ցան -
կա լի հետևանք նե րի: Այս սկզբուն քի առ կա յու -
թյու նը պայ մա նագ րի կող մե րի միջև կար ծես
թե ար տա հայ տի անվս տա հու թյա նը բնո րոշ
տար րեր։ Այն նույ նիսկ ար ժա նա ցել է քննա դա -
տու թյան այն տե սանկ յու նից, որ խառ նում է
դա տա կան հար ցե րը ա վե լի լայն հե տաքրք րու -
թյուն ներ կա յաց նող քա ղա քա կան շա հե րի հետ26։ 

Մինչև խտրա կա նու թյան սկզբուն քի ամ -
րագ րու մը՝ Հանձն ման մա սին 1957 թվա կա նի
Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յում, նմա նա տիպ կար -
գա վո րում ներ էին ձևա վոր վել նաև ԱՄՆ-ի ո րոշ
պայ մա նագ րե րում27։ Մեր ժա մա նակ նե րում
խտրա կա նու թյան ար գել քը բազ մա թիվ պայ -
մա նա գե րի պար տա դիր բաղ կա ցու ցիչ մա սն է։
Այ նուա մե նայ նիվ, անհ րա ժեշտ է նշել, որ ԱՄՆ-
ը դա տա րան նե րը որ պես կա նոն չէին պահ պա -
նում քննարկ վող սկզբուն քը, քա նի որ պար -
տա վոր ված էին ա ռաջ նորդ վել այլ՝ «քննու թյուն
չի րա կա նաց նե լու» կա նո նով, ո րը հնա րա վո րու -
թյուն չէր տա լիս գնա հա տել այլ պե տու թյուն նե -
րի դա տա կան հա մա կար գե րի ար դա րա ցիու -
թյու նը (սկզբուն քի մա սին ա վե լի ման րա մասն
կխոս վի հա ջորդ գլխում)28։

Խտ րա կա նու թյան ար գել քի պայ մա նին իր
ի րա վա կան մե խա նիզ մով մոտ սկզբունք է չվե -
րա դար ձե լիու թյան սկզբուն քը։ Փախս տա կան -
նե րի մա սին 1951 թվա կա նի կոն վեն ցիան բո -

վան դա կում է հետևյալ կար գա վո րու մը՝ ոչ մի
պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն չպետք է որևէ
կերպ վտա րի կամ վե րա դարձ նի («refouler»)
փախս տա կա նին այն տա րածք նե րի սահ ման -
նե րը, որ տեղ նրա կյան քին կամ ա զա տու թյա նը
վտանգ կներ կա յաց վի նրա ռա սա յի, կրո նի, ազ -
գու թյան, ո րո շա կի սո ցիա լա կան խմբի պատ -
կա նե լու թյան կամ քա ղա քա կան հա յացք նե րի
հա մար29։ Այ նուա մե նայ նիվ, անհ րա ժեշտ է նշել,
որ չվե րա դար ձե լիու թյան սկզբուն քը կի րառ վում
է քա ղա քա կան փախս տա կան նե րի նկատ մամբ,
մինչ դեռ խտրա կա նու թյան ար գել քը կի րա ռե լի
է հան ցանք կա տա րած և փա խուս տի դի մած
բոլոր ան ձանց համար, ով քեր հե տա խուզ վում
են քրեա կան հե տապնդ ման կամ պատ ժի ի
կա տար ած ման նպա տա կով։ Որ պես մի ջազ -
գա յին ի րա վուն քի սո վո րու թա յին սկզբունք՝ չվե -
րա դար ձե լիու թյան սկզբուն քը պար տա դիր է բո -
լոր պե տու թյուն նե րի հա մար ան կախ այն հան -
գա ման քից նրանք ստո րա գել են կոն վեն ցիան,
թե՝ ոչ30։

Չվե րա դար ձե լիու թյան սկզբուն քին հա ման -
ման սկզբունք ամ րագր վել էր դեռևս փախս -
տա կան նե րի կար գա վի ճա կի վե րա բեր յալ Ազ -
գե րի լի գա յի 1933 թվա կա նի կոն վեն ցիա յում։
Այս սկզբուն քը կի րառ վել է տաս նամ յա կի վեր -
ջին, փախս տա կան նե րին նա ցիս տա կան Գեր -
մա նիա յից և Իս պա նիա յից քա ղա քա ցիա կան
պա տե րազ մի ժա մա նակ պաշտ պա նե լու նպա -
տա կով31։

Քա ղա քա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի և խտ րա կա նու թյան ար գել քի սկզբունք -
նե րից բա ցի կան նաև այլ հիմ քեր, ո րոնց հի -
ման վրա պե տու թյու նը կա րող է մեր ժել պայ -
մա նագ րե րով նա խա տես ված հանձն ման դեպ -
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26 Տե՛ս Freestone, 1981, 213–216.
27 Տե՛ս The first one was the Jamaica International Extradition Treaty with the United States, 14 June 1983. See also Abbell,

2010, 119; Galgani, 2013, 182.
28 Տե՛սBlakesley has commented this rule in the following way: “[The rule of non-inquiry] is applied by courts to avoid

considering the propriety of extradition, when questions about the fairness of the requesting state’s justice system are
raised. The requested state sees its interest in not embarrassing the requesting state as being stronger than the fugitive’s
interest injustice or fairness.” Blakesley, 2000, 5.

29 Տե՛ս Article 33(1), Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951. However, the principle of non-refoulement
does not limit the actions of the state upon the refugee in other ways. The state may refuse asylum, or send the person
elsewhere or even imprison them. The only restriction this principle offers is that the refugee cannot be returned to where
they are likely to be persecuted.

30 Տե՛ս Terrorism, Criminal Law and Politics The Decline of the Political Offence Exception to Extradition, Julia Jansson, first
published 2020, p. 59.

31 Տե՛ս Article 3 Convention relating to the International Status of Refugees, 28 October 1933. League of Nations, Treaty
Series Vol. CLIX No. 3663.



քե րը։ Որ պես օ րի նակ պե տու թյու նը կա րող է
մեր ժել հանձն ման միջ նոր դու թյու նը՝ ել նե լով
ներ քա ղա քա կան գա ղա փար նե րից։ Պե տու թյուն -
նե րի մեծ մա սը դեմ է ի րենց քա ղա քա ցի նե րի
հանձն մա նը` ել նե լով ազ գա յին ինք նիշ խա նու -
թյան, ներ քին քա ղա քա կա նու թյան և քա ղա -
քա կան նկա տա ռում նե րից: Սե փա կան քա ղա -
քա ցի նե րին չհանձ նե լու սկզբուն քը գո յու թյուն
ու նի այն քան ժա մա նակ, ինչ քան որ հանձն -
ման ինս տի տուտն ինք նին և որ պես սկզբունք
ա ռա վել տա րած ված է քա ղա քա ցիա կան ի րա -
վուն քում։

Ինչ պես քա ղա քա կան հա ցա գործ նե րի
չհանձն ման սկզբուն քը, այն պես էլ չվե րա դար -
ձե լիու թյան սկզբուն քը կա րող է ըն կալ վել որ -
պես անվս տա հու թյան ար տա հայ տու թյուն հայ -
ցող պե տու թյան նկատ մամբ։ Մա սամբ այն արդ -
յունք է այն նույն ան հանգս տու թյան, ինչ քա ղա -
քա կան հա ցա գործ նե րի հանձն ման կամ խտրա -
կա նու թյան ար գել քի դեպ քում՝ հայ ցող պե տու -
թյու նում ա նար դար վե րա բեր մուն քին ար ժա նա -
նա լու վա խը32։ Այն պաշտ պա նում է պե տու թյուն -
նե րի՝ իր քա ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ ի րա վա -
զո րու թյուն ու նե նա լու ի րա վուն քը, իսկ քա ղա -
քա ցի նե րին պաշտ պա նում այլ պե տու թյան ի -
րա վա սու թյա նը փո խանց վե լուց։ Միևնույն ժա -
մա նակ գրա կա նու թյան մեջ առ կա է այն տե սա -
կե տը, որ դրա շնոր հիվ պաշտ պան վում են ծանր
հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա րած ան ձինք33։

Ան կախ տվյալ սկզբուն քի կի րառ ման վե -
րա բեր յալ գո յու թյուն ու նե ցող հա կա սա կան մո -
տե ցում նե րից՝ բազ մա թիվ պե տու թյուն ներ հրա -
ժար վում են հանձ նել սե փա կան քա ղա քա ցի նե -
րին։ Այս սկզբուն քը մաս է կազ մում բազ մա թիվ
մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի, այդ թվում նաև
1957 թվա կա նի հանձն ման մա սին Եվ րո պա -
կան Կոն վեն ցիա յի, Միա վոր ված ազ գե րի կազ -
մա կեր պու թյան հանձն ման մա սին 1990թ. մո -
դե լա յին կոն վեն ցիա յի և այլն։ Եվ րո պա յի Միու -
թյան՝ հանձն ման մա սին 1996 թվա կա նի կոն -
վեն ցիա յով վե րաց վեց քա ղա քա ցիու թյան հի -
ման վրա հանձն ման միջ նոր դու թյուն նե րի մերժ -

ման սկզբուն քը։ Այ նուա մե նայ նիվ այս կար գա -
վո րու մը դեռևս վե րա պա հում նե րի ա ռար կա է34։

Այ նուա մե նայ նիվ, ա պա ցուց վել է, որ
քննարկ վող սկզբուն քը հատ կա պես խնդրա հա -
րույց է մի ջազ գա յին հան ցա գոր ծու թյուն կա տա -
րած ան ձանց հանձն ման հար ցում։ Մի ջազ գային
դա տա րան նե րը չեն կա րո ղա նում ի րա կա նաց -
նել ի րենց գոր ծա ռույթ նե րը, ե թե հան ցանք կա -
տա րած ան ձինք թաքն վեն ի րենց պե տու թյան
տա րած քում։ Ա ռա ջարկ վող լու ծու մը, որն ա ռա -
ջա նում էր քննարկ վող սկզբուն քի կի րառ ման
պա րա գա յում մի շարք մի ջազ գա յին ի րա վա -
կան փաս տաթղ թե րում e aut dedere aut judicare
(հանձ նե լու կամ քրեա կան հե տապնդ ման են -
թար կե լու) սկզբուն քի ներդ նումն էր։ Այս սկզբուն -
քը պե տու թյուն նե րին պար տա վո րեց նում է կա՛մ
հանձ նել ի րենց տա րած քում հայտ նա բեր ված
ան ձանց, ո րոնք այլ պե տու թյան կող մից հե տա -
խուզ վում են հանձն ման են թա կա հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի հա մար, կա՛մ դնում պե տու թյուն -
նե րի վրա պար տա կա նու թյուն քրեա կան հե -
տապնդ ման են թար կել ան ձանց ի րենց տա րած -
քում35: Այ նուա մե նայ նիվ, այս սկզբուն քի կի րա -
ռու մը չի ի րա կա նաց վում ա ռանց խնդիր նե րի։

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ վե րոնշ յալ հար ցե րը
ի րենց լու ծումն են գտել ձեր բա կալ ման եվ րո -
պա կան ո րոշ ման կի րառ ման արդ յուն քում, ո րի
դեպ քում չեն կի րառ վում վե րը քննարկ ված մի
շարք սկզբունք ներ, ինչ պես նաև գոր ծում են
այլ կա նոն ներ։

2004 թվա կա նից սկսած, երբ գոր ծարկ վեց
ձեր բա կալ ման եվ րո պա կան ո րո շու մը (European
Arrest Warrant), Եվ րո պա կան Միու թյան ան -
դամ երկր նե րի հա մար հանձն ման գոր ծըն թա -
ցը դար ձավ բա վա կա նին դյու րին, քա նի որ այն
հիմն վում էր ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև փո -
խա դարձ վստա հու թյան սկզբուն քի և ԵՄ պե -
տու թյուն նե րի դա տա րան նե րի ո րո շում նե րի փո -
խա դարձ ըն դուն ման վրա։ Դ րա հիմ նա կան
տար բե րու թյու նը սո վո րա կան հանձն ման գործ -
ըն թա ցից հետևյալն է՝

- ժա մա նա կի խիստ սահ մա նա փա կում։
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32 Տե՛ս Terrorism, Criminal Law and Politics The Decline of the Political Offence Exception to Extradition, Julia Jansson, first
published 2020, p. 59.

33 Տե՛ս նույն տեղում:
34 Տե՛ս Article 7 Convention, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, relating to extradition

between the Member States of the European Union, Dublin, 27 Sept. 1996, O.J. 1996, C 313/12.
35 Տե՛ս on the principle and its history in more detail e.g. Bassiouni and Wise, 1995; and Plachta, 1999, 123–140.
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Պե տու թյու նը, ո րի տա րած քում ան ձը
կա լա նա վոր ված է պար տա վոր է վերջ -
նա կան ո րո շում ըն դու նել 60 օր վա ըն -
թաց քում։ 

- Ա րար քի՝ եր կու պե տու թյու նում քրեո րեն
հե տապն դե լի լի նե լու սկզբուն քը չի կի -
րառ վում 32 ա վե լի հան ցա տե սակ նե րի
նկատ մամբ36։ Մնա ցած դեպ քե րում
հանձ նու մը կա րող է կի րառ վել միայն
այն դեպ քում, երբ ա րար քը քրեո րեն հե -
տապն դե լի է եր կու պե տու թյուն նե րի օ -
րենսդ րու թյամբ։

- Եվ րո պա կան կա լան քի սանկ ցիա յի դեպ -
քում ոչ մի հան ցա գոր ծու թյուն չի դի -
տարկ վում քա ղա քա կան բնույ թի։ Ին չի
հետևան քով անձ զրկվում է հայ տա րա -
րե լու, որ իր նկատ մամբ հե տապն դու մը
քա ղա քա կան բնույ թի է37։

- ԵՄ պե տու թյուն նե րը հանձն ման մերժ -
ման հիմ քում չեն դրել քա ղա քա ցիու -
թյան սկզբուն քը, հա կա ռակ դեպ քում
կպար տա վոր վեն ան ձին քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան են թար կել ի րենց
տա րած քում և այլն։

Պետք է նշել նաև, որ Եվ րո միու թյան խորհր -
դի 2002 թվա կա նի հու լի սի 13-ի ո րոշ մամբ
խիստ սահ մա նա փակ վե ցին նաև հանձն ման
մերժ ման դեպ քում դրա հիմ քե րը։

Անդ րա դառ նա լով քննարկ վող կար գա վոր -
մա նը՝ անհ րա ժեշտ է նշել, որ թեև այն բա վա -
կա նին դյու րաց նում է հանձն ման գոր ծըն թա -
ցը, այ նուա մե նայ նիվ այն կի րա ռե լի չի լի նի ՀՀ-
ում՝ նկա տի ու նե նա լով աշ խար հա քա ղա քա կան
դիրքն ու ի րա վա կան հա մա կար գե րի տար բե -
րությունները։
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37 Տե՛ս Karpati V., Kummer T., Kiss P. Actual Problems with the European Arrest Warrant. P. 10 [Electronic resource]. URL:
www.ejtn.eu/.../Team%20HU%20semi%20final%20A.doc (date of application: 24.08.2020).



Ընդհանուր դրույթներ
Հայտ նի է, որ նա խաքն նու թյան ըն թաց -

քում քննիչն օգ տա գոր ծում է հա տուկ մշակ ված
հնարք ներ, ո րոնք նպա տա կաուղղ ված են քննչա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի արդ յու նա վետ կա տա -
րումն ա պա հո վե լու հա մար: Այդ պի սի հնարք -
ներն ան վա նում են տակ տի կա կան (մար տա -
վա րա կան): Այդ պի սի հնարք նե րը հայտ նի են
վաղ ժա մա նակ նե րից: Հին հույ նե րի մոտ «տակ -
տի կա» հաս կա ցու թյու նը նշա նա կում էր «զորք
կա ռու ցե լու ար վեստ»:1 Ներ կա յումս այն օգ տա -
գործ վում է որ պես նա խա տես ված նպա տա կին
հաս նե լու մե թոդ նե րի և հնարք նե րի ամ բող ջու -
թյուն:2 Կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ տակ տի կա -
կան հնար քը քննչա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա -
տա րե լու ա ռա վել ռա ցիո նալ և արդ յու նա վետ
մի ջոց է, որն օ րեն քի շրջա նակ նե րում ընտ րում
է քննի չը՝ կախ ված կոնկ րետ ի րա վի ճա կից։
Խա բեու թյու նը հաս կաց վում է որ պես ինչ-որ
բա նի մա սին ա պա կողմ նո րո շիչ, մո լո րեց նող,
կեղծ պատ կե րա ցում:3 Ս տաց վում է, որ որ պես
տակ տի կա կան հնարք՝ խա բեու թյու նը քննի չի
կող մից կի րառ վող մի ջոց է քննչա կան գոր ծո -
ղու թյուն նե րի ժա մա նակ, որն ուղղ ված է ա ռա -
վել պրո դուկ տիվ կեր պով հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի բա ցա հայտ մա նը: Գ րա կա նու թյան մեջ
քննի չի կող մից քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի
ժա մա նակ օգ տա գործ վող այդ պի սի մե թոդ նե -
րը հա ճախ կոչ վում են «հո գե բա նա կան թա -
կարդ ներ» և «Քնն չա կան հնարք ներ», ո րը կա -
րե լի է մեկ նա բա նել որ պես խա բեու թյուն։ Լ.Լ.
Կանևս կին նշում է, որ ե թե տակ տի կա կան

(մար տա վա րա կան) հնար քը հիմն ված է քննի չի
օ րի նա կան և բա րո յա կան տե սանկ յու նից թույ -
լատ րե լի գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա, ա պա դրանք
պետք է ան վա նել «հո գե բա նա կան հնարք ներ»4:
Որ պես տակ տի կա կան հնարք՝ խա բեու թյու նը
կա րող է դրսևոր վել ակ տիվ և պա սիվ ձևով:
Խա բեու թյու նը դրսևոր վում է ակ տիվ ձևով, երբ
խոս քը ճշմար տու թյան գի տակց ված խե ղաթ -
յուր ման մա սին է5: Իսկ պա սիվ ձևով խա բեու -
թյունն առ կա է, երբ սուբ յեկ տը մի տում նա վոր
լռում է ճշմար տու թյան մա սին6: 

2. Խա բեու թյան՝ որ պես տակ տի կա կան
մի ջո ցի թույ լատ րե լիու թյան սահ ման նե րը

Ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է թվալ, թե սա
բա վա կա նին լավ մի ջոց է հան ցա վո րու թյան
դեմ պայ քա րի գոր ծում, սա կայն տվյալ մե թո դի
կի րա ռու մը կա րող է ա ռաջ քա շել մի շարք հար -
ցեր, մաս նա վո րա պես՝ արդ յո՞ք ո րո շա կի տե ղե -
կատ վու թյուն (ին ֆոր մա ցիան) թաքց նե լու կամ
ի րա կա նու թյա նը մաս նա կի կամ ամ բող ջու թյամբ
հա կա սող տե ղե կատ վու թյուն հայտ նե լը ըն դու -
նե լի ա րարք է, թե ոչ: Ե թե ըն դու նե լի է, ա պա
պե՞տք է սահ մա նա փակ վի ինչ-որ պայ ման նե -
րով, թե ոչ։ 

Տվ յալ հար ցի շուրջ դեռևս միաս նա կան մո -
տե ցում առ կա չէ: Ա ռա ջին տե սա կե տի կողմ -
նա կից նե րը նշում են, որ քննչա կան պրակ տի -
կան պետք է հիմն վի օ րեն քի նկատ մամբ հար -
գան քով, հետևա բար, հա մա պա տաս խա նի բա -
րո յա կա նու թյան սկզբունք նե րին, ին չը նշա նա -
կում է, որ այս դեպ քում անհ նար է խո սել խար -
դախ մի ջոց նե րով լավ նպա տա կին հաս նե լու
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1 Большая иллюстрированная энциклопедия / В 32 т. Т. 27. М.: АСТ Астрель, 2010. С. 88.
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մա սին։ Այս տե սա կե տի կողմ նա կիցն էր Մ.Ս.
Ստ րո գո վի չը, ով նշում է. «Խա բեու թյու նը կա -
րող է լի նել և՛ ակն հայտ սուտ, և՛ ու նե նալ թաք -
նըված բարդ ձև։ Այ սինքն՝ բա ռե րը կա րող են
ճշմա րիտ լի նել, բայց խոսքն ինք նին կա րող է
հնչել այն պի սի ձևով, այն պի սի հու զա կա նու -
թյամբ ու հա մա պա տաս խան դեմ քի ար տա հայ -
տու թյուն նե րով, որ դա տա վա րու թյան մաս նա -
կի ցը կա րող է սու տը ըն դու նել որ պես ճշմար -
տու թյուն և հա կա ռա կը։ Միևնույն ժա մա նակ,
այն հան գա ման քը, որ խա բեու թյու նը մա տուց -
վում է խո րա մանկ ձևով, այն թույ լատ րե լի չի
դարձ նում։ Ընդ հա կա ռա կը՝ այն ձեռք է բե րում
ան հան դուր ժո ղա կան, ա նօ րի նա կան և ան բա -
րո յա կան բնույթ:7

Երկ րորդ տե սա կե տի կողմ նա կից նե րը հան -
դես են գա լիս հա կա փաս տար կով, ըստ ո րի՝ ա -
ռա ջին տե սու թյու նը ի դեա լա կան է ու դեկ լա րա -
տիվ և չի կա րող հա մա պա տաս խա նել ժա մա -
նա կա կից աշ խար հի ի րո ղու թյուն նե րին։ Ի հար -
կե, պետք է հի շել, որ քննչա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րը կա տար վում են օ րեն քով սահ ման -
ված կար գով, սա կայն գործ նա կա նում մեծ ծա -
վա լի աշ խա տան քը, ժա մա նա կի սղու թյու նը,
հան ցա գոր ծու թյան հետ աշ խա տան քը միշտ չէ,
որ թույլ է տա լիս կի րա ռել օ րի նա կե լի հնարք -
ներ8։ Ա ռա ջին նե րից մե կը, ով բարձ րաց րել է
խա բեու թյան թույ լատ րե լիու թյան հար ցը, ե ղել
է Ռ.Ս. Բել կի նը, ով նշում էր,որ այն պայ ման նե -
րը, ո րոն ցում այ սօր աշ խա տում են վա րույթ ի -
րա կա նաց նող մար մին նե րը, ի րա պես էքստ րե -
մալ (ար տա կարգ) են: Բա ցի գեր ծան րա բեռն -
վա ծու թյու նից և ժա մա նա կի մշտա պես առ կա
սղու թյու նից` հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա -
հայտ ման դեմ մոլի պայքար է գնում հան ցա -
վոր աշ խար հի կող մից: Այդ իսկ պատ ճա ռով
ան թույ լատ րե լի է քննի չին զրկել ցան կա ցած
տակ տի կա կան մի ջո ցից (հնար քից), որն ուղղ -
ված է հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րին, միայն
այն պատ ճա ռով, որ այն (տակ տի կան մի ջո ցը)
կա րող է կաս կած ա ռա ջաց նել «բա րո յա կան
մաք րու թյան» վե րա ցա կան պատ կե րա ցում նե -
րի մա սին:9

Բել կի նը, ով ա ռա ջինն է խո սել խա բե լու -
թյան թույ լատ րե լիու թյան մա սին, մատ նան շել է
նաև դրա բա ցար ձակ ան թույ լատ րե լիու թյան
դեպ քե րը, երբ դա ոչն չով չի կա րող ար դա րաց -
վել։ Այս պես՝ խա բեու թյու նը կհա մար վի ա նօ րի -
նա կան հետևյալ դեպ քե րում.

1. Քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի են թարկ -
վող ան ձի ի րա վա կան ան տեղ յա կու թյան
դեպ քում (իր ի րա վունք նե րի և պար տա -
կա նու թյուն նե րի ան տեղ յա կու թյան, իր
գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևանք նե րի մա -
սին սխալ պատ կե րա ցում նե րի դեպ քում),

2. Գի տակ ցա բար ան ձին տրված խոս տում -
նե րի դեպ քում,

3. Կեղծ ված ա պա ցույց նե րի դեպ քում,
4. Քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի են թարկ -

վող ան ձի մոտ հո գե կան և այլ ա րատ -
նե րի առ կա յու թյան դեպ քում,

5. Ան ձի ա ռեղծ վա ծա յին և կ րո նա կան նա -
խա պա շար մունք նե րը հաշ վի առ նե լու
դեպ քում:10

Գիտ նա կան նե րի մի խումբ էլ հակ ված է
այն կար ծի քին, որ ի րա վա պահ գոր ծու նեու թյու -
նը պետք է ու նե նա բա րո յա կան սկիզբ: Այն չի
կա րող և չպետք է հա կա սու թյուն նե րի մեջ մտնի
բա րո յա կա նու թյան պա հանջ նե րի հետ, և ե թե
խո րա ման կու թյան տակ նկա տի է առն վում
նպա տա կի հե տապն դու մը խա բեու թյան ճա նա -
պար հով,ա պա բնա կան է, որ չի կա րող խոսք
լինել «խո րա մանկ» մե թոդ նե րի կի րառ ման մա -
սին նախ նա կան քննու թյան ըն թաց քում ու դա -
տա րա նում,նույ նիսկ այն դեպ քում,երբ նմա նա -
տիպ մե թոդ նե րը կօգ նեն ի րա կա նու թյան բա -
ցա հայտ մա նը: Դ րանք պետք է ճա նա չել ան -
թույ լատ րե լի՝ մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն -
նե րի բա րո յա կան սկզբունք նե րի տե սանկ յու -
նից, քա նի որ դրանք վկա յում են ան ձի նկատ -
մամբ նվա զա գույն հար գան քի բա ցա կա յու թյան
մա սին: 

Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քրեա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 164-րդ հոդ վա ծի 4-
րդ մա սը սահ մա նում է. «Քնն չա կան գոր ծո ղու -
թյուն ներ կա տա րե լիս ան թույ լատ րե լի է բռնու -
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թյան, սպառ նա լիք նե րի և այլ ա նօ րի նա կան մի -
ջոց նե րի կի րա ռու մը, ո րոնք կա րող են ան ձանց
կյան քի և ա ռող ջու թյան հա մար վտանգ ստեղ -
ծել»:11 «Այլ ա նօ րի նա կան մի ջոց ներ» հաս կա -
ցու թյու նը չի մեկ նա բան վում ՌԴ քրեա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քով: Այդ պես՝ կա րե լի է
են թադ րել, որ ՌԴ քր.դատ օ րենս գիր քը այդ -
պի սի ան թույ լատ րե լի, ա նօ րի նա կան մի ջոց նե -
րից է հա մա րում խա բեու թյու նը, քան զի այն,
ըստ էու թյան, չի հա մա պա տաս խա նում դա տա -
վա րու թյան սկզբունք նե րին, նպա տա կա նե րին
ու խնդիր նե րին: Սա կայն, մյուս կող մից, ՌԴ
քր.դատ օ րենսգր քում ա նօ րի նա կան մի ջոց նե -
րի դա սա կարգ ման մեջ «խա բեու թյուն» հաս -
կա ցու թյու նը չի հան դի պում, և հաշ վի առ նե լով
այդ փաս տը՝ քննի չը ի րա վա սու է կա տա րե լու
այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց հա մար լիա -
զոր ված է Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենք նե րով: 

Ադր բե ջա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 15-րդ հոդ վա ծը
սահ մա նում է. «...ար գել վում է բռնու թյամբ,
սպառ նա լի քով, խա բեու թյամբ և ի րա վունք նե -
րը ոտ նա հա րող այլ ա նօ րի նա կան մի ջոց նե րի
կի րառ մամբ ցուց մունք վերց նել տու ժո ղից, կաս -
կած յա լից կամ մե ղադր յա լից, ինչ պես նաև քրեա -
կան դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցող այլ ան -
ձան ցից»:12

Այս տեղ խոս քը միայն ցուց մունք վերց նե -
լիս խա բեու թյան կի րառ ման ան թույ լատ րե լիու -
թյան մա սին և կա րե լի է են թադ րել, որ մյուս
քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի դեպ քում որ պես
տակ տի կա կան մի ջոց խա բեու թյու նը կի րա ռե լը
ար գել ված չէ: Բա ցի այդ, տվյալ օ րեն քի նոր մը
չի ման րա մաս նում, թե որ տե սա կի խա բեու -
թյունն է ար գել վում՝ ակ տիվ, թե՞ պա սիվ:

Նի դեր լանդ նե րի թա գա վո րու թյան Վե րաքն -
նիչ դա տա րա նը Guida Quint and Van den Brink
& Co 1990 գոր ծով ար գե լել է քննիչ նե րին քննչա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ ի րա կա նու -
թյու նը խե ղաթ յու րող կեղծ հայ տա րա րու թյուն -

ներ ա նել և կեղծ խոս տում ներ տալ ան ձից հան -
ցան քի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վու թյուն ստա -
նա լու նպա տա կով:13

ԱՄՆ Ի լի նոյս և Օ րե գոն նա հանգ նե րում
ար գել վել է խա բեու թյամբ տակ տի կա կան
հնարք նե րի կի րա ռու մը ան չա փա հաս նե րի
նկատ մամբ, սա կայն դրա կի րա ռու մը, այ նուա -
մե նայ նիվ, օ րենսդ րո րեն ար գել ված չէ 50 նա -
հանգ նե րում:14 Դ րան գու մա րած, ԱՄՆ մի շարք
նա հանգ նե րի Գե րա գույն դա տա րան նե րը ի -
րենց նա խա դե պա յին ո րո շում նե րում թույ լատ -
րել են քննիչ նե րի կող մից խա բեու թյան կի րա -
ռու մը: Այս պես՝ Oregon v. Mathiason ԱՄՆ Գե -
րա գույն դա տա րա նը թույ լատ րել է քննիչ նե րին
խա բեու թյամբ պնդել, որ կաս կած յա լի մատ նա -
հետ քե րը հայտ նա բեր վել են հան ցան քի վայ -
րում այն դեպ քում, երբ նման բան ի րա կա նում
տե ղի չի ու նե ցել:15

Commonwealth v Gallet-ի գոր ծով Մա սա -
չու սեթ սի Գե րա գույն դա տա րա նը հաս տա տել է
ամ բաս տան յա լի խոս տո վա նու թյան օ րի նա կա -
նու թյու նը: Սա կայն, ամ բաս տան յա լը պնդում
էր, որ ի րեն հար ցաքն նող նե րը ճիշտ չեն ներ -
կա յաց րել գոր ծի հետ կապ ված ա պա ցույց նե րի
բո վան դա կու թյու նը և կեղծ ե րաշ խիք ներ են
տվել, ո րի արդ յուն քում ամ բաս տան յա լը ինք -
նա խոս տո վա նա կան ցուց մունք է տվել16:

1969 թվա կա նին Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա -
հանգ նե րի Գե րա գույն դա տա րա նը Frazier v.Cupp 
գոր ծով հաս տա տել է քննի չի կող մից տակ տի -
կա կան հնար քի՝ խա բեու թյան մի ջո ցով ձեռք -
բեր ված ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լիու թյան
փաս տը: Այս գոր ծով Գե րա գույն դա տա րա նը
հաս տա տել է ամ բաս տան յա լի խոս տո վա նա -
կան ցուց մուն քի օ րի նա կա նու թյու նը, ո րը քննի -
չի կեղծ հայ տա րա րու թյան արդ յունքն էր այն
մա սին, թե իր հան ցա կի ցը խոս տո վա նա կան
ցուց մունք է տվել: Սույն գոր ծով Գե րա գույն դա -
տա րա նը ար ձա նագ րել է, որ քննի չի կող մից
խա բեու թյամբ ար ված տակ տի կա կան հնար քը,
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այ նուա մե նայ նիվ, կապ ու նի գոր ծի բնույ թի
հետ, սա կայն այն չի կա րող «այլ կերպ» ազ դել
ամ բաս տան յա լի կա մա վոր ձևով խոս տո վա նու -
թյան վրա, և չի կա րող այդ փաս տը դարձ նել
ա նըն դու նե լի ու ա նօ րի նա կան: 

Կարևոր է ընդգ ծել Գե րա գույն դա տա րա -
նի հետևյալ սահ մա նու մը՝ «այլ կերպ ազ դել կա -
մա վոր ձևով խոս տո վա նու թյան վրա», ին չը
նշա նա կում է, որ ե թե սուբ յեկ տի ի րա վունք նե -
րը հարգ վել են, այ սինքն՝ 

1) ե թե քննի չի կող մից չի ե ղել ու ժի կի րառ -
ման կամ ան խու սա փե լի վնա սա կար հետևանք -
նե րի ա ռա ջաց ման սպառ նա լիք, 

2) ե թե չի ե ղել պա տի ժը մեղ մաց նե լու խոս -
տում,

3) ե թե քննի չը քննչա կան գոր ծո ղու թյուն -
ներն ի րա կա նաց նե լիս ղե կա վար վել է դա տա -
րան նե րի կող մից սահ ման ված կար գով, ա պա
խա բեու թյու նը որ պես տակ տի կա կան մի ջոց չի
կա րող վտան գի տակ դնել ինք նա խոս տո վա -
նու թյան օ րի նա կա նու թյան հար ցը:17

People v. Thomas գոր ծով Նյու Յոր քի Վե -
րաքն նիչ դա տա րա նը հան գել է այն ո րոշ ման,
որ քննիչ նե րի կող մից կի րառ ված տակ տի կա -
կան հնար քի արդ յուն քում իր ման կա հա սակ ե -
րե խա յի սպա նու թյան մեջ կաս կած վող հոր ինք -
նա խոս տո վա նա կան ցուց մուն քը կա մա վոր չէ,
քան զի նրանք սուտ տե ղե կու թյուն ներ են տրա -
մադ րել կաս կած յա լին այն մա սին, որ իր ե րե -
խան ողջ է, և նրա կնո ջը սույն գոր ծով պետք է
մե ղադ րանք ա ռա ջադր վի: Արդ յուն քում հայ րը
ինք նաս պա նու թյան փորձ էր կա տա րել: Վե -
րաքն նիչ դա տա րա նը վճռեց, որ խա բեու թյամբ
զու գորդ վող տակ տի կա կան հնարք ներն ան -
թույ լատ րե լի են, քան զի ուղղ ված են ան ձի կամ -
քին հա կա ռակ:18

ԱՄՆ Նյու Յորք նա հան գում այժմ քննարկ -
վում է օ րեն քի մի նա խա գիծ, հա մա ձայն ո րի՝
քննիչ նե րին արգ վե լե լու է օգ տա գոր ծել խա -
բեու թյու նը որ պես տակ տի կա կան մի ջոց քննչա -

կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ: Դա ել նում
է այն դիր քո րո շու մից, որ տվյալ տակ տի կա -
կան մի ջո ցի կի րա ռու մը քննչա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րի ժա մա նակ կա րող է հան գեց նել ոչ
կա մա վոր խոս տո վա նու թյան: Տվ յալ հան գա -
մանքն ա նըն դու նե լի է, քան զի պատ շաճ կեր -
պով քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թացքն
ա պա հո վե լու և ան ձի ինք նա խոս տո վա նա կան
ցուց մունքն ա պա հո վե լու հա մար քննիչ նե րը
պար տա վոր են՝

1) Ա պա հո վել, որ պես զի սուբ յեկ տի ի րա -
վունք նե րը չխախտ վեն:

2) Խու սա փել ու ժի կի րա ռու մից, դրա կի -
րառ ման սպառ նա լի քից և ան խու սա փե լի վնա -
սա կար հետևանք ներ ա ռա ջաց նե լու սպառ նա -
լի քից:

3) Խու սա փել պա տի ժը մեղ մաց նե լու խոս -
տում նե րից:

4) Անց կաց նել քննչա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րը դա տա րան նե րի կող մից սահ ման ված կար -
գով:19

Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ կար ծում ենք, որ խա -
բեու թյու նը՝ որ պես տակ տի կա կան մի ջոց հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման արդ յու նա -
վետ մի ջոց նե րից մեկն է, սա կայն դրա կի րա -
ռու մը չպետք է լի նի ան սահ մա նա փակ: Հարկ է
ընդգ ծել Բա խի նի հետևյալ խոս քե րը. «Ի րա -
կան խա բեու թյու նը օգ տա գործ վել և օգ տա -
գործ վե լու է քննիչ նե րի կող մից որ պես տակ տի -
կա կան հնարք, և պետք է ա ռանձ նաց նել ու
ար գե լել այն խա բեու թյու նը, ո րը հա կա սում է
քրեա դա տա վա րա կան ի րա վուն քի սկզբունք նե -
րին ու նպա տակ նե րին»:20 Այ սինքն՝ խա բեու -
թյու նը չպետք է հա կա սի ան ձի կամ քին, չպետք
է հիմն ված լի նի ան ձի՝ իր ի րա վունք նե րի և
պար տա կա նու թյուն նե րի ան տեղ յա կու թյան, կեղծ
ա պա ցույց նե րի, ու ժի, դրա կի րառ ման սպառ -
նա լի քի, սուտ խոս տում նե րի, ան ձի մտա վոր և
հո գե կան ա րատ ներ ու նե նա լու դեպ քում:
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17 Law School Case Brief. Frazier v. Cupp - 394 U.S. 731, 89 S. Ct. 1420 (1969). հղում՝https://www.lexisnexis.com/en-
us/lawschool/pre-law/how-to-brief-a-case.page.

18 Law School Case Brief. People v. Thomas - 729 P.2d 972. Հղում՝ https://www.lexisnexis.com/en-us/lawschool/pre-law/how-
to-brief-a-case.page.

19 Should Investigators Be Allowed To Lie About Evidence To A Subject During Interrogation? Հղում՝
https://reid.com/resources/whats-new/2019-should-investigators-be-allowed-to-lie-about-evidence-to-a-subject-during-in-
terrogation.

20 Б. В. Якимчук. Обман как тактическое средство при производстве следственных (розыскных) действии с участием
иностранцев, ст. 12.



3.Խոստ ման էս տո պել (Promissory estop-
pel) սկզբուն քի նշա նա կու թյու նը

Սույն հա մա տեսք տում անհ րա ժեշտ է ա -
ռանձ նաց նել հետևյալ հաս կա ցու թյուն նե րը՝ 

3.1 Խոս տում
Խոս տու մը ո րո շա կի ձևով գոր ծե լու, ինչ-որ

գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու կամ ինչ-որ գոր ծո -
ղու թյուն կա տա րե լուց ձեռն պահ մնա լու մտադ -
րու թյան դրսևո րում է:21 Խոս տու մը կա րող է լի -
նել հստակ կամ են թադր յալ: Քրեա դա տա վա -
րա կան ի րա վուն քում հստակ ձևով խոս տու մը
դրսևոր վում է, երբ քննի չը հստակ կեր պով կաս -
կած յա լին կամ մե ղադր յա լին բա րեն պաստ արդ -
յուն քի հաս նե լու ե րաշ խիք է տա լիս: Օ րի նակ՝
քննի չը խոս տում է տա լիս պա տի ժը մեղ մաց նե -
լու վե րա բեր յալ, ե թե մե ղադր յա լը ինք նա խոս -
տո վա նա կան ցուց մունք տա: Են թադր յալ խոս -
տու մը դրսևոր վում է, երբ քննի չը խոս տում է
տա լիս ա վե լի նուրբ, քո ղարկ ված ձևով: Օ րի -
նակ՝ երբ քննի չը իր են թադր յալ խոս տու մը ձևա -
կեր պե լիս օգ տա գոր ծում է «ա վե լի բա րեն պաստ
կլի ներ», «ինք նա խոս տո վա նու թյու նը կամ հան -
ցա գոր ծու թյան վե րա բեր յալ փաս տա կան հան -
գա մանք նե րը ման րա մաս նե լը լավ գա ղա փար
է» և նմա նա տիպ բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ:22

Այս տեղ խոս տու մը դրսևոր վում է վեր բալ ( բա -
նա վոր) ե ղա նա կով և չի ու նե նում ա ռար կա յա -
կան ձև, օ րի նակ, հա մա գոր ծակ ցու թյան վա -
րույ թը: Արդ յո՞ք քննի չի կեղծ խոս տու մը ակ տիվ
խա բեու թյան դրսևո րում է: Կեղծ խոս տու մը ա -
պա գա յի հետ կապ ված հան գա մանք նե րի կեղծ
հա ղոր դում ներն են:23 Ս րա նից կա րե լի է են -
թադ րել, որ կեղծ խոս տու մը գի տակց ված ի րա -
կա նու թյան, ա պա գա յում տե ղի ու նե ցող ի րա -
դար ձու թյուն նե րի խե ղաթ յուր ման դրսևո րումն
է, ին չը հա մա պա տաս խա նում է ակ տիվ խա -
բեու թյան պա հանջ նե րին, քան զի ակ տիվ խա -

բեու թյու նը ճշմար տու թյան ու ի րա կա նու թյան
գի տակց ված ա ղա վա ղումն է: 

3.2 Էս տո պել 
Էս տո պե լը ի րա վա կան սկզբունք է, ո րի հա -

մա ձայն` ան ձը զրկվում է ա ռար կու թյուն (պա -
հանջ) ներ կա յաց նե լու կամ ո րո շա կի փաս տե րի
վրա հիմն վե լու ի րա վուն քից: Օ րի նակ` քա ղա -
քա ցիա կան հայց վո րը տեղ յակ է դա տա վո րին
բա ցար կե լու հիմ քե րի մա սին, սա կայն հրա ժար -
վում է դա տա վո րին ինք նա բա ցար կի միջ նոր -
դու թյուն ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան ի րա -
վուն քից: Էս տո պե լի կա նո նի հա մա ձայն` քա -
ղա քա ցիա կան հայց վո րը նա խոր դող վար քագ -
ծի, այն է` դա տա վո րին բա ցար կե լու ի րա վուն -
քից հրա ժար վե լու հետևան քով զրկվում է դա -
տա վո րի ա նա չա ռու թյան հիմ քով դա տա կան
ակ տը բո ղո քար կե լու ի րա վուն քից24:

3.3 Խոստ ման էս տո պել (Promissory estop-
pel) 

Սա ի րա վա կան սկզբունք է, ո րի հա մա -
ձայն` խոս տումն օ րի նա կան ուժ ու նի`

ա. նույ նիսկ ե թե այն տրվել է ա ռանց պաշ -
տո նա կան քննարկ ման,

բ.  երբ խոս տա ցո ղը խոս տում է տվել խոս -
տում ստա ցող ան ձին: Խոս տում ստա ցող անձն
ի րա վունք ու նի նաև ա պա վի նել այդ խոստ մա -
նը հե տա գա յում վնաս կրե լու դեպ քում։25

Խոստ ման էստ ոպել ձևա վոր վում է այն
դեպ քում, երբ ան ձը մյուս կող մի հա մե մատ ան -
բա րե խիղճ ա ռա վե լու թյուն ձեռք բե րե լու նպա -
տա կով խոս տում է տա լիս և զրկ վում է այդ ա -
ռա վե լու թյու նը օգ տա գոր ծե լու ի րա վուն քից: 

Խոստ ման էս տո պե լը նա խա տես ված է խոս -
տա ցո ղին խան գա րե լու հա մար, որ պես զի նա
չկա րո ղա նա խու սա փել իր հիմ նա րար խոստ -
ման կա տա րու մից կամ այն ի րա վա բա նո րեն
հաս տա տե լուց։ 
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21 Legal dictionary. Հղում՝
https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=1637#:~:text=1)%20n.,item)%20for%20the%20other%20promise.&text=
2)%20v.%20to%20make%20a,make%20a%20payment%20or%20delivery.

22 Margaux Joselow Promise-Induced False Confessions: Lessons from Promises in Another Context, p. 1683.
23 Юлия Малышева.Ответственность за преступления в сфере экономики, совершаемые путем обмана, по уголовному

праву России, ст. 9.
24 Արթուր Ղամբարյան.Սուբյեկտիվ իրավունքից հրաժարումը և իրավաչափության պայմանները, Օրինականություն

N91 2016, էջ 26:
25 Law Shelf.Promissory Estoppel as a Substitute for Consideration.
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Խոստ ման էս տո պե լի սկզբուն քը Միաց յալ
Նա հանգ նե րում և այլ երկր նե րում օ րեն քի մի
մասն է, թեև օ րենք նե րի ճշգրիտ ի րա վա կան
պա հանջ նե րը տար բեր վում են ոչ միայն երկր -
նե րի, տար բեր ի րա վա հա մա կար գե րի միջև,
այլև նույն երկ րի սահ ման նե րում գտնվող նա -
հանգ նե րի միջև26: Օ րի նակ` Ա-ն, են թադ րե լով,
որ ու նի կնքված պայ մա նա գիր,պար տա վոր վում
է ի րա կա նաց նել տան վե րա նո րո գում, ո րից հե -
տո վա ճա ռել այն` պայ մա նով, որ վա ճառ քից
ստաց ված գու մա րի 10%-ը պետք է ստա նա որ -
պես պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման վար -
ձատ րու թյուն: Ել նե լով տվյալ հան գա ման քից`
Ա-ն վար ձում է շի նա րար ներ տան վե րա նո րոգ -
ման հա մար` խոս տա նա լով` տու նը վա ճառ վե -
լու դեպ քում նրան ցից յու րա քանչ յու րին կտա
տվյալ գոր ծար քից իր ստաց ված շա հույ թի 10%-
ը: Բնա կա րա նը վե րա նո րոգ վում ու վա ճառ վում
է, և Ա-ն ստա նում է պայ մա նագ րով նա խա -
տես ված իր շա հույ թը (վար ձատ րու թյու նը): Կարճ
ժա մա նակ անց պարզ վում է, որ նախ կի նում
կնքված ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ -
մա նա գի րը իր մեջ պա րու նա կում է այն պի սի
սխալ, ին չը բե րում է պայ մա նագ րի ան վա վե -
րու թյան: Նման պայ ման նե րում Ա-ն հրա ժար -
վում է շի նա րար նե րին տալ խոս տաց ված գու -
մա րը: Ըստ promissory estoppel-ի կա նոն նե րի`
շի նա րար ներն ի րա վունք ու նեն ստա նալ ի րենց
խոս տաց ված գու մա րը:

3.4 Դա տա խա զա կան խոստ ման էս տո -
պե լի (Promissory estoppel of a prosecutor)
սկզբուն քի էու թյու նը:

Սա խոստ ման էս տո պել (promissory estop-
pel) ի րա վա կան սկզբուն քի մաս նա վոր դրսևո -
րումն է: Դա տա խա զա կան խոստ ման էս տո -
պե լը կի րառ վում է հիմ նա կա նում անգ լո սաք -
սո նա կան ի րա վա կան հա մա կար գում: Այս
սկզբուն քի էու թյու նն այն է, որ որ պես խոս -
տում տվող սուբ յեկտ հան դես է գա լիս դա տա -
խա զը: Այ սինքն՝ դա տա խա զը, ցան կա նա լով
մյուս կող մի հա մե մատ ան բա րե խիղճ ա ռա վե -
լու թյուն ձեռք բե րել, խոս տում է տա լիս՝ ձևա վո -
րե լով էս տո պել:

Ու շագ րավ է Commonwealth of Pennsylvania
v. Cosby գոր ծով Փեն սիլ վա նիա յի Գե րա գույն
դա տա րա նի հայտ նած դիր քո րո շու մը՝ կապ ված
դա տա խա զա կան խոստ ման հետ: Մաս նա վո -
րա պես, Փեն սիլ վա նիա յի Գե րա գույն դա տա -
րա նը ընդգ ծել է, որ խոստ ման էս տո պել առ կա
է՝

1) Երբ խոս տա ցո ղը որ դեգ րել է այն պի սի
վար քա գիծ, ին չը դրդել է հա կա ռակ կող մին
գոր ծե լու տրված խոստ մա նը հա մա պա տաս -
խան:

2) Տու ժող կող մը պետք է ա պա ցու ցի, որ
ցու ցա բե րել է խոստ մա նը հա մա պա տաս խան
վար քա գիծ: 

3) Տու ժող կող մը պետք է ա պա ցու ցի, որ
ա նար դա րու թյուն կա ռա ջա նար, ե թե չկա տար -
վեր գոր ծո ղու թյու նը դրդող ե րաշ խի քը (խոս -
տու մը): 

Դա տա րա նը նշել է նաև, որ դա տա խազ -
նե րը կա րող են կաշ կանդ ված լի նել ի րենց խոս -
տում նե րով և ո րո շում նե րով, ո րոնք պետք է
հա մա պա տաս խա նեն ար դա րու թյան հիմ նա -
րար սկզբունք նե րին: Դա տա խազ նե րը, պայ -
մա նա վոր ված լի նե լով ի րենց ե զա կի դե րով
քրեա կան ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գում,
կաշ կանդ ված են ի րենց խոս տում նե րով հատ -
կա պես այն դեպ քում, երբ այդ խոս տում նե րի
վրա են հիմն վում ամ բաս տան յալ նե րը: Օ րի -
նակ՝ երբ դա տա խա զի կող մից քրեա կան հե -
տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին խոս տու մը
ներ կա յաց վում է որ պես բա ցար ձակ և վերջ նա -
կան ո րո շում կամ հայ տա րար վում է այն պես,
որ դրդում է մե ղադր յա լին գոր ծել դա տա խա զի
կող մից տրված խոստ մա նը հա մա պա տաս խան:
Այս դեպ քում դա տա խա զի խոս տու մը կա րող է
հիմք հան դի սա նալ հե տա գա յում ամ բաս տան -
յա լի դեմ քրեա կան հե տապն դում հա րու ցե լը
մեր ժե լու հա մար27: 

Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ կար ծում ենք, որ վա -
րույթ ի րա կա նաց նող մար մի նը պետք է կաշ -
կանդ ված լի նի իր խոս տում նե րով, քան զի այդ
խոս տում նե րի վրա օբ յեկ տի վո րեն կա րող է
հիմն վել կաս կած յա լը, մե ղադր յա լը և ա պա վի -
նե լով այդ խոս տում նե րի բա րեն պաստ արդ -
յունք նե րին՝ կա րող է տալ խոս տո վա նա կան Օ
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26 Anthony Battle. What is promissory estoppel?.Կայքի հղում՝ https://www.investopedia.com/terms/p/promissory_estoppel.asp
27 Pennsylvania v. Cosby and “promissory estoppel”, Lawrence B. Ebert).



ցուց մունք: Բա ցի այդ, կար ծում ենք, որ խոս -
տու մը պետք է ու նե նա ֆոր մալ (ձևա կան) ամ -
րագ րում, ինչ պես օ րի նակ՝  հա մա գոր ծակ ցու թյան
վա րույ թի շրջա նա կում ար դա րա դա տու թյան
հետ կնքվող պայ մա նա գի րը:

Եզ րա հան գում: Խոս տու մը կա րող է լի նել
հստակ կամ են թադր յալ: Քրեա դա տա վա րա -
կան ի րա վուն քում հստակ ձևով խոս տու մը
դրսևոր վում է, երբ քննի չը հստակ կեր պով կաս -
կած յա լին կամ մե ղադր յա լին բա րեն պաստ արդ -
յուն քի հաս նե լու ե րաշ խիք է տա լիս: Են թադր -
յալ խոս տու մը դրսևոր վում է, երբ քննի չը խոս -
տում է տա լիս ա վե լի նուրբ, քո ղարկ ված ձևով:
Խոստ ման էստ ոպել ձևա վոր վում է այն դեպ -
քում, երբ ան ձը մյուս կող մի հա մե մատ ան բա -
րե խիղճ ա ռա վե լու թյուն ձեռք բե րե լու նպա տա -

կով խոս տում է տա լիս և զրկ վում է այդ ա ռա -
վե լու թյու նը օգ տա գոր ծե լու ի րա վուն քից: Դա -
տա խա զա կան խոստ ման էս տո պել սկզբուն քի
էու թյու նը այն է, որ որ պես խոս տում տվող սուբ -
յեկտ հան դես է գա լիս դա տա խա զը։ Վա րույթ
ի րա կա նաց նող մար մի նը պետք է կաշ կանդ -
ված լի նի իր խոս տում նե րով, քան զի այդ խոս -
տում նե րի վրա օբ յեկ տի վո րեն կա րող է հիմն -
վել կաս կած յա լը, մե ղադր յա լը և ա պա վի նե լով
այդ խոս տում նե րի բա րեն պաստ արդ յունք նե -
րին՝ կա րող է տալ խոս տո վա նա կան ցուց մունք:
Բա ցի այդ, կար ծում ենք, որ խոս տու մը պետք է
ու նե նա ֆոր մալ (ձևա կան) ամ րագ րում, օ րի -
նակ, հա մա գոր ծակ ցու թյան վա րույ թի շրջա նա -
կում ար դա րա դա տու թյան հետ կնքվող պայ -
մա նա գի րը:
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1. Նե րա ծու թյուն
Ժա մա նա կա կից տնտե սու թյու նը հիմն ված

է տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի օգ տա -
գործ մամբ տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան մի ջո ցով
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա -
նաց նե լու գա ղա փա րի վրա: Տն տես վա րող սուբ -
յեկտ նե րի կող մից մշակ վող տվյալ նե րի մե ծա -
մաս նու թյու նը կազ մում են անձ նա կան տվյալ -
նե րը, ա ռանց ո րոնց հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց -
նել առ ցանց վճա րում ներ, մա տու ցել ծա ռա յու -
թյուն ներ, կան խա տե սել հա ճա խորդ նե րի վար -
քա գի ծը։ Անձ նա կան տվյալ նե րը դար ձել են
նաև ա ռանց քա յին ռե սուրս մար քե թին գի արդ -
յու նա վե տու թյունն ա պա հո վե լու տե սանկ յու նից1:
Նկա տի ու նե նա լով տվյալ նե րի, ինչ պես նաև
թվա յին տեխ նո լո գիա նե րի կարևո րու թյու նը`
տնտե սու թյան ներ կա յիս մո դե լը կոչ վում է թվա -
յին կամ «տվյա լա հեն տնտե սու թյուն»2:

Հաշ վի առ նե լով անձ նա կան տվյալ նե րի
ին տեն սիվ օգ տա գոր ծու մը թվայ նաց ման դա -
րաշր ջա նում՝ դրանց տի րա պե տող ան ձինք կա -
րող են դառ նալ կի բեր հար ձա կում նե րի զոհ, ո -
րոնց պա րա գա յում կի բեր հան ցա գոր ծը կա րող
է ար գե լա փա կել հա սա նե լիու թյու նը տվյալ նե -
րին՝ դրանց դի մաց պա հան ջե լով դրա մա կան
փոխ հա տու ցում: Ա վե լին՝ տնտես վա րող սուբ -
յեկտ նե րի անզ գու շու թյան հետևան քով կա րող
է տե ղի ու նե նալ անձ նա կան տվյալ նե րի ար -
տա հոսք: Բա ցի այդ, տնտես վա րող սուբ յեկ տը
կա րող է չու նե նալ անձ նա կան տվյալ նե րի մշակ -
ման հստակ ռազ մա վա րու թյուն, ո րի արդ յուն -
քում հա մա կար գա յին մի ջո ցա ռում ներ չձեռ -
նարկ վեն տվյալ նե րի սուբ յեկտ նե րի ի րա վունք -
նե րը պաշտ պա նե լու հա մար։ 

Վե րոնշ յալ վտանգ նե րի հա մա տեքս տում
ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը, հան ձինս «Անձ նա կան
տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ -
րեն քի (այ սու հետ՝ Օ րենք) 19-րդ հոդ վա ծի՝ նա -
խա տե սում է անձ նա կան տվյալ նե րը մշա կե լու
ըն թաց քում անվ տան գու թյան ա պա հով ման մի -
ջոց ներ կի րա ռե լու պար տա վո րու թյուն։ Արդ յո՞ք
ՀՀ ի րա վուն քը տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րին
և ո լոր տը կար գա վո րող մարմ նին տրա մադ րում
է արդ յու նա վետ գոր ծի քա կազմ՝ քննարկ վող ո -
լոր տում անվ տան գա յին մար տահ րա վեր նե րին
դի մագ րա վե լու հա մար։ Արդ յո՞ք ո լոր տի ի րա -
վա կար գա վո րումն օժտ ված է բա վա կա նա չափ
ճկու նու թյամբ տեխ նո լո գիա կան զար գա ցում -
նե րին և փո փո խու թյուն նե րին ա դապ տաց վե լու
հա մար։ Եվ արդ յո՞ք ՀՀ ի րա վունքն ա պա հո -
վում է անձ նա կան տվյալ նե րի անվ տան գու թյան
արդ յու նա վետ մե խա նիզմ ներ՝ դե պի ՀՀ ձեռ -
նար կա տի րա կան նպա տակ նե րով տվյալ նե րի
անդր սահ մա նա յին փո խանց ման հա մար։ Սրանք
այն հար ցերն են, որ ա ռա ջա նում են թվա յին
հա սա րա կու թյան և «տվյա լա հեն» տնտե սու -
թյան պայ ման նե րում։ 

Հաշ վի առ նե լով քննարկ վող թե մա յի վե -
րա բեր յալ ՀՀ ի րա վուն քում դոկտ րի նալ վեր լու -
ծու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը՝ սույն հոդ վա -
ծը, նախևա ռաջ, կոչ ված է բա ցա հայ տե լու անձ -
նա կան տվյալ ներ մշա կե լու անվ տան գու թյան
հաս կա ցու թյու նը և դրա նշա նա կու թյու նը (2):
Այ նու հետև, հոդ վա ծը նպա տակ է հե տապն դում
վեր լու ծել անձ նա կան տվյալ ներ մշա կե լու ան -
վտան գու թյան ի րա վա կան հիմ նախն դիր նե րը,
ո րոնք առ կա են ՀՀ օ րենսդ րու թյան մեջ (3):
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1 HAUCAP, Justus, «Competition and Competition Policy in a Data-Driven Economy», Intereconomics, 2019, p. 207.
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2. Անձ նա կան տվյալ ներ մշա կե լու ան -
վտան գու թյան հաս կա ցու թյու նը և նշա նա կու -
թյու նը 

2.1. Անձ նա կան տվյալ ներ մշա կե լու ան -
վտան գու թյան հաս կա ցու թյու նը

Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի բնա -
գա վա ռում «անվ տան գու թյու նը» բա ցար ձակ
հաս կա ցու թյուն չէ և պետք է սահ ման վի՝ ել նե -
լով ո րո շա կի չա փա նիշ նե րից3: Նախևա ռաջ,
անձ նա կան տվյալ նե րի մշակ ման անվ տան գու -
թյու նը են թադ րում է տա րաբ նույթ մի ջո ցա ռում -
նե րի ի րա կա նա ցում ո րո շա կի ռիս կե րի զսպման
նպա տա կով։ Այդ ռիս կերն ա նուղ ղա կի կեր -
պով սահ ման ված են Օ րեն քի 19–րդ հոդ վա ծի
2–րդ մա սով։ Այդ պի սիք են՝ տվյալ նե րի պա -
տա հա կան կո րուս տը, տե ղե կատ վա կան հա -
մա կար գեր ա նօ րի նա կան մուտք գոր ծե լը, անձ -
նա կան տվյալ նե րի ա նօ րի նա կան օգ տա գոր -
ծու մը, ձայ նագ րու մը, ոչն չա ցու մը, վե րա փո խու -
մը, ու ղե փա կու մը, կրկնօ րի նա կու մը, տա րա ծու -
մը, ինչ պես նաև այլ մի ջամ տու թյուն նե րը: 

Ո րոշ դեպ քե րում անձ նա կան տվյալ նե րի
մշակ ման անվ տան գու թյան կա նոն նե րը խախ -
տե լը կա րող է հան գեց նել մաս նա վոր կյան քի
ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քի խախտ ման:
Z v. FINLAND գոր ծով ՄԻԵԴ-ը ար ձա նագ րել է,
որ անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյու նը
հիմ նա րար նշա նա կու թյուն ու նի ան ձի՝ Կոն -
վեն ցիա յի 8-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված
անձ նա կան և ըն տա նե կան կյան քը հար գե լու
ի րա վուն քից օգտ վե լու հա մար: Հետևա բար,
ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը պետք է հա -
մա պա տաս խան ե րաշ խիք ներ նա խա տե սի՝
կան խե լու հա մար անձ նա կան ա ռող ջա պա հա -
կան տվյալ նե րի ցան կա ցած հա ղոր դում կամ
բա ցա հայ տում, ո րը կա րող է հա կա սել Կոն -
վեն ցիա յի 8-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ե րաշ -
խիք նե րին4: 

Վե րոնշ յալ խախ տում նե րը կա րող են նաև
ա ռա ջաց նել ռիս կեր տնտես վա րող սուբ յեկտ -
նե րի հա մար, ինչ պի սիք են ֆի նան սա կան կո -
րուստ նե րը է լեկտ րո նա յին ծա ռա յու թյան խա -

փան ման հետևան քով, ինչ պես նաև ըն կե րու -
թյան համ բա վի ռիս կը տվյալ նե րի ար տա հոս -
քի պատ ճա ռով5։ Այս պի սով՝ անձ նա կան տվյալ -
նե րի մշակ ման անվ տան գու թյան գա ղա փա րը
կա ռուց ված է տվյալ նե րի սուբ յեկտ նե րի և տվյալ -
ներ մշա կող նե րի շա հե րի հա մըն կում նե րի վրա,
ո րը են թադ րում է, որ տվյալ նե րի սուբ յեկտ նե -
րի ի րա վունք նե րի խախ տու մը կա րող է հան -
գեց նել տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի շա հե րի
խախտ ման։

Գ նա հա տե լով տվյալ նե րի մշակ ման անվ -
տան գու թյա նը սպառ նա ցող ռիս կե րը՝ տնտես -
վա րող սուբ յեկ տը պետք է պար զի, թե ինչ պի -
սի օբ յեկտ ներ կա րող են վնաս վել այդ ռիս կե -
րի վրա հաս նե լու պա րա գա յում։ Ո րոշ դեպ քե -
րում տվյալ նե րի մշակ ման անվ տան գու թյան օբ -
յեկտ են հան դի սա նում է լեկտ րո նա յին կամ տե -
ղե կատ վա կան հա մա կար գե րը, ո րոնք ավ տո -
մա տաց ված կար գով մշա կում են անձ նա կան
տվյալ ներ կամ նա խա տես ված են այդ պի սի
տվյալ նե րի պահ պան ման կամ տվյալ ներն այլ
սուբ յեկտ նե րին փո խան ցե լու հա մար։ Տվ յալ կոն -
տեքս տում անհ րա ժեշտ է տար բե րել անձ նա -
կան տվյալ նե րի մշակ ման անվ տան գու թյու նը
կի բե ռանվ տան գու թյու նից: Այս պես՝ ԵՄ Կի բե -
րանվ տան գու թյան ակ տի6 2-րդ հոդ վա ծի հա -
մա ձայն՝ «կի բե րանվ տան գու թյուն» եզ րույ թը
նշա նա կում է այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ -
բող ջու թյուն, ո րոնք անհ րա ժեշտ են տե ղե կատ -
վա կան ցան ցի և տե ղե կատ վա կան հա մա կար -
գե րի, այդ հա մա կար գե րի օգ տա գոր ծող նե րի և
կի բեր սպառ նա լիք նե րից տու ժած ան ձանց
պաշտ պա նու թյան հա մար: Նմա նա տիպ բնո -
րո շու մը թույլ է տա լիս ար ձա նագ րել, որ կի բե -
րանվ տան գու թյու նը կոչ ված է պաշտ պա նե լու
ոչ միայն անձ նա կան տվյալ նե րը, նե րառ յալ՝
ին ֆոր մա ցիոն հա մա կար գե րը, ո րոն ցում առ -
կա են այդ տվյալ նե րը, այլ նաև ին տեր նե տա -
յին ցան ցը և տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րը՝
ան կախ այն հան գա ման քից, թե դրան ցում նե -
րառ ված տվյալ նե րը ի րենց բնույ թով անձ նա -
կան են, թե՝ ոչ: Մինչ դեռ անձ նա կան տվյալ նե -
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րի մշակ ման անվ տան գու թյան պա րա գա յում
ին ֆոր մա ցիոն հա մա կար գե րը պաշտ պան վում
են այն քա նով, որ քա նով անհ րա ժեշտ են անձ -
նա կան տվյալ ներ մշա կե լու (պահ պա նե լու, վեր -
լու ծե լու, փո խան ցե լու) հա մար։

Որ պես տվյալ նե րի մշակ ման անվ տան գու -
թյան օբ յեկտ կա րող են լինել նաև նյու թա կան
կրիչ նե րը, ո րոնք օգ տա գործ վում են անձ նա -
կան տվյալ նե րը պահ պա նե լու կամ փո խան ցե -
լու հա մար։ Օ րի նակ, ե թե ան ձը ո րո շում է տվյալ -
նե րը պահ պա նել USB կրի չի վրա, ա պա պետք
է ա պա հո վի կողմ նա կի ան ձանց հա սա նե լիու -
թյան անհ նա րի նու թյու նը վեր ջի նիս։

Սա կայն ո րոշ դեպ քե րում տվյալ նե րի անվ -
տան գու թյան ա պա հո վումն ի րա կանց վում է ոչ
թե ո րո շա կի օբ յեկտ նե րի անվ տան գու թյունն ա -
պա հո վե լու, այլ ուղ ղա կիո րեն ան ձի վար քագ ծի
վրա նե րազ դե լու մի ջո ցով։ Մաս նա վո րա պես,
ըն կե րու թյան վեբ կայ քը, հա մա կարգ չա յին ծրագ -
րե րը և նյու թա կան կրիչ նե րը կա րող են տեխ -
նի կա պես անվ տանգ լի նել, սա կայն տվյալ նե րի
ար տա հոս քը, վնա սու մը կամ կո րուս տը կա րող
է լի նել տվյալ նե րը մշա կող սուբ յեկ տի աշ խա -
տո ղի ան փույթ գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևանք։
Հետևա բար, ըն կե րու թյու նը պար տա վոր է իր
ներ քին ի րա վա կան ակ տե րով կար գա վո րել
անձ նա կան տվյալ նե րի օգ տա գործ ման և պաշտ -
պա նու թյան կա նոն նե րը։

Անձ նա կան տվյալ նե րի մշակ ման ռիս կերն
ու պաշտ պա նու թյան են թա կա օբ յեկտ ներն ի -
դեն տի ֆի կաց նե լուց հե տո տնտես վա րող սուբ -
յեկ տի հա ջորդ քայ լը այդ ռիս կե րը կան խե լու
նպա տա կով ո րո շա կի մի ջո ցա ռում նե րի ի րա -
կա նա ցումն է, ո րոնք ի րենց բնույ թով կա րող
են լի նել՝ 

1. Տեխ նի կա կան մի ջո ցա ռում ներ։ Օ րի -
նակ՝ Օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը պար -
տա վո րեց նում է տվյալ ներ մշա կո ղին ի րա կա -
նաց նել գաղտ նագր ման մի ջոց ներ՝ անձ նա կան
տվյալ ներ պա րու նա կող տե ղե կատ վա կան հա -
մա կար գե րի պաշտ պան վա ծու թյու նը պա տա -
հա կան կորս տից, տե ղե կատ վա կան հա մա կար -
գեր ա նօ րի նա կան մուտք գոր ծե լուց պաշտ պա -

նե լու հա մար։ Գաղտ նագր ման օ րի նակ է, երբ
տվյալ ներ մշա կո ղը անձ նա կան տվյալ նե րի բա -
զան դարձ նում է ա նըն թեռ նե լի եր րորդ ան -
ձանց հա մար՝ տվյալ նե րին հա սա նե լիու թյուն
տա լով միայն ըն կե րու թյան ո րոշ աշ խա տա կից -
նե րի:

2. Կազ մա կեր պաի րա վա կան մի ջո ցա ռում -
ներ։ Ո րոշ մի ջո ցա ռում ներ կրում են կազ մա -
կեր պա կան կամ ի րա վա կան բնույթ։ Մաս նա -
վո րա պես, տվյալ ներ մշա կո ղը կա րող է ըն դու -
նել անձ նա կան տվյալ նե րի դա սա կարգ ման քա -
ղա քա կա նու թյուն7 կամ սահ մա նել տվյալ նե րի
հա սա նե լիու թյան տար բեր աս տի ճան ներ տար -
բեր հաս տիք ներ զբա ղեց նող աշ խա տա կից նե -
րի հա մար և այդ նպա տա կով ըն դու նել հա մա -
պա տաս խան ներ քին ի րա վա կան ակ տեր։ Բա -
ցի այդ, ո րոշ դեպ քե րում անձ նա կան տվյալ նե -
րի մշա կումն ի րա կա նաց վում է մի քա նի սուբ -
յեկտ նե րի կող մից։ Այս պես՝ հա մա ձայն Օ րեն -
քի՝ 14-րդ հոդ վա ծը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե -
ռում տվյալ ներ մշա կո ղին ներգ րա վել լիա զոր -
ված ան ձի՝ վեր ջի նիս դե լե գաց նե լով անձ նա -
կան տվյալ նե րի մշա կու մը։ Այս պա րա գա յում
նրանց միջև կնքվում է պայ մա նա գիր, ո րը, ի
թիվս այլ դրույթ նե րի, նե րա ռում է տվյալ նե րի
մշակ ման անվ տան գու թյան ա պա հով մանն ուղղ -
ված մի ջո ցա ռում նե րը։ 

Տվ յալ նե րի մշակ ման անվ տան գու թյու նը
են թադ րում է միա ժա մա նակ a priori մի ջոց նե -
րի ձեռ նար կում՝ տվյալ նե րի անվ տան գու թյան
խախ տու մը կան խե լու նպա տա կով, ինչ պես
նաև a posteriori քայ լե րի ձեռ նար կում՝ խախ -
տու մը հայտ նա բե րե լուց հե տո խախտ ման
հետևանք նե րը նվա զա գույ նի հասց նե լու կամ
չե զո քաց նե լու նպա տա կով8։ Մաս նա վո րա պես,
գոր ծե րից մե կով Ֆրան սիա յի Ին ֆոր մա տի կա -
յի և ա զա տու թյուն նե րի ազ գա յին գոր ծա կա լու -
թյու նը (ֆրանս.՝ Commission Nationale de l’In-
formatique et des Libertés, այ սու հետ՝ CNIL) եր -
կու ան գամ նվա զեց րել է տնտես վա րող սուբ -
յեկ տի նկատ մամբ նշա նակ ված տու գան քի չա -
փը տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան խախտ մա նը
հա ջոր դող ուղ ղիչ քայ լե րի ձեռ նարկ ման, ինչ -
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պես նաև վեր ջի նիս կող մից ստուգ ման ըն թաց -
քում հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար9։

Այս պի սով՝ վե րո շադր յալ վեր լու ծու թյու նը
թույլ է տա լիս բնո րո շել տվյալ նե րի մշակ ման
անվ տան գու թյան ա պա հով ման պար տա վո րու -
թյու նը որ պես տեխ նի կա կան և կազ մա կեր -
պաի րա վա կան տա րաբ նույթ մի ջո ցա ռում նե -
րի ա մող ջու թյուն, ո րոնք կոչ ված են ա պա հո -
վե լու անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պան վա -
ծու թյու նը պա տա հա կան կորս տից, տե ղե -
կատ վա կան հա մա կար գեր ա նօ րի նա կան
մուտք գոր ծե լուց, անձ նա կան տվյալ նե րի ա -
նօ րի նա կան օգ տա գոր ծու մից, ձայ նագ րու -
մից, ոչն չա ցու մից, վե րա փո խու մից, ու ղե փա -
կու մից, կրկնօ րի նա կու մից, տա րա ծու մից և
այլ մի ջամ տու թյու նից։

2.2. Անձ նա կան տվյալ ներ մշա կե լու ան -
վտան գու թյան ի րա վա կան նշա նա կու թյու նը 

Անձ նա կան տվյալ ներ մշա կե լու անվ տան -
գու թյան հաս կա ցու թյու նը պար զա բա նե լուց հե -
տո հա ջորդ քայ լը անձ նա կան տվյալ ներ մշա -
կե լու անվ տան գու թյան ի րա վա կան նշա նա կու -
թյու նը բա ցա հայ տե լն է։ Նախևա ռաջ, անձ նա -
կան տվյալ ներ մշա կե լու անվ տան գու թյան ա -
պա հո վու մը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 34-րդ հոդ -
վա ծով ամ րագր ված անձ նա կան տվյալ նե րի
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի բա ղադ րա տար -
րե րից մե կն է, ի թիվս այլ ի րա վա կան ե րաշ -
խիք նե րի, ինչ պի սիք են Օ րեն քի 4-7–րդ հոդ -
ված նե րով սահ ման ված անձ նա կան տվյալ նե -
րի մշակ ման սկզբունք նե րը, տվյալ նե րի սուբ -
յեկտ նե րի՝ օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված ի րա -
վունք նե րը և այլն։ Բա ցի այդ, ինչ պես ար դեն
նշվեց սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում, անձ նա -
կան տվյալ նե րի մշակ ման անվ տան գու թյան մի -
ջո ցա ռում նե րի ձեռ նար կու մը նաև մաս նա վոր
կյան քի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քի ի րաց -
ման կարևո րա գույն ե րաշ խիք է։ 

Սա կայն անձ նա կան տվյալ նե րի մշակ ման
անվ տան գու թյան նշա նա կու թյու նը չի սահ մա -
նա փակ վում տվյալ նե րի սուբ յեկտ նե րի ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նու թյամբ։ Այն կարևոր դեր
է խա ղում թվա յին տնտե սու թյան ի րա վա կան

ա պա հով ման հար ցում։ Գաղտ նիք չէ, որ 21-րդ
դա րում է լեկտ րո նա յին առևտու րը ա ռա վե լա -
պես հիմն ված է անձ նա կան տվյալ նե րի անդր -
սահ մա նա յին փո խան ցում նե րի վրա: Հաշ վի
առ նե լով ՀՀ–ում ՏՏ ո լոր տի զար գաց վա ծու -
թյու նը՝ օ տա րերկր յա ըն կե րու թյուն նե րը կա րող
են պայ մա նագ րի հի ման վրա դե լե գաց նել անձ -
նա կան տվյալ նե րի մշա կու մը ՀՀ-ում գոր ծու -
նեու թյուն ծա վա լող ըն կե րու թյուն նե րին: Այն պա -
րա գա յում, երբ ԵՄ Անձ նա կան տվյալ նե րի
պաշտ պա նու թյան ընդ հա նուր կա նո նա կար գի
(այ սու հետ՝ GDPR կամ Կա նո նա կարգ) ի րա վա -
զո րու թյան ներ քո գտնվող տվյալ ներ մշա կող -
նե րը ցան կա նում են պար բե րա բար փո խան ցել
անձ նա կան տվյալ ներ ՀՀ-ում գոր ծող կազ մա -
կեր պու թյուն նե րին, ա պա անհ րա ժեշտ է, որ
ԵՄ Հանձ նա ժո ղովն իր ո րոշ մամբ հաս տա տի,
որ եր րորդ եր կի րը ե րաշ խա վո րում է անձ նա -
կան տվյալ նե րի՝ ԵՄ ի րա վուն քին ներ դաշ նակ
պաշտ պա նու թյան մա կար դակ: Կա նո նա կար -
գի 45-րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սը եր րորդ երկ րի
պաշտ պան վա ծու թյան մա կար դա կը գնա հա տե -
լիս հաշ վի է առ նում նաև տվյալ նե րի անվ տան -
գու թյան10 ա պա հով մանն ուղղ ված ե րաշ խիք -
նե րի առ կա յու թյու նը։

Այն դեպ քում, երբ Հանձ նա ժո ղո վի կող մից
եր րորդ երկ րի, իսկ տվյալ դեպ քում՝ ՀՀ–ան
նկատ մամբ ներ դաշ նա կեց ման ո րո շում չի կա -
յաց վել (որն այդ պես էլ կա), ա պա հա մա ձայն
GDPR-ի 46-րդ հոդ վա ծի՝ տվյալ ներ մշա կո ղը
կամ լիա զոր ված ան ձը պար տա վոր է հնա րա -
վո րու թյան սահ ման նե րում ա պա հո վել եր րորդ
երկ րում փո խանց վող տվյալ նե րի պաշտ պան -
վա ծու թյան բա վա րար ե րաշ խիք ներ, ինչ պես
նաև հետևել, որ ԵՄ ռե զի դենտ տվյալ նե րի
սուբ յեկտ ներն օժտ ված լի նեն ի րա վուն քի պաշտ -
պա նու թյան արդ յու նա վետ մի ջոց նե րով: Այ -
սինքն՝ ե թե a priori ըն դու նենք, որ ՀՀ օ րենսդ -
րու թյամբ նա խա տես ված անձ նա կան տվյալ նե -
րի անվ տան գու թյան ա պա հով ման մի ջոց նե րը
էա կա նո րեն ցածր պաշտ պան վա ծու թյան մա -
կար դակ են ա պա հո վում՝ հա մե մա տած ԵՄ ի -
րա վուն քի, ա պա տվյալ պա րա գա յում ՀՀ
տնտես վա րող նե րը, ինչ պես նաև GDPR-ի ի րա -
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վա զո րու թյան ներ քո գտնվող այլ ըն կե րու թյուն -
նե րը պար տա վոր են ձեռ նար կել լրա ցու ցիչ մի -
ջո ցա ռում ներ անվ տան գու թյան այդ բա ցը լրաց -
նե լու հա մար։ Նմա նա տիպ մի ջո ցա ռում նե րի
շար քին է դաս վում տվյալ ներ փո խան ցող և
տվ յալ ներ ստա ցող ըն կե րու թյուն նե րի միջև պայ -
մա նագ րա յին այն պի սի դրույթ նե րի նե րա ռու -
մը, ո րոնք նա խա տե սում են տվյալ ներ ստա ցող
ըն կե րու թյան կող մից ո րո շա կի անվ տան գա յին
ե րաշ խիք նե րի տրա մադ րում։

Այս պի սով՝ անձ նա կան տվյալ նե րի մշակ -
ման անվ տան գու թյան ա պա հո վու մը ոչ միայն
էա կան նշա նա կու թյուն ու նի անձ նա կան տվյալ -
նե րի պաշտ պա նու թյան և մաս նա վոր կյան քի
ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վունք նե րի ի րա կա -
նաց ման տե սանկ յու նից, այլ նաև անհ րա ժեշտ
նա խա պայ ման է ՏՏ ո լոր տում և է լեկտ րո նա յին
առևտ րում ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու -
թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար։ Հոդ վա ծի տրա -
մա բա նա կան շա րու նա կու թյու նը են թադ րում է
պար զել, թե արդ յոք ՀՀ–ում անձ նա կան տվյալ -
նե րի մշակ ման անվ տան գու թյան ի րա վա կար -
գա վո րումն արդ յու նա վետ կեր պով ի վի ճա կի է
հաղ թա հա րել թվայ նաց ման արդ յուն քում ա ռա -
ջա ցած մար տահ րա վեր նե րը։

3. Անձ նա կան տվյալ ներ մշա կե լու
անվտան գու թյան հիմ նախն դիր նե րը ՀՀ–ում: 

Ինչ պես նշվեց, անձ նա կան տվյալ նե րի
մշակ ման անվ տան գու թյու նը կոչ ված է զսպե լու
այն պի սի ռիս կեր, ինչ պի սիք են այդ տվյալ նե -
րի ա նօ րի նա կան օգ տա գոր ծու մը, ձայ նագ րու -
մը, ոչն չա ցու մը, վե րա փո խու մը, ու ղե փա կու մը,
տա րա ծու մը, տե ղե կատ վա կան հա մա կար գեր
ա նօ րի նա կան մուտք գոր ծե լը և այլն։ Դ րանք
կան խե լու նպա տա կով «Անձ նա կան տվյալ նե -
րի պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը նա -
խա տե սում է անձ նա կան տվյալ ներ մշա կե լու
ըն թաց քում անվ տան գու թյան ա պա հով ման ո -
րո շա կի մի ջո ցա ռում ներ կի րա ռե լու պար տա -
վո րու թյուն։ Սա կայն Օ րեն քի վեր լու ծու թյու նը
թույլ է տա լիս ար ձա նագ րել, որ քննարկ վող
բնա գա վա ռում առ կա են տա րաբ նույթ խնդիր -
ներ, ո րոնք կներ կա յաց վեն ստորև։

3.1. Անձ նա կան տվյալ ներ մշա կե լու անվ -
տան գու թյունն ա պա հո վե լու մի ջո ցա ռում նե րի
գնա հատ ման չա փա նիշ նե րի ա նո րո շու թյու նը

Նախևա ռաջ, չնա յած այն բա նին, որ Օ -
րեն քի 19-րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում է անվ -
տան գա յին ո րոշ մի ջո ցա ռում ներ, այ նուա մե -
նայ նիվ, բա վա րար կոնկ րե տու թյամբ չի տրա -
մադ րում տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րին այդ
մի ջո ցա ռում նե րի գնա հատ ման չա փո րո շիչ նե -
րը։ Ո՛չ Օ րեն քը, ո՛չ էլ դրա ըն դուն ման նա խա -
պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րը թույլ չեն
տա լիս հաս կա նալ, թե ինչ պի սի հան գա մանք -
ներ պետք է հաշ վի առն վեն տնտես վա րող
սուբ յեկ տի կող մից անձ նա կան տվյալ նե րի
մշակ ման անվ տան գու թյան քա ղա քա կա նու -
թյու նը մշա կե լիս: Այս կոն տեքս տում ա ռա վել
արդ յու նա վետ կար գա վո րում է նա խա տես ված
GDPR-ի 32-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով, հա մա -
ձայն ո րի՝ հաշ վի առ նե լով ո լոր տի վե րա բեր յալ
առ կա գի տե լիք նե րը, տվյալ նե րի մշակ ման
ծախ սե րը, մշակ ման բնույ թը, շրջա նա կը, հա -
մա տեքս տը և նպա տակ նե րը, ինչ պես նաև ան -
ձանց ի րա վունք նե րին և ա զա տու թյուն նե րին
սպառ նա ցող ռիս կե րը, ո րոնց հա վա նա կա նու -
թյան աս տի ճանն ու ծան րու թյու նը կա րող են
տար բեր վել, տվյալ նե րը մշա կո ղը և լիա զոր -
ված անձն ի րա կա նաց նում են հա մա պա տաս -
խան տեխ նի կա կան և կազ մա կերպ չա կան մի -
ջո ցա ռում ներ՝ ռիս կին հա մա հունչ անվ տան -
գու թյան մա կար դակ ե րաշ խա վո րե լու հա մար:
Այս պի սով` GDPR-ը նա խա տե սում է ռիս կի վրա
հիմն ված մո տե ցում՝ ո րո շե լու հա մար, թե որ
տեխ նի կա կան և կազ մա կերպ չա կան մի ջո ցա -
ռում նե րը կա րող են կի րառ վել տվյալ ի րա վի -
ճա կում ծա ռա ցած հա մա պա տաս խան ռիս կը
կան խե լու նպա տա կով11: Ընդ ո րում, գոր ծե րից
մե կով CNIL–ը գտել է, որ տվյալ նե րի սուբ -
յեկտ նե րին պատ ճառ ված վնա սի բա ցա կա յու -
թյու նը չի ազ դում անվ տան գու թյան թե րու թյան
առ կա յու թյան վրա, ո րը GDPR-ի 32-րդ հոդ -
վա ծի խախ տում է12: Հետևա բար, GDPR-ի նպա -
տակն է պատ ժել և կան խել այն պի սի գոր ծո -
ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը, որն ա ռա ջաց -
նում է վե րոնշ յալ հոդ վա ծով նա խա տես ված ոչ
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ցան կա լի հետևանք նե րը (տվյալ նե րի ու ղե փա -
կում, ոչնչա ցում և այլն)։

Ըստ GDPR-ի՝ տվյալ նե րի մշակ ման ան -
վտան գու թյու նը հան դի սա նում է ող ջա միտ վար -
քագ ծի ստան դարտ, ո րի էու թյու նն այն է, որ
տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րը պետք է գոր ծա -
դրեն լա վա գույն ջան քե րը՝ տվյալ նե րի մշակ ման
անվ տան գու թյունն ա պա հո վե լու հա մար13:
Հետևա բար, վեր ջինս մի ջո ցի, այլ ոչ թե արդ -
յուն քի պար տա վո րու թյուն է։ Նման մո տե ցումն
ամ բող ջո վին ար դա րաց ված է և պայ մա նա վոր -
ված է մի շարք պատ ճառ նե րով։ Մաս նա վո րա -
պես, այն պի սի բա ցա սա կան հե տևան քը, ինչ -
պի սին է տվյալ նե րի ոչն չա ցու մը, կա րող է լի նել
տա րե րա յին ա ղետ նե րի հետևանք, ո րի պա րա -
գա յում ող ջա միտ ան ձը չէր կա րող ա պա հո վել
տվյալ նե րի անվ տան գու թյու նը։ Ո րոշ դեպ քե րում
էլ ո րո շա կի անվ տան գա յին ծրագ րա յին հա մա -
կարգ ձեռք բե րե լը կա րող է լի նել այն քան ծախ -
սա տար, որ վեր ջի նիս ներդր ման դեպ քում ծա -
ռա յու թյուն մա տու ցե լը չլի ներ նպա տա կա հար -
մար շու կա յի խա ղա ցող նե րի հա մար։ Բա ցի այդ,
կի բեր հան ցա գոր ծը կա րող է օգ տա գոր ծել այն -
պի սի գոր ծիք ներ, ո րոնք օբ յեկ տիվ պատ ճառ նե -
րով չեն հասց րել ու սում նա սիր վել ո լոր տի մաս -
նա գետ նե րի կող մից՝ դրանց հետևանք նե րը չե -
զո քաց նե լու հա մար։ Հետևա բար, GDPR-ի կող -
մից որ դեգր ված մո տե ցու մը կոչ ված է հա վա սա -
րակշ ռու թյուն հա ղոր դե լու ան ձանց ի րա վունք նե -
րին սպառ նա ցող ռիս կե րի և տն տես վա րող սուբ -
յեկտ նե րի ձեռ նար կա տի րա կան շա հե րի միջև։
Մինչ դեռ ՀՀ օ րենս դի րը որևէ կերպ չի սահ մա -
նում այն չա փո րո շիչ նե րը, ո րոնց վրա պետք է
հիմն վեն տվյալ ներ մշա կող նե րը անվ տան գա յին
մի ջո ցա ռում ներ ձեռ նար կե լիս, այլ ըն դա մե նը
սահ մա նա փակ վում է ո րոշ անվ տան գա յին մի ջո -
ցա ռում ներ թվար կե լով։

3.2. Անձ նա կան տվյալ նե րի մշակ ման անվ -
տան գու թյան գոր ծի քա կազ մի հետ կապ ված
խնդիր նե րը

Մ յուս խնդի րը վե րա բե րում է ՀՀ օ րենսդ -
րու թյամբ նա խա տես ված տվյալ նե րի մշակ ման

անվ տան գու թյան մի ջո ցա ռում նե րի բո վան դա -
կու թյա նը։ Ցա վով պետք է նշել, որ ՀՀ օ րենսդ -
րու թյու նը տվյալ ներ մշա կող նե րին չի ա պա հո -
վում անձ նա կան տվյալ նե րի անվ տան գու թյան
ա պա հով ման արդ յու նա վետ գոր ծի քա կազ մով։
Մաս նա վո րա պես, Օ րեն քը չի պար տա վո րեց -
նում տվյալ ներ մշա կո ղին կի րա ռել տվյալ նե րի
պսեվ դո նի մի զա ցիա յի մի ջո ցա ռում ներ: Պ սեվ -
դո նի մի զա ցիա յի դեպ քում այն տվյալ նե րը, ո -
րոնք կա րող են հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել նույ -
նա կա նաց նել ան ձին, փո խա րին վում են կեղծ
տվյալ նե րով կամ պսեվ դոտվ յալ նե րով: Օ րի -
նակ՝ տվյալ նե րի սուբ յեկտ նե րի ա նուն-ազ գա -
նու նը և է լեկտ րո նա յին հաս ցեն անհ րա ժեշտ են
տվյալ սուբ յեկտ նե րի՝ Օ րեն քով նա խա տես ված
ի րա վունք ներն ի րա կա նան ցե լու հա մար14, սա -
կայն COVID 19-ի հետևանք նե րի կամ բար -
դույթ նե րի վե րա բեր յալ հա սա րա կու թյան լայն
շեր տե րում ու սում նա սի րու թյան տե սանկ յու նից
վե րոնշ յալ տվյալ նե րի մշա կումն անհ րա ժեշտ
չէ: Հետևա բար, այդ տվյալ նե րը մաս նա գետ նե -
րի կող մից մշակ վե լիս կա րող են փո խա րին վել
պսեվ դոտվ յալ նե րով, և ի րա կան տվյալ նե րի հա -
սա նե լիու թյու նը կա րող է տրվել ի րա վա բա նա -
կան ան ձի սահ մա նա փակ թվով աշ խա տա կից -
նե րի: Այ նու հետև, երբ անձ նա կան տվյալ նե րի
վեր լու ծու թյան արդ յուն քում տրվի եզ րա կա ցու -
թյուն տվյալ նե րի սուբ յեկ տի ա ռող ջա կան վի -
ճա կի վե րա բեր յալ, տվյալ նե րը մշա կո ղի աշ -
խա տա կի ցը հա տուկ կո դի մի ջո ցով կա րող է
վե րա կանգ նել պսեվ դո նի մի զաց ված տվյա լը և
ծա նու ցել տվյալ նե րի սուբ յեկ տին վեր ջի նիս ա -
ռող ջա կան խնդիր նե րի մա սին։ Ընդ ո րում, հնա -
րա վոր կեղ ծա նուն նե րի թի վը պետք է լի նի այն -
քան, որ նույն կեղ ծա նու նը եր բեք պա տա հա -
կա նո րեն չընտր վի եր կու ան գամ15: 

Տվ յալ նե րի պսեվ դո նի մի զա ցիան պետք է
տար բե րել դրանց ա պանձ նա վո րու մից, ո րի
պա րա գա յում ի րա կա նաց վում են գոր ծո ղու -
թյուն ներ, ո րոնց արդ յուն քում հնա րա վոր չէ ո -
րո շել տվյալ նե րի պատ կա նե լու թյու նը կոնկ րետ
տվյալ նե րի սուբ յեկ տին: Մեր կող մից ներ կա -
յաց ված օ րի նա կում, ե թե ըն դու նենք, որ տնտես -

40

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

2
9

  2
0

2
2

13 SCHREIDER, Tari, «Cybersecurity Law, Standards and Regulations», 2nd edition, Rothstein publishing, 2020, p. 48 
14 Մասնավորապես, խոսքը կարող է գնալ Օրենքի 20–րդ հոդվածով սահմանված՝ տվյալների սուբյեկտի կողմից

տվյալների մշակման մասին տեղեկություն ստանալու իրավունքի իրականացմանը: 
15 Article 29 Data protection Working party, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, 2007, p. 18.
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վա րող սուբ յեկ տի նպա տա կը միայն COVID–
19-ի հետևանք նե րի կամ բար դույթ նե րի վե րա -
բեր յալ հա սա րա կու թյան լայն շեր տե րում ու -
սում նա սի րու թյուն կա տա րելն է՝ հի վան դու թյան,
այլ ոչ թե կոնկ րետ հի վանդ նե րի ա ռող ջա կան
վի ճա կի մա սին եզ րա կա ցու թյուն ստա նա լու
նպա տա կով, ա պա այս պա րա գա յում անհ րա -
ժեշտ մի ջո ցա ռում է տվյալ նե րի ա պանձ նա վո -
րու մը։ Ընդ ո րում, տվյալ նե րի սուբ յեկտ նե րին
նույ նա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը գնա հա -
տե լիս հար կա վոր է հաշ վի առ նել տվյալ ներ
մշա կո ղի կամ որևէ այլ ան ձի կող մից ձեռ նարկ -
վե լիք բո լոր այն մի ջոց նե րը, ո րոնք, հա վա նա -
բար, ող ջամ տո րեն կօգ տա գործ վեն վեր ջին նե -
րիս կող մից՝ տվյալ նե րի սուբ յեկտ նե րին նույ -
նա կա նաց նե լու հա մար16։ 

Գո յու թյուն ու նեն նաև այլ կարևոր անվ -
տան գա յին մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք նա խա տես -
ված չեն ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ։ Մաս նա վո րա -
պես, GDPR–ի 32–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
տվյալ ներ մշա կո ղը պար տա վոր է մշա կել ըն -
թա ցա կար գեր, ո րոնք ուղղ ված են տվյալ նե րի
մշակ ման անվ տան գու թյան ա պա հով մանն ուղղ -
ված տեխ նի կա կան և կազ մա կերպ չա կան մի -
ջո ցա ռում նե րի արդ յու նա վե տու թյան կա նո -
նա վոր փոր ձարկ մա նը, վեր լու ծու թյա նը և գնա -
հատ մա նը: Այ սինքն՝ տվյալ ներ մշա կո ղը պար -
տա վոր է փո փո խել տվյալ նե րի անվ տան գու -
թյան ա պա հով ման հա մար գոր ծադր ված տեխ -
նի կա կան և կազ մա կերպ չա կան մի ջո ցա ռում -
նե րը, ե թե պար բե րա բար ի րա կա նաց վող ու -
սում նա սի րու թյուն նե րի ըն թաց քում պարզ է դառ -
նում, որ այդ մի ջո ցա ռում նե րը հա մար ժեք չեն
տվյալ նե րը մշա կե լու հետ կապ ված ռիս կե րին:
Տվ յալ նոր մի կի րառ ման նպա տա կով CNIL-ն
ար ձա նագ րել է, որ տվյալ ներ մշա կո ղը պար -
տա վոր է պար բե րա բար աու դի տի են թար կել
իր վեբ կայ քը տվյալ նե րի անվ տան գու թյան հետ
կապ ված խնդիր նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար17։

Այս պի սով՝ վե րը նշված մի ջո ցա ռում նե րը
թույլ են տա լիս ա ռա վել արդ յու նա վետ կեր պով
ա պա հո վել անձ նա կան տվյալ նե րի մշակ ման

անվ տան գու թյու նը։ Հետևա բար, դրանց ամ -
րագ րումն օ րենսդ րու թյամբ էա կա նո րեն կբարձ -
րաց ներ տվյալ նե րի մշակ ման անվ տան գու թյան
մա կար դա կը։ Սա կայն մյուս կող մից, տեխ նո լո -
գիա նե րի զար գա ցումն իր հետ օ րե ցօր բե րում
է նոր անվ տան գա յին մար տահ րա վեր ներ, ո -
րին ար ձա գան քե լու նպա տա կով ի րա կա նաց -
վող օ րենսդ րա կան գոր ծըն թա ցը կա րող է տևել
ա միս ներ։ Ա վե լին, նույ նիսկ ա միս ներ ա ռաջ ըն -
դուն ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը կա -
րող են ի վի ճա կի չլի նել հաղ թա հա րե լու տեխ -
նո լո գիա նե րի ա րա գըն թաց զար գաց մամբ պայ -
մա նա վոր ված խնդիր նե րը, որն էլ իր հեր թին
բե րի օ րենսդ րա կան նոր փո փո խու թյան անհ -
րա ժեշ տու թյուն18։ Արդ յուն քում, տեխ նո լո գիա -
կան զար գա ցում նե րը դրդում են փնտրե լու այլ -
ընտ րան քա յին և ա վե լի ճկուն ի րա վա կար գա -
վոր ման մո դել։ Որ պես այդ պի սին կա րող է լի -
նել «փա փուկ ի րա վուն քի» կոն ցեպ տը։

3.3. «Փա փուկ ի րա վուն քի» կի րառ ման անհ -
րա ժեշ տու թյու նը

«Փա փուկ ի րա վունք» եզ րույ թի ներ քո պետք
է հաս կա նալ սո ցիա լա կան նոր մե րի ամ բող ջու -
թյու նը, ո րոնք, չնա յած որ չեն հան դի սա նում ի -
րա վա կան նոր մեր, այ նուա մե նայ նիվ կա րող են
ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե -
րի վար քագ ծի վրա19։ Անձ նա կան տվյալ նե րի
պաշտ պա նու թյան ո լոր տում «փա փուկ ի րա վուն -
քի» էու թյու նն այն է, որ պե տա կան մար մին նե -
րի կող մից խորհր դատ վա կան ո րո շում նե րի կամ
ու ղե ցույց նե րի ձևով ըն դուն վում են այն պի սի ո -
րո շում ներ, ո րոնք թե կուզև նոր մա տիվ ի րա վա -
կան ակ տեր չեն, սա կայն պա րու նա կում են ո -
րո շա կի բնա գա վառ նե րում վար քագ ծի անհ րա -
ժեշտ կա նոն ներ՝ հիմն ված փոր ձա գետ նե րի եզ -
րա կա ցու թյուն նե րի և ո լոր տում ձևա վոր ված լա -
վա գույն փոր ձի վրա։ 

Անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան
բնա գա վա ռում «փա փուկ ի րա վուն քի» կի րառ -
ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին պատ -
կե րա ցում կա րե լի է կազ մել Ֆրան սիա յի ի րա -
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16 Ibid, p. 21. 
17 Délibération de la CNIL n° SAN-2018-002 du 7 mai 2018.
18 MERABET, Samir, Vers un droit de l’intelligence artificielle, thèse pour le doctorat en droit privé, Université d’Aix-

Marseille, 2018m p. 298.
19 GERSEN, Jacob, POSNER, Eric, «Soft Law», Stanford Law Review, Public Law and Legal Theory Working Paper No. 213,

2008, p. 1. 



վա կի րառ պրակ տի կա յի վեր լու ծու թյամբ։ Գոր -
ծե րից մե կով ըն կե րու թյու նը չէր ի րա կա նաց րել
սեր վե րի մուտ քե րի գրանց ման որևէ մի ջո ցա -
ռում, ո րի ի րա կա նա ցու մը, այ նուա մե նայ նիվ,
հնա րա վոր կդարձ ներ բա ցա հայ տել սեր վե րի
վրա կա տար ված ա պօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե -
րը, ինչ պի սիք են կեղծ անձ նա կան տվյալ նե րի
մուտ քագ րում նե րը20: Տն տես վա րող սուբ յեկ տը
ա ռար կում էր, որ վե րոնշ յալ մի ջո ցա ռու մը չէր
կրում հա մա պար տա դիր բնույթ, քա նի որ այն
նա խա տես ված էր խորհր դատ վա կան ու ղե ցույ -
ցով, այլ ոչ թե նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով։
CNIL–ի դիր քո րոշ մամբ՝ սեր վեր նե րում մուտ քե -
րի գրան ցում ներ ի րա կա նաց նե լը պատ շաճ վար -
քագ ծի է լե մեն տար կա նոն է, և չնա յած այն
հան գա ման քին, որ վե րոնշ յալ տեխ նի կա կան
մի ջո ցա ռու մը նա խա տես ված չէ օ րենսդ րու -
թյամբ, վեր ջի նիս կի րա ռու մը բխում է GDPR-ի
32-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված՝ անձ նա կան
տվյալ նե րի մշակ ման անվ տան գու թյան ա պա -
հով մանն ուղղ ված տեխ նի կա-կազ մա կերպ չա -
կան մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու իմ պե րա տի վից21:
Այ սինքն՝ CNIL-ը ըն կե րու թյա նը են թար կել է պա -
տաս խա նատ վու թյան ոչ թե խորհր դատ վա կան
ու ղե ցույ ցը, այլ GDPR-ի 32-րդ հոդ վա ծը խախ -
տե լու հա մար՝ խորհր դատ վա կան ու ղե ցույ ցով
նա խա տես ված անվ տան գա յին մի ջո ցա ռու մը
հա մա րե լով տվյալ գոր ծով լա վա գույն մի ջո ցը
GDPR-ի 32-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տվյալ -
նե րի մշակ ման անվ տան գու թյունն ա պա հո վե -
լու հա մար։ «Փա փուկ ի րա վուն քի» վե րոնշ յալ
նոր մով ամ րագր ված մի ջո ցա ռում ներն ի րենց
անհ րա ժեշ տու թյան և արդ յու նա վե տու թյան ու -
ժով (այլ ոչ թե նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տում
ամ րագր ված լի նե լու հիմ քով) պետք է ի րա կա -
նաց վեն ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի կող մից: Սա -
կայն, ե թե փա փուկ ի րա վուն քի հաս ցեա տե րը
չի ցան կա նում կի րա ռել «փա փուկ ի րա վուն քով»
ամ րագր ված մի ջո ցա ռու մը, ա պա նա պար տա -
վոր է այն պի սի այ լընտ րան քա յին ի րա վա չափ
մի ջո ցա ռում կի րա ռել, որն առն վազն ա պա հո -
վում է անվ տան գու թյան այն պի սի մա կար դակ,

ինչ պի սին կլի ներ «փա փուկ ի րա վուն քով» ամ -
րագր ված մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման
արդ յուն քում: 

Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ–ում քննարկ վող կոն -
ցեպ տի կի րառ ման հե ռան կար նե րին, ա պա օ -
րենսդ րու թյու նը ԱՆ Անձ նա կան տվյալ նե րի
պաշտ պա նու թյան գոր ծա կա լու թյա նը (այ սու -
հետ՝ Գոր ծա կա լու թյուն) տա լիս է հնա րա վո րու -
թյուն ձևա վո րե լու «փա փուկ ի րա վուն քի» նոր -
մեր՝ հիմն վե լով տեխ նո լո գիա կան ո լոր տում առ -
կա լա վա գույն փոր ձի վրա։ Մաս նա վո րա պես,
Օ րեն քի 24-րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի 15–րդ կե -
տը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում լիա զոր մարմ -
նին տալ տվյալ ներ մշա կե լու վե րա բեր յալ խորհր -
դատ վու թյուն կամ տե ղե կաց նել անձ նա կան
տվյալ ներ մշա կե լու վե րա բեր յալ լա վա գույն փոր -
ձի մա սին։ Չնա յած այն հան գա ման քին, որ
լիա զոր մարմ նի ու ղե ցույ ցե րով նա խա տես ված
անվ տան գա յին մի ջո ցա ռում նե րը կրում են
խորհր դատ վա կան բնույթ, այ նուա մե նայ նիվ,
դրանք հան դի սա նում են ուղ ղոր դող նոր մեր, ո -
րոնց հետևե լը կվկա յի այն բա նի մա սին, որ
տվյալ ներ մշա կո ղը ձեռ նար կել է անձ նա կան
տվյալ ներ մշա կե լու անվ տան գու թյան ա պա հով -
ման մի ջոց ներ: 

Ճիշտ է, վեր ջին տա րի նե րին Գոր ծա կա լու -
թյան կող մից ո րոշ աշ խա տանք ներ են ի րա կա -
նաց վել անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նու -
թյան բնա գա վա ռում «փա փուկ ի րա վուն քի»
ձևա վոր ման ուղ ղու թյամբ, այ նուա մե նայ նիվ,
դրանք մաս նա վոր դեպ քեր են, և չեն ար տա -
հայ տում հա մա կար գա յին մո տե ցում ներ տնտես -
վա րող սուբ յեկտ նե րի անհ րա ժեշտ վար քագ ծի
ուղ ղորդ ման հար ցում22։ Բա ցի այդ, չնա յած որ
տվյալ նե րի մշակ ման անվ տան գու թյան մի ջո -
ցա ռում նե րը հա ճախ առնչ վում են տեխ նի կա -
կան բնույ թի հար ցե րին, Գոր ծա կա լու թյան կող -
մից տրված չեն պար զա բա նում ներ և խորհր -
դատ վա կան ո րո շում ներ վեր ջին նե րիս էու թյան
և պ րակ տիկ կի րառ ման վե րա բեր յալ։ 

Հաշ վի առ նե լով քննարկ վող բնա գա վա -
ռում ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ առ կա խնդիր նե րը,
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20 Délibération de la CNIL n° SAN-2021-020 du 28 décembre 2021.
21 Ibid.
22 Վերջին տարիներին գործակալության կողմից ընդունվել են որոշ ուղեցույցներ, որոնց թվում են հետևյալ աղբյուրները.

«Երեխաների անձնական տվյալների պաշտպանության մասին ուղեցույց», 2017թ.; «Ուցեղույց. Անձնական տվյալների
մշակումը հիշողության սարքեր պարունակող սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման եւ վերանորոգման
ծառայություններ մատուցողների կողմից» և այլն։
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գտնում ենք, որ ա ռա վել ըն դու նե լի է ո լոր տի
կար գա վոր ման հետևյալ մո դե լը. Օ րեն քով պետք
է նա խա տես ված լի նի տվյալ նե րի մշակ ման
անվ տան գու թյու նը՝ որ պես ու նի վեր սալ պար -
տա վո րու թյուն՝ նշե լով ձեռ նարկ վող մի ջո ցա -
ռում նե րի գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը, ռիս կե -
րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ է զսպել, ինչ պես նաև
հա յե ցո ղու թյան դեպ քում այդ մի ջո ցա ռում նե րի
ոչ սպա ռիչ ցան կը։ Մինչ դեռ «փա փուկ ի րա -
վուն քը», հան ձինս Գոր ծա կա լու թյան ու ղե ցույց -
նե րի, պետք է տե ղե կու թյուն հա ղոր դի տվյալ
պա հին անվ տան գու թյան արդ յու նա վետ մա -
կար դակ ա պա հո վող գոր ծի քա կազ մի (օ րի նակ՝
տվյալ նե րի փո խանց ման անվ տան գու թյունն ա -
պա հո վե լու նպա տա կով SSL (secure sockets
layer) պրո տո կոլ նե րի օգ տա գոր ծու մը23 կամ ին -
ֆոր մա ցիոն հա մա կար գի մուտ քի գաղտ նա բա -
ռի սահ ման ման վե րա բեր յալ պրակ տիկ ու ղե -
ցույց նե րը24) մա սին։ «Փա փուկ» և դա սա կան ի -
րա վունք նե րի նմա նա տիպ հա մադ րու մը ի րա -
վա կար գա վոր մա նը հա ղոր դում է ո րո շա կի ճկու -
նու թյուն. ի րա վա կան նոր մով սահ ման վում են
ե լա կե տա յին, հիմ նա կան նպա տակ նե րը, մինչ -
դեռ «փա փուկ» նոր մե րը նա խա տե սում են ի -
րա վա կան, տեխ նի կա կան, կազ մա կերպ չա կան
բնույ թի կոնկ րետ գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք
անհ րա ժեշտ են ի րա վա կան նոր մով ամ րագր -
ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար։ 

3.4. Անձ նա կան տվյալ նե րի մշակ ման անվ -
տան գու թյան ա պա հով ման նկատ մամբ պե տու -
թյան կող մից արդ յու նա վետ վե րահս կո ղու թյան
բա ցա կա յու թյու նը

Վեր ջին խնդի րը, որ կցան կա նա յինք ներ -
կա յաց նել, վե րա բե րում է անձ նա կան տվյալ նե -
րի մշակ ման անվ տան գու թյան նկատ մամբ պե -
տու թյան կող մից վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա -
նաց նե լուն։ Տն տես վա րող սուբ յեկտ նե րը ա ռա -
վել հակ ված կլի նեն պահ պա նե լու քննարկ վող
բնա գա վա ռում անվ տան գա յին կա նոն նե րը, ե -
թե նրանց նկատ մամբ ի րա կա նաց վի արդ յու -
նա վետ վե րահս կո ղու թյուն պե տու թյան կող մից։
Ցա վոք սրտի, ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես -
ված չեն պե տա կան վե րահս կո ղու թյան արդ -

յու նա վետ մե խա նիզմ ներ՝ տվյալ նե րի մշակ -
ման անվ տան գու թյան վե րա բե րող նոր մե րի կի -
րառ ման նկատ մամբ հսկո ղու թյունն ա պա հո -
վե լու հա մար: Մաս նա վո րա պես, Օ րեն քի 19-րդ
հոդ վա ծի 8-րդ մա սը սահ մա նում է, որ «սույն
հոդ վա ծի պա հանջ նե րի կա տար ման նկատ -
մամբ հսկո ղու թյունն ի րա կա նաց նում է անձ նա -
կան տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան լիա զոր մար -
մի նը` ա ռանց տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե -
րում մշակ վող անձ նա կան տվյալ նե րը մշա կե լու
ի րա վուն քի»: Վե րը նշված նոր մից միար ժե քո -
րեն բխում է, որ Գոր ծա կա լու թյան կող մից տե -
ղե կատ վա կան հա մա կար գե րում առ կա անձ -
նա կան տվյալ նե րը չեն կա րող ու սում նա սիր վել
տվյալ նե րի մշակ ման անվ տան գու թյան մա կար -
դա կը ստու գե լու նպա տա կով: Այ սինքն՝ կար -
գա վո րող մար մինն ի րա վա սու չէ ի րա պես հա -
մոզ վել, թե արդ յոք տվյալ ներ մշա կո ղը խախ -
տել է անվ տան գու թյա նը վե րա բե րող նոր մե րը։
Ա վե լին, ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը չի նա խա տե սում
որևէ նորմ, ո րը կի րա վա զո րեր անձ նա կան
տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան լիա զոր մարմ -
նին ի րա կա նաց նել ստու գում ներ և ստա նալ
հա սա նե լիու թյուն մշակ վող անձ նա կան տվյալ -
նե րին, այն ին ֆոր մա ցիոն հա մա կար գե րին, ո -
րոն ցում պահ պան վում են այդ տվյալ նե րը, ինչ -
պես նաև այլ փաս տաթղ թե րին, ո րոնք կապ -
ված են տվյալ նե րի մշակ ման անվ տան գու թյան
մի ջոց նե րի ձեռ նարկ ման հետ: Տվ յալ կոն տեքս -
տում ո չինչ չի մնում ա նել, քան ար ձա նագ րել,
որ Գոր ծա կա լու թյունն օժտ ված չէ բա վա րար և
արդ յու նա վետ գոր ծի քա կազ մով՝ անձ նա կան
տվյալ նե րի մշակ ման անվ տան գու թյան կա նոն -
նե րի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա -
նաց նե լու հար ցում: Ուս տի, վե րոնշ յալ խնդի րը
կա րող է լուծ վել միայն վեր ջի նիս լիա զո րու -
թյուն նե րի ընդ լայն մամբ: Սա կայն ներ կա յիս ի -
րա վա կա գար գա վոր ման պայ ման նե րում ԵՄ –
ից դե պի Հա յաս տան փո խանց վող անձ նա կան
տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյու նը չի բա վա րա րում
GDPR-ով ամ րագր ված՝ հա մա հունչ պաշտ պա -
նու թյան հրա մա յա կա նին, քա նի որ լիա զոր պե -
տա կան մարմ նի կող մից արդ յու նա վետ հսկո -
ղու թյան առ կա յու թյու նը հա մար վում է ԵՄ հանձ -
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23 CNIL, «La sécurité des serveurs », 2018, https://www.cnil.fr/fr/securite-securiser-les-serveurs. 
24 CNIL, «Les mots de passe: des recommandations de sécurité minimale pour les entreprises », 2017, https://www.cnil.fr/fr/mots-

de-passe-des-recommandations-de-securite-minimales-pour-les-entreprises-et-les-particuliers. 



նա ժո ղո վի կող մից ըն դուն վող ներ դաշ նա կեց -
ման ո րոշ ման չա փա նիշ նե րից մե կը25։

4. Եզ րա կա ցու թյուն
Այս պի սով՝ սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում

ի րա կա նաց ված վեր լու ծու թյուն նե րը թույլ են
տա լիս կա տա րել հետևյալ եզ րա հան գում նե րը՝ 

1) Անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նու -
թյան ո լոր տում անվ տան գա յին անհ րա ժեշտ
գոր ծի քա կազ մի, ինչ պես նաև ո լոր տի նկատ -
մամբ հսկո ղու թյուն ի րա կա նաց նող լիա զոր պե -
տա կան մարմ նի անհ րա ժեշտ լիա զո րու թյուն -
նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում առ կա ի -

րա վա կար գա վո րու մը չի ա պա հո վում անձ նա -
կան տվյալ նե րի մշակ ման անվ տան գու թյան
արդ յու նա վետ մա կար դակ։ Վեր ջինս կա րող է
ա պա հով վել հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան
փո փո խու թյուն նե րի կա տար մամբ և «փա փուկ
ի րա վուն քի» արդ յու նա վետ կի րառ մամբ։ 

2) Գոր ծող ի րա վա կար գա վոր ման պայ ման -
նե րում GDPR-ի ի րա վա զո րու թյան ներ քո գտնվող
ըն կե րու թյուն նե րի կող մից ՀՀ–ում գոր ծու նեու -
թյուն ծա վա լող ըն կե րու թյուն նե րին անձ նա կան
տվյալ ներ փո խան ցու մը չի հա մա պա տաս խա -
նում GDPR–ի 45-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րի ն։ 
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Սկիզբը՝ 128-րդ համարում 

3. Հրա պա րա կա յին ի րա զեկ ման հետևան -
քը՝ ճա նա պար հա յին նշա նի «հա մա տա րած
ներ գոր ծու թյու նը»

Հրա պա րա կա յին ի րա զեկ ման հետևանք այն
է, որ ճա նա պար հա յին նշա նում ամ փոփ ված պա -
հանջ նե րի ու ար գելք նե րի մա սին ի րա զեկ վում
են երթևե կու թյան բո լոր մաս նա կից նե րը հա վա -
սա րա պես, նաև նրանք, ո րոնք դեռ չեն հայտն -
վել ճա նա պար հա յին նշա նի գոր ծո ղու թյան ո լոր -
տում։1 Հրա պա րա կա յին ի րա զե կումն ու նի, այս -
պի սով, «հա մա տա րած ներ գոր ծու թյուն» («Ring-
sumwirkung»)։2 Բա ցա կա ան ձանց հան դեպ ճա -
նա պար հա յին նշա նի ու ժի մեջ մտնե լը հիմ նա վո -
րե լու հա մար մա սամբ աս վում է, թե կա յան ված
մե քե նա յի սե փա կա նա տե րը նույն պես «երթևե -
կու թյան մաս նա կից» է3 կամ «ներ կա յաց վում է»
իր մե քե նա յի կող մից։4 Բայց հրա պա րա կա յին ի -
րա զեկ ման դեպ քում այս պի սի հետևու թյուն նե րի
կա րիք չկա, քա նի որ հրա պա րա կա յին ի րա զե -
կու մը կա տար վում է հենց ան կախ նրա նից, թե
արդ յոք երթևե կու թյան մաս նա կի ցը (նաև իր մե -
քե նա յի մի ջո ցով) հան դի պում է ճա նա պար հա -
յին նշա նին, թե ոչ։ Վար չա կան ակտն ու ժի մեջ է

մտնում յու րա քանչ յու րի հա մար դրա հրա պա -
րակ ման պա հից (ճա նա պար հա յին նշա նի դեպ -
քում՝ այն փո ղո ցում տե ղադ րե լու պա հից)։5 Ճա -
նա պար հա յին նշան նե րի ի րա զե կու մից և դրանց
ու ժի մեջ մտնե լուց տար բեր վող մեկ այլ հարց է,
թե ինչ քա նով են հրա պա րա կա յին ի րա զեկ ման
պա հից սկսում հո սել վար չա կան բո ղոք ( Վարչ -
ՀիմՕ 71-րդ հոդ. 1-ին մա սի «ա» կետ) կամ վար -
չա կան հայց ( ՎարչԴՕ 72-րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-
ին կետ) ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րը (այս մա -
սին ման րա մասն տես ստորև V.3. կե տը)։

Վերևի օ րի նա կում մե քե նան հե ռաց նե լու
պա հան ջը, ըստ այդմ, ու ժի մեջ է մտել նաև Հ-ի
հա մար, թեև մե քե նան կա յա նե լու ար գել քի նշա -
նը տե ղադր վել է Հ-ի կող մից մե քե նան փո ղո -
ցում կա յա նե լուց հե տո։ Հետևա բար, այդ ճա -
նա պար հա յին նշա նը կա րող էր լի նել փո խա րի -
նող գոր ծո ղու թյան հիմք ծա ռա յող հիմ նա կան
վար չա կան ակտ Վարչ ՀիմՕ 78-րդ հոդ. 1-ին
մա սի ի մաս տով։ Փո խա րի նող գոր ծո ղու թյան
մյուս նա խա պայ ման նե րը նույն պես առ կա են։
Հրա տա պու թյան պատ ճա ռով այս հար կադ -
րան քի մի ջո ցը կի րա ռե լու մա սին նա խազ գու -
շաց նե լը ( Վարչ ՀիմՕ 84-րդ հոդ.) բա ցա ռու թյան
կար գով անհ րա ժեշտ չէ։6 Մե քե նան հե ռաց նե -
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1 Տե՛ս Stelkens in Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 2018, § 35 Rn. 334; նույն ինքը, NJW 2010, 1184 (1185 f.); Kopp/Ramsauer,
VwVfG, 2016, § 35 Rn. 171 և § 41 Rn. 47։ Այլ կարծիքի է Beaucamp, JA 2008, 612 (613), ըստ որի՝ իրազեկվում են
միայն երթևեկության կոնկրետ իրավիճակում գտնվող անձինք։

2 Հասկացության հեղինակն է Niehues, DVBl 1982, 317 (321)։
3 Rebler, NZV 2006, 113 (114); Milker, Jura 2017, 271 (276); քննադատաբար Schoch, Jura 2011, 23 (27)։
4 Տե՛ս Rebler, BayVBl 2004, 554 (556); Koch/Niebaum, JuS 1997, 312 (314)՝ մեքենան իբրև «հայտարարությունն

ընդունող սուրհանդակ»; Bitter/Konow, NJW 2001, 1386 (1391 f.)՝ մեքենան իբրև «փոստարկղ»։
5 Stelkens, NJW 2010, 1184 (1185); նույն ինքը in Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 2018, § 41 Rn. 138 f.; Kopp/Ramsauer,

VwVfG, 2016, § 35 Rn. 171 և § 41 Rn. 47; այլ կարծիք՝ Schoch in Schoch, BesVerwR, 2013, Kap. 2 Rn. 395՝
ճանապարհային նշանի ներքին իրավական ուժը դրսևորվում է միայն այն ժամանակ, երբ երթևեկության մասնակիցը
(առաջին անգամ) հանդիպում է ճանապարհային նշանին։ Ներքին ու արտաքին իրավական ուժի տարբերակման
մասին տես ստորև IV.5. կետը։

6 VGH Mannheim, NVwZ-RR 2003, 558; OVG Schleswig, NVwZ-RR 2003, 647.

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)
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լու պա հան ջի ան հա պաղ կա տար ման անհ րա -
ժեշ տու թյու նը բխում է Վարչ ՀիմՕ 74-րդ հոդ. 1-
ին մա սի «բ» կե տից կամ ՎարչԴՕ 83-րդ հոդ.
1-ին մա սի 2-րդ կե տից, քա նի որ ճա նա պար -
հա յին նշա նի պա հան ջի կա տա րու մը կա սեց -
նե լու հետևան քով պա հան ջին հա կա ռակ կա -
յան ված մե քե նա յով կա րող է ան մի ջա կա նո րեն
վտանգ վել ան ձանց կյան քը, ա ռող ջու թյու նը
կամ սե փա կա նու թյու նը (ե թե չա սենք, որ
վտանգն ար դեն իսկ ա ռա ջա ցել է)։ Քա նի որ
մե քե նա յի կա յա նումն ար գե լող ճա նա պար հա -
յին նշա նի հա կաի րա վա կա նու թյան հիմ քեր
չկան, ուս տի կա րող է ան պա տաս խան մնալ
այն հար ցը, թե արդ յոք հիմ նա կան վար չա կան
ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը վար չա կան հար -
կադ րան քի մի ջոց կի րա ռե լու նա խա պայ ման է։
Մ տա հո գու թյուն նե րի ա ռիթ չկա նաև կոնկ րետ
դեպ քում վար չա կան հար կադ րան քի մի ջոց կի -
րա ռե լու առն չու թյամբ, մաս նա վո րա պես, մե քե -
նան տար հա նե լը ան հա մա չափ չէ այն պատ -
ճա ռով, որ բա ցա կա յում է Հ-ի մեղ քը։7 Փո խա -
րի նող գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը չի պա հան -
ջում, մաս նա վո րա պես, մե քե նա յի կա յա նումն
ար գե լող շար ժա կան նշա նը տե ղադ րել մի քա -
նի օր ա ռաջ, ո րով հետև մե քե նան հե ռաց նե լու՝
նշա նից բխող պա հան ջը հրա պա րա կա յին ի -
րա զեկ ման հի ման վրա միան գա մից ու ժի մեջ է
մտնում յու րա քանչ յու րի հա մար ( Վարչ ՀիմՕ 60-
րդ հոդ. 3-րդ մաս) ու այդ պատ ճա ռով կա րող է
ան մի ջա պես հար կադ րա բար կա տար վել։

Հա մա չա փու թյան մա սին դա տո ղու թյուն -
նե րը նշա նա կու թյուն ու նեն միայն կա տա րո ղա -
կան վա րույ թի ծախ սե րի ( Վարչ ՀիմՕ 92-րդ
հոդ. 1-ին մա սի «ը» կետ) մա սին հար ցը քննար -
կե լիս (այս պես կոչ ված երկ րոր դա յին մա կար -
դակ):8 Այս տեղ մե քե նա յի սե փա կա նա տի րոջ
կող մից կա տա րո ղա կան վա րույ թի ծախ սե րը
կրե լու՝ Վարչ ՀիմՕ 81-րդ հոդ. 1-ին մա սից բխող
պար տա կա նու թյու նը («պար տա վոր ան ձի հաշ -
վին») պետք է բա ցա ռել, ե թե նրա վստա հու -
թյու նը երթևե կու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն -
նե րի ան փո փո խե լիու թյան նկատ մամբ ար ժա -

նի է պաշտ պա նու թյան։9 Վս տա հու թյու նը բո լոր
դեպ քե րում ար ժա նի չէ պաշտ պա նու թյան, ե թե
մե քե նան տար հան վել է մե քե նա յի կա յա նումն
ար գե լող շար ժա կան նշա նի տե ղադ րու մից առն -
վազն ե րեք օր հե տո, ո րով հետև երթևե կու -
թյան մաս նա կից նե րի՝ ՃանԵրթԱնվ տանգՕ 23-
րդ հոդ. 3-րդ մա սից բխող ընդ հա նուր հո գա -
ծու թյան պար տա կա նու թյու նը պա հան ջում է,
որ մե քե նա յի սե փա կա նա տե րը մե քե նան կա -
յա նե լուց առն վազն ե րեք օր հե տո ստու գի ճա -
նա պար հա յին երթևե կու թյան հա րա բե րու թյուն -
նե րի հնա րա վոր փո փո խու թյու նը։

Կա յա նումն ար գե լող շար ժա կան նշան նե -
րը պլա նա վոր ված շի նա րա րա կան աշ խա տանք -
ներն սկսե լուց շատ օ րեր ա ռաջ տե ղադ րե լու
դեպ քում ճա նա պար հի լիա զոր մար մի նը մեր օ -
րի նա կում կա րող է կա տա րո ղա կան ծախ սե րի
ռիս կը դնել Հ-ի վրա։ Մի քա նի օր ա ռաջ տե -
ղադ րե լը մե քե նան տար հա նե լու հա մար, հա -
կա ռա կը, նա խա պայ ման չէ, ա ռա վել ևս դա
նա խա պայ ման չէ մե քե նան հե ռաց նե լու պա -
հան ջի մա սին ի րա զե կե լու հա մար։ Աս վա ծը
նշա նա կում է, որ կա յա նումն ար գե լող նշա նի
տե ղադ րու մից հե տո մե քե նան կա րող է ան մի -
ջա պես ի րա վա չափ կեր պով տար հան վել (ա -
ռաջ նա յին մա կար դակ), բայց կա տա րո ղա կան
ծախ սե րը չեն կրող դրվել մե քե նա յի սե փա կա -
նա տի րոջ վրա (երկ րոր դա յին մա կար դակ), քա -
նի որ այդ դեպ քում նրա վստա հու թյունն ար -
ժա նի է պաշտ պա նու թյան։ Առն վազն ե րեք օր
հե տո տար հա նե լու դեպ քում տար հան ման ծախ -
սե րը կկրի մե քե նա յի սե փա կա նա տե րը։

4. Ճա նա պար հա յին նշան նե րի մա սին ի -
րա զեկ մա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը. այս -
պես կոչ ված տե սա նե լիու թյան սկզբուն քը

Ճա նա պար հա յին նշան նե րի մա սին հրա -
պա րա կա յին ի րա զեկ մանն, ան շուշտ, պետք է
ո րո շա կի պա հանջ ներ ներ կա յաց նել, ինչն ար -
դա րաց ված է երթևե կու թյան մաս նա կից նե րի
ընդ հա նուր հո գա ծու թյան պար տա կա նու թյամբ
( ՃանԵրթԱնվ տանգՕ 23-րդ հոդ. 3-րդ մաս)։ Այս
պար տա կա նու թյու նը ճա նա պար հա յին նշան նե -
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7 Վարչական ակտերի հարկադիր կատարումը պետք է արդյունավետ լինի, և հարկադիր կատարման վարույթում
այդ տիպի հարցերը հարկադիր կատարողի համար, որպես կանոն, ճանաչելի չեն։ Տես նաև BVerwGE 149, 254 Rn.
20 ff.; OVG Münster, NWVBl 2017, 164 (165)։

8 Առաջնային մակարդակը վարչական ակտի հարկադիր կատարման վարույթն է։
9 Տե՛ս, օրինակ,VGH Mannheim, NJW 2007, 2058 (2059); OVG Bautzen, NJW 2009, 2551 (2552); OVG Hamburg, NVwZ-

RR 2010, 263 (265).
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րի հիմքն ու սահ մանն է. դրանց ի րա վա կան
ներ գոր ծու թյու նը երթևե կու թյան բո լոր մաս նա -
կից նե րի հա մար կա րող է պար տա դիր լի նել
միայն այն դեպ քում, երբ դրանք այն պես են տե -
ղադր ված, որ մի ջին վա րորդն ընդ հա նուր հո -
գա ծու թյան պար տա կա նու թյու նը պահ պա նե լու
դեպ քում մի ա րագ ու թռու ցիկ հա յաց քով կա -
րող է դրանք հաս կա նալ։ Այս այս պես կոչ ված
տե սա նե լիու թյան սկզբուն քը (Sichtbarkeitsgrund-
satz) (տես Վարչ ՀիմՕ 59-րդ հոդ. 7-րդ մա սը՝
«ան մի ջա կա նո րեն տե սա նե լի») ճա նա պար հա -
յին նշան նե րի ըն կա լե լիու թյա նը ներ կա յաց վող
օբ յեկ տիվ պա հանջ է։ Մասշ տա բը «մի ջին վա -
րորդն» է։ Ըն կա լե լու սուբ յեկ տիվ ու նա կու թյու նը,
հա կա ռա կը, չի կա րող նշա նա կու թյուն ու նե նալ,
ո րով հետև ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան ի -
րա վուն քը հա վա սա րա պես տա րած վում է երթևե -
կու թյան բո լոր մաս նա կից նե րի վրա։10 Սա կայն
Վարչ ՀիմՕ 59-րդ հոդ. 7-րդ մա սից ար տած վող
տե սա նե լիու թյան սկզբուն քը պա հանջ ներ է ներ -
կա յաց նում ոչ միայն փո ղո ցում ճա նա պար հա -
յին նշան նե րի ֆի զի կա կան տե ղադր մա նը, այլ
նաև դրանց կար գա վոր ման բո վան դա կու թյա -
նը. երթևե կու թյան չա փա զանց հա մա լիր կամ
ա ռա վել ևս հա կա սա կան կար գա վո րում նե րը
հենց չեն կա րող հաս կաց վել «մի ա րագ ու թռու -
ցիկ հա յաց քով»։11 Գնա հա տե լու հա մար, թե արդ -
յոք ճա նա պար հա յին նշա նը բա վա րա րում է տե -
սա նե լիու թյան սկզբուն քի պա հան ջը, պետք է
ան շուշտ հա մա պա տաս խա նա բար տար բե րա -
կել, թե այն ուղղ ված է շարժ վող, թե դա դա րի
վի ճա կում գտնվող երթևե կու թյա նը, ո րով հետև
երթևե կու թյան մաս նակ ցից ակն կալ վող հո գա -
ծու թյան չա փը կախ ված է երթևե կու թյան կոնկ -
րետ ի րա վի ճա կից։ Դա դա րի վի ճա կում գտնվող
երթևե կու թյա նը (կան գառ, կա յա նում) կա րե լի է
ընդ հա նուր առ մամբ հո գա ծու թյան ա վե լի բարձր
պա հանջ ներ ներ կա յաց նել, քան շարժ վող երթևե -
կու թյա նը։ Մինչ շարժ վող երթևե կու թյան մեջ,
ա մե նից ա ռաջ մեծ ա րա գու թյան դեպ քում, ճա -
նա պար հա յին նշան նե րը պետք է ըն կալ վեն շատ
կարճ ժա մա նա կում, դա դա րի վի ճա կում գտնվող
երթևե կու թյան մաս նա կի ցը կա րող է նաև մե քե -

նան կանգ նեց նե լուց հե տո պար զել, օ րի նակ,
կա յա նումն ար գե լող նշա նի առ կա յու թյու նը կամ
դրա բո վան դա կու թյու նը։12

Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին վար չա կան դա -
տա րա նը մի գոր ծով պետք է պար զեր, թե արդ -
յոք (դա դա րի վի ճա կում գտնվող երթևե կու թյան
մեջ) երթևե կու թյան մաս նա կից նե րը կա րող են
ու նե նալ ոչ միայն շուրջ բո լո րը նա յե լու (Umschau),
այլ գու ցե նաև «ստու գե լու» պար տա կա նու թյուն,
որ պես զի հայտ նա բե րեն ու տես նեն կոնկ րետ
փո ղո ցում գոր ծող ճա նա պար հա յին նշան նե րը
(Nachschau)։13 Ա ռի թը կա յա նումն ար գե լող նշանն
էր, ո րը մե քե նա յի կանգ նած տե ղից (որն ա վե լի
ուշ տար հան վել էր) չէր երևում։ Բայց ե թե վա -
րոր դը մե քե նան կա յա նե լուց հե տո փո ղո ցի եր -
կա րու թյամբ մի քիչ քայ լեր, ա պա կկա րո ղա -
նար տես նել նշա նը։ Դաշ նա յին վար չա կան դա -
տա րա նը ո րո շում է, որ ընդ հա նուր հո գա ծու -
թյան պար տա կա նու թյու նը (§ 1 I StVO) թեև
երթևե կու թյան մաս նակ ցից պա հան ջում է մե -
քե նան կա յա նե լուց հե տո «սո վո րա կան կեր պով
շուջ բո լո րը նա յել», բայց դրա նից բա ցի փո ղո -
ցում ճա նա պար հա յին նշան նե րի առ կա յու թյունն
ստու գե լու ընդ հա նուր պար տա կա նու թյու նը չա -
փից շատ կըն դար ձա կի հո գա ծու թյան պար տա -
կա նու թյու նը։ Հա կա ռա կը, վար չա կան մար մինն
ին քը պի տի հոգ տա նի ճա նա պար հա յին նշա նը
տե սա նե լիու թյան սկզբուն քի մասշ տաբ նե րին
հա մա պա տաս խան ըն կա լե լի դարձ նե լու մա սին։
Երթևե կու թյան մաս նա կի ցը փո ղո ցում ճա նա -
պար հա յին նշան նե րի առ կա յու թյունն ստու գե լու
պար տա կա նու թյուն ու նի միայն, ե թե դեպ քի
կոնկ րետ հան գա մանք նե րը դրա հա մար ա -
ռանձ նա հա տուկ ա ռիթ են տա լիս։ Դա այդ պես
է, օ րի նակ, ե թե ճա նա պար հա յին նշա նը կա րող
է փակ ված լի նել հատ կա պես բարձր մե քե նա -
նե րով, կամ ե թե մթու թյան կամ ե ղա նա կա յին
պայ ման նե րի պատ ճա ռով տե սա նե լիու թյունն
այն քան վատ է, որ երթևե կու թյան մաս նա կի ցը
պար տա վոր է մտա ծել, որ դրա պատ ճա ռով
հնա րա վոր է չտես նել ճա նա պար հա յին նշա նը։
Դա տա րա նի այս ո րո շումն ար ժա նի է հա վա -
նու թյան երթևե կու թյան մաս նակ ցի ու վար չա -
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10 BVerwGE 102, 316 (318); BVerwGE 130, 383 Rn. 16; BVerwGE 154, 365 Rn. 16, 26; Milker, Jura 2017, 271 (275).
11 Պատկերավոր BVerwGE 130, 383 Rn. 10 ff.
12 Մանրամասն տես BVerwGE 154, 365 Rn. 17 ff.); տես նաև VGH Mannheim, NJW 2010, 1898 (1899).
13 BVerwGE 154, 365 Rn. 21 ff.; Hebeler, JA 2016, 957; Milker, Jura 2017, 271 (275).



կան մարմ նի պա տաս խա նատ վու թյան ո լորտ -
ներն ար դա րա ցիո րեն սահ մա նա զա տե լու տե -
սանկ յու նից։14 Բայց ե թե հետևո ղա կա նո րեն ա -
ռաջ ենք տա նում հրա պա րա կա յին ի րա զեկ ման
և դրա «հա մա տա րած ներ գոր ծու թյան» մա սին
պատ կե րա ցու մը, ա պա փո ղո ցում նշան նե րի
առ կա յու թյունն ստու գե լու պար տա կա նու թյան
մա սին հարցն ընդ հան րա պես չի ծա գում, ո րով -
հետև ճա նա պար հա յին նշանն ար դեն ու ժի մեջ
մտած կլի նի՝ նախ քան երթևե կու թյան մաս նա -
կի ցը կհայտն վի դրա գոր ծո ղու թյան ո լոր տում։15

5. Ճա նա պար հա յին նշա նի ան ճա նա չե -
լիու թյու նը. այս պես կոչ ված ներ քին ի րա վա -
կան ու ժի վե րա ցու մը

Տե սա նե լիու թյան սկզբուն քի լույ սի ներ քո ի
վեր ջո խնդրա հա րույց են այն դեպ քե րը, ո րոն -
ցում թեև ճա նա պար հա յին նշան նե րի մա սին
սահ ման ված կար գով ի րա զեկ վել է, բայց դրանք
ա վե լի ուշ ան ճա նա չե լի են դար ձել ե ղա նա կա -
յին պայ ման նե րի կամ եր րորդ ան ձանց գոր ծո -
ղու թյուն նե րի հետևան քով: Գոր ծո՞ւմ են ճա նա -
պար հա յին նշա նում ամ փոփ ված պա հանջ ներն
ու ար գելք նե րը նաև այն ժա մա նակ, երբ նշա նը
ձյու նա ծածկ կամ սառ ցա կա լած է, փակ վել է
կա յան ված բարձր մե քե նա յով կամ ա պօ րի նա -
բար ա պա մոն տաժ վել է եր րորդ ան ձանց կող -
մից։ Այս տեղ պետք է, նախ, ար ձա նագ րել, որ
այդ պի սի ազ դե ցու թյուն նե րի դեպ քում ճա նա -
պար հա յին նշա նի գոր ծո ղու թյու նը չի դա դա -
րեց վում ՃանԵրթ Կազմ Կար գի ի մաս տով։ Դա
տե ղի է ու նե նում ճա նա պար հի լիա զոր մարմ նի
հա մա պա տաս խան ո րոշ մամբ, ո րի մա սին
երթևե կու թյան մաս նա կից ներն ի րա զեկ վում են
նշա նի ա պա մոն տաժ ման մի ջո ցով ( ՃանԵրթ -
Կազմ Կար գի 24-րդ կե տի 4-րդ պարբ.) (այս պես
կոչ ված actus contrarius)։16 Այ նուա մե նայ նիվ, ան -
ճա նա չե լի ճա նա պար հա յին նշա նը չի կա րող
պար տա դիր լի նել։ Դա հիմ նա վոր վում է նրա -

նով, որ ճա նա պար հա յին նշա նը գոր ծում է վե -
րաց նող պայ մա նով (տես ՔաղՕ 293-րդ հոդ. 2-
րդ մա սը). նրա գոր ծո ղու թյու նը դա դա րում է,
երբ այն այլևս տե սա նե լի չէ։ Այս հետևու թյան
հիմ քը վար չա կան ակ տի ար տա քին և ներ քին
ի րա վա կան ու ժի տար բե րա կումն է։ Ար տա քին
ի րա վա կան ու ժը վե րա բե րում է վար չա կան ակ -
տի ի րա վա կան գո յու թյա նը. այն ծա գում է դրա
մա սին ի րա զե կե լու պա հից։ Ներ քին ի րա վա -
կան ու ժը վե րա բե րում է վար չա կան ակ տում
ամ րագր ված կար գա վոր ման պար տա դի րու թյա -
նը։ Որ պես կա նոն այն հա մընկ նում է ար տա քին
ի րա վա կան ու ժի հետ, բայց կա րող է ծա գել
նաև մեկ ու րիշ պա հի։17 Ե թե ճա նա պար հա յին
նշա նը դար ձել է ան ճա նա չե լի, ա պա նրա ներ -
քին ի րա վա կան ու ժի հա մար վրա է հաս նում
վե րաց նող պայ մա նը, և դա դա րում է նրա պար -
տա դի րու թյու նը։ Ար տա քին ի րա վա կան ու ժը
դրա նով չի շո շափ վում։ Դա նշա նա կում է, որ
ճա նա պար հա յին նշա նը չպի տի նո րից ըն դուն -
վի, և վար չա կան բո ղոք կամ հայց ներ կա յաց -
նե լու ժամ կետ նե րը չեն սկսում կրկին հո սել, երբ
ճա նա պար հա յին նշա նը նո րից է տե ղադր վում
կամ կրկին տե սա նե լի է դառ նում։18

Մաս 2. Ի րա վա կան պաշտ պա նու թյու նը
ճա նա պար հա յին նշան նե րից

Հոդ վա ծի այս երկ րորդ մա սը լու սա բա նում
է ճա նա պար հա յին նշան նե րից պաշտ պան վե -
լու հնա րա վո րու թյուն ներն ու այդ ըն թաց քում
վար չա կան դա տա վա րու թյա նում ծա գող խնդիր -
նե րը։

V. Ճա նա պար հա յին նշան նե րի վի ճար -
կու մը

1. Տի պիկ պրոբ լեմ նե րը
Ճա նա պար հա յին նշան նե րի հետ կապ ված

ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան հար ցերն ա մե -
նից ա ռաջ հան դի պում են վի ճարկ ման ի րա վի -
ճակ նե րում։19 Ե թե երթևե կու թյան մաս նա կից -
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14 Hebeler, JA 2016, 957 (959).
15 Stelkens in Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 9. Aufl. 2018, § 35 Rn. 334; Kümper, JuS 2017, 731 (736).
16 Տես Stelkens in Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 9. Aufl. 2018, § 35 Rn. 335; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 17. Aufl. 2016, § 35

Rn. 172։ ՎարչՀիմՕ 63-րդ և 66-րդ հոդվածները կիրառելի չեն ճանապարհային նշանների նկատմամբ, որովհետև
դրանք կապված են առանձնահատուկ վտանգների հետ, և դրանց վերացումը պետք է ցանկացած ժամանակ
հնարավոր լինի։

17 Վարչական ակտի ներքին ու արտաքին իրավական ուժի տարբերակման մասին տես Detterbeck, AllgVerwR, 19.
Aufl. 2021, Rn. 546 ff.; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 17. Aufl. 2016, § 43 Rn. 5 ff.

18 Stelkens in Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 2018, § 35 Rn. 336.
19 Տե՛ս, օրինակ, Jochum/Thiele, JuS 2010, 518; Heckel, JuS 2011, 167, Unger/Koemm, JuS 2012, 449; Koehl, JuS 2010, 155,

և նույն ինքը, JuS 2012, 63; Kintz, JuS 2011, 1022.
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նե րը կամ կոնկ րետ փո ղո ցում ապ րող նե րը չեն
ցան կա նում հան դուր ժել ճա նա պար հա յին նշա -
նում ամ փոփ ված պա հանջ նե րը կամ ար գելք -
նե րը, ա պա նրանք հայ ցում են վար չա կան ակ -
տի վե րա ցում (տես վերևում III. կե տը), այն -
պես որ թույ լատ րե լի են վի ճարկ ման վար չա -
կան բո ղո քը ( Վարչ ՀիմՕ 69-րդ հոդ.) և/ կամ
վի ճարկ ման հայ ցը ( ՎարչԴՕ 66-րդ հոդ.)։ Կա -
րող են հան դի պել նաև պար տա վո րեց ման ի -
րա վի ճակ ներ ( ՎարչԴՕ 67-րդ հոդ.), երբ փո -
ղո ցում ապ րող նե րը պա հան ջում են ըն դու նել
երթևե կու թյան սահ մա նա փա կում ներ՝ աղ մու -
կից ու ար տա նե տում նե րից պաշտ պան վե լու
հա մար20 (տես նաև ՃանԵրթ Կազմ Կար գի 19-
րդ կե տը՝ «քա ղա քա ցի նե րի ա ռա ջար կու թյուն -
նե րի հի ման վրա»)։ Քա նի որ ճա նա պար հա յին
նշա նում պա րու նակ վող վար չա կան ակտն ըն -
դուն վում է ար դեն ճա նա պար հի լիա զոր մարմ -
նի ո րոշ մամբ (տես վերևում III.5. կե տը), ուս -
տի վի ճարկ ման վար չա կան բո ղո քը կա րող է
ներ կա յաց վել վար չա կան ակտն ըն դու նած վար -
չա կան մար մին (Վարչ ՀիմՕ 70-րդ հոդ. 2-րդ
մա սի «ա» կետ)։ Վար չա կան բո ղո քը կա րող է
ներ կա յաց վել նաև ակտն ըն դու նած մարմ նի
վե րա դաս վար չա կան մար մին ( Վարչ ՀիմՕ 70-
րդ հոդ. 2-րդ մա սի «բ» կետ)։ Վի ճարկ ման
հայ ցի դեպ քում պա տաս խա նող կող մը վար չա -
կան ակտն ըն դու նած վար չա կան մար մինն է
(ՎարչԴՕ 16-րդ հոդ.)։

Վար չա կան բո ղո քի կամ վի ճարկ ման հայ -
ցի թույ լատ րե լիու թյունն ստու գե լիս՝ որ պես
կա նոն պետք է ման րա մասն ստու գել բո ղոք
կամ հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րի պահ -
պան վա ծու թյու նը ( Վարչ ՀիմՕ 71-րդ հոդ. 1-ին
մա սի «ա» կետ, ՎարչԴՕ 72-րդ հոդ. 1-ին մա սի
1-ին կետ). այս տեղ կրկին ա ռաջ են գա լիս ճա -
նա պար հա յին նշան նե րի մա սին ի րա զեկ ման
վե րա բեր յալ ար դեն քննարկ ված հար ցե րը։ Բա -
ցի այդ, կա րող է լուրջ հիմ նա վոր ման կա րիք
ու նե նալ բո ղոք կամ հայց ներ կա յաց նո ղի ի րա -
վունք նե րի խախտ ման հնա րա վո րու թյու նը
(Վարչ ՀիմՕ 69-րդ հոդ., ՎարչԴՕ 3-րդ հոդ. 1-

ին մաս)։ Եր կու խնդիրները ցայ տուն կեր պով
ցույց են տա լիս հետևյալը.

Օ րի նա կ՝21 Ս-ն ուս ման նպա տա կով տե -
ղա փոխ վում է մեկ այլ քա ղաք։ Մեր թընդ մերթ
նա վե րա դառ նում է իր հայ րե նի քա ղաք ծնող -
նե րին ու հին ըն կեր նե րին այ ցե լե լու նպա տա -
կով։ Հայ րե նի քա ղա քում նա երթևե կում է հե -
ծան վով։ 2015 թ. օ գոս տո սի 11-ին հե ծան վա յին
ա րա հե տի վրա, ո րը գտնվում է Ս-ի կող մից իր
այ ցե լու թյուն նե րի ժա մա նակ օգ տա գործ վող ավ -
տո մայ րու ղու մոտ, տե ղադր վում է թիվ 4.4.1
ճա նա պար հա յին նշա նը (հե ծան վա յին ա րա -
հետն օգ տա գոր ծե լու պար տա կա նու թյուն)։ Ս-
ն այդ նշա նի մո տով ա ռա ջին ան գամ անց նում
է 2020 թ. հու լի սի 30-ին։ Նա հե ծան վա յին ա -
րա հետն օգ տա գոր ծե լու պար տա կա նու թյու նը
հա մա րում է ոչ ի րա վա չափ, ո րով հետև այն չու -
նի անհ րա ժեշտ լայ նու թյուն ու, բա ցի դրա նից,
գտնվում է շատ վատ վի ճա կում։ Այ նուա մե նայ -
նիվ, Ս-ն սկզ բում ո չինչ չի ձեռ նար կում։ 2021 թ.
մա յի սի 5-ին նա կրկին անց նում է հե ծան վա յին
ա րա հե տով և ու զում է այժմ ար դեն վի ճար կել
ա րա հետն օգ տա գոր ծե լու պար տա կա նու թյու -
նը։ Թույ լատ րե լի՞ է Ս-ի վար չա կան բո ղո քը կամ
վի ճարկ ման հայ ցը։

2. Ի րա վուն քի խախտ ման հնա րա վո րու -
թյու նը

Ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան եր կու մի -
ջոց նե րի թույ լատ րե լիու թյան նա խա պայ ման է,
որ Ս-ն կա րո ղա նա պնդել հե ծան վա յին ա րա -
հետն օգ տա գոր ծե լու պար տա կա նու թյան մի -
ջո ցով իր ի րա վունք նե րի հնա րա վոր խախ տու -
մը ( Վարչ ՀիմՕ 69-րդ հոդ., ՎարչԴՕ 3-րդ հոդ.
1-ին մաս)։22

Վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման դեպ քում
մեծ մա սամբ կի րառ վում է այս պես կոչ ված հաս -
ցեա տի րոջ տե սու թյու նը, ըստ ո րի, մի ջամ տող
վար չա կան ակ տի հաս ցեա տե րը միշտ կա րող է
պնդել իր ի րա վուն քի խախտ ման հնա րա վո -
րու թյու նը։23 Բայց ճա նա պար հա յին նշան նե րը
հա ճախ ո րակ վում են իբրև այս պես կոչ ված ի -
րա յին վար չա կան ակ տեր (dingliche Verwal-
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20 Rebler, NZV 2006, 113 (114, 117 f.); Beaucamp, JA 2008, 612 (614).
21 Օրինակն ըստ Գերմանիայի Դաշնային վարչական դատարանի BVerwG, NJW 2004, 698 և BVerwGE 138, 21

որոշումների։
22 Հնարավորության տեսության մասին տես Հովհաննիսյան, Ընդհանուր իրավագիտություն, էջ 51, 408։
23 Հասցեատիրոջ տեսության մասին տես Hufen, VerwProzR, 2021, § 14 Rn. 60; Würtenberger, VerwProzR, 2011, Rn.
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tungsakte), ո րով հետև դրանք վե րա բե րում են
հան րու թյան կող մից մի գույ քի (փո ղո ցի) օգ -
տա գործ մա նը։24 Այդ պատ ճա ռով մա սամբ են -
թադր վում է, թե այդ տե սա կի վար չա կան ակ -
տերն ան հաս ցեա տեր են, ուս տի երթևե կու -
թյան մաս նակ ցի հայցն ընդ դեմ ճա նա պար հա -
յին նշա նի ոչ հաս ցեա տի րոջ կամ եր րորդ ան -
ձի հայց է։25 Եր րորդ ան ձանց վար չա կան բո -
ղոք ներն ու հայ ցե րը նրանց ի րա վունք նե րի
խախտ ման հնա րա վո րու թյան տե սանկ յու նից
ու նեն ա վե լի լուրջ հիմ նա վոր ման կա րիք,26 ո -
րով հետև եր րորդ ան ձինք կա րող են վի ճար կել
միայն օ րեն քի այն պի սի նոր մե րի խախ տու մը,
ո րոնք ուղղ ված են նաև եր րորդ ան ձանց շա հե -
րի պաշտ պա նու թյա նը (drittschützende Normen)։
Օ րեն քի նոր մի բնույ թը (ուղղ վա՞ծ է այն նաև
եր րորդ ան ձանց շա հե րի պաշտ պա նու թյա նը)
ո րոշ վում է այս պես կոչ ված պաշտ պա նիչ նոր -
մի տե սու թյան հի ման վրա։27 Այ նուա մե նայ -
նիվ, ար դեն իսկ կաս կա ծե լի է թվում, թե արդ -
յոք ճա նա պար հա յին նշան նե րի դեպ քում ընդ -
հան րա պես կա րե լի է խո սել ան հաս ցեա տեր
վար չա կան ակ տե րի մա սին, ո րով հետև գո նե
հրա մա յող վար չա կան ակ տե րը (ու դրա նով իսկ՝
հան րա յին գույ քի օգ տա գործ ման կար գա վո -
րում նե րը) միշտ ուղղ ված են դրանց պահ պան -
մա նը ու այդ պի սով՝ նաև ան ձանց։28

Ա մեն դեպ քում Ս-ն՝ իբրև երթևե կու թյան
մաս նա կից, կա րող է պնդել առն վազն իր ա -
զատ գոր ծե լու հիմ նա կան ի րա վուն քի ( Սահմ.
39-րդ հոդ. 1-ին նախ.) խախտ ման հնա րա վո -
րու թյու նը։ Այդ ի րա վուն քը հաս կաց վում է իբրև
ընդ հա նուր ա զա տու թյան ի րա վունք29 ու նե րա -
ռում է նաև ան ձի մաս նակ ցու թյու նը ճա նա -
պար հա յին երթևե կու թյա նը։ Ըստ այդմ՝ երթևե -

կու թյան յու րա քանչ յուր մաս նա կից կա րող է
պաշտ պան վել երթևե կու թյան սահ մա նա փա -
կում նե րից ու ար գելք նե րից՝ վկա յա կո չե լով դրան -
ցով իր ա զատ գոր ծե լու հիմ նա կան ի րա վուն քի
հնա րա վոր խախ տու մը։30 Այդ պատ ճա ռով մեր
օ րի նա կում Ս-ն ու նի վար չա կան բո ղոք կամ վի -
ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու ի րա վունք
ՎարչԴՕ 3-րդ հոդ. 1-ին մա սի ի մաս տով։

3. Վար չա կան բո ղոք և վի ճարկ ման հայց
ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը

Վի ճարկ ման վար չա կան բո ղո քը և վի ճարկ -
ման հայ ցը թույ լատ րե լի են միայն Վարչ ՀիմՕ
71-րդ հոդ. 1-ին մա սի «ա» կե տով և ՎարչԴՕ
72-րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես -
ված ժամ կե տում։ Ճա նա պար հա յին նշան նե րի
առն չու թյամբ եր բեմն կար ծիք է ար տա հայտ -
վում, որ դրանք կա րող են վի ճարկ վել ա ռանց
ժա մա նա կա յին սահ մա նա փակ ման, այ սինքն՝
ան գամ տա րի ներ անց. դրանք չեն ստա նում
ձևա կան օ րի նա կան ուժ, այն է՝ ան վի ճար կե լի
չեն դառ նում։31 Դա բխում է նրա նից, որ ճա նա -
պար հա յին նշան նե րը չեն ստա նում նաև նյու -
թա կան օ րի նա կան ուժ,32 ո րով հետև երթևե կու -
թյու նը կար գա վո րե լիս անհ րա ժեշտ ճկու նու -
թյու նը բա ցա ռում է դրա վերջ նա կան պար տա -
դի րու թյու նը։33 Բայց այս մո տե ցու մը հա մո զիչ
չէ, ո րով հետև նյու թա կան օ րի նա կան ուժն ու
վի ճար կե լիու թյու նը պետք է գնա հատ վեն միմ -
յան ցից ան կախ, ինչ պես դա ցույց է տա լիս ի -
րա զեկ ման ( Վարչ ՀիմՕ 59-րդ հոդ.), ան վա վեր
ճա նա չե լու ( Վարչ ՀիմՕ 63-րդ հոդ.) և վար չա -
կան բո ղոք ու հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե -
րի ( Վարչ ՀիմՕ 71-րդ հոդ. 1-ին մա սի «ա» կետ,
ՎարչԴՕ 72-րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-ին կետ) տար -
բե րա կու մը։ Որ ճա նա պար հի լիա զոր մար մի նը
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24 Տես, օրինակ, Manssen, DVBl 1997, 633 (634); Rebler, NZV 2006, 113; Stelkens in Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 2018,
§ 35 Rn. 259.

25 Այդպես են կարծում, օրինակ, Manssen, NZV 1992, 465 (467); նույն ինքը, DVBl 1997, 633 (634); նաև Hufen,
VerwProzR, 2021, § 14 Rn. 60։ Հասցեատիրոջ տեսության կիրառման օգտին Rebler, NZV 2006, 113 (114); Koehl, JuS
2012, 63 (66).

26 Würtenberger, VerwProzR, 2011, Rn. 282 ff., 291 ff.
27 Պաշտպանիչ նորմի տեսության մասին տես Հովհաննիսյան, Ընդհանուր իրավագիտություն, էջ 54։
28 Դա շեշտում է Schoch, Jura 2012, 26 (29); տես նաև Rebler, NZV 2006, 113.
29 Տես Հովհաննիսյան, Ընդհանուր իրավագիտություն, էջ 151։
30 Beaucamp, JA 2008, 612 (614); Unger/Koemm, JuS 2012, 449 (452 f.).
31 Rebler, NZV 2006, 113 (114); Steiner in Steiner, BesVerwR, 2006, Kap. IV Rn. 169.
32 Վարչական ակտի նյութական օրինական ուժի հասկացության մասին տես Maurer/Waldhoff, AllgVerwR, 2020, § 10

Rn. 17 ff., որոնք տարբերակում են ընդունված կարգավորմամբ կաշկանդված լինելը (դրա մասին իրազեկելու
պահից, § 43 I VwVfG) և անվավեր ճանաչելու սահմանափակ հնարավորությունը (§§ 48 ff. VwVfG սահմաններում)։

33 Manssen, NZV 1992, 465 (467 f.); Rebler, NZV 2006, 113 (114).
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պի տի կա րո ղա նա ցան կա ցած ժա մա նակ, կախ -
ված ի րա վի ճա կից, ըն դու նել շեղ վող կար գա վո -
րում, չի նշա նա կում, թե վար չա կան մարմ նի ո -
րո շու մը պետք է վի ճար կե լի լի նի ա ռանց ժա -
մա նա կա յին սահ մա նա փակ ման։ Այդ պատ ճա -
ռով ոչ մի հիմք չկա հար ցա կա նի տակ դնե լու
Վարչ ՀիմՕ 71-րդ հոդ. 1-ին մա սի «ա» կե տի և
ՎարչԴՕ 72-րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-ին կե տի գոր -
ծո ղու թյու նը ճա նա պար հա յին նշան նե րի վի -
ճարկ ման հա մար։

Ըստ Վարչ ՀիմՕ 71-րդ հոդ. 1-ին մա սի «ա»
կե տի՝ վար չա կան բո ղո քը կա րող է բեր վել վար -
չա կան ակտն ու ժի մեջ մտնե լու օր վա նից եր կու
ամս վա ըն թաց քում։ Ըստ ՎարչԴՕ 72-րդ հոդ.
1-ին մա սի 1-ին կե տի՝ վի ճարկ ման հայ ցը վար -
չա կան դա տա րան կա րող է ներ կա յաց վել վար -
չա կան ակ տի ու ժի մեջ մտնե լու պա հից եր -
կամս յա ժամ կե տում։ Քա նի որ վար չա կան ակ -
տերն ու ժի մեջ են մտնում դրանց մա սին ի րա -
զե կե լու պա հից ( Վարչ ՀիմՕ 60-րդ հոդ.), ուս -
տի ճա նա պար հա յին նշա նում ամ փոփ ված կար -
գա վոր ման մա սին ի րա զե կու մը (դրա հրա պա -
րա կու մը) ո րո շիչ նշա նա կու թյուն ու նի նաև վար -
չա կան բո ղոք կամ վի ճարկ ման հայց ներ կա -
յաց նե լու ժամ կետ նե րի հոս քի հա մար։ Վարչ -
ՀիմՕ 71-րդ հոդ. 1-ին մա սի «ա» կե տով նա -
խա տես ված ժամ կե տի սկիզ բը, սա կայն, կախ -
ված է վար չա կան ակ տում դրա բո ղո քարկ ման
ժամ կե տի մա սին պատ շաճ նշու մից ( Վարչ ՀիմՕ
71-րդ հոդ. 1-ին մա սի «դ» կետ)։ Քա նի որ ճա -
նա պար հա յին նշան նե րը (կամ ճա նա պար հի
լիա զոր մարմ նի գրա վոր ո րո շում նե րը) չեն պա -
րու նա կում դրանց բո ղո քարկ ման ժամ կե տի մա -
սին նշում, ուս տի գոր ծում է Վարչ ՀիմՕ 71-րդ
հոդ. 1-ին մա սի «դ» կե տով սահ ման ված մե -
կամ յա ժամ կե տը։ Այս նորմն ա նա լո գիա յով
կի րա ռե լի է վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու
ժամ կե տի նկատ մամբ, քա նի որ առ կա են ա -
նա լո գիա յի նա խա պայ ման նե րը։34 Ճա նա պար -
հա յին նշան նե րի մա սին ի րա զե կու մը կա տար -
վում է հրա պա րակ ման ե ղա նա կով՝ հաս ցեա -
տե րե րին ան մի ջա կա նո րեն տե սա նե լի ձևով հա -
սա նե լի դարձ նե լու մի ջո ցով ( Վարչ ՀիմՕ 59-րդ
հոդ. 7-րդ մաս) (տես վերևում IV.2. կե տը)։ Հրա -

պա րակ ման ե ղա նա կով ի րա զեկ ման «հա մա -
տա րած ներ գոր ծու թյան» պատ ճա ռով վար չա -
կան բո ղոք ու վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե -
լու մե կամ յա ժամ կե տը ( Վարչ ՀիմՕ 71-րդ հոդ.
1-ին մա սի «դ» կետ և հա մա պա տաս խա նա բար
ա նա լո գիա յով) պի տի որ միաս նա կան կեր պով,
այ սինքն՝ կոնկ րետ շա հագրգռ վա ծու թյու նից ան -
կախ, սկսի հո սել յու րա քանչ յու րի հա մար ու
նույն կերպ յու րա քանչ յու րի հա մար միաս նա -
կան կեր պով ա վարտ վի։35 Դա կնշա նա կի, որ
ճա նա պար հա յին նշան նե րը դրանց տե ղադ րու -
մից մեկ տա րի հե տո այլևս չեն կա րո ղա նա վի -
ճարկ վել որևէ ան ձի կող մից։

Մեր օ րի նա կում նաև Ս-ն այլևս չի կա րո -
ղա նա ժա մա նա կին վար չա կան բո ղոք կամ վի -
ճարկ ման հայց ներ կա յաց նել՝ ան կախ նրա նից,
թե նա երբ է ա ռա ջին կամ վեր ջին ան գամ տե -
սել ճա նա պար հա յին նշա նը։

Բայց այս պի սի հետևու թյունն ան հա մա տե -
ղե լի կլի նի արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ -
պա նու թյան հիմ նա կան ի րա վուն քի հետ ( Սահմ.
61-րդ հոդ. 1-ին մաս)։ Կու նե նանք ի րա վունք նե -
րի պաշտ պա նու թյան հա կա սահ մա նադ րա կան
դե ֆի ցիտ, ե թե վի ճարկ ման ժամ կե տը յու րա -
քանչ յու րի հա մար սկսի հո սել ճա նա պար հա յին
նշա նը տե ղադ րե լու պա հից, ո րով հետև երթևե -
կու թյան այն մաս նա կի ցը, ո րը միայն այդ ժամ -
կե տի ա վար տից հե տո է հան դի պում ճա նա -
պար հա յին նշա նին, չի կա րո ղա նա այլևս դի մել
իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան, իսկ դրա -
նից ա ռաջ նա կրկին ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյան հնա րա վո րու թյուն չի ու նե նա ան -
հա տա կան շա հագրգռ վա ծու թյան բա ցա կա յու -
թյան պատ ճա ռով ( ՎարչԴՕ 3-րդ հոդ. 1-ին
մաս). քա նի որ նա ճա նա պար հա յին նշա նին
դեռ չի հան դի պել, ուս տի ի սկզբա նե բա ցառ -
վում է դրա նով նրա որևէ ի րա վուն քի խախտ -
ման հնա րա վո րու թյու նը։ Այդ պատ ճա ռով Սահմ.
61-րդ հոդ. 1-ին մա սի ե րաշ խի քի հետ կոնֆ լիկ -
տից խու սա փե լու հա մար բա ցա ռու թյան կար -
գով ճա նա պար հա յին նշա նի վի ճարկ ման ժամ -
կե տը չպետք է կա պել վար չա կան ակտն ու ժի
մեջ մտնե լու պա հի հետ, այլ երթևե կու թյան
յու րա քանչ յուր ա ռան ձին մաս նակ ցի հա մար
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34 Անալոգիայի նախապայմանների մասին տես Հովհաննիսյան, Ընդհանուր իրավագիտություն, էջ 369-372։
35 Նման հետևություն է արել Մաննհայմի Բարձրագույն վարչական դատարանը (BeckRS 2009, 32247) Դաշնային

վարչական դատարանի BVerwGE 102, 316 որոշումից։



ճա նա պար հա յին նշա նի վի ճարկ ման ժամ կե -
տի հոս քը պետք է հաշ վել այն պա հից, երբ նա
ա ռա ջին ան գամ հան դի պում է այդ նշա նին։36

Մեր օ րի նա կում Ս-ն, ըստ այդմ, դեռ կկա -
րո ղա նար ներ կա յաց նել վար չա կան բո ղոք կամ
վի ճարկ ման հայց, երբ նա 2016 թ. հու լի սի 30-
ին ա ռա ջին ան գամ անց նում էր ճա նա պար հա -
յին նշա նի մո տով։

Այս մո տեց ման դեմ կա րե լի է փաս տար -
կել, որ Վարչ ՀիմՕ 71-րդ հոդ. 1-ին մա սի «ա»
կե տը և ՎարչԴՕ 72-րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-ին
կե տը վար չա կան բո ղոք և վի ճարկ ման հայց
ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը միան շա նա կո րեն կա -
պում են վար չա կան ակ տի ու ժի մեջ մտնե լու
հետ, և որ ի րա վա կան պե տու թյան սկզբուն քից
բխող ի րա վա կան անվ տան գու թյու նը կվտանգ -
վի, երբ թույ լատ րե լի լի նի ճա նա պար հա յին նշա -
նը վի ճար կել ան գամ տաս նամ յակ ներ անց զուտ
այն պատ ճա ռով, որ երթևե կու թյան մի մաս նա -
կից միայն հի մա է ա ռա ջին ան գամ տես նում
այդ նշա նը։37 Բա ցի այդ, ճա նա պար հա յին նշան -
նե րի ան վի ճար կե լիու թյան դեպ քում հնա րա վո -
րու թյուն կա վար չա կան մարմ նին դի մում ներ -
կա յաց նել վար չա կան ակ տը փո փո խե լու, ան -
վա վեր կամ ու ժը կորց րած ճա նա չե լու հա մար,
ըստ Վարչ ՀիմՕ 51-րդ հոդ. հոդ վա ծի, և վար -
չա կան մարմ նի մերժ ման դեպ քում ներ կա յաց -
նել պար տա վո րեց ման հայց, ըստ ՎարչԴՕ 67-
րդ հոդ վա ծի, այն պես որ ի րա վա կան պաշտ -
պա նու թյու նից զրկված չէ նաև նա, ով երթևե -
կու թյան կար գա վոր ման գոր ծո ղու թյան տակ է
ընկ նում դրա ու ժի մեջ մտնե լուց մեկ տա րի
անց։38 Բայց այս փաս տարկ նե րը բա վա րար
չեն։ Վարչ ՀիմՕ 51-րդ հոդ վա ծի ա ռանձ նա հա -
տուկ նա խա պայ ման նե րի պատ ճա ռով վար չա -
կան վա րույ թը վերսկ սե լու հնա րա վո րու թյու նը
չի ե րաշ խա վո րում արդ յու նա վետ ի րա վա կան
պաշտ պա նու թյուն Սահմ. 61-րդ հոդ. 1-ին մա -
սով պա հանջ վող չա փով։

Վերևում ներ կա յաց ված և ինձ հա մար նա -
խընտ րե լի մո տեց մա նը հետևե լու դեպ քում պետք
է ու շադ րու թյուն դարձ նել, որ ճա նա պար հա յին
նշա նի վի ճարկ ման ժամ կե տը երթևե կու թյան

յու րա քանչ յուր ա ռան ձին մաս նակ ցի հա մար
սկսում է հո սել միայն մի ան գամ և ոչ թե հա -
մա պա տաս խա նա բար նո րից, երբ նա հեր թա -
կան ան գամ հան դի պում է այդ նշա նին։ Ճա -
նա պար հա յին նշան նե րը պետք է տևա կան ժա -
մա նա կով կար գա վո րեն կոնկ րետ վայ րի երթևե -
կու թյու նը։ Այդ պատ ճա ռով դրան ցում ամ փոփ -
ված պա հանջ ներն ու ար գելք նե րը շա րու նա -
կում են գոր ծել երթևե կու թյան ա ռան ձին մաս -
նակ ցի հա մար, քա նի դեռ ու ժի մեջ են դրանք
տե ղադ րե լու մա սին ո րո շում նե րը, ու քա նի դեռ
ճա նա պար հա յին նշան նե րը գտնվում են փո ղո -
ցում։ Ե թե երթևե կու թյան մաս նա կի ցը նո րից է
անց նում ճա նա պար հա յին նշա նի մո տով, ա -
պա դա նրա հա մար ու նի «միայն հի շեց նող
գոր ծա ռույթ»։39

Մեր օ րի նա կում, ըստ այդմ, Ս-ի հա մար
Վարչ ՀիմՕ 71-րդ հոդ. 1-ին մա սի «դ» կե տի մե -
կամ յա ժամ կետն սկսել է հո սել 2020 թ. հու լի սի
30-ին միայն մի ան գամ և ոչ թե նո րից 2021 թ.
մա յի սի 5-ին, այն պես որ նա հի մա այլևս չի կա -
րող ժա մա նա կին վի ճար կել հե ծան վա յին ա րա -
հետն օգ տա գոր ծե լու պար տա կա նու թյու նը։ Վի -
ճարկ ման ժամ կե տի նոր հոս քը հնա րա վոր է
այն դեպ քում, երբ փո փոխ վում է ճա նա պար հի
լիա զոր մարմ նի ո րո շու մը, և դրա հետևան քով
տե ղի է ու նե նում նոր ի րա զե կում հրա պա րակ -
ման ե ղա նա կով։

4. Ճա նա պար հա յին նշան նե րի դեմ ներ -
կա յաց ված վար չա կան բո ղո քի կամ վի ճարկ -
ման հայ ցի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը

Վար չա կան բո ղո քի կամ վի ճարկ ման հայ -
ցի հիմ նա վոր վա ծու թյան շրջա նա կում պետք է
քննարկ ման ա ռար կա դարձ նել, մաս նա վո րա -
պես, ճա նա պար հա յին նշա նում ամ փոփ ված
կար գա վոր ման ի րա վա չա փու թյու նը (տես Վարչ -
ՀիմՕ 75-րդ հոդ. 2-րդ մա սը և ՎարչԴՕ 124-րդ
հոդ. 2-րդ մա սը)։ Վի ճարկ ման հայ ցի շրջա նա -
կում վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյունն
սկզբուն քո րեն գնա հատ վում է ակ տի ըն դուն -
ման պա հի դրու թյամբ գոր ծող օ րենք նե րի հի -
ման վրա ( ՎարչԴՕ 124-րդ հոդ. 2-րդ մաս), այ -
սինքն՝ ո րո շիչ է սկզբնա կան վար չա կան ակ տի
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36 BVerwGE 138, 21 Rn. 14, 16.
37 Մանրամասն քննադատություն տես Ehlers, JZ 2011, 155 (157); տես նաև Milker, Jura 2017, 271 (278)։
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39 BVerwGE 138, 21 Rn. 18.
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կամ վար չա կան բո ղո քի հի ման վրա ըն դուն -
ված ակ տի մա սին ի րա զե կե լու պա հը։ Բայց
պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել, որ ճա նա պար -
հա յին նշա նում ամ փոփ ված կար գա վո րում նե -
րը տևող 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 կա նո րեն կար գա -
վո րում են երթևե կու թյան մի ի րա վի ճակ։40 Տևող
վար չա կան ակ տե րը փաս տա կան կամ ի րա -
վա կան դրու թյան փո փոխ ման դեպ քում կա րող
են դառ նալ ոչ ի րա վա չափ, ուս տի, շեղ վե լով
ՎարչԴՕ 124-րդ հոդ. 2-րդ մա սով սահ ման ված
ընդ հա նուր կա նո նից, դրանց ի րա վա չա փու թյու -
նը պետք է գնա հատ վի (վե րա դաս) վար չա կան
մարմ նի կող մից ճա նա պար հա յին նշա նի դեմ
բեր ված վար չա կան բո ղո քի հի ման վրա վար -
չա կան ակտ ըն դու նե լու կամ վար չա կան դա -
տա րա նի կող մից վար չա կան հայ ցի վե րա բեր -
յալ վճիռ կա յաց նե լու պա հի դրու թյամբ գոր -
ծող օ րենք նե րի հի ման վրա։

Ճա նա պար հա յին նշա նի ի րա վա չա փու թյան
գնա հատ ման ե լա կետն է կազ մում ՃանԵրթ -
Կազմ Կար գի 19-րդ կե տում ամ րագր ված լիա -
զոր ման ի րա վա կան հիմ քը, ո րը ճա նա պար -
հա յին նշան ներ տե ղադ րե լու մա սին ո րո շում
ըն դու նե լը պայ մա նա վո րում է ճա նա պար հատ -
րանս պոր տա յին պա տա հար նե րի վեր լու ծու թյան,
ճա նա պարհ նե րի ե ղա նա կա յին և այլ հե տա զո -
տու թյուն նե րի, ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան
պայ ման նե րի և վի ճա կի ու սում նա սի րու թյան
արդ յունք նե րով, ինչ պես նաև ճա նա պար հա շի -
նա րա րա կան, կո մու նալ ծա ռա յու թյուն նե րի, ճա -
նա պար հա յին ոս տի կա նու թյան մար մին նե րի,
շա հագր գիռ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի և քա -
ղա քա ցի նե րի ա ռա ջար կու թյուն նե րով:

Ձևա կան ի րա վա չա փու թյան ստու գու մը,
նախ, վե րա բե րում է վար չա կան մարմ նի լիա -
զո րու թյա նը ( ՃանԵրթ Կազմ Կար գի 6-րդ կետ,
տես վերևում II.3.)։ Ճա նա պար հա յին նշան տե -
ղադ րե լու մա սին ո րո շում ըն դու նե լիս բա ցա ռու -
թյան կար գով լսում ներ չեն անց կաց վում, ըստ
Վարչ ՀիմՕ 38-րդ հոդ. 3-րդ մա սի «բ» կե տի,
ո րով հետև ճա նա պար հա յին նշանն այլ ձևի վա -
չա կան ակտ է՝ հա մա ձայն Վարչ ՀիմՕ 54-րդ

հոդ. 3-րդ մա սի։ Վար չա կան ակ տի հիմ նա -
վոր ման անհ րա ժեշ տու թյու նը նույն պես վե րա -
նում է Վարչ ՀիմՕ 57-րդ հոդ. 2-րդ մա սի «գ»
կե տի 1-ին տար բե րա կի հի ման վրա։ Քա նի դեռ
ճա նա պար հի լիա զոր մարմ նի ո րո շում նե րը
ներդր վում են ճա նա պար հա յին նշան նե րի մի -
ջո ցով, ո րոշ ման ձևի հար ցում խնդիր ներ չեն
ծա գում։

Նյու թա կան ի րա վա չա փու թյունն ստու գե -
լիս պետք է պար զել լիա զոր ման հիմ քի փաս -
տա կազ մի բո լոր հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյու -
նը։ Այս տեղ պետք է ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ -
րու թյուն դարձ նել ՃանԵրթ Կազմ Կար գի 20-րդ
և 21-րդ կե տե րի պա հանջ նե րի պահ պան մա նը։
24-րդ կե տի դեպ քում ճա նա պար հի լիա զոր
մար մի նը պար տա վոր է ա նընդ հատ վե րահս -
կո ղու թյան տակ պա հել ժա մա նա կա վոր ճա -
նա պար հա յին նշան ներ տե ղադ րե լու մա սին իր
ո րո շում նե րը, որ պես զի հա տուկ պայ ման նե րի
(ար տա կարգ ի րա վի ճա կի, տա րե րա յին ա ղե -
տի, վթա րի և այլն) վե րաց ման դեպ քում դրանք
ան հա պաղ ա պա մոն տա ժի, ո րով հետև ժա մա -
նա կա վոր տե ղադր ված ճա նա պար հա յին նշան -
նե րը դառ նում են ոչ ի րա վա չափ դրանց տե -
ղադր ման պատ ճառ նե րը վե րա նա լուց հե տո։

Լիա զոր ման հիմ քի ( ՃանԵրթ Կազմ Կար գի
19-րդ կե տի) ի րա վա կան հետևան քը հա յե ցո -
ղա կան ո րո շում է։ Վար չա կան բո ղո քի դեպ -
քում բո ղո քը քննող վար չա կան մար մինն ի րա -
վունք ու նի վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու -
թյու նից բա ցի ստու գե լու նաև դրա նպա տա -
կա հար մա րու թյու նը ( Վարչ ՀիմՕ 75-րդ հոդ.
2-րդ մաս)։ Վար չա կան դա տա րա նը, հա կա ռա -
կը, վի ճարկ ման հայ ցի շրջա նա կում սահ մա -
նա փակ ված է վար չա կան ակ տի միայն ի րա -
վա չա փու թյան ստուգ մամբ և ի րա վունք չու նի
ստու գե լու դրա նպա տա կա հար մա րու թյու նը։
Հա յե ցո ղա կան ո րո շում նե րի դեպ քում վար չա -
կան դա տա րանն ի րա վունք ու նի ստու գե լու
միայն, թե արդ յոք վար չա կան մար մինն իր հա -
յե ցո ղա կան լիա զո րու թյունն ի րա կա նաց նե լիս
թույլ է տվել հա յե ցո ղա կան սխալ ներ ( ՎարչԴՕ
125-րդ հոդ. 5-րդ մաս)։41
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40 BVerwGE 59, 221 (226); BVerwGE 92, 32 (34); BVerwGE 97, 214 (220); տես նաև վերևում III.1. կետը։
41 Հայեցողական սխալների և վարչական դատարանի սահմանափակ վերահսկողության մասին մանրամասն տես

Հովհաննիսյան, Ընդհանուր իրավագիտություն, էջ 331-334։



Բո ղո քար կումն ի րե նից են թադ րում է վար -
չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան նկատ մամբ
հա մա պա տաս խան սուբ յեկտ նե րի կող մից ի -
րա կա նաց վող հե տա գա վե րահս կո ղու թյան մի -
ջոց, որ պի սի պայ ման նե րում հենց վար չա կան
ակտը վար չա կան վե րահս կո ղու թյան օբ յեկ տն
է:

Ի տար բե րու թյուն նախ նա կան վար չա կան
վե րահս կո ղու թյան՝ հե տա գա վար չա կան վե -
րահս կո ղու թյունն ի րա կա նաց վում է վար չա կան
ակ տի ըն դու նու մից հե տո: Վե րահս կո ղու թյուն
ի րա կա նաց նող սուբ յեկտ նե րի շրջա նա կը ևս
տար բեր է: Ե թե նախ նա կան վե րահս կո ղու -
թյունն ի րա կա նաց վում է գոր ծը քննող վար չա -
կան մարմ նի կող մից, ա պա հե տա գա վե րահս -
կո ղու թյու նը կա րող է ի րա կա նաց վել վար չա -
կան ակ տը կա յաց րած վար չա կան մարմ նի, այդ
վար չա կան մարմ նի վե րա դաս վար չա կան մարմ -
նի և դա տա կան ատ յան նե րի կող մից:

Վե րոգր յա լով է կարևոր վում բո ղո քարկ ման
ինս տի տու տը՝ որ պես վար չա կան ի րա վա հա մա -
կար գի կարևոր տարր, քան զի հա մա պա տաս -
խան բո ղո քի առ կա յու թյու նը պար տա վո րեց նում
է դրա հաս ցեա տեր հան դի սա ցող սուբ յեկ տին,
ի հար կե, ե թե վեր ջինս օժտ ված է նման ի րա վա -
սու թյամբ, ի րա կա նաց նել հե տա գա վար չա կան
վե րահս կո ղու թյուն, ո րի արդ յուն քում վե րա նայ -
վում է հա մա պա տաս խան վար չա կան ակ տը:

Ըստ ի րա վա գետ ներ Լ. Ա. Նի կո լաևնի և
Ա. Կ. Սո լով յո վի՝ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ -
տե րի կամ գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բեր յալ վե -
ճե րը քննե լիս պետք է պարզ վի իշ խա նու թյան
սուբ յեկ տի ան հա տա կան ակ տի կամ գոր ծո ղու -
թյուն (ան գոր ծու թյուն) օ րի նա կա նու թյու նը (ո -
րո շա կիու թյան) և հիմ նա վոր վա ծու թյու նը:1

Ըստ ի րա վա գետ Ա. Թ. Բոն նե րի՝ ի րա -
վուն քի վե րա բեր յալ վե ճե րի քննարկ ման ըն -
թաց քում վար չա կան դա տա րա նը ստու գում է
մար մին նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի օ րի նա կա նու -
թյու նը և հիմ նա վոր վա ծու թյու նը՝ ի րա կա նաց -
նե լով վե րահս կո ղու թյուն:2

Վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ մեր գնա հատ -
մամբ վար չա կան ակ տի բո ղո քարկ ման հաս -
կա ցու թյու նը սահ ման վում է հետևյալ կերպ.

Վար չա կան ակ տի դեմ բո ղո քը հաս ցեագր -
ված խնդրանք է տու ժող կամ շա հագր գիռ անձ
հան դի սա ցող սուբ յեկ տի կող մից՝ ուղղ ված վար -
չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան նկատ մամբ
վե րահս կո ղա կան լծակ ներ ու նե ցող սուբ յեկ -
տին, ո րով վեր ջինս պա հան ջում է վար չա կան
մի ջոց ներ ձեռ նար կել վար չա կան ակտն ան վա -
վեր ճա նա չե լու, փո փո խե լու կամ նույ նիսկ նոր
վար չա կան ակտ կա յաց նե լուն, երբ վեր ջի նիս
դի մու մը մերժ վել է վար չա կան մարմ նի կող մից
կամ վար չա կան մար մինն իր նա խա ձեռ նու -
թյամբ ըն դու նել է մի ջամ տող ազ դե ցու թյուն ու -
նե ցող վար չա կան ակտ:

Վար չա կան կար գով վար չա կան ակ տի բո -
ղո քար կու մը փորձ է վե ճը լու ծել վար չա կան մա -
կար դա կով, այ սինքն՝ խնդրան քի հաս ցեա տե -
րը վար չա կան մար մինն է կամ դրա վե րա դաս
վար չա կան մար մի նը:

Որ պես կա նոն՝ վար չա կան և դա տա կան
կար գով բո ղո քար կում նե րը ի րենց բնույ թով
ան կախ են մե կը մյու սից, և դրան ցից մե կի ի -
րա ցու մը չի խոչըն դո տում մյու սի ի րաց մա նը:
Վար չա կան ակ տի հաս ցեա տե րը կա րող է ա -
զա տո րեն ընտ րել վար չա կան ակ տի բո ղո -
քարկ ման եր կու ձևե րից յու րա քանչ յու րը, ո րը
բխում է տնօ րին չա կա նու թյան սկզբուն քի տրա -
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մա բա նու թյու նից, սա կայն կան երկր ներ ո րոնց
օ րենսդ րա կան հա մա կար գը պա րու նա կում է
ի րա կան պա հանջ առ այն, որ մինչև դա տա -
կան կար գով վար չա կան ակ տի բո ղո քար կու -
մը, ան ձը պետք է սպա ռի բո լոր վար չա կան
մի ջոց նե րը, այ սինքն վեր ջինս նախ քան դա -
տա րան դի մե լը պետք է նախ վար չա կան կար -
գով բո ղո քար կի կա յաց ված վար չա կան ակ -
տը:

Այս պի սով՝ վար չա կան ակ տի բո ղո քար կու -
մը՝ որ պես վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու -
թյան նկատ մամբ հե տա գա վար չա կան վե րահս -
կո ղու թյան մի ջոց, ուղղ ված է վար չա կան ակ տի
ի րա վա չա փու թյան հաս տատ մա նը կամ հերք -
մա նը՝ այդ վար չա կան ակ տի դեմ գան գա տար -
կե լու մի ջո ցով: Վար չա կան ակ տի դեմ ներ կա -
յաց վող բո ղո քը՝ որ պես վար չա կան ի րա վուն քի
ա ռան ձին ինս տի տուտ, ու նի միայն ի րեն բնո -
րոշ գոր ծա ռույթ նե րը:

Վար չա կան ակ տի բո ղո քարկ ման գոր ծա -
ռույթ նե րի շար քում իր ու րույն տեղն է զբա ղեց -
նում այս պես կոչ ված վար չա կան ակ տի կրկնա -
կի ու սում նա սիր ման գոր ծա ռույ թը:

Նշ ված գոր ծա ռույ թի էու թյու նն այն է, որ
վար չա կան ակ տի բո ղո քար կումն ըստ էու թյան
ուղղ ված է ևս մեկ ան գամ վար չա կան վա րույ -
թի նյու թե րի հե տա զոտ ման և դրա հի ման վրա
հա մա պա տաս խան վար չա կան ակտ կա յաց նե -
լուն, դրա նով իսկ նպաս տե լով նախ կի նում կա -
տար ված հնա րա վոր սխա լը բա ցա հայ տե լուն և
դրա հե տա գա կրկնու թյու նը բա ցա ռե լուն:

Վար չա կան ակ տի վար չա կան կար գով բո -
ղո քար կու մը բո ղո քարկ ման ինս տի տու տի ա -
ռա վել հա ճախ կի րառ վող մե խա նիզմ է, սա -
կայն վար չա կան մարմ նի լիա զո րու թյուն ներն
ա ռա վել սահ մա նա փակ են վար չա կան ակ տի
ի րա վա չա փու թյան նկատ մամբ ի րա կա նաց վող
հե տա գա վե րահս կո ղու թյան բնա գա վա ռում,
քան դա տա կան մար մին նե րի նը։ Դա պայ մա -
նա վոր ված է մի շարք ա ռանց քա յին հան գա -
մանք նե րով, ո րոնք միա սին ձևա վո րում են վար -
չա կան վե րահս կո ղու թյան այդ տե սա կի բնու -
թա գի րը։

Այդ եր կու միմ յանց հետ սերտ փոխ կա -
պակց ված ինս տի տուտ նե րի ա ռանց քա յին գոր -
ծի քը, ո րով պետք է ի րա կա նաց վի վար չա կան
ակ տի ի րա վա չա փու թյան ստու գու մը, դա գոր -
ծի ի պաշ տո նե քննու թյան օ րենսդ րա կան պար -

տա վո րե ցումն է։
Նշ ված հար ցի ու սում նա սի րու թյան հա մար

ա ռանց քա յին դե րա կա տա րում ու նի հետևյալ ի -
րա վա կան հար ցի պար զու մը. արդ յո՞ք վար չա -
կան կար գով վար չա կան ակ տը բո ղո քար կե լու
ի րա վա հա րա բե րու թյան ծա գու մից հե տո վար -
չա կան մար մի նը բո ղո քը քննում է դրա նում
նշված հիմ նա վո րում նե րի շրջա նա կում, թե՞ պար -
տա վոր է վեր հա նել վար չա կան ակ տի ան վա -
վե րու թյան հնա րա վոր բո լոր հիմ քե րը, ան կախ
նրա նից բո ղո քա բե րը բո ղո քի հիմ քում դրել է
այդ հիմ քը, թե՞ ոչ:

ՀՀ գոր ծող ի րա վա կան հա մա կար գում՝ ի
տար բե րու թյուն վար չա կան կար գով բո ղո քարկ -
ման ինս տի տու տի ըն թա ցա կար գե րի՝ դա տա -
կան կար գով վար չա կան ակ տի բո ղո քարկ ման
ըն թա ցա կար գերն ա ռա վել հստակ են և ու նեն
օ րենսդ րա կան կար գա վո րում: Նմա նօ րի նակ
կար գա վոր ման օ րենսդ րա կան ամ րագ րու մից
ան մասն չեն մնա ցել Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան օ րենսդ րու թյու նը, Գեր մա նա կան Դաշ -
նա յին Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյու նը,
Ավստ րիա կան Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու -
թյու նը և այլ երկր նե րի օ րենսդ րու թյուն ներ:

Ի տար բե րու թյուն վար չա կան ակ տի ի րա -
վա չա փու թյան նկատ մամբ ի րա կա նաց վող նախ -
նա կան վե րահս կո ղու թյան՝ ո րի ժա մա նակ վար -
չա կան մար մի նը պար տա վոր է ձեռ նար կել բո -
լոր անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րը, վար չա կան ակ տի
կա յաց ման հա մար անհ րա ժեշտ նյու թե րը ձեռք
բե րե լու ուղ ղու թյամբ, ո րոնց բազ մա կող մա նի,
օբ յեկ տիվ և լրիվ ու սում նա սի րու թյան արդ յուն -
քում վեր ջի նիս մոտ ձևա վոր վում է այս կամ
այն տե սա կի վար չա կան ակ տը կա յաց նե լու ի -
րա վա կան հա մոզ մուն քը, հե տա գա վե րահս կո -
ղու թյան ժա մա նակ վար չա կան մար մի նը նման
լիա զո րու թյամբ օժտ ված չէ և կաշ կանդ ված է
միայն վար չա կան բո ղո քով նշված հիմ նա վո -
րում նե րի շրջա նակ նե րում բո ղո քը քննե լու ի -
րա վա սու թյամբ:

Աս վա ծի տրա մա բա նու թյու նը կա րե լի է դի -
տար կել որ պես եր կու հա կա դիր բևեռ ներ, ո րի
մի կող մում վար չա կան մար մինն է, որն ար դեն
իսկ մեկ ան գամ ըն դու նել է հա մա պա տաս խան
վար չա կան ակտ՝ հե տապն դե լով հան րա յին շահ,
իսկ մյուս կող մում, անձ, ով հա մա ձայն չլի նե լով
վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան հետ՝ ներ -
կա յաց նում է վար չա կան բո ղոք:
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Թեև բևեռ նե րը հա կա դիր են, բայց այ -
նուա մե նայ նիվ դրանք չեն գտնվում հա վա սար
մրցակ ցա յին պայ ման նե րում, քա նի որ վար չա -
կան մար մի նը հան րա յին ա պա րա տի մաս է,
օժտ ված պե տա կան լծակ նե րով, ո րը լի նե լով
կաշ կանդ ված ան ձի ի րա վունք նե րով՝ հե տապն -
դում է հան րա յին շահ՝ որ պես պաշ տո նա տար
անձ:

Նման պայ ման նե րում՝ վար չա կան մար մի -
նը վար չա կան բո ղո քը քննե լիս պետք է կաշ -
կանդ ված լի նի ոչ միայն ան ձի ի րա վունք նե րով,
այլ նաև ան կախ հան րա յին շա հից վար չա կան
ակ տի ան վա վե րու թյանն ուղղ ված ցան կա ցած
փաստ բա ցա հայ տե լու պար տա կա նու թյամբ ան -
կախ դրա մա սին վար չա կան բո ղո քում վկա յա -
կոչ ված չլի նե լուց:

ՀՀ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան մեջ աս -
վա ծը կաշ կանդ ված չէ նաև բո ղո քար ման ինս -
տի տու տը կար գա վո րող ի րա վա կան ակ տում
սահ ման ված այն նոր մով, ըստ ո րի բո ղո քի
քննարկ ման նկատ մամբ կի րառ վում են վար -
չա կան վա րույ թի վե րա բեր յալ սահ ման ված կա -
նոն նե րը:

Այս կա նոնն առն վազն վի ճե լի է այն հա -
մա տեքս տում, որ տվյալ նոր մի սահ մա նու մը
վե րա բեր վում է բո ղո քի քննարկ ման նկատ -
մամբ նույն վար չա կան վա րույ թի ի րա կա նաց -
ման նկատ մամբ կի րառ վող ի րա վա նոր մե րի
տե ղայ նաց մա նը, այլ ոչ վար չա կան ակ տի ան -
վա վե րու թյան հնա րա վոր բո լոր տար րե րը սե -
փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ բա ցա հայ տե լուն:

Այ սինքն՝ ե թե նույ նիսկ հա մա պա տաս խան
օ րեն քը հղում է կա տա րում ընդ հա նուր կա նո -
նին, ըստ ո րի վար չա կան մար մի նը պետք է ի -
րա կա նաց նի գոր ծի բազ մա կող մա նի, օբ յեկ տիվ
և լրիվ քննար կում, ա պա դա կա րե լի ըն կա լել,
որ պես վար չա կան բո ղո քի բազ մա կող մա նի,
օբ յեկ տիվ և լրիվ քննար կում, ո րի արդ յուն քում
վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է վեր հա նել
այդ թվում բո ղո քա բե րի օգ տին առ կա հան գա -
մանք նե րը:

Իսկ ե թե վար չա կան մար մինն ու նե նա օ -
րենսդ րա կան պար տա կա նու թյուն, ան կախ վար -
չա կան բո ղո քի բո վան դա կու թյու նից վար չա կան
ակտն ամ բողջ ծա վա լով վե րա նա յե լու վե րա -
բեր յալ, ա պա կու նե նանք ան ձի ի րա վունք նե րի
ե րաշ խա վոր ման ա ռա վել բարձր աս տի ճան,
վար չա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ինս տի տու -

տի հա մա կար գում, և այդ ինս տի տուտն ա ռա -
վել կնպաս տի բո ղո քարկ ման ինս տի տու տի
առջև դրված կարևո րա գուն խնդրի լուծ մա նը,
այն է՝ պար զել վար չա կան ակ տի հա մա պա -
տաս խա նե լիու թյունն օ րենսդ րու թյա նը:

Նշ վա ծի հա մա տեքս տում ար ձա նագ րում
ենք, որ վար չա կան բո ղո քը քննե լիս վար չա -
կան մար մի նը պետք է պար տա վոր լի նի վար -
չա կան բո ղո քի հի ման վրա ի պաշ տո նե գործն
ամ բող ջու թյամբ վե րա նա յել ամ բողջ ծա վա լով՝
բազ մա կող մա նի, օբ յեկ տիվ և լրիվ ու սում նա -
սի րու թյան են թար կե լով բո ղո քում մատ նանշ -
ված հիմ նա վո րում նե րը, վեր հա նե լով մատ -
նանշ ված հնա րա վոր թե րու թյուն նե րը, ինչ պես
նաև քննու թյան ա ռար կա դարձ նել դրանք վար -
չա կան ակ տի ան վա վե րու թյա նը ծա ռա յեց նե լու
ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը:

Հե տա գա վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց -
ման հա մար վար չա կան մարմ նին նման պար -
տա վո րու թյամբ չկաշ կան դե լը ոչ միայն չի
բխում վար չա կան մարմ նի և ան ձի միջև ա -
ռաջ ե կող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի շրջա -
նակ նե րում ան ձանց ի րա վունք նե րի ե րաշ խա -
վոր ման հա յե ցա կար գից, այլև հա կա սում է օ -
րի նա կա նու թյան սկզբուն քի տրա մա բա նու թյա -
նը, քան զի վար չա կան մար մին նե րը ի րա վա -
սու են ի րա կա նաց նել միայն այն պի սի գոր ծո -
ղու թյուն ներ ո րոնց հա մար լիա զոր ված են օ -
րենսդ րու թյամբ։

Վե րոգր յա լի հա մա տեքս տում խնդրա հա -
րույց է նաև այն փաս տա կան հան գա ման քը,
որ վար չա կան մար մինն ի ր նա խա ձեռ նու թյամբ
ևս կա րող է ան վա վեր ճա նա չել վար չա կան ակ -
տը, ե թե ի մա ցել է վար չա կան ակ տի ան վա վե -
րու թյան հիմ քի առ կա յու թյան մա սին: Սա կայն
արդ յո՞ք վար չա կան մար մի նը կա րող է զու գակ -
ցել վար չա կան բո ղո քը քննար կե լու և սե փա -
կան նա խա ձեռ նու թյամբ վար չա կան ակ տը վե -
րաց նե լու օ րենսդ րա կան ինս տի տուտ նե րը, ո րի
արդ յուն քում վար չա կան բո ղո քի սահ ման նե րից
դուրս գա լով վար չա կան մար մի նը կա րող է բո -
ղո քարկ ման վա րույ թը եզ րա փա կել այս կամ
այն վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ՝ մի հիմ նա -
վոր մամբ, ո րը չի մատ նանշ վել բո ղո քով:

Խնդ րի կարևո րու թյու նը գործ նա կա նում
բխում է այն հա յե ցա կար գից, որ վար չա կան
մար մին նե րը թե կուզև կաշ կանդ ված լի նե լով
գոր ծող օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ներն ի
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շահ ան ձի մեկ նա բա նե լու (մար դու ի րա վունք -
նե րի գե րա կա յու թյամբ պայ մա նա վոր ված) ձևա -
չա փով, ան տե սում են այդ փաս տա կան հան -
գա ման քը և վար չա կան բո ղոք նե րը քննում են
միայն վար չա կան բո ղո քում նշված հիմ նա վո -
րում նե րի հա մա տեքս տում:

Վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա -
փու թյան հար ցը պար զե լու հա մար վար չա կան
մար մի նը պար տա վոր է ի պաշ տո նե ան մի ջա -
կա նո րեն գնա հա տել այդ ակ տի ըն դուն մանն
ուղղ ված վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված
և գոր ծում ե ղած ա պա ցույց նե րը, ա պա դրանց
բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ հե տա զոտ -
ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ լու ծել
բո ղո քը լրիվ կամ մաս նա կի բա վա րա րե լու կամ
այն մեր ժե լու հար ցե րը՝ կա յաց նե լով հա մա պա -
տաս խան վար չա կան ակտ: 

Ընդ ո րում, վար չա կան ակ տի բո ղո քարկ -
ման պայ ման նե րում վար չա կան ակ տը ի րա -
վա չափ լի նե լու ա պա ցուց ման բե ռը կրում է այդ
ակտն ըն դու նած վար չա կան մար մի նը, սա կայն
դա չի կաշ կան դում շա հագր գիռ ան ձին ներ կա -
յաց նել վար չա կան ակ տի ոչ ի րա վա չափ լի նե լու
վե րա բեր յալ իր փաս տարկ նե րը և ա պա ցույց -
նե րը։

Վե ճի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու -
թյուն ու նե ցող փաս տե րը մատ նան շե լու և դրանց
վե րա բեր յալ ա պա ցույց ներ պա հան ջե լու, անհ -
րա ժեշտ ներ քին հա մոզ մունք ձևա վո րե լու նպա -
տա կով ող ջա միտ մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու վե -
րա բեր յալ վար չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի -
րա կա նաց ման վար չա կան մարմ նի ի րա վուն -
քը սահ մա նա փակ ված է բազ մա կող մա նի, լրիվ
և օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն ված պատ -
ճա ռա բան ված ներ քին հա մոզ մուն քի հան գե -
լու վեր ջի նիս պար տա կա նու թյամբ և պետք է
բխի օ րի նա կա նու թյան բո լոր պա հանջ նե րի
պահ պան ման սահ մա նադ րա կան հիմ նադ րույ -
թից:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, անդ րա դառ նա -
լով գործն ի պաշ տո նե քննե լու ինս տի տու տին,
ար ձա նագ րել է, որ փաս տա կան հան գա մանք -
ներն ի պաշ տո նե պար զե լու (ex officio) սկզբուն -
քը վե րա բե րում է բա ցա ռա պես գոր ծի փաս -
տա կան հան գա մանք ներն ի պաշ տո նե պար -

զե լուն, այլ խոս քով՝ կոնկ րետ գոր ծի լուծ ման
հա մար անհ րա ժեշտ ի րա վա բա նա կան փաս -
տե րի վե րա բեր յալ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե -
ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լուն (տե՛ս, ՀՀ ա ռող -
ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյունն ընդ դեմ «Ռե -
վեր դի» ՍՊԸ-ի թիվ ՎԴ/3271/05/12 վար չա կան
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014
թվա կա նի ո րո շու մը):3

Վե րոգր յալ դա տո ղու թյուն նե րի հա մա տեքս -
տում հար կե է ար ձա նագ րել նաև, որ գոր ծի
փաս տերն ի պաշ տո նե պար զե լու գոր ծըն թա -
ցում վար չա կան մարմ նի կող մից ող ջա միտ մի -
ջոց նե րի ձեռ նար կու մը չի կա րող կրել ձևա կան
բնույթ, այլ նման մի ջոց նե րի ձեռ նարկ ման դեպ -
քում վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է դրանց
կա տար ման նկատ մամբ լի նել հետևո ղա կան:
Իսկ այդ պի սի հետևո ղա կա նու թյան ցու ցա բեր -
ման ա նարդ յու նա վե տու թյան դեպ քում վեր ջինս
պար տա վոր է վի ճե լի մնա ցած փաս տի չա պա -
ցուց ման բա ցա սա կան հետևանք նե րը կրել ինքն
իր կող մից ա պա ցուց ման են թա կա հան գա ման -
քի մա սով:

ԳԴՀ «Վար չա կան վա րույ թի մա սին» օ րեն -
քի 6-րդ գլու խը կա նո նա կար գում է վար չա կան
ակ տի դեմ վար չա կան բո ղո քի ինս տի տու տը:

ԳԴՀ «Վար չա կան վա րույ թի մա սին» օ րեն -
քի 79-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան ակ -
տե րի դեմ վար չա կան բո ղոք ներ կա յաց նե լու
դեպ քում կի րառ վում են վար չա կան դա տա վա -
րու թյան օ րենս գիր քը և դրա կա տար ման հա -
մար տրված ի րա վա կան դրույթ նե րը, ե թե օ -
րեն քով այլ բան նա խա տես ված չէ:

Իր հեր թին ԳԴՀ Վար չա կան դա տա վա -
րու թյան օ րենս գիր քը կա նո նա կար գում է գործն
ի պաշ տո նե քննե լու ի րա վա կան ինս տի տու տը,
ո րը և կի րառ վում է ոչ միայն ԳԴՀ վար չա կան
դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու այլև վար չա -
կան բո ղո քի քննարկ ման ժա մա նակ:

Ֆրան սիա կան Հան րա պե տու թյու նում վար -
չա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ինս տի տուտ նե րի
շուրջ ծա վալ վող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը
կա նո նա կարգ վում են ՖՀ վար չա կան ար դա -
րա դա տու թյան օ րենսգր քով, ո րը էա կա նո րեն
տար բեր վում է հայ կա կան, գեր մա նա կան, իս -
պա նա կան օ րենսդ րա կան մո դել նե րից և օ - Օ
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3 Տե՛ս ՀՀ առողջապահության նախարարությունն ընդդեմ «Ռեվերդի» ՍՊԸ-ի թիվ ՎԴ/3271/05/12 վարչական գործով
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 18.07.2014 թվականի որոշումը:



րենսդ րա կան մո տե ցում նե րից: (Օ րի նակ՝ Ֆրան -
սի կան օ րենսդ րու թյու նը վար չա կան մար մին է
դի տում նաև ի րա վա բա նա կան ան ձանց, ո րոնք
կա րող են օ րեն քի ու ժով այս կամ այն ան հա -
տա կան ի րա վա կան ակտ կա յաց նել):

ՖՀ-ում վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու -
թյան նկատ մամբ հե տա գա վե րահս կո ղու թյուն
ի րա կա նաց վում է ակ տը կա յաց րած մար մին -
նե րի և կան տո նա յին տիր բու նաի կող մից, որն
ըստ էու թյան մաս նա գի տաց ված դա տա րա նի
գոր ծա ռույթ է կա տա րում ՀՀ վար չա կան դա -
տա րա նի նման:

Ի տար բե րու թյուն հայ կա կան կամ գեր մա -
նա կան մո դել նե րի՝ ՖՀ օ րենսդ րու թյու նը թեև
նա խե սում է վար չա կան ակ տը վե րա նա յե լու
խնդրան քով այն կա յաց րած մարմ նին դի մե լու
ի րա վունք, սա կայն այ նուա մե նայ նիվ, այդ ի րա -
վուն քը կա րող է ի րաց վել միայն ո րո շա կի փաս -
տա կան հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ -
քում:

Վար չա կան ակ տի դեմ բո ղո քը կա րող է
ներ կա յաց վել միայն հետևյալ դեպ քե րում՝

ա) ե թե այդ ժա մա նա կից ի վեր լուծ ման
հիմ քում ըն կած ի րա վի ճա կը զգա լիո րեն փոխ -
վել է, 

բ)  կամ ե թե դի մու մա տուն վկա յա կո չում է
այն կարևոր փաս տե րը կամ ա պա ցույց նե րը, ո -
րոնց մա սին նա չէր կա րող ի մա նալ ա ռա ջին ո -
րո շու մը կա յաց նե լիս, կամ ո րը նա չէր կա րող
կամ հիմք չու ներ այդ ժա մա նակ օգ տա գոր ծե -
լու հա մար, 

գ) կամ ե թե ա ռա ջին ո րոշ ման կա յաց ման

վրա ազ դել է հան ցա գոր ծու թյու նը կամ զան -
ցան քը:

Այս պես՝ այն դեպ քում, երբ գեր մա նա կան
մո դե լը ա ռա վել ակ տիվ ստուգ ման գոր ծա ռույ -
թը դնում է վար չա կան վե րահս կո ղու թյուն ի րա -
կա նաց նող սուբ յեկ տի վրա նրան պար տադ րե -
լով գործն քննել ի պաշ տո նե ան կախ դրա հա -
մար կոնկ րետ հիմ քի առ կա յու թյու նից կամ բա -
ցա կա յու թյու նից, ա պա ֆրան սիա կան մո դե լում
վար չա կան հե տա գա վե րահս կո ղու թյու նը ի րա -
կա նաց վում է միայն այն դեպ քում, երբ բո ղո -
քա բե րը հաս տա տում է վե րոգր յալ հի մքե րից
որևէ մե կի առ կա յու թյու նը:

Վե րոգր յալ ի րա վա կան մո տե ցում ներն, ըստ
մեր գնա հատ ման, թե կուզև հա ջող ված են, սա -
կայն էու թյան մեջ ու նեն նաև ի րենց թե րու -
թյուն նե րը, ուս տի այդ մո տե ցում նե րից յու րա -
քանչ յու րից հարկ է քա ղել դրա կան կող մե րը՝
մեկ ընդ հան րա կան հա ջող ված մո դել ստա նա -
լու և այն հա յաս տան յան ի րա կա նու թյա նը տե -
ղայ նաց նե լու հա մար:

Վե րոգր յալ խնդիր նե րից և ի րա վա կան կա -
զուս նե րից խու սա փե լու հա մար, ամ փո փե լով
սույն հոդ վա ծում նկա րագր ված խնդիր նե րը՝
հարկ ենք հա մա րում ա րա ձա նագ րել, որ անհ -
րա ժեշտ է օ րենսդ րա կան հա մա պա տաս խան
ամ րագ րում կա տա րել, առ այն, որ վար չա կան
մար մի նը վար չա կան բո ղո քի առ կա յու թյան դեպ -
քում, վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը
պետք է ստու գի ամ բողջ ծա վա լով՝ չսահ մա նա -
փակ վե լով միայն վար չա կան բո ղո քում նշված
հիմ նա վո րում նե րով:
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Սկիզբը՝ 128-րդ համարում

Հարց. մար տի 1-ի ի րա դար ձու թյուն նե րի
ժա մա նակ գոր ծո՞ւմ էին Սահ մա նադ րու թյան 1-
ին և 2-րդ հոդ ված նե րը: Պա տաս խա նը մեկն է,
ոչ՛ չեն գոր ծել, ե թե գոր ծեին` տե ղի չէր ու նե նա
այդ սպան դը:

Այս հար ցի հետ կապ ված կարևոր է նաև
այն հար ցի պար զա բա նու մը, թե արդ յո՞ք մար տի
1-ի օ րը բո լոր պաշ տո նա տար ան ձինք, այդ թվում՝
երկ րի նա խա գա հը գոր ծել են Սահ մա նադ րու -
թյան 6-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սի պա հանջ նե -
րին հա մա պա տաս խան, մաս նա վո րա պես բո -
լո՞րն են կա տա րել միայն այն պի սի գոր ծո ղու -
թյուն ներ, ո րոնք նա խա տես ված են Սահ մա նադ -
րու թյամբ և օ րենք նե րով: Վեր ջի նիս պար զա բա -
նումն անհ րա ժեշտ է սահ մա նադ րա կան կարգ
և սահ մա նադ րա կան պե տու թյուն հաս կա ցու -
թյուն նե րի բո վան դա կու թյունն ըն կա լե լու հա մար:
Պետք է հի շել, որ պե տու թյու նը սահ մա նադ րա -
կան է, երբ այդ պե տու թյու նում ա պա հով ված է
պե տու թյան են թա կա յու թյու նը ի րա վուն քին1 և որ
«սահ մա նադ րա կան կարգ» հաս կա ցու թյունն ա -
վե լի լայն հաս կա ցու թյան՝ սահ մա նադ րա կա նու -
թյան բաղ կա ցու ցիչ մաս է: Այս տե ղից հետևու -
թյուն՝ Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված սահ -
մա նադ րա կան կարգն առ կա է, երբ առ կա է
սահ մա նադ րա կա նու թյու նը, այ սինքն՝ ի րա վուն -
քի գե րա կա յու թյու նը, ի րա վա կան պե տու թյու նը:

Պա տա հա կան չէ, որ ի րա վա գի տու թյան
մեջ Սահ մա նադ րա կան կարգ հաս կա ցու թյունն
ըն կալ վում է եր կու աս պեկ տով. փաս տա ցի և ի -
րա վա կան: Ե թե փաս տա ցի ա սե լով նկա տի է
ու նեց վում սահ մա նադ րա կան փաս տա ցի հա -
րա բե րու թյուն նե րի հա մա կարգ, ո րը ծա գում է

ժո ղովր դի իշ խա նու թյան կազ մա վոր ման և մար -
դու ա զա տու թյուն նե րի և ի րա վունք նե րի ա պա -
հով ման ժա մա նակ, ա պա երկ րոր դի դեպ քում՝
այն սահ մա նադ րա կան նորմ սկզբունք նե րի հա -
մա կարգ է, ո րով ամ րագր վում և կար գա վոր -
վում են հա սա րա կա կան - քա ղա քա կան կար -
գում ռեալ գո յու թյուն ու նե ցող հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն ներ:2

Ս տաց վում է՝ սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու -
մով ին քը՝ սահ մա նա դի րը՝ ժո ղո վուր դը, փաստա -
ցի սահ մա նադ րա կան կար գին (իր ի դեա լին) տա -
լիս է սահ մա նադ րա կան ի րա վա կան ձև, այլ
կերպ ա սած՝ ամ րագ րում է իր բնա կան ի րավուն -
քը և վեր ջի նիս կեն սա գործ ման մե խա նիզ մը: Իր
բնա կան ի րա վունք նե րի կեն սա գոր ծու մը Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան ժո ղո վուր դը տես նում
է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված սահմա -
նադ րա կան կարգ ու նե ցող պե տու թյու նում: Հարկ
է նշել, որ սահ մա նադ րու թյան առ կա յու թյու նը չի
նշա նա կում, որ առ կա է սահ մա նադ րա կան կար -
գը և սահ մա նադ րա կա նու թյու նը: Սահ մա նադ -
րա կա նու թյու նը և վեր ջի նիս մա սը կազ մող սահ -
մա նադ րա կան կար գը առ կա կլի նի, ե թե ձևա -
վոր ված լի նեն սահ մա նադ րա կա նաց ված հա սա -
րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներ, այլ կերպ ա սած՝
երբ Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված հա սա -
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը և ձևա վոր ված
ի րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը հա մընկ նում են,
այ սինքն՝ գո յու թյուն ու նի ի րա կան, այլ ոչ թե
կեղծ սահ մա նադ րու թյուն և հա մար ժեք սահ մա -
նադ րա կան կարգ: Ի րա կան սահ մա նադ րա կան
կար գի ձևա վոր ման ա պա հով մանն էլ ուղղ ված
են ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 300.1 հոդ վա ծը, ո -
րը և Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մից
ճա նաչ վեց հա կա սահ մա նադ րա կան:

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
2

9
  2

0
2

2

1 Տե՛ս Кутафин О. Е. Российский конституционализм. Изд. Норма М. 2008 стр. 186.
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Վեր ջի նիս հետ կապ ված կարևոր է ևս մեկ
հան գա ման քի պար զա բա նում, այն է՝ կա՞ր օբ -
յեկ տիվ անհ րա ժեշ տու թյուն 300.1 հոդ վա ծի ըն -
դուն ման հա մար:

Ի հար կե՝ ա յո, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյու նում տե ղի էր ու նե ցել հոկ տեմ բե րի 27, ո րի
ժա մա նակ, ես կա սեի՝ ոչն չաց վեց պե տա կա -
նու թյան գա ղա փա րը, ար ժե հա մա կա գը և ա մե -
նա կարևո րը՝ տե ղի ու նե ցածն առ այ սօր մնա -
ցել է չբա ցա հայտ ված, մար տի 1 և ու րիշ հայտ -
նի և հան րու թյա նը ան հայտ հան ցա վոր ա րարք -
ներ, օ րի նակ, ինք նիշ խա նու թյան (սու վե րե նու -
թյան) տնտե սա կան հիմք-ե րաշ խի քի վա ճառք
օ տար պե տու թյուն նե րին:

2009 թվա կա նին՝ մար տի 1-ի դեպ քե րից
ու ղիղ մեկ տա րի հե տո, 2008թ. գոր ծող իշ խա -
նու թյան կող մից ըն դուն վեց 300.1 հոդ վա ծը,
որն իմ կար ծի քով ու ներ կան խար գե լող նպա -
տակ, ո րը շուրջ 10 տա րի անց, այդ հոդ վա ծը
ըն դու նող նե րի կող մից պա հանջ վեց ճա նա չել
հա կա սահ մա նադ րա կան:

Հարց է ծա գում. ի՞նչ է դուք այն ժա մա նակ
չէի՞ք հաս կա նում, որ ձեր ըն դու նած նոր մը, ինչ -
պես դուք եք ա սում, հա կա սահ մա նադ րա կան
է, թե՞ այն այ սօր է դար ձել այդ պի սին, ո րով -
հետև այդ պես է պետք: Այս դեպ քում ինչ պե՞ս
մեկ նա բա նել սահ մա նադ րա կան կար գի բո վան -
դա կու թյու նը կազ մող ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, հա մա ձայն ո րի պե -
տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար -
մին նե րը, պաշ տո նա տար ան ձինք ի րա վա սու
են կա տա րել այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո -
րոնց հա մար լիա զոր ված են Սահ մա նադ րու -
թյամբ և օ րենք նե րով:

Հարց. արդ յո՞ք մար տի 1-ի ի րա դար ձու -
թյուն նե րի ժա մա նակ բո լոր պաշ տո նա տար ան -
ձինք գոր ծել են ի րենց լիա զո րու թյուն նե րի շրջա -
նա կում, ե թե ա յո, ա պա արդ յո՞ք գոր ծել են օ -
րենք նե րին և Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա -
տաս խան:

Այս հար ցե րի պա տաս խա նը կա րող է տալ
միայն դա տա րա նը, բայց ինչ պի սին էլ որ այն
լի նի, էա կան չէ, քա նի որ սահ մա նադ րա կան
այդ նոր մը այդ օ րը չի գոր ծել, գոր ծե լու դեպ -
քում մար տի 1 չէր լի նի:

«Սահ մա նադ րա կան կարգ» հաս կա ցու թյունն
ըն կա լե լու հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նի
ինք նիշ խան պե տու թյան կա տե գո րիա յի պար -
զա բա նու մը, հատ կա պես վեր ջի նիս տնտե սա -
կան հիմ քի պաշտ պա նու թյան տե սանկ յու նից:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա -
նադ րու թյան 1-ին հոդ վա ծից հետևում է, որ
ինք նիշ խա նու թյու նը վե րագր ված է պե տու թյա -
նը, այն է՝ պե տու թյու նը գե րա կա է իր տե րի տո -
րիա յում և ան կախ մի ջազ գա յին հա րա բե րու -
թյուն նե րում3՝ ի րեն պատ կա նող պե տա կան իշ -
խա նու թյու նը ի րաց նե լիս:

Սու վե րե նու թյու նը ինք նիշ խա նու թյու նը իշ -
խա նու թյան գե րա կա յու թյունն ու ան կա խու -
թյունն է4, ին չը նշա նա կում է, որ պե տու թյունն
ի րա վունք ու նի, իր շա հե րի պաշտ պա նու թյու -
նից ել նե լով, պաշտ պա նե լով մի ջազ գա յին ի -
րա վա կան նոր մե րի պա հանջ նե րը, սահ մա նադ -
րա կան կար գի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով
ըն դու նել ի րա վա կան նոր մեր, ո րոն ցով կսահ -
ման վի նաև նոր հան ցա կազ մեր, ո րոնց առ կա -
յու թյու նը այլ պե տու թյուն նե րում պար տա դիր չէ:

Այս տե սանկ յու նից ան հաս կա նա լի է Վե -
նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի այն ար տա հայ տու թյու -
նը, թե եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րում «Սահ -
մա նադ րա կան կար գի» դեմ ուղղ ված վեր տա -
ռու թյամբ հան ցա կազմ չկա:

Ու զում եմ հաս կա նալ՝ ինչ կապ կա քննարկ -
վող հար ցի և նման հար ցադր ման միջև, հատ -
կա պես այն դեպ քում, երբ նույն հանձ նա ժո ղո -
վը նշում է, որ կան սահ մա նադ րա կան կարգ
հաս կա ցու թյան տար րե րի դեմ ուղղ ված հան -
ցա գոր ծու թյուն ներ-հան ցա կազ մեր: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, որ պես
ինք նիշ խան պե տու թյուն, ինքն է ո րո շում իր
հա սա րա կա կան, սահ մա նադ րա կան կար գի
պաշտ պա նու թյան ձևերն ու մե թոդ նե րը, ա ռա -
վել ևս, երբ այդ ձևերն ու մե թոդ նե րը չեն հակա -
սում Սահ մա նադ րու թյա նը և մի ջազ գա յին ի րա -
վուն քի նոր մե րին, ուղղ ված են մար դու և քա -
ղա քա ցու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը: 

Ինք նիշ խա նու թյու նը միա ժա մա նակ չի նշա -
նա կում, որ պե տու թյու նը, գոր ծող իշ խա նու թյու -
նը, պաշ տո նա տար ան ձինք ի րենց իշ խա նու թյու -
նը պաշտ պա նե լու հա մար ի րա վունք ու նեն ընտ -
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3 Տե՛ս Юридический энциклопедический словарь под. ред. А. В. Малько стр. 52.
4 Տե՛ս Барихин А.Б. Юридический энциклопедический словарь, М. Книжный мир, 2005, стр. 610.
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րե լու ցան կա ցած ձև և մե թոդ: Հենց դրա հա մար
է քրեա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված 300.1
հոդ վա ծը՝ ուղղ ված Սահ մա նադ րու թյան 1-ին հոդ -
վա ծի ի րաց ման, կեն սա գործ ման ա պա հով մա -
նը, ո րը և պե տու թյան պար տա կա նու թյունն է:

Ի զուր չէր, որ երկ րի նա խա գա հը մինչև
պաշ տո նի ստանձ նե լը տա լիս էր հետևյալ եր -
դու մը. «Ս տանձ նե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան նա խա գա հի պաշ տո նը՝ երդ վում եմ.
ան վե րա պա հո րեն կա տա րել Սահ մա նադ րու -
թյան պա հանջ նե րը՝ հար գել մար դու և քա ղա -
քա ցու ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը (ընդ -
գծու մը Ժ.Ջ.), ա պա հո վել հան րա պե տու թյան
ան կա խու թյու նը, տա րած քա յին ամ բող ջա կա -
նու թյու նը և անվ տան գու թյու նը՝ ի փառս Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և ի բա րօ րու թյուն
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ժո ղովր դի»:

Դա սո վո րա կան եր դում չէ, դա պար տա -
կա նու թյուն նե րի ստանձ նում է, ո րոնց չկա տա -
րե լը  կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լը պա տաս խա -
նատ վու թյան հիմք է, ին չը չի րա կա նաց վեց ո՛չ
հոկ տեմ բե րի 27-ի, ո՛չ էլ մար տի 1-ի դեպ քե րից,
սպան դից հե տո: Այս ա մե նը մար դու ի րա վունք -
նե րի և ա զա տու թյուն նե րի «պաշտ պա նու թյան
լա վա գույն» օ րի նակ ներ են:

Ինք նիշ խա նու թյունն ու նի իր տնտե սա կան,
քա ղա քա կան և ի րա վա կան հիմ քե րը:

Ի րա վա կան - պետք նկա տի է ու նե նալ
հռչա կա գի րը, Սահ մա նադ րու թյու նը, օ րենսդ -
րու թյու նը, մի ջազ գա յին ի րա վուն քով ճա նաչ -
ված սկզբունք նե րը, ո րոն ցով ամ րագր ված են
պե տու թյուն նե րի հա վա սա րու թյու նը, ազ գե րի
ինք նո րոշ ման ի րա վուն քը:

Քա ղա քա կան - նկա տի է ու նեց վում կա -
յուն ձևա վոր ված պե տու թյան գո յու թյու նը և բա -
վա րար չա փով իշ խա նու թյան քա ղա քա կան
կազ մա կեր պու թյան առ կա յու թյու նը:

Տն տե սա կան - նկա տի է ու նեց վում պե -
տու թյան տա րած քի՝ իր բո լոր տնտե սա կան,
մշա կու թա յին և այլ ար ժեք նե րի տնօ րի նու մը:

Ինք նիշ խա նու թյան ա ռա վել կարևոր ե րաշխի -
քը նրա հզոր և կա յուն տնտե սա կան հիմ քի առ -
կա յու թյունն է: Այլ կերպ ա սած՝ Սահ մա նադ րու -
թյամբ ի րեն ինք նիշ խան հայ տա րա րե լը և միջազ -

գա յին հան րու թյան կող մից վեր ջի նիս ճա նա չե լը
բա վա րար չէ դե ֆակ տո ինք նիշ խան լի նե լու հա -
մար: Անհ րա ժեշտ է ու նե նալ սե փա կան կա յուն
զար գա ցած և զար գա ցող տնտե սու թյուն՝ սե փա -
կա նու թյան բո լոր ձևե րով: Միայն այս դեպ քում է
հնա րա վոր պահ պա նել ինք նիշ խա նու թյու նը՝ սահ -
մա նադ րա կան կար գը: Վեր ջինս չի պահ պան վի
տնտե սա կան հիմ քը այլ պե տու թյուն նե րին վա -
ճա ռե լու դեպ քում, ինչն ար վել է Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյու նում «գույք պարտ քի դի մաց»
գոր ծար քով, ըն դեր քի վա ճա ռու մով և այլն:

Հենց նման գոր ծո ղու թյուն նե րով է տա պալ -
վում սահ մա նադ րա կան կար գը, ին չի վե րա -
կանգն մանն էին ուղղ ված մար տի 1-ի դեպ քե -
րը, ին չի արդ յուն քում իշ խա նու թյան կող մից
ոտ նա հար վե ցին մար դու ի րա վունք ներն ու ա -
զա տու թյուն նե րը, գնդա կա հար վեց 10 ան մեղ
մարդ, ին չի պատ ճա ռը սահ մա նադ րա կան կար -
գի հի մունք նե րից մե կի՝ մար դու բարձ րա գույն
ար ժեք ճա նա չե լու և պե տու թյան կող մից պաշտ -
պա նե լու պար տա կա նու թյան չկա տա րելն էր:

Շա րադ րան քը հիմք է տա լիս ա սե լու, որ
«Սահ մա նադ րա կան կարգ» հաս կա ցու թյու նը
որ պես սահ մա նադ րաի րա վա կան կա տե գո րիա,
ներ կա յաց նում է հա րա բե րու թյուն նե րի մի հա -
մա կարգ, ո րը ձևա վոր վում է ժո ղովր դի լե գի -
տի մո րեն սահ մա նադ րեց ված և ամ րագր ված
սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք նե րի սահ -
ման ման և ամ րագր ման ժա մա նակ:

Ըստ այդմ՝ սահ մա նադ րա կան կար գը.
- միաս նա կան կա տե գո րիա է և ու նի իր

տար րե րը,
- սահ մա նադ րա կան կարգն առ կա է, երբ

առ կա են Սահ մա նադ րու թյան բո վան -
դա կու թյա նը հա մար ժեք Սահ մա նադ -
րա կան կար գի տար րե րը,

- սահ մա նադ րա կան կար գի ցան կա ցած
տար րի դեմ ուղղ ված ոտնձ գու թյուն
ոտնձ գու թյուն է Սահ մա նադ րա կան կար -
գի դեմ և հա մար վում է ինք նու րույն հան -
ցա գոր ծու թյուն,

- սահ մա նադ րա կան կար գը միայն լե գի -
տիմ իշ խա նու թյան5 ո րո շա կի կա ռուց -
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5 Միայն լեգիտիմ իշխանության առկայության դեպքում է հնարավոր սահմանադրականության, ինչպես նաև
սահմանադրական կարգի առկայությունը, քանի որ սահմանադրական կարգը սահմանադրականության մասն է
կազմում:



Ե թե նկա տի ու նե նանք այն հան գա ման քը,
որ Սահ մա նադ րա կան կար գը լե գի տիմ իշ խա -
նու թյան ո րո շա կի կա ռուց վածք է, իսկ ինք նիշ -
խա նու թյու նը (սու վե րե նու թյու նը) իշ խա նու թյան
ան կա խու թյունն ու գե րա կա յու թյունն է, կստաց -
վի որ վեր ջի նիս մի ջո ցով է ա պա հով վում սահ -
մա նադ րա կան կար գի, սահ մա նադ րա կա նու -
թյան, սահ մա նադ րա կան պե տու թյան ձևա վո -
րու մը:

Դժ վար չէ ա նել հետևյալ պարզ, բո լո րի
հա մար ըն կա լե լի և հաս կա նա լի եզ րա կա ցու -
թյու նը՝ ինք նիշ խա նու թյան, որ պես սահ մա նադ -
րա կան կար գի հի մունք նե րից, տար րե րից մե -
կի դեմ ուղղ ված ցան կա ցած հան ցա վոր ա րարք
ուղղ ված է պե տու թյան հիմ նա կան օ րեն քում
ժո ղովր դի կող մից սահ ման ված սահ մա նադ րա -
կան կար գի դեմ: Ինք նիշ խա նու թյան դեմ ուղղ -
ված հան ցա վոր ա րարք նե րի օբ յեկտ ներ կա -
րող են լի նել ինք նիշ խա նու թյան տնտե սա կան,
քա ղա քա կան, ի րա վա կան հիմ քե րը, ո րոնց ձևա -
վո րու մը և պաշտ պա նու մը պե տու թյան սրբա -
զան պար տա կա նու թյունն է: Այս պես կա րե լի է
մեկ նա բա նել սահ մա նադ րա կան կար գի հի -
մունք նե րից յու րա քանչ յու րը:

Հարկ է նշել, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան քրեա կան օ րենսգր քի 300.1 հոդ վա -
ծով նա խա տես ված «Սահ մա նադ րա կան կարգ»
հաս կա ցու թյունն իր բո վան դա կու թյամբ շատ
ա վե լի նեղ է, քան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան Սահ մա նադ րու թյան 1-ին գլխում նա խա -
տես ված Սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք -
ներն են: Սահ մա նադ րա կան կարգն իր մեջ
ընդգր կում է նաև հա րա բե րու թյուն ներ՝ կապ -
ված ընտ րա կան ի րա վուն քի և ընտ րա կան հա -
մա կար գի, տնտե սա կան կար գի և սե փա կա -
նու թյան ձևե րի ար տա քին և ներ քին քա ղա քա -
կա նու թյան ձևե րի, զին ված ու ժե րի՝ որ պես Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյու -
նը, տա րած քա յին ամ բող ջա կա նու թյու նը, անվ -
տան գու թյու նը, սահ ման նե րի ան ձեռն մե խե լիու -
թյունն ա պա հո վող ինս տի տուտ նե րը և այլն
սահ մա նե լիս:

Հարց է ծա գում՝ սահ մա նադ րա կան կար -
գի բո վան դա կու թյան նե ղա ցու մը կա րո՞ղ է դիտ -

վել որ պես պատ ժի մեղ մա ցում, ին չը կա րող էր
նոր մին հե տա դարձ ուժ տա լու հիմք լինել:

Կար ծում եմ, որ 300.1 հոդ վա ծը ըն դու նող -
նե րին դա չէր կա րող հե տաքրք րել, նրանց նպա -
տա կը Սահ մա նադ րա կան կարգ հաս կա ցու -
թյան բո վան դա կու թյան ա ղա վա ղելն է ե ղել,
ինչն ար վել է 300.1 հոդ վա ծի հի պո թե զի և դիս -
պո զի ցիա յի ըստ ի րենց՝ ա նո րոշ շա րադ րե լու
մի ջո ցով, որն ինչ-որ չա փով ստաց վել է, այն էլ
սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք նե րի նե ղաց -
ման տե սանկ յու նից, ին չը չի կա րող էա կան դեր
խա ղալ հան ցա կազ մի ո րակ ման կամ սահ մա -
նադ րա կան կար գի հաս կա ցու թյունն ըն կա լե լու
հա մար, ա ռա վել ևս  այն դեպ քում, երբ ինչ պես
2005, այն պես էլ 2015թ. Սահ մա նադ րու թյուն -
նե րում պահ պան վել են 300.1 հոդ վա ծում սահ -
ման ված Սահ մա նադ րա կան կարգ հաս կա ցու -
թյան հի մունք նե րի շրջա նա կը և բո վան դա կու -
թյու նը6, մաս նա վո րա պես պահ պան վել են Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ինք նիշ խան, ժո -
ղովր դա վա րա կան, սո ցիա լա կան, ի րա վա կան
պե տու թյան լի նելն ամ րագ րող հի մունք նե րը, իշ -
խա նու թյան պատ կա նե լիու թյու նը ժո ղովր դին և
նրա կող մից ի րեն պատ կա նող իշ խա նու թյան
ի րա կա նաց ման ձևե րը և ի րա կա նաց նող նե րին
ընտ րե լու ի րա վուն քը, մար դուն և նրա ար ժա -
նա պատ վու թյու նը բարձ րա գույն ար ժեք ճա նա -
չե լը և պաշտ պա նե լը պե տու թյան կող մից, իշ -
խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման սկզբուն քը,
պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման
մար մին նե րի և պաշ տո նա տար ան ձանց կող -
մից միայն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա -
տար ման պար տա կա նու թյու նը, ո րոնք լիա զոր -
ված են Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենք նե րով
(ՀՀ Սահմ. 5-րդ հոդ ված 2 մաս) (նոր Սահ մա -
նադ րու թյամբ օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քը 6-
րդ հոդ ված) և այլն, իսկ թե որ թվա կա նի Սահ -
մա նադ րու թյամբ պետք է ղե կա վար վել, պա -
տաս խա նը մեկն է՝ 2008թ. մար տի 1-ին գոր ծող
Սահ մա նադ րու թյամբ: Այս պա րա գա յում Սահ -
մա նադ րա կան դա տա րա նի պար տա կա նու թյունն
էր՝ պար զել, 2008թ. մար տի 1-ին Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյու նը գոր -
ծում էր դե յու րե, թե դե ֆակ տո: Հայտ նի է, որ
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6 Դժվար չէ համեմատել 2005 և 2015թ. Սահմանադրությունների և Սահմանադրական կարգի հիմունքներ գլխի 1-ին,
2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ հոդվածները 2005թ. Սահմանադրության և 2015թ. Սահմանադրության 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ,
6-րդ հոդվածների հետ, տեսնելու համար, որ բովանդակային տեսանկյունից էական փոփոխություններ չեն ունեցել:
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սահ մա նադ րու թյուն նե րը լի նում են ի րա կան և
կեղծ: Կեղծ են բո լոր այն Սահ մա նադ րու թյուն -
նե րը, ո րոնց նոր մե րի բո վան դա կու թյու նը և
ձևա վոր ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն -
նե րը չեն հա մընկ նում, ին չը Սահ մա նադ րու -
թյան, սահ մա նադ րա կան նոր մե րի չգոր ծե լու,
չաշ խա տե լու, չկեն սա գոր ծե լու արդ յունքն է: Այլ
կերպ ա սած՝ 2008թ. մար տի 1-ին մենք ու նե ցել
ենք կեղծ Սահ մա նադ րու թյուն: Ե թե վեր ջի նը
մենք ըն դու նում ենք որ պես ի րա կան, ու րեմն
մնա ցած բո լոր հար ցադ րում նե րը դառ նում են
ա նի մաստ, քա նի որ մենք վա վե րաց նում ենք
ա մե նա ծանր հան ցա գոր ծու թյու նը՝ երկ րի հիմ -
նա կան օ րեն քի՝ Սահ մա նադ րու թյան դեմ ուղղ -
ված հան ցա գոր ծու թյան առ կա յու թյու նը, և, ե -
թե այն չի ըն դուն վում Սահ մա նադ րա կան դա -
տա րա նի կող մից, ին չը և ար վեց, ու րեմն Սահ -
մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մից լե գի տի -
մաց վում է մար տի 1-ը, ին չը հայ պե տա կա նու -
թյան գա ղա փա րի հեր թա կան մեր ժումն է:

Շա րադ րան քը վկա յում է այն մա սին, որ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան օ -
րենսգր քի 300.1 հոդ վա ծում օգ տա գոր ծած Սահ -
մա նադ րա կան կարգ ( Սահ մա նադ րու թյան 1-5-
րդ և 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս) հաս կա ցու թյան
մեջ ան հաս կա նա լի ո չինչ չկա, ան հաս կա նա լի
է այն, որ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը
քննար կում էր ոչ թե 300.1 հոդ վա ծի հա մա պա -
տաս խա նու թյու նը Սահ մա նադ րու թյա նը ընդ -
հան րա պես, որ պես Սահ մա նադ րա կան դա տա -
րա նի հիմ նա կան գոր ծա ռույթ՝ սահ մա նադ րա -
կա նու թյունն ա պա հո վե լու դիր քե րից, այլ այն
կապ վում է Քո չար յա նի գոր ծո նի հետ, այն էլ
այն դեպ քում, երբ ան կախ նրա նից, թե Սահ -
մա նադ րա կան դա տա րանն ինչ պի սի ո րո շում
կկա յաց ներ, միևնույնն է՝ այն կապ չէր ու նե նա
Քո չար յա նի հետ այն պատ ճա ռով, որ այն չէր
կա րող հեր քել մար տի 1-ի դեպ քե րի տե ղի ու նե -
նա լը, և որ 300.1 հոդ վածն ըն դուն վել էր 2009թ.,
իսկ մար տի 1-ը տե ղի էր ու նե ցել 2008թ -ին, ին -
չը նշա նա կում է, որ 300.1 հոդ վա ծը հե տա -
դարձ ուժ ու նե նալ չէր կա րող, ին չի մա սին լա -
վա տեղ յակ է ցան կա ցած մի ջին ի րա վա կան գի -

տե լիք ներ ու նե ցող մարդ, իսկ մաս նա գե տը շատ
լավ գի տի, որ ի րա վա կան նոր մը հե տա դարձ
ուժ է ստա նում հիմ նա կա նում եր կու դեպ քում,
երբ նոր մով մեղ մաց վում է պա տի ժը և պատ -
ժա չա փը, և, երբ նորմ ըն դու նո ղը նոր մին տա -
լիս է հե տա դարձ ուժ: Այս պա րա գա յում բա ցա -
կա յում էին եր կուսն էլ: Այդ դեպ քում հարց է
ծա գում՝ ին չո՞ւ ենք մե ղադ րում մի հոդ վա ծով, ո -
րը չու նի հե տա դարձ ուժ, ո րով մե ղադ րել չի
կա րե լի, այն էլ այն դեպ քում, երբ Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան քրեա կան օ րենսգր քում կար
300 հոդ ված, ո րով նա խա տես ված հան ցա -
կազմն ուղղ ված է այն հի մունք նե րի դեմ, ո րոն -
ցով, ինչ պես ի րա վա ցիո րեն նշում է դոկ տոր,
պրո ֆե սոր Ա. Գա բուզ յա նը ամ րագր ված են պե -
տա կան իշ խա նու թյան կազ մա վոր ման և գոր -
ծու նեու թյան սկզբունք ներ,7 այն ինչ սահ ման -
ված է 300.1 հոդ վա ծի հի պո թե զում:

Ինչ պես նշվեց վերևում, սահ մա նադ րա կան
կար գը ոչ այլ ինչ է, քան լե գի տիմ8 իշ խա նու -
թյան ո րո շա կի կա ռուց վածք, ո րի դեմ ուղղ ված
հան ցա վոր ա րար քը Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան քրեա կան օ րենսգր քում 300.1 հոդ վա -
ծով ամ րագր ված է որ պես «Սահ մա նադ րա կան
կար գը տա պա լե լը»: 

Դժ վար չէ նկա տել, որ 300 և 300.1 հոդ -
ված նե րը մի տում ու նեն պատ ժել բո լոր նրանց,
ով քեր կկա տա րեն սահ մա նադ րա կան կար գի
հի մունք նե րի դեմ ուղղ ված պատ ժե լի ա րարք:
Եր կու սի դեպ քում էլ օբ յեկ տը սահ մա նադ րա -
կան կարգն է, նպա տա կը՝ վեր ջի նիս տա պա -
լու մը, ին չը կա րող է կա տար վել տար բեր ձևե -
րով, մաս նա վո րա պես ժո ղովր դին իր իշ խա նու -
թյու նը ա զատ ընտ րու թյուն նե րի կամ հան րաք -
վե նե րի մի ջո ցով ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո -
րու թյու նից զրկե լով, մար դու ի րա վունք նե րի և
ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա նա ցումն ար գե լե լով
և այլն:

Կա րե լի է մտա ծել-են թադ րել, որ 300 հոդ -
վա ծով չմե ղադ րելն ու նե ցել է ո րո շա կի նպա -
տակ.

ա)այդ պես է ար վել, որ հե տա գա յում տե ղի
ու նե նար այն, ինչ տե ղի ու նե ցավ,

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
2

9
  2

0
2

2

7 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք. հատուկ մաս, խմբագրությամբ ի.գ.դ., պրոֆ. ՀՀ ԳԱԱ
թղթակից անդամ Գ.Ա. Ղազինյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչութուն, 2009թ. Էջ 790:

8 Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում բացակայում էր լեգիտիմ պետական իշխանությունը: Այս մասին է վկայում
Սահմանադրական դատարանի վերը նշված որոշումը:



բ) մե ղադ րող նե րը (քննչա կան մար մին նե -
րը, դա տա խազ նե րը) չէին տի րա պե տում
ի րա վուն քի վե րը նշված դրույթ նե րին,
ին չը բա ցառ վում է,

գ) ին չո՞ւ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը
չընտ րեց ա վե լի պարզ ճա նա պար հը, այլ
գնաց բարդ և խոր դու բորդ ճա նա պար -
հով:

Կար ծում եմ, որ պա տաս խա նը միան շա -
նակ լի նել չի կա րող: Հու սանք, որ ժա մա նա կը
կնպաս տի պա տաս խան ներ տա լուն: Դ րա հետ
մեկ տեղ հարկ է նշել, որ ի րա վա կի րառ գոր ծու -
նեու թյան ժա մա նակ միշտ էլ հնա րա վոր է նոր -
մի ոչ ճիշտ մեկ նա բան ման պատ ճա ռով առ կա
լի նի ոչ հա մար ժեք նոր մի ընտ րու թյուն և կի րա -
ռում: Նման թե րու թյուն նե րի ճշգրտու մը հա մա -
պա տաս խան մար մին նե րի պար տա կա նու թյունն
է: Նշա նա կում է՝ Սահ մա նադ րա կան դա տա -
րա նի ըն դու նած ո րո շու մը չի զրկում այդ մար -
մին նե րին վե րաո րա կե լու կա տար ված հան ցա -
կազ մը:

Ք րեա կան ի րա վա կան նոր մում (քր. հոդ -
վա ծում) սահ մա նադ րու թյան նորմ կամ նոր մեր
մատ նան շե լը չի նշա նա կում, որ քրեա կան նոր -
մի հի պո թե զում պետք է մեկ նա բան վի սահ մա -
նադ րա կան նոր մը: Վեր ջինս որ պես նորմ
սկզբունք մեկ նա բան վում և ի րաց վում է ի րա -
վա կի րառ գոր ծու նեու թյան դեպ քում: Քրեա կան
նոր մում՝ 300.1 հոդ վա ծի պա րա գա յում, օ րենս -
դի րը նկա տի ու նի, որ սահ մա նադ րա կան կար -
գի տա պա լումն առ կա է, երբ Սահ մա նադ րու -

թյան 1-5-րդ և 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի պա -
հանջ նե րը չեն կա տար վում, այլ կերպ ա սած՝
նոր մե րը չեն կեն սա գործ վում, չեն գոր ծում, չեն
կար գա վոր վում, աշ խա տում, դա դա րել են գոր -
ծե լուց ի րա վա կան հա մա կար գում:

Պետք է նշել, որ Սահ մա նադ րու թյունն ի -
րա վա կան հա մա կար գի մի ջուկն է, հիմքն է, ո -
րի նոր մե րը, որ պես նորմ սկզբունք ներ, ի րենց
ի րա ցումն են ստա նում մյուս բո լոր նոր մե րի բո -
վան դա կու թյու նում: Ամ բողջ ի րա վա կան հա մա -
կար գը ձևա վոր վում է այդ նոր մե րի հի ման վրա
և նրանց հա մա պա տաս խան: Ե թե սահ մա նադ -
րա կան նոր մը չի գոր ծում, ու րեմն խարխլ վում է
ամ բողջ ի րա վա կան հա մա կար գը: Երբ ա սում
ենք, որ առ կա է 300.1 հոդ վա ծով նա խա տես -
ված հան ցա կազմ, ու րեմն պետք է հաս կա նալ
ոչ միայն որ պես Սահ մա նադ րու թյան դեմ ուղղ -
ված հան ցա գոր ծու թյան, այլ նաև ամ բողջ ի -
րա վա կան հա մա կար գի:

Շա րադ րան քը հիմք է տա լիս ա նե լու
հետևյալ հար ցադ րու մը. արդ յո՞ք Սահ մա նադ -
րա կան դա տա րա նի կա յաց րած ո րո շու մը նպաս -
տեց 2008թ. մար տի 1-ին խախտ ված, ոտ նա -
հար ված, ար ժեզրկ ված հա րա բե րու թյուն նե րի,
մար դու՝ որ պես բարձ րա գույն ար ժե քի ար ժա -
նա պատ վու թյան և ա մե նա կարևո րը՝ պե տու -
թյան և (հա սա րա կու թյան) ժո ղովր դի ար ժեզըրկ -
ված հե ղի նա կու թյան վե րա կանգն մա նը, թե՞
դրա նով լե գի տի մաց վեց մար տի 1-ին կա տար -
վա ծը:

Պա տաս խա նը թող նում ենք ընթերցողին:
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Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի կար գա -
վի ճա կը ամ րագր ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան
(այ սու հետ՝ Սահ մա նադ րու թյուն) 123-րդ հոդ -
վա ծով, ըստ ո րի` Հան րա պե տու թյան նա խա -
գա հը, իր կար գա վի ճա կից ել նե լով, հետևում է
նաև Սահ մա նադ րու թյան պահ պան մա նը: Մեջ -
բեր ված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում
կա րե լի է ա ռանձ նաց նել Հան րա պե տու թյան
նա խա գա հի հետևյալ հիմ նա կան փոխ կա պակց -
ված գոր ծա ռույթ նե րը` պե տու թյան գլխի և Սահ -
մա նադ րու թյան ե րաշ խա վո րի: Այս եր կու գոր -
ծա ռույթ նե րը բնո րո շում են Հան րա պե տու թյան
նա խա գա հի կար գա վի ճա կի սահ մա նադ րաի -
րա վա կան էու թյու նը, իսկ վեր ջինս, ըստ էու -
թյան, հա մա հունչ է խորհր դա րա նա կան կա -
ռա վար ման ձևի պե տու թյուն նե րում Նա խա գա -
հի ինս տի տու տին վե րա պահ վող սահ մա նադ -
րաի րա վա կան դե րին և նշա նա կու թյա նը: 

Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի կար գա -
վի ճա կը սահ մա նե լիս շեշ տը դրվում է հենց
Սահ մա նադ րու թյան պահ պան մա նը հետևե լու
գոր ծա ռույ թի վրա, և, ըստ էու թյան, պետք է
սահ ման վեն այդ գոր ծա ռույ թը պատ շաճ ի րա -
կա նաց նե լու հա մա պա տաս խան կա ռու ցա կար -
գեր և ըն թա ցա կար գեր: Սույն աշ խա տան քի
շրջա նա կում նախ նպա տա կա հար մար ենք հա -
մա րում անդ րա դառ նալ Հան րա պե տու թյան նա -
խա գա հի կար գա վի ճա կի` սահ մա նադ րա կա -
նու թյան ե րաշ խա վո րի բա ղադ րի չին, և փաս -
տել, որ այն հիմ նա կա նում ի րաց վում է Սահ մա -
նադ րու թյան պահ պան մա նը հետևե լով: Կար -
ծում ենք՝ հիմ քեր կան, որ ա ռանձ նաց վի Հան -
րա պե տու թյան նա խա գա հի կող մից Սահ մա -
նադ րու թյան պահ պան մա նը հետևե լու գոր ծա -
ռույ թի ի րա կա նաց ման առն վազն եր կու հիմ -
նա կան ուղ ղու թյուն՝ ա) օ րենք նե րի և են թաօ -
րենսդ րա կան ակ տե րի սահ մա նադ րա կա նու -

թյան նկատ մամբ սահ մա նադ րաի րա վա կան վե -
րահս կո ղու թյուն, որն ի րա կա նաց վում է նշված
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի` Սահ մա նադ -
րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան ո րոշ ման
նպա տա կով Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի -
մե լու մի ջո ցով, և բ) հան րա յին իշ խա նու թյան
մար մին նե րի, ինչ պես նաև լայն ա ռու մով քա -
ղա քա կան հա մա կար գի գոր ծու նեու թյու նում
անհ րա ժեշտ ի րա վա կար գի և ի րա վա կան մշա -
կույ թի ձևա վոր մա նը նպաս տե լը: Օ րենք նե րի և
այլ ի րա վա կան ակ տե րի` Ազ գա յին ժո ղո վի ո -
րո շում նե րի, Կա ռա վա րու թյան և վար չա պե տի
ո րո շում նե րի և այլ են թաօ րենսդ րա կան ակ տե -
րի սահ մա նադ րա կա նու թյան ո րոշ ման հար ցում
Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ակ տիվ դե րա -
կա տա րու մը խիստ կարևոր է սահ մա նադ րա -
կան կար գի գոր ծուն պահ պա նու թյունն ա պա -
հո վե լու հա մար. դրա շնոր հիվ մե ծա նում է երկ -
րի ի րա վա կան հա մա կար գը հա կա սահ մա նադ -
րա կան նոր մե րից հնա րա վո րինս զերծ պա հե -
լու հա վա նա կա նու թյու նը1։ Լի նե լով ար տա դա -
տա կան մար մին` Հան րա պե տու թյան նա խա -
գա հը ի րա վա սու չէ վերջ նա կան ո րո շում կա -
յաց նել սահ մա նադ րա կա նու թյան հար ցե րի վե -
րա բեր յալ: Նրա ա ռա քե լու թյունն այն է, որ առն -
վազն այդ խնդիր նե րը սահ ման ված կար գով
դառ նան Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի
քննարկ ման նյութ: Ինչ պես երևում է վե րոգր -
յա լից, սահ մա նադ րա կա նու թյան պահ պան ման
գոր ծում Նա խա գա հը փաս տո րեն կա տա րում է
նաև կան խար գե լիչ գոր ծա ռույթ: 

Ինչ վե րա բե րում է քա ղա քա կան հա մա -
կար գի գոր ծու նեու թյան մեջ անհ րա ժեշտ ի րա -
վա կար գի և ի րա վա կան մշա կույ թի ձևա վոր -
մա նը, ա պա կար ծում ենք, որ Հան րա պե տու -
թյան նա խա գա հը այս հա մա տեքս տում ևս  ի -
րաց նում է սահ մա նադ րա կան նոր մե րի պաշտ -
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պա նի հա մընդ հա նուր և միջ նոր դա վոր ված գոր -
ծա ռույթ: 

Կարևոր է նշել այն, որ Սահ մա նադ րու -
թյան պահ պան մա նը հետևե լու Հան րա պե տու -
թյան նա խա գա հի գոր ծա ռույ թը չի հան գում
միայն Սահ մա նադ րու թյան նոր մե րի ձևա կան
պահ պան մա նը: Այս հա մա տեքս տում ընդգր կե -
լով միայն պո զի տիվ և հա մա պար տա դիր վար -
քագ ծի կա նոն ամ րագ րող նոր մը պաշտ պա նե -
լու ա ռա քե լու թյու նը՝ մենք, թերևս, սահ մա նա -
փա կում ենք Սահ մա նադ րու թյան պահ պան ման
ի մաստն ու շրջա նա կը՝ գործ նա կա նում ան տե -
սե լով սահ մա նադ րա կա նու թյան պահ պան ման
ու զար գաց ման գա ղա փա րը: 

Սահ մա նադ րու թյան 5-րդ գլու խը նվիր ված
է Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ինս տի տու -
տին, ո րի հենց ա ռա ջին՝ այն է 123-րդ հոդ վա ծը
ամ րագ րում է նա խա գա հի կար գա վի ճա կը և
գոր ծա ռույթ նե րը: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի
հա մա ձայն՝ ինչ պես ար դեն նկա տե ցինք, Հան -
րա պե տու թյան նա խա գահն իր գոր ծա ռույթ ներն
ի րա կաց նում է Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման -
ված լիա զո րու թյուն նե րի մի ջո ցով: Այդ լիա զո -
րու թյուն նե րից մեկն էլ ամ րագր ված է Սահ մա -
նադ րու թյան 129-րդ հոդ վա ծով՝ հա մա ձայն ո րի
Ազ գա յին ժո ղո վի ըն դու նած օ րեն քը Հան րա -
պե տու թյան նա խա գահն ստո րագ րում և հրա -
պա րա կում է քսան մե կօր յա ժամ կե տում կամ
նույն ժամ կե տում դի մում է Սահ մա նադ րա կան
դա տա րան՝ Սահ մա նադ րու թյանն օ րեն քի հա -
մա պա տաս խա նու թյու նը ո րո շե լու հար ցով: Ե -
թե Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը ո րո շում է,
որ օ րեն քը հա մա պա տաս խա նում է Սահ մա -
նադ րու թյա նը, ա պա Հան րա պե տու թյան նա -
խա գա հը հնգօր յա ժամ կե տում ստո րագ րում և
հրա պա րա կում է օ րեն քը: Ե թե Հան րա պե տու -
թյան նա խա գա հը չի կա տա րում սույն հոդ վա -
ծով սահ ման ված պա հանջ նե րը, ա պա Ազ գա -
յին ժո ղո վի նա խա գա հը հնգօր յա ժամ կե տում
ստո րագ րում և հրա պա րա կում է օ րեն քը: 

Սույն հոդ վա ծում նպա տա կա հար մար ենք
գտել անդ րա դառ նալ այն պի սի ի րա վի ճակ նե -
րի, ո րոնք նա խա տես ված չեն վե րը նշված նոր -

մով: Ի րա կա նու թյան մեջ կա րող ենք բախ վել
այն պի սի ի րա վի ճակ նե րի, ինչ պի սիք են Հան -
րա պե տու թյան նա խա գա հի պաշ տո նան կու թյու -
նը, հրա ժա րա կա նը, լիա զո րու թյուն նե րի կա -
տար ման անհ նա րի նու թյու նը: Հա մա ձայն 144-
րդ հոդ վա ծի՝ Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի
պաշ տո նան կու թյան, լիա զո րու թյուն նե րի կա -
տար ման անհ նա րի նու թյան, հրա ժա րա կա նի
կամ մահ վան դեպ քե րում մինչև նո րըն տիր Հան -
րա պե տու թյան նա խա գա հի կող մից պաշ տո նի
ստանձ նու մը Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի
լիա զո րու թյուն նե րը կա տա րում է Ազ գա յին ժո -
ղո վի նա խա գա հը: Նախ հարկ ենք հա մա րում
նշել այն, որ մեր ներ պե տա կան ի րա վա կար -
գա վո րում նե րում ու նենք ի րա վա կան այն պի սի
խնդիր, ինչ պի սին նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ -
տի ըն դուն ման սո ցիա լա կան հետևանք նե րի
սպա ռիչ ու հա մա լիր կան խա տես ման բա ցա -
կա յու թյունն է: Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի
ըն դուն ման հետևանք նե րի կան խա տես ման գոր -
ծըն թա ցը պետք է սկսվի ար դեն իսկ նոր մաս -
տեղծ գոր ծըն թա ցի պլա նա վո րու մից: Կան խա -
տե սումն իր հեր թին են թադ րում է խնդրի օ -
րենսդ րա կան լուծ ման այ լընտ րան քա յին տար -
բե րակ նե րի վեր լու ծու թյուն և հիմ նա վո րում է
յու րա քանչ յուր տար բե րա կի հա վա նա կան արդ -
յու նա վե տու թյու նը: Կան խա տես ման՝ որ պես օ -
րի նաս տեղծ գոր ծըն թա ցի պար տա դիր տար րի
ներդ րու մը, ի հար կե, ո րո շա կիո րեն կդան դա -
ղեց նի օ րենք նե րի ըն դուն ման գոր ծըն թա ցը, բա -
ցի այդ, այն նաև ծախ սա տար է, սա կայն այս
դեպ քում խնա յո ղու թյու նը տե ղին չէ, քա նի որ
ա ռանց լուրջ կան խա տես ման, հապ ճեպ ըն -
դուն ված ի րա վա կան ակ տե րը կա րող են հան -
գեց նել շատ ա վե լի լուրջ կո րուստ նե րի և ի րա -
վա կար գա վոր ման ա նարդ յու նա վե տու թյան: 

Կան խա տե սում նե րի բա ցա կա յու թյան հիմ -
նա կան պատ ճառն այն է, որ ներ կա յումս ի րա -
վա գի տու թյան մեջ շեշ տը հիմ նա կա նում դրվում
է ի րա վի ճա կա յին օ րենսդ րու թյան կա տա րե լա -
գործ ման և զար գաց ման վրա` ան տե սե լով ի -
րա վա կան ռազ մա վա րու թյան խնդիր նե րը2։ Ուս -
տի, տե ղին է շեշ տել Պ յոտր Կա պի ցա յի այն
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խոս քե րը, որ միայն ա պա գա յի մա սին հստակ
պատ կե րա ցում ու նե նա լու դեպ քում կա րող ենք
ճիշտ ուղ ղոր դել մեր աշ խա տան քը ներ կա յում3:
Այս հան գա մանք նե րի ընդգ ծու մը հե տապն դում
էր հստակ նպա տակ. այն է ցույց տալ նախ քան
օ րի նագ ծի ստո րագր վե լը առ կա ի րա վա կան
խնդիր նե րի առ կա յու թյու նը: 

Վե րոնշ յալ հան գա ման քից բա ցի, հարկ է
ընդգ ծել ևս մեկ կարևոր հար ցադ րում, ո րին
սպա ռիչ պա տաս խա նե լու հա մար ա ռա ջին հեր -
թին անդ րա դառ նանք «ի րա վաս տեղծ մարմ նի
կամք» և «պե տա կան կամք» եզ րույթ նե րի բո -
վան դա կու թյան բա ցա հայտ մա նը, փո խա դարձ
կա պին, նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի՝ ի րա վա -
կան մարմ նի կամ քից պե տա կան մարմ նի կամ -
քի աս տի ճան բարձ րա նա լուն: Ի րա վաս տեղծ
մարմ նի կամ քը դեռևս պե տա կան կամ քի ար -
տա հայ տու թյուն չէ։ Եր բեմն կա րող է անց նել բա -
վա կա նին եր կար ժա մա նակ, և ա ռա ջա նալ նոր
ի րա վա բա նա կան փաս տե րի անհ րա ժեշ տու թյուն,
որ պես զի ի րա վաս տեղծ մարմ նի կամ քը պե տա -
կան կամ քի ար տա հայ տու թյան հատ կա նիշ դառ -
նա:4 Ի րա վա կան ակ տը հա մա պար տա դի րու -
թյան հատ կա նի շի կրող դառ նա լու և այդ հատ -
կա նի շը տվյալ նոր մա տիվ ակ տի գոր ծո ղու թյան
տի րույ թում գտնվող ի րա վա սուբ յեկտ նե րի վրա
տա րա ծե լու հա մար պետք է ա ռանձ նաց վի ի րա -
վաս տեղծ մարմ նի կամ քից, չմնա լոկ մեկ պե -
տա կան մարմ նի ցան կու թյան ար տա հայ տու -
թյուն, այլ կրի ի րա վա կան օ րենք լի նե լու տիտ ղո -
սը: Այդ է պատ ճա ռը, որ որ պես ընդ հա նուր օ րի -
նա չա փու թյուն այն ստո րագր վում է Սահ մա նադ -
րու թյան պահ պան ման գոր ծա ռույ թը որ դեգ րած
պե տա կան մարմ նի՝ այն է պե տու թյան նա խա -
գա հի կող մից, որն էլ իր հեր թին կամ ստո րագ -
րում է օ րեն քը՝ այն հա մա րե լով սահ մա նադ րա -
կան նոր մե րին, դրան ցով ա ռա ջադր ված ի րա -
վա կան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, կամ
ու ղար կում է Սահ մա նադ րա կան դա տա րան՝ ի -
րաց նե լով միա ժա մա նակ թե՛ իր լիա զո րու թյու նը,
ո րը նա խա տես ված է 129-րդ հոդ վա ծով, թե՛ պար -
տա կա նու թյու նը՝ սահ մա նադ րու թյան պահ պան -
ման գոր ծա ռույ թի տես քով: 

Չնա յած մի շարք ներ քա ղա քա կան խնդիր -
նե րի՝ պետք է ար ձա նագ րենք նաև այն, որ
Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի պաշ տո նա -
վար ման ըն թաց քում օբ յեկ տի վո րեն ա վե լի հա -
վա նա կան է Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի -
մե լու լիա զո րու թյան ի րա ցու մը: Հա մա ձայն 124-
րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի՝ Հան րա պե տու թյան
նա խա գահն իր լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց -
ման ըն թաց քում չի կա րող լի նել որևէ կու սակ -
ցու թյան ան դամ: Հենց այս հանգ մանքն էլ պայ -
մա նա վո րում է վեր ջի նիս ա նա չա ռու թյունն ու
ան կողմ նա կա լու թյու նը: Ինչ պես ի րա վա ցիո րեն
նշում են սահ մա նադ րա գետ ներ Իո զեֆ Ի զեն -
զեեն և Գուս տավ Ռո բերտ Կիրխ հո ֆը, Նա խա -
գա հի մոտ (խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու -
թյուն նե րում) քա ղա քա կան նշա նա կա լից իշ խա -
նու թյան բա ցա կա յու թյունն ինչ-որ ա ռու մով նրա
ու ժի հիմքն է, ո րը դրսևոր վում է հա սա րա կու -
թյան քա ղա քա կա նու թյան վրա հոգևոր ներ -
գոր ծու թյամբ: Նա խա գա հը միա վո րում է այն,
ին չը միա վո րում է բո լո րին: Այդ պի սով՝ նա կար -
ծես մարմ նա վո րում է սահ մա նադ րու թյան ո -
գին5: Այն պա րա գա յում, երբ այ լընտ րան քա յին
լու ծում նե րից մե կը ընտ րե լու պար տա կա նու թյու -
նը դրված է Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հի վրա,
մենք խախ տում ենք ի րա վաս տեղծ մարմ նի
կամ քի և պե տա կան կամ քի միջև առ կա նուրբ
հա վա սա րակշ ռու թյու նը: Ս տաց վում է, որ ի րա -
վաս տեղ ծը ար տա հայ տում է իր կամ քը և «իր
ձեռ քով» այն դարձ նում այդ պի սին՝ նաև հան -
րու թյան առն չու թյամբ: Բա ցի այդ, դի մե լով Սահ -
մա նադ րա կան դա տա րան՝ Ազ գա յին ժո ղո վի
նա խա գա հը իր ողջ քա ղա քա կան ու ժի «աչ -
քում» կկորց նի կամ կա րող է կորց նել իր հե ղի -
նա կու թյու նը և վս տա հու թյու նը: Այս պա րա գա -
յում կու նե նանք մի ի րա վի ճակ, երբ Ազ գա յին
ժո ղո վի նա խա գա հը կդառ նա քա ղա քա կան մե -
ծա մաս նու թյան կամ քը ար տա հայ տող, ին չը, ա -
ռա ջին հեր թին, չու նի օ րենսդ րա կան ամ րագ -
րում և չի տե ղա վոր վում ող ջամ տու թյան սահ -
ման նե րում, բա ցի այդ, այն կհան գեց նի օ րենք -
նե րի՝ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում զտման
գոր ծըն թաց անց նե լու և ի րա վուն քի ո գուն հա -
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մա պա տաս խա նե լու հնա րա վո րու թյան իս պառ
բա ցա կա յու թյա նը: Խորհր դա րա նա կան երկ րի
հա մար խորհր դա րա նի նա խա գա հի այդ պի սի
գոր ծե լաո ճը կա րող է ազ դել խորհր դա րա նի
հե ղի նա կու թյան վրա:

Այս պի սով՝ կար ծում ենք՝ Ազ գա յին ժո ղո վի
նա խա գա հի կող մից օ րեն քի ստո րագ րու մը տվյալ
դեպ քում հոդ ված 129-ի 1-ին մա սի ի րա վա նոր -
մը կդարձ նի ոչ թե այ լընտ րան քա յին, այլ բա -
ցար ձակ ո րո շա կի՝ գործ նա կա նում այ լընտ րան -
քի գա ղա փա րը պահ պա նե լով լոկ չկեն սա գործ -
վող, պո զի տիվ ամ րագր ման հար թու թյան վրա: 

Ի հար կե, կա րող ենք նաև նշել, որ նման
դեպ քե րում կա րե լի է ա պա վի նել Հան րա պե -
տու թյան նա խա գա հի հե տա գա վե րահս կո ղու -
թյա նը՝ ար դեն իսկ ըն դուն ված օ րեն քի՝ Սահ -
մա նադ րու թյան հա մա պա տաս խա նու թյան ո -
րոշ ման հար ցի լուծ ման հա մար: Հան րա պե -
տու թյան նա խա գա հը դի մում է Սահ մա նադ րա -
կան դա տա րան ար դեն իսկ ըն դուն ված օ րեն -
քի՝ Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու -
թյան հարցր ո րո շե լու հա մար՝ այդ պի սով ի րա -
կա նաց նե լով հե տա գա վե րահս կո ղու թյուն: Հենց
այս տար բե րա կի առ կա յու թյունն էլ պայ մա նա -
վո րում է ներ կա յումս Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա -
գա հին այդ պի սի ի րա վա զո րու թյուն վե րա պա -
հե լու տրա մա բա նու թյու նը, ին չը, սա կայն, կար -
ծում ենք՝ բա վա րար չա փով հիմ նա վոր ված չէ: 

Սահ մա նադ րու թյան հա մա ձայն՝ Հան րա -
պե տու թյան նա խա գա հի պաշ տո նան կու թյան,
լիա զո րու թյուն նե րի կա տար ման անհ նա րի նու -
թյան, հրա ժա րա կա նի կամ մահ վան դեպ քե -
րում Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի պաշ տո -
նը թա փուր մնա լուց ոչ շուտ, քան քսան հինգ և
ոչ ուշ, քան ե րե սուն հինգ օր հե տո անց կաց վում
է Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ար տա հերթ
ընտ րու թյուն: Ար տա հերթ ընտ րու թյան մի ջո ցով
ընտր ված Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը պաշ -
տո նը ստանձ նում է ընտր վե լուց հե տո տաս նե -
րորդ օ րը: Ս տաց վում է, որ ար տա հերթ ընտ -
րու թյան մի ջո ցով ընտր ված նա խա գա հը ա մե -
նա շու տը կսկսի պաշ տո նա վա րել նա խա գա հի
պաշ տո նը թա փուր մնա լուց 35 օր անց: Այս
ժա մա նա կա հատ վա ծը մեր կող մից քննարկ ման
ա ռար կա դարձ րած հար ցի հա մար իս կա պես
եր կար է: 

Ա վե լին՝ չի բա ցառ վում, որ այդ շրջա նում
ըն դուն վեն մե ծա քա նակ օ րենք ներ, հետևա բար
կար ծում ենք, որ այդ պի սի խնդրի առ կա յու -
թյու նը ևս հրա տապ է դարձ նում ա ռա ջար կի
ըն դու նու մը: Ուս տի հնա րա վոր է՝ ու նե նանք մի
ի րա վի ճակ, երբ ի րա վա նոր մի գոր ծո ղու թյան
տի րույ թում ար դեն իսկ առ կա կլի նեն ան ձինք,
ով քեր կտու ժեն օ րեն քի հա կա սահ մա նադ րա -
կա նու թյան պատ ճա ռով, իսկ գործ նա կա նում
պար զա պես կմնա ա ռաջ քա շե լու այն միտ քը,
որ Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի կող մից հե -
տա գա վե րահս կո ղու թյան ինս տի տու տի պա -
րա գա յում կկա րո ղա նանք բա ցա հայ տել վնա սի
առ կա յու թյունն ու ան ձին տալ հա մար ժեք փոխ -
հա տու ցում: 

Ին չո՞ւ որ դեգ րել հիշ յալ տար բե րա կով ա -
ռա ջադր ված խնդի րը լու ծե լու մո տե ցու մը, ե թե
ի րա վա կան անվ տան գու թյան հնա րա վոր սպառ -
նա լի քը կա րե լի է կան խել ա վե լի վաղ, և պար -
զա պես օ րենսդ րա կան մա կար դա կով ամ րագ -
րել նա խա գա հի պաշ տո նան կու թյան, լիա զո -
րու թյուն նե րի կա տար ման անհ նա րի նու թյան,
հրա ժա րա կա նի կամ մահ վան ըն թաց քում ըն -
դուն ված օ րենք նե րի՝ ՍԴ ու ղարկ վե լու օբ լի գա -
տիվ պայ մա նը, այդ պի սով ընդ հա նուր օ րի նա -
չա փու թյու նից ար ձա նագ րե լով բա ցա ռու թյուն,
ա ռա ջին հեր թին հօ գուտ ի րա վա կան և սո ցիա -
լա կան պե տու թյան: Հա կա ռակ դեպ քում մենք
ա պա վի նում ենք ի րա վա կան կար գա վոր ման
կա ռու ցա կար գի միայն վեր ջին՝ սո ցիալ-ի րա -
վա կան վե րահս կո ղու թյան փու լում հնա րա վոր
թե րու թյան ար ձա նագր մանն ու շտկե լու փոր -
ձե րին: Մինչ դեռ, ինչ պես գի տենք, ի րա վուն քի
կար գա վոր ման կա ռու ցա կար գը անց նում է 5
հի մա կան փուլ՝ ի րա վուն քի ձևա վոր ման փուլ,
ի րա վաս տեղ ծա գոր ծու թյան փուլ, ի րա վա կան
տե ղե կու թա վոր ման փուլ, ի րա վուն քի կեն սա -
գործ ման և սո ցիալ-ի րա վա կան վե րահս կո ղու -
թյան փուլ6: Ի րա վա կան կար գա վոր ման կա -
ռու ցա կար գի ա ռա ջին եր կու փու լե րում՝ ի րա -
վուն քի ձևա վոր ման և ի րա վաս տեղ ծա գոր ծու -
թյան, տե ղի է ու նե նում ի րա վա կան կար գա -
վոր ման կա ռու ցա կար գի նոր մա տիվ հեն քի ձևա -
վո րում: Իսկ եր րորդ՝ ի րա վա կան տե ղե կու թա -
վոր ման փու լում, տե ղի է ու նե նում ըն դուն ված
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի հրա պա րա կու -
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մը: Հենց այս եր կու փու լե րի միջև ըն կած ժա -
մա նա կա հատ վա ծում էլ պետք է լու ծել օ րեն քի
հա կա սահ մա նադ րա կա նու թյան հար ցը: Այ սինքն՝
այն դեպ քե րում, երբ ու նե նանք հա կա սահ մա -
նադ րա կա նու թյան հիմ նա վոր կաս կած, ա պա -
վի նենք ոչ թե վե րահս կո ղու թյան ժա մա նակ
խնդրի լուծ մա նը, այլ ա ռա վել վաղ կան խենք
խնդի րը, ինչ պես նշվեց վե րոգր յա լում՝ այդ պի -
սով նվա զա գույ նի հասց նե լով ոչ ի րա վա կան օ -
րենք նե րի մուտ քը հայ րե նա կան ի րա վա կան
հա մա կարգ, ո րի հետևանք նե րը ոչ միշտ են
նվազ վնաս ներ հասց նում: Բա ցի այդ, նա խա -
գա հի կող մից հե տա գա վե րահս կո ղու թյան ի -
րա կա նա ցու մը ի րա վա կան վե րահս կո ղու թյան
ար տա հայտ ման ձևե րից մեկն է: Առ հա սա րակ
սո ցիալ-ի րա վա կան վե րահս կո ղու թյան նպա -
տա կը ի րա վա խախ տում նե րի կա տար մա նը
նպաս տող պատ ճառ նե րի ու պայ ման նե րի վե -
րաց ման մի ջո ցով գոր ծող նոր մե րի կա տար -
ման ա պա հո վումն է, այ սինքն՝ այս տեղ հիմ նա -
կա նում ա ռաջ նորդ վում ենք նոր մի սահ մա նադ -
րա կա նու թյան հա մոզ մուն քով և խն դի րը
փնտրում ի րա վա խախ տի ա րարք նե րի մեջ: Սա -
կայն հե տա գա վե րահս կո ղու թյան դեպ քում,
ինչ պես գի տենք, խնդրի պատ ճա ռը եր բեմն

հենց օ րենքն է: Բ նա կա նա բար, ա ռա վել արդ -
յու նա վետ կլի նի նախ նա կան վե րահս կո ղու թյան
մի ջո ցով օ րենսդ րա կան խնդրի բա ցա հայ տումն
ու լու ծու մը, ո րի հա մար, ինչ պես նշե ցինք, նա -
խա ձեռ նող սուբ յեկ տի կար գա վի ճա կով պետք
է հան դես գա պե տու թյան գլու խը՝ Հան րա պե -
տու թյան նա խա գա հը, իսկ վեր ջի նիս բա ցա -
կա յու թյան դեպ քում՝ օ րեն քը ի րա վուն քի ու ժով
ու ղարկ վի Սահ մա նադ րա կան դա տա րան:

Վե րը բեր ված խնդրա հա րույց հան գա մանք -
նե րով պայ մա նա վոր ված՝ ա ռա ջար կում ենք
Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի լիա զո րու թյուն -
նե րի կա տար ման անհ նա րի նու թյան դեպ քում
նախ քան օ րեն քի ստո րագ րու մը ի րա վուն քի ու -
ժով այն ու ղար կել Սահ մա նադ րա կան դա տա -
րան, որ պես զի «Սահ մա նադ րու թյան պա հա -
պա նի» բա ցա կա յու թյան ըն թաց քում ապահովվի
Սահ մա նադ րու թյան պահ պան ման ա ռա քե լու -
թյու նը:

Հա վե լենք, որ այս պի սի ի րա վա կան կար -
գա վո րու մը կզսպի նաև Ազ գա յին ժո ղո վի կող -
մից Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի բա ցա կա -
յու թյան շրջա նում մե ծա քա նակ օ րենք ներ ըն -
դու նե լու հնա րա վոր գրավ չու թյու նը:
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I. Հան ցա գոր ծու թյան հա մար դա տա -
պարտ ված ան ձանց ընտ րա կան ի րա վուն քի
սահ մա նա փակ ման մի ջազ գա յին ի րա վա կան
հիմ քե րը և չա փա նիշ նե րը: Հան ցա գոր ծու թյան
հա մար դա տա պարտ ված ան ձանց ընտ րե լու ի -
րա վուն քից զրկե լը դա տավճ ռի ա մե նա ծանր
երկ րոր դա յին հետևանք նե րից է1 և հան ցա գոր -
ծու թյան դա տա պարտ վե լու հիմ քով ան ձի «քա -
ղա քա ցիա կան մահ վան»՝ դա տա պարտ ված ան -
ձին, առն վազն պա տի ժը կրե լու ըն թաց քում,
քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան մի շարք հիմ -
նա րար ի րա վունք նե րից զրկե լու և/ կամ դրանք
սահ մա նա փա կե լու դրսևո րում։ 

Դա տա պարտ յալ նե րին ընտ րա կան ի րա -
վուն քից զրկե լու կողմ նա կից նե րը նշում են, որ
հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած մար դիկ խախ -
տում են հա սա րա կա կան պայ մա նա գի րը՝ դրա -
նով իսկ հանձ նե լով նաև քա ղա քա ցիա կան հա -
սա րա կու թյա նը մաս նակ ցու թյան ի րենց ի րա -
վուն քը։ Ո րոշ հե ղի նակ ներ նշում են, որ հան -
ցա գոր ծու թյան կա տար մամբ ան ձը ցույց է տա -
լիս հա սա րա կու թյան կա ռա վար ման հար ցում
իր ոչ ար ժա նի լի նե լը, և որ պես հետևանք՝ դա -
տա պարտ յալ նե րը չպետք է քա ղա քա կան ո րո -
շում նե րի կա յաց ման հար ցում ու նե նան ձայ նի
ի րա վունք2։ Հա կա ռակ տե սա կե տի կողմ նա կից -
նե րը նշում են, որ դա տա պարտ յալ նե րին ընտ -

րա կան ի րա վուն քից զրկե լը սահ մա նա փա կում
և խախ տում է ընտ րա կան ի րա վուն քի հա մընդ -
հա նուր և հիմ նա րար սկզբունք նե րը3, և այն
կա րող է բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ
նաև քա ղա քա ցիա կան և հա մայն քա յին մաս -
նակ ցու թյան վրա ընդ հան րա պես4։ Ընդ դի մա -
խոս նե րը նաև նշում են, որ դա տա պարտ յալ նե -
րին ընտ րե լու ի րա վուն քից զրկե լը կա րող է լավ
քա ղա քա կան հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծել՝ իշ -
խող ու ժին հա կա դիր տե սա կետ ու նե ցող ան -
ձանց թի րա խա վո րե լու և ընտ րա կան գոր ծըն -
թա ցից չե զո քաց նե լու հա մար։

Ա ռանց խտրա կա նու թյան ընտ րե լու ի րա -
վունքն ամ րագր ված է Մար դու ի րա վունք նե րի
հա մընդ հա նուր հռչա կագ րով, ո րի 21-րդ հոդ -
վա ծը սահ մա նում է, որ յու րա քանչ յուր ոք ու նի
իր երկ րի կա ռա վար մա նը ուղ ղա կի կամ ա զա -
տո րեն ընտր ված ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով
մաս նակ ցե լու ի րա վունք։ Քա ղա քա ցիա կան և
քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա -
յին դաշ նագ րի 25-րդ հոդ վա ծը ևս  ե րաշ խա վո -
րում է քվեար կե լու և ընտր վե լու ի րա վուն քը5:

Չնա յած այն հան գա ման քին, որ մի ջազ -
գա յին ի րա վա կան հիմ նա րար փաս տաթղ թե րը
ա զա տազրկ ման դա տա պարտ ված ան ձանց
ընտ րա կան ի րա վուն քի ի րաց ման վե րա բեր յալ
ա ռանձ նա հա տուկ դրույթ ներ չեն պա րու նա -
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կում, դրանց ընդ հա նուր տրա մա բա նու թյու նից
ակն հայտ է, որ հան ցա գոր ծու թյան հա մար դա -
տա պարտ ված ան ձանց հա մար պետք է պահ -
պան վեն Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա -
նուր հռչա կագ րով ճա նաչ ված՝ մար դու հիմ նա -
րար բո լոր ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե -
րը, ինչ պես նաև մար դու ի րա վունք նե րի վե րա -
բեր յալ այլ հիմ նա րար փաս տաթղ թե րով սահ -
ման ված ի րա վունք նե րը՝ բա ցա ռու թյամբ այն
սահ մա նա փա կում նե րի, ո րոնք գե րակշ ռո րեն
անհ րա ժեշտ են և թե լադր ված են ան ձին ա զա -
տու թյու նից զրկե լու հան գա ման քով6։ ՄԱԿ-ի
մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեն ար ձա նագ րել
է, որ ընտ րե լու ի րա վուն քը բա ցար ձակ ի րա -
վունք չէ, սա կայն այս ի րա վուն քի սահ մա նա -
փա կում նե րը պետք է լի նեն ող ջա միտ և օբ յեկ -
տիվ, իսկ ի րա վուն քից զրկե լու ժամ կե տը պետք
է հա մա չափ լի նի հան ցան քին և դրա հա մար
նշա նակ ված պատ ժին7։

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա -
տա րա նը8 մի շարք գոր ծե րով ար ձա նագ րել է,
որ ընտ րա կան ի րա վուն քի «ակ տիվ» հա յե ցա -
կե տը են թա կա է ո րոշ սահ մա նա փա կում նե րի:
Այս տեղ, ինչ պես թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 3-րդ
հոդ վա ծին վե րա բեր վող ցան կա ցած այլ ո լոր -
տում, ան դամ պե տու թյուն ներն օգտ վում են սե -
փա կան հա յե ցո ղու թյան լու սանց քից, ո րը տար -
բեր է՝ կախ ված հա մա տեքս տից: Այ նուա մե նայ -
նիվ, պե տու թյուն նե րին վե րա պահ ված սե փա -
կան հա յե ցո ղու թյան լու սանց քը չի կա րող բե -
րել նրան, որ ո րոշ ան ձանց կամ խմբե րին ար -
գել վի մաս նակ ցել երկ րի քա ղա քա կան կյան -
քին, մաս նա վո րա պես, օ րենս դիր իշ խա նու թյան
ան դամ նե րի նշա նակ ման մի ջո ցով9։ 

ՄԻԵԴ-ն  ար ձա նագ րել է, որ ա նա զա տու -
թյան մեջ գտնվող ան ձինք ընդ հա նուր առ -
մամբ շա րու նա կում են օգտ վել Կոն վեն ցիա յով
ե րաշ խա վոր ված բո լոր հիմ նա րար ի րա վունք -
նե րից և ա զա տու թյուն նե րից՝ բա ցա ռու թյամբ

ա զա տու թյան ի րա վուն քից, և սո վո րա կան կա -
լան քը միան շա նակ ընդգրկ վում է Կոն վեն ցիա -
յի 5-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման ո լոր տի շրջա նակ -
նե րում: Թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 3-րդ հոդ վա -
ծով նա խա տես ված ի րա վունք նե րը բա ցա ռու -
թյուն չեն կազ մում: Հետևա բար, խոսքն այն
մա սին չէ, որ կա լա նա վոր ված ան ձը զրկվի
Կոն վեն ցիա յով ե րաշ խա վոր ված իր ի րա վունք -
նե րից, պար զա պես այն հան գա ման քի բե րու -
մով, որ դա տավճ ռի հի ման վրա ա նա զա տու -
թյան մեջ է: Աս վա ծը չի բա ցա ռում այն պի սի
մի ջոց նե րի նա խա ձեռ նու մը, ո րոնք կոչ ված կլի -
նեն պաշտ պա նել հա սա րա կու թյու նը Կոն վեն -
ցիա յով ամ րագր ված ի րա վունք նե րի և ա զա -
տու թյուն նե րի վե րաց մանն ուղղ ված գոր ծո ղու -
թյուն նե րից10: 

ՄԻԵԴ-ն  ար ձա նագ րել է նաև, որ, այ նուա -
մե նայ նիվ, թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 3-րդ հոդ -
վա ծը չի բա ցա ռում ընտ րա կան ի րա վունք նե րի
սահ մա նա փա կում ներ մի ան ձի նկատ մամբ, ով,
օ րի նակ, թույլ է տվել լուրջ չա րա շա հում ներ
հան րա յին ծա ռա յու թյուն ի րա կա նաց նե լիս, կամ
ում վար քա գի ծը սպառ նա ցել է խարխ լել օ րի -
նա կա նու թյու նը կամ ժո ղովր դա վա րու թյան հիմ -
քե րը: Այ դու հան դերձ, չի կա րե լի թեթևամ տո -
րեն կի րար կել այս խիստ մի ջո ցը, ո րը են թադ -
րում է քվեար կե լու ի րա վուն քից զրկում: Մ յուս
կող մից՝ հա մա մաս նու թյան սկզբուն քը պա հան -
ջում է, որ տե սա նե լի և բա վա րար կապ լի նի
պատ ժա մի ջո ցի, վար քագ ծի և խնդ րո ա ռար կա
ան ձի ի րա վի ճա կի միջև11։ Ուս տի ՄԻԵԴ-ն  ընդգ -
ծել է, որ ա զա տազրկ ված ան ձին իր քա ղա քա -
կան ի րա վունք նե րից զրկե լը կա րող է հա մա -
պա տաս խա նել այն պի սի ի րա վա չափ նպա տակ -
նե րին, ինչ պի սիք են՝ հան ցա գոր ծու թյան կան -
խար գե լու մը, հան րա յին պա տաս խա նատ վու -
թյան խթա նու մը, օ րեն քի գե րա կա յու թյան պահ -
պա նու մը, ինչ պես նաև ժո ղովր դա վա րու թյան
ճիշտ ի րա ցումն ու պահ պա նու մը: Այ նուա մե -
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6 Տե՛ս UN General Assembly, Basic Principles for the Treatment of Prisoners: resolution / adopted by the General Assembly,
28 March 1991, A/RES/45/111, հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Basic-
PrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx ։ 

7 Տե՛ս UN Human Rights Committee, General Comment No.25: The right to participate in public affairs, voting rights and
the right of equal access to public service (Art. 25), 12/07/1996, CCPR/C/21/Rev.1/Add.7.

8 Այսուհետ՝ ՄԻԵԴ։
9 Տե՛ս Ազիզն ընդդեմ Կիպրոսի գործով ՄԻԵԴ-ի վճռի 28-րդ և Տանասեն ընդդեմ Մոլդովայի գործով վճռի 158-րդ

պարբերությունները: 
10 Տե՛ս Հիրսթն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության գործով ՄԻԵԴ-ի վճռի 69-րդ պարբերությունը։
11 Տե՛ս Հիրսթն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության գործով ՄԻԵԴ-ի վճռի 71-րդ պարբերությունը:



նայ նիվ, նման մի ջո ցը չի կա րող դրվել ինք նա -
բե րա բար` ան տե սե լով հա մա մաս նու թյան պա -
հանջ նե րը: 

Հիրսթն ընդ դեմ Միաց յալ Թա գա վո րու -
թյան գոր ծով ՄԻԵԴ-ը գտել է թիվ 1 ար ձա նագ -
րու թյան 3-րդ հոդ վա ծի խախ տում այն հիմ նա -
վոր մամբ, որ քվեար կե լու ար գել քը կի րառ վել
էր ինք նա բե րա կան և ընդ հա նուր ե ղա նա կով
ա զա տազրկ ման տես քով պա տիժ կրող ցան -
կա ցած ան ձի նկատ մամբ: Նշ ված ար գել քը տա -
րած վում էր կա լան քի տակ գտնվող 48 000
ան ձանց վրա, ին չը մեծ թիվ էր և վե րա բե րում
էր ա զա տազր կման հետ կապ ված բո լոր տե -
սա կի պա տիժ նե րին՝ մե կօր յա ա զա տազր կու -
մից մինչև ցմահ ա զա տազր կում, ինչ պես նաև
տա րած վում էր զան ցանք նե րի վրա` հա մե մա -
տա բար անն շան զան ցանք նե րից մինչև ա վե լի
ծանր ա րարք ներ: Ա վե լին՝ որևէ ուղ ղա կի կապ
չէր հաս տատ վել ան ձի կող մից կա տար ված գոր -
ծո ղու թյուն նե րի և քվեար կե լու ի րա վուն քից նրան
զրկե լու միջև: 

Դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ տե ղի է ու -
նե ցել թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 3-րդ հոդ վա ծի
խախ տում Սոյ լերն ընդ դեմ Թուր քիա յի գոր ծով,
որ տեղ ա զա տազրկ ման դա տա պարտ ված ան -
ձանց քվեար կե լու ի րա վուն քի վրա դրված սահ -
մա նա փա կում ներն ու նե ցել են ա վե լի նշա նա -
կա լի հետևանք ներ, քա նի որ կի րառ վել են նույ -
նիսկ այն ան ձանց նկատ մամբ, ով քեր չէին
կրում ա զա տազրկ ման ի րենց պա տի ժը: 

Փո խա րե նը՝ Ս կո պո լան ընդ դեմ Ի տա լիա -
յի գոր ծով Դա տա րա նը քննու թյան է ա ռել քվեար -
կե լու ի րա վուն քի ար գել քը, ո րը կի րառ վել է
միայն ո րո շա կի հստակ սահ ման ված հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի հա մար դա տա պարտ ված կամ
ա զա տազրկ ման տես քով պա տիժ կրող ան -
ձանց նկատ մամբ, երբ սահ ման ված պատ ժի
տևո ղու թյու նը գե րա զան ցել է օ րեն քով ամ րագր -
ված շե մը, և քվեար կե լու ան ժամ կետ ար գելք
կրող դա տա պարտ ված ան ձանց հա մար տվյալ
հա մա կար գով նա խա տես վել է այդ ի րա վուն քի
վե րա կանգն ման հնա րա վո րու թյուն: Ուս տի,
ՄԻԵԴ-ը գտել է, որ Ի տա լիա յում ըն դուն ված
հա մա կար գը չի դրսևո րել ա վե լորդ խստու թյան
հատ կա նիշ ներ, և Կոն վեն ցիա յի թիվ 1 ար ձա -
նագ րու թյան 3-րդ հոդ վա ծի խախ տում չի ար -
ձա նագ րել: 

Այս պի սով՝ մար դու ի րա վունք նե րի վե րա -

բեր յալ մի ջազ գա յին հիմ նա րար փաս տաթղ թե -
րում ընտ րա կան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ -
ման վե րա բեր յալ հիմ նադ րույթ նե րի, ՄԱԿ-ի ի -
րա վա սու մար մին նե րի կող մից այդ դրույթ նե -
րին տրված մեկ նա բա նու թյան և ՄԻԵԴ դիր քո -
րո շում նե րի հա մա տեքս տում կա րե լի է հան գել
ա զա տազրկ ման դա տա պարտ ված ան ձանց
ընտ րե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման վե -
րա բեր յալ հետևյալ ընդ հա նուր եզ րա հան գում -
նե րին.

1. Հան ցա գոր ծու թյան հա մար դա տա պարտ -
ված ան ձանց հա մար պետք է պահ պան վեն
Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա -
կագ րով ճա նաչ ված՝ մար դու հիմ նա րար բո լոր
ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը, ինչ պես
նաև մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ այլ
հիմ նա րար փաս տաթղ թե րով սահ ման ված ի -
րա վունք նե րը՝ բա ցա ռու թյամբ այն սահ մա նա -
փա կում նե րի, ո րոնք գե րակշ ռո րեն անհ րա ժեշտ
են և թե լադր ված են ան ձին ա զա տու թյու նից
զրկե լու հան գա ման քով։

2. Ընտ րե լու ի րա վուն քը բա ցար ձակ ի րա -
վունք չէ, սա կայն այս ի րա վուն քի սահ մա նա -
փա կում նե րը պետք է լի նեն ող ջա միտ և օբ յեկ -
տիվ, իսկ ի րա վուն քից զրկե լու ժամ կե տը պետք
է հա մա չափ լի նի հան ցան քին և դրա հա մար
նշա նակ ված պատ ժին։

3. Սահ մա նա փա կում ներ նա խա տե սե լիս
պե տու թյուն նե րը պետք է ա ռաջ նա հերթ հա -
մա րեն նման սահ մա նա փա կում նե րի անհ րա -
ժեշ տու թյան հիմ նա վո րու մը և ձեռ նար կեն միայն
այն պի սի մի ջոց ներ, ո րոնք հե տապնդ վող ի րա -
վա չափ նպա տա կի հետ ող ջա միտ հա վա սա -
րակշ ռու թյուն են ա պա հո վում՝ ե րաշ խա վո րե լու
հա մար կոն վեն ցիա յով ե րաշ խա վոր ված ի րա -
վունք նե րի շա րու նա կա կան և արդ յու նա վետ
պաշտ պա նու թյու նը։ Որևէ դեպ քում չպետք է
կի րառ վի սահ մա նա փակ ման այն պի սի մի ջոց,
ո րը կա րող է խա թա րել կոն վեն ցիա յիով ե րաշ -
խա վոր ված ի րա վուն քի բուն էու թյու նը։

4. Այն դեպ քում, երբ ընտ րա կան ի րա վուն -
քի սահ մա նա փակ ման հիմ քը հան ցա գոր ծու -
թյան հա մար դա տա պարտ ված լի նելն է, սահ -
մա նա փակ ման ժա մա նա կա հատ վա ծը պետք է
ու ղիղ հա մե մա տա կան լի նի պատ ժին և հան -
ցա գոր ծու թյա նը։

5. Հա մա մաս նու թյան սկզբուն քը պա հան -
ջում է, որ տե սա նե լի և բա վա րար կապ լի նի
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պատ ժա մի ջո ցի, վար քագ ծի և ան ձի կար գա -
վի ճա կի միջև։

6. Կի րառ վող սահ մա նա փակ ման ի րա վա -
չա փու թյունն ուղ ղա կիո րեն կապ ված է նաև ներ -
պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ սահ մա նա փակ -
ված ի րա վուն քի վա ղա ժամ կետ վե րա կանգնը -
ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան առ կա յու -
թյան հետ։

II. ՀՀ ընտ րա կան օ րենսդ րու թյամբ դա -
տա պարտ յալ նե րի ընտ րա կան ի րա վուն քի վե -
րա բեր յալ դրույթ նե րի է վոլ յու ցիան և գոր ծող
սահ մա նա փա կում նե րի հա մա տե ղե լիու թյու -
նը մի ջազ գա յին-ի րա վա կան չա փա նիշ նե րի
հետ: 1995 թվա կա նին ըն դուն ված Սահ մա նադ -
րու թյան 27-րդ հոդ վա ծով, դրա հի ման վրա ըն -
դուն ված Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 1999
թվա կա նի Ընտ րա կան օ րենսգր քի12 2-րդ հոդ -
վա ծի 5-րդ մա սով, 2005 թվա կա նի փո փո խու -
թյուն նե րով Սահ մա նադ րու թյան 30-րդ հոդ վա -
ծով և 2011 թվա կա նին ըն դուն ված Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյան ընտ րա կան օ րենսգր -
քի13 2-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով ևս սահ մա նա -
փակ վում էր դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ
մտած դա տավճ ռով ա զա տազրկ ման դա տա -
պարտ ված և պա տի ժը կրող քա ղա քա ցի նե րի
ընտ րե լու և ընտր վե լու ի րա վուն քը։ 2015 թվա -
կա նի փո փո խու թյուն նե րով Սահ մա նադ րու թյան
48-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը, սա կայն, սահ մա -
նում է, որ ընտ րե լու և ընտր վե լու, ինչ պես նաև
հան րաք վեին մաս նակ ցե լու ի րա վունք չու նեն
դա տա րա նի՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճռով
ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված, ինչ պես նաև դի տա -
վո րու թյամբ կա տար ված ծանր հան ցանք նե րի
հա մար օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ -
ռով դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող ան -
ձինք: 2016 թվա կա նին ըն դուն ված Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյան ընտ րա կան օ րենս գիրք
սահ մա նադ րա կան օ րեն քը ևս Սահ մա նադ րու -
թյու նում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րին հա -
մա հունչ ամ րագ րեց ընտ րե լու ի րա վուն քից ա -
զա տազրկ ման դա տա պարտ ված լի նե լու հիմ -
քով զրկվող ան ձանց ա ռա վել նեղ շրջա նակ՝ 2-
րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով ամ րագ րե լով. «Ընտ -

րե լու ի րա վունք չու նեն դա տա րա նի՝ օ րի նա կան
ու ժի մեջ մտած վճռով ան գոր ծու նակ ճա նաչ -
ված, ինչ պես նաև դի տա վո րու թյամբ կա տար -
ված ծանր և ա ռանձ նա պես ծանր հան ցանք նե -
րի հա մար օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա -
տավճ ռով դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող
ան ձինք»:

Վկա յա կոչ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյան արդ -
յուն քում ակն հայտ է, որ 1995 թվա կա նի Սահ -
մա նադ րու թյամբ ի սկզբա նե ամ րագր վել էր
հան ցա գոր ծու թյան հա մար դա տա պարտ ման
հիմ քով ընտ րա կան ի րա վուն քից զրկվող ան -
ձանց բա վա կա նին լայն շրջա նակ՝ սահ մա նա -
փա կու մը տա րա ծե լով ա զա տազրկ ման դա տա -
պարտ ված և պա տի ժը կրող բո լոր քա ղա քա ցի -
նե րի վրա։ 1999 թվա կա նի ընտ րա կան օ րենս -
գիրքն ար տա ցո լեց այս դրույ թը։ 2005 թվա կա -
նին կա տար ված սահ մա նադ րա կան փո փո խու -
թյուն նե րը ան փո փոխ թո ղե ցին դա տա պարտ -
ված ան ձանց ընտ րա կան ի րա վուն քի սահ մա -
նա փակ ման վե րա բեր յալ դրույ թը, ինչ պի սի պայ -
ման նե րում 2011 թվա կա նի ընտ րա կան օ րենս -
գիր քը ևս  ամ րագ րեց սահ մա նա փակ ման ա -
ռա վել լայն շրջա նակ։ 2015 թվա կա նի սահ մա -
նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի արդ յուն քում
հան ցա գոր ծու թյան հա մար դա տա պարտ ված
լի նե լու հիմ քով ընտ րե լու ի րա վուն քից զրկվող
քա ղա քա ցի նե րի շրջա նակն էա կա նո րեն փո -
փոխ վեց, և այժմ.

1.  ընտ րե լու ի րա վուն քից զրկվում են միայն
դի տա վո րու թյամբ կա տար ված հան ցա գոր -
ծու թյան հա մար դա տա պարտ ված ան ձինք.

2. դի տա վո րու թյամբ կա տար ված հան ցա -
գոր ծու թյան հա մար դա տա պարտ ված ան ձինք
ընտ րե լու ի րա վուն քից զրկվում են միայն ծանր
կամ ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյան
հիմ քով դա տա պարտ ված լի նե լու դեպ քում.

3. դի տա վո րու թյամբ կա տար ված ծանր
կամ ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի հա մար դա տա պարտ ված ան ձինք ընտ -
րե լու ի րա վուն քից զրկվում են ինչ պես ա զա -
տազրկ ման, այն պես էլ, տե սա կա նո րեն,
նրանց նկատ մամբ պատ ժի այլ տե սակ նե րի
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12 Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք, ընդունված 05.02.1999թ., սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ
1999.02.18/2(68)։

13 Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք, ընդունված 26.05.2011թ., սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ
2011.06.16/36(839) Հոդ. 852։



նշա նակ ման դեպ քում՝ պայ մա նով, որ փաս -
տա ցի շա րու նա կում են կրել պա տի ժը։

Աշ խա տան քի նա խորդ հատ ված նե րում հի -
շա տակ ված ՄԻԵԴ-ի ի րա վա կան դիր քո րո շում -
նե րի և մյուս հիմ նա րար սկզբունք նե րի հա մա -
տեքս տում ակն հայտ է, որ 1995 թվա կա նից
մինչ 2015 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո -
խու թյուն նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու -
նում գոր ծած՝ ա զա տազրկ ման դա տա պարտ -
ված ան ձանց ընտ րա կան ի րա վուն քի հա մընդ -
հա նուր սահ մա նա փակ ման վե րա բեր յալ ի րա -
վա կար գա վո րում նե րը Մար դու ի րա վունք նե րի
հա մընդ հա նուր հռչա կագ րի, Քա ղա քա ցիա կան
և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ -
գա յին դաշ նագ րի, Մար դու ի րա վունք նե րի և
հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու -
թյան մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի և ՄԻԵԴ-
ի ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս -
տում մի շարք ա ռում նե րով խիստ խնդրա հա -
րույց էին։ Մաս նա վո րա պես, դա տա պարտ յալ -
նե րի ընտ րա կան ի րա վուն քի ինք նա բե րա բար
սահ մա նա փա կու մը՝ ա ռանց հաշ վի առ նե լու կա -
տար ված հան ցան քի բնույ թը, ան ձանց մեղ քի
բնույ թը, պատ ժի չա փը և մի շարք այլ էա կան
հան գա մանք ներ, ան հա մա տե ղե լի էր սահ մա -
նա փակ մամբ հե տապնդ վող նպա տակ նե րի հետ։
Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ են թադ -
րա բար նաև հենց այս նկա տա ռում նե րով 2015
թվա կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն -
նե րով էա կա նո րեն վե րա նայ վե ցին դա տա պարտ -
յալ նե րի ընտ րա կան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ -
ման չա փա նիշ նե րը, սույն աշ խա տու թյան շրջա -
նակ նե րում քննարկ ման ա ռար կա են միայն դա -
տա պարտ յալ նե րի ընտ րե լու ի րա վուն քի սահ -
մա նա փակ ման վե րա բեր յալ ներ կա յումս գոր -
ծող սահ մա նա փա կում նե րը՝ վե րը հի շա տակ -
ված չա փա նիշ նե րի տե սանկ յու նից։

Ա ռա ջին. Սահ մա նա փա կում նե րի ի րա վա -
չա փու թյան հար ցում նախևա ռաջ քննարկ ման
են թա կա է այն հան գա ման քը, թե արդ յոք ընտ -
րա կան ի րա վուն քի գոր ծող սահ մա նա փա կումն
այն պի սի սահ մա նա փա կում է, ո րը գե րակշ ռո -
րեն անհ րա ժեշտ է և թե լադր ված է ան ձին ա -
զա տու թյու նից զրկե լու հան գա ման քով։

Ինչ պես ար դեն նշել ենք, 2015 թվա կա նին
կա տար ված սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն -
նե րի արդ յուն քում դա տա պարտ յալ նե րի ընտ -
րե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը տա րած -

վում է ոչ միայն ա զա տազրկ ման դա տա պարտ -
ված, այլև պատ ժի այլ տե սակ նե րի դա տա -
պարտ ված ան ձանց նկատ մամբ։ Չնա յած այն
հան գա ման քին, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի
հա մա պա տաս խան ի րա վա նոր մե րի վեր լու ծու -
թյան արդ յուն քում ակն հայտ է, որ դի տա վո րու -
թյամբ կա տար ված ծանր կամ ա ռանձ նա պես
ծանր հան ցա գոր ծու թյան հա մար դա տա պարտ -
ված ան ձանց նկատ մամբ ա զա տազր կու մից
բա ցի պատ ժի այլ տե սակ նշա նա կե լու ի րա վա -
կան հնա րա վո րու թյան աս տի ճա նը շատ ցածր
է, այ նուա մե նայ նիվ, մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն -
ված և ի րենց ամ րագ րու մը ստա ցած չա փա նիշ -
նե րի հա մա տեքս տում պարզ է դառ նում, որ
դա տա պարտ յալ նե րի ընտ րա կան ի րա վուն քի
սահ մա նա փա կում նե րը հա մա չափ են հա մար -
վում ա ռա վե լա պես միայն ա զա տազրկ ման դա -
տա պարտ ված ան ձանց նկատ մամբ կի րառ վե -
լու դեպ քում։ Պատ ժի այլ տե սակ նե րի նշա նակ -
ման դեպ քում նման սահ մա նա փակ ման կի րա -
ռու մը, ել նե լով այն հան գա ման քից, որ պատ ժի
այլ տե սա կի նշա նա կու մը վկա յում է ան ձի ա -
րար քի ա ռա վել ցածր վտան գա վո րու թյան մա -
սին և հան գեց նում ան ձի հիմ նա րար ի րա վունք -
նե րի ան հա մե մատ ա ռա վել ցածր սահ մա նա -
փակ ման, կար ծում ենք, այս հա մա տեքս տում
ոչ ի րա վա չափ է։ Ուս տի կար ծում ենք, որ ա ռա -
վել ի րա վա չափ և նպա տա կա հար մար կլի ներ
Սահ մա նադ րու թյան և Ընտ րա կան օ րենսգր քի
հա մա պա տաս խան դրույթ նե րում ընտ րա կան
ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը տա րա ծել միայն
ա զա տազրկ ման դա տա պարտ ված հա մա պա -
տաս խան ան ձանց նկատ մամբ։

Երկ րորդ. քննարկ ման են թա կա է այն հար -
ցը, թե արդ յոք դա տա պարտ յալ նե րի ընտ րե լու
ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում նե րը ող ջա միտ և
օբ յեկ տիվ են, իսկ ի րա վուն քից զրկե լու ժամ կե -
տը՝ հա մա չափ հան ցան քին և դրա հա մար նշա -
նակ ված պատ ժին։

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ
ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու -
թյան կա տա րումն ան ձի կող մից վկա յում է հա -
սա րա կա կան կար գի նկատ մամբ վեր ջի նիս ա -
ռա վել բարձր ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան և
հա սա րա կա կան հա մա կե ցու թյան կա նոն նե րի
նկատ մամբ ա ռա վել բարձր ան հար գա լից վե -
րա բեր մուն քի մա սին, ընտ րա կան ի րա վուն քի
սահ մա նա փա կու մը միայն ծանր կամ ա ռանձ -
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նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած
ան ձանց հա մար կի րա ռե լի հա մա րելն ինք նին
կա րող է այս հա մա տեքս տում հա մա չափ հա -
մար վել։ Սա կայն գոր ծող ի րա վա կար գա վո րում -
նե րը խնդրա հա րույց են սահ մա նա փակ ման օբ -
յեկ տի վու թյան տե սանկ յու նից։ Այս հան գա ման -
քը հիմ նա վոր վում է նախ ար դեն հի շա տակ -
ված՝ սահ մա նա փա կու մը ոչ միայն ա զա տազրկ -
ման, այլև պատ ժի այլ տե սակ նե րի դա տա -
պարտ ված ան ձանց նկատ մամբ կի րա ռե լու հան -
գա ման քով։ Երկ րորդ՝ նման սահ մա նա փակ -
ման հիմ քում դրվում է միայն ան ձի կող մից կա -
տար ված ա րար քի հա մար ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քով նա խա տես ված պատ ժի չա փը, դրա
ծան րու թյան աս տի ճա նը՝ ա ռանց հաշ վի առ նե -
լու կոնկ րետ ան ձի նկատ մամբ նշա նակ ված
պատ ժի չա փը, կա տար ված ա րար քի բնույ թը,
դրա արդ յուն քում են թադր վող օբ յեկ տիվ անհ -
րա ժեշ տու թյու նը՝ ո րոշ ժա մա նա կով ան ձին չե -
զո քաց նե լու հա սա րա կու թյան կա ռա վար մա նը
մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյու նից։

Եր րորդ. ինչ պես ար դեն հի շա տա կել ենք,
ընտ րե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում ներ նա -
խա տե սե լիս՝ պե տու թյուն նե րը պետք է ա ռաջ -
նա հերթ հա մա րեն նման սահ մա նա փա կում նե -
րի անհ րա ժեշ տու թյան հիմ նա վո րու մը և ձեռ -
նար կեն միայն այն պի սի մի ջոց ներ, ո րոնք հե -
տապնդ վող ի րա վա չափ նպա տա կի հետ ող -
ջա միտ հա վա սա րակշ ռու թյուն են ա պա հո վում՝
ե րաշ խա վո րե լու հա մար կոն վեն ցիա յով ե րաշ -
խա վոր ված ի րա վունք նե րի շա րու նա կա կան և
արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյու նը, և որևէ դեպ -
քում չպետք է կի րառ վի սահ մա նա փակ ման
այն պի սի մի ջոց, ո րը կա րող է խա թա րել կոն -
վեն ցիա յիով ե րաշ խա վոր ված ի րա վուն քի բուն
էու թյու նը։ Ուս տի քննարկ ման են թա կա է գոր -
ծող ի րա վա կար գա վո րում նե րի արդ յուն քում հե -
տապնդ վող նպա տա կի հետ ող ջա միտ հա վա -
սա րակշ ռու թյան ա պա հով ման հար ցը։

Սահ մա նադ րու թյան և Ընտ րա կան օ րենսգր -
քի հա մա պա տաս խան նոր մե րի վեր լու ծու թյու -
նից ակն հայտ է, որ դա տա պարտ յալ նե րի ընտ -
րա կան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման նպա -
տակն ինք նին ի րա վա չափ է, և, ընդ հա նուր առ -
մամբ, ի րա վա չափ է նաև նպա տա կին հաս նե -
լու հա մար գոր ծադր վող մի ջո ցը։ Այ նուա մե նայ -
նիվ, դա տա պարտ յալ նե րի ընտ րա կան ի րա -
վուն քին մի ջամ տու թյու նը ո րո շա կի դեպ քե րում

չա փա վոր հա մար վել և ի րա վա չափ նպա տա կի
հետ ող ջա միտ հա վա սա րակշ ռու թյուն ա պա հո -
վել չի կա րող, քա նի որ սահ մա նա փակ ման կի -
րառ ման հիմ քում դրված է այն պի սի ընդ հա -
նուր չա փա նիշ՝ ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր
հան ցա գոր ծու թյան հա մար դա տա պարտ ված
լի նե լը և պա տի ժը կրե լը, ո րը թույլ չի տա լիս
ընտ րա կան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը յու -
րա քանչ յուր դեպ քում կա պել կոնկ րետ ան ձի,
կոնկ րետ ա րար քի, նրա նկատ մամբ կի րառ -
ված կոնկ րետ պատ ժա տե սա կի ու պատ ժա չա -
փի հետ։ Այլ կերպ ա սած՝ գոր ծող ի րա վա կար -
գա վո րում նե րի պայ ման նե րում ՄԻԵԴ դիր քո -
րո շում նե րի հա մա տեքս տում այդ սահ մա նա -
փակ ման, վար քագ ծի, հան ցանք կա տա րած
ան ձի միջև տե սա նե լի և բա վա րար կապ առ կա
չէ, և սահ մա նա փա կու մը, ըստ էու թյան, կի րառ -
վում է ինք նա բե րա բար` ան տե սե լով հա մա մաս -
նու թյան պա հանջ նե րը: Նման ի րա վի ճա կը կա -
րող է հան գեց նել հիմ նա րար ի րա վուն քի էու -
թյան խա թար ման՝ հատ կա պես այն դեպ քե -
րում, երբ այն հան ցա գոր ծու թյու նը, ո րի հա -
մար դա տա պարտ վել է ան ձը, իր էու թյամբ ա -
ղերս չու նի ընտ րա կան ի րա վուն քի սկզբունք -
նե րի և հա սա րա կու թյան կա ռա վար մանն ան -
ձի մաս նակ ցու թյան հետ։

Չոր րորդ. քննարկ ման են թա կա է այն հար -
ցը, թե արդ յոք սահ մա նա փակ ման ժա մա նա -
կա հատ վածն ու ղիղ հա մե մա տա կան է պատ -
ժին և հան ցա գոր ծու թյա նը, և թե արդ յոք առ -
կա է տե սա նե լի և բա վա րար կապ պատ ժա մի -
ջո ցի, վար քագ ծի և դա տա պարտ ված ան ձի ի -
րա վի ճա կի միջև։

ՀՀ-ում գոր ծող ու սում նա սիր վող ի րա վա -
կար գա վո րում նե րը խնդրա հա րույց են նաև այս
չա փա նի շի տե սանկ յու նից, քա նի որ, ինչ պես
վերն ար դեն նշել ենք, գոր ծող ի րա վա կար գա -
վո րում նե րի պայ ման նե րում ընտ րե լու ի րա վուն -
քից զրկե լը կա տար ված կոնկ րետ հան ցա գոր -
ծու թյան, ան ձի նկատ մամբ նշա նակ ված պատ -
ժի, պատ ժի կրման ըն թաց քում ան ձի վար քագ -
ծի հետ կա պի մեջ չեն դրվում, և սահ մա նա -
փակ ման մի ջո ցի կի րառ ման հիմ քում դրվում է
ոչ թե ան ձի կա տա րած ա րար քի բնույ թը, այն
օբ յեկտ նե րը, ո րոնց դեմ ուղղ ված է ե ղել ան ձի
կող մից կա տար ված հան ցա գոր ծու թյու նը և այլ
էա կան հան գա մանք ներ, այլ պար զա պես ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քով որ դեգր ված՝ ա րարք նե -
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րի վտան գա վո րու թյան ո րոշ ման թվա բա նա -
կան մո տե ցու մը։ Նման ի րա վա կար գա վո րու մը
ՄԻԵԴ-ի դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում կա -
րող է հա մար վել սահ մա նա փակ ման ինք նա բե -
րա բար, ինք նաշ խատ կի րա ռում, ին չը ի րա վա -
չափ հա մար վել և ող ջա միտ հա վա սա րակշ ռու -
թյուն ա պա հո վել չի կա րող։

Հին գե րորդ. գոր ծով ի րա վա կար գա վո րում -
նե րի ի րա վա չա փու թյու նը հարկ է քննար կել
նաև ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ սահ մա -
նա փակ ված ի րա վուն քի վա ղա ժամ կետ վե րա -
կանգն ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան առ -
կա յու թյան հա մա տեքս տում։

Սահ մա նադ րու թյամբ և Ընտ րա կան օ -
րենսգր քով ամ րագր ված կար գա վո րում նե րը
հնա րա վո րու թյուն չեն ըն ձե ռում պատ ժի կրման
ըն թաց քում, ել նե լով դա տա պարտ յա լի վար քագ -
ծից և/ կամ այլ էա կան հան գա մանք նե րից, որ -
պես խրա խու սան քի մի ջոց վե րա կանգ նե լու վեր -
ջի նիս ընտ րե լու ի րա վուն քը։ Մինչ դեռ ներ պե -
տա կան օ րենսդ րու թյու նը, դա տա պարտ յալ նե -
րի վե րա սո ցիա լա կա նա ցումն ա պա հո վե լու նպա -
տա կով, ամ րագ րում է հա սա րա կու թյա նը վեր -
ջին նե րիս քայլ առ քայլ վե րաին տեգ րումն ա -
պա հո վե լու նպա տա կով մի շարք այլ ի րա վա -
կան մի ջոց ներ։ Դեռ ա վե լին՝ ՄԻԵԴ-ի հի շա -
տակ ված դիր քո րո շում նե րի վեր լու ծու թյան արդ -
յուն քում պարզ է դառ նում, որ դա տա րա նը գոր -
ծող սահ մա նա փա կում նե րի ի րա վա չա փու թյան
գնա հատ ման հար ցում էա կան է հա մա րել ի -
րա վուն քի վե րա կանգն ման ի րա վա կան հնա -
րա վո րու թյան առ կա յու թյու նը, ին չը հիմք է հան -
դի սա ցել, ի թիվս այլ հան գա մանք նե րի, մի
դեպ քում՝ սահ մա նա փակ ման ի րա վա չա փու -
թյան, իսկ մյուս դեպ քում՝ սահ մա նա փակ ման
ոչ ի րա վա չա փու թյան փաստ ման հա մար։
Հետևա բար, հան ցա գոր ծու թյան հա մար դա -
տա պարտ ված ան ձանց ընտ րա կան ի րա վուն -
քի սահ մա նա փակ ման ներ կա յիս կար գա վո -
րում նե րը ոչ ի րա վա չափ են նաև ընտ րե լու ի -
րա վուն քի վա ղա ժամ կետ վե րա կանգ նու մը բա -
ցա ռե լու տե սանկ յու նից։

Այս պի սով՝ դա տա պարտ յալ նե րին ընտ րա -
կան ի րա վուն քից զրկու մը, չնա յած այն հան -
գա ման քին, որ կա րող է ո րո շա կի դեպ քե րում
լի նել հիմ նա վոր ված և հե տապն դել ինք նին ի -
րա վա չափ նպա տակ, կա րող է նաև ա զա տազրկ -
ման և դա տա պարտ յալ նե րի վե րա սո ցիա լա կա -
նաց ման հա մա կար գում ու նե նալ հա կա ռակ ազ -
դե ցու թյուն և ան հա մա տե ղե լի լի նել Քա ղա քա -
ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մի -
ջազ գա յին դաշ նագ րով և ՄԱԿ-ի՝ Նել սոն Ման -
դե լա յի կա նոն նե րով ամ րագր ված՝ պատ ժի
կարևո րա գույն եր կու նպա տակ նե րին՝ հան ցանք
կա տա րած ան ձանց վե րա սո ցիա լա կա նաց մա -
նը և կրկ նա հան ցա գոր ծու թյան բա ցառ մա նը։

ՄԱԿ-ի վե րա նայ ված՝ Դա տա պարտ յալ նե -
րի հետ վար վե ցո ղու թյան նվա զա գույն կա նոն -
նե րը սահ մա նում են, որ ա զա տազրկ ման նպա -
տակ նե րը կա րող են ի րա գործ ված հա մար վել
միայն այն դեպ քում, երբ այն քա նով, որ քա նով
հնա րա վոր է, ա պա հով վում է դա տա պարտ յալ -
նե րի վե րաին տեգ րա ցու մը հա սա րա կու թյան
մեջ, որ պես զի ա պա հով վի նրանց հե տա գա ի -
րա վահ պա տակ վար քա գի ծը14։ Այս կա նոն նե րը
նաև ամ րագ րում են, որ բան տա յին ռե ժի մը
պար տա վոր է նվա զեց նել բան տա յին կյան քի և
ա զա տու թյան մեջ կյան քի միջև տար բե րու թյու -
նը՝ նպա տակ ու նե նա լով ա վե լաց նել ա զա տազրկ -
ման դա տա պարտ ված նե րի պա տաս խա նատ -
վու թյու նը, և որ ա զա տազրկ ման դա տա պարտ -
ված ան ձի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի հիմ -
քում պետք է լի նի ոչ թե հա սա րա կու թյու նից
նրանց ան ջա տու մը, բա ցա ռու մը, այլ հա սա րա -
կու թյա նը նրանց ա ռա վե լա գույն կեր պով մո -
տեց նե լը15։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր -
ծող ի րա վա կար գա վո րում նե րը, չնա յած վեր -
ջին տա րի նե րին են թարկ վել են էա կան փո -
փո խու թյուն նե րի և մի շարք չա փա նիշ նե րով
հա մա պա տաս խա նեց վել մար դու ի րա վունք -
նե րի վե րա բեր յալ հիմ նա րար փաս տաթղ թե -
րի ու Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա -
տա րա նի կող մից ար տա հայտ ված ի րա վա կան
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14 Տե՛ս UN General Assembly, United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela
Rules): resolution / adopted by the General Assembly, 8 January 2016, A/RES/70/175, հղումը՝ https://www.penalreform.org/re-
source/standard-minimumrules-treatment-prisoners-smr, 27.02.2022թ. դրությամբ։

15 Տե՛ս UN General Assembly, United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela
Rules), resolution / adopted by the General Assembly, 8 January 2016, A/RES/70/175, կանոններ 5 և 88,1, հղումը՝
https://www.penalreform.org/resource/standard-minimumrules-treatment-prisoners-smr, 27.02.2022թ. դրությամբ։
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դիր քո րո շում նե րին, այ նուա մե նայ նիվ, մի խումբ
աս պեկտ նե րով դեռևս խիստ խնդրա հա րույց
և ոչ ի րա վա չափ են, ուս տի կար ծում ենք, որ
գոր ծող կար գա վո րում նե րի վե րա նա յու մը սույն
աշ խա տու թյամբ կան խո րոշ ված սկզբունք նե -
րի և վեր հան ված խնդիր նե րի հա մա տեքս -
տում, ժա մա նա կի պա հանջ նե րով թե լադր ված
և օբ յեկ տիվ հիմք ու նե ցող անհ րա ժեշ տու թյուն
է։

Այս պի սով՝ կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ
Սահ մա նադ րու թյան 48-րդ և Ընտ րա կան օ -
րենսգր քի 2-րդ հոդ ված նե րով ամ րագր ված՝
դի տա վո րու թյամբ կա տար ված ծանր և ա -
ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
հա մար դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող
ան ձանց ընտ րե լու ի րա վուն քի ան վե րա պահ
սահ մա նա փակ ման վե րա բեր յալ ի րա վա կար -
գա վո րում նե րը մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված
չա փա նիշ նե րի արդ յուն քում խնդրա հա րույց
են՝ սահ մա նա փա կու մը ոչ միայն ա զա տազրկ -
ման, այլև այլ պա տիժ ներ փաս տա ցի կրող
ան ձանց նկատ մամբ տա րա ծե լու, այն ծանր
կամ ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյան
հա մար դա տա պարտ ված բո լոր ան ձանց
նկատ մամբ տա րա ծե լու (ա ռանց հաշ վի առ -
նե լու կա տար ված հան ցան քի բնույ թը, նշա -
նակ ված պա տի ժը, ան ձի վար քա գի ծը), դա -
տա պարտ յա լի ընտ րա կան ի րա վուն քի վա -
ղա ժամ կետ վե րա կանգն ման հնա րա վո րու -
թյան բա ցա կա յու թյան տե սան յու նից։ Ուս տի
այս հա մա տեքս տում ա ռա ջար կում ենք.

1. Սահ մա նա դու թյամբ և Ընտ րա կան օ -
րենսգր քով ընտ րե լու ի րա վուն քի սահ մա նա -
փա կում նա խա տե սել միայն ա զա տազրկ ման

դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող ան ձանց
նկատ մամբ.

2. Հան ցա գոր ծու թյան հա մար դա տա -
պարտ ված ան ձանց ընտ րե լու ի րա վուն քի
սահ մա նա փակ ման կի րառ ման հիմք դի տել
ան ձի կող մից կա տար ված կոնկ րետ ա րար քի
բնույ թը՝ սահ մա նա փա կու մը կի րա ռե լով ոչ
թե ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա -
գոր ծու թյուն ներ կա տա րած բո լոր ան ձանց
նկատ մամբ ան վե րա պա հո րեն, այլ միայն այն -
պի սի ան ձանց նկատ մամբ, ով քեր դա տա -
պարտ վել են ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով նա -
խա տես ված այն պի սի ա րարք նե րի հա մար,
ո րոնց կա տա րումն ինք նին, ա րարք նե րի բնույ -
թից ել նե լով, խո սում է ընտ րու թյուն նե րին
ան ձի մաս նակ ցու թյու նը սահ մա նա փա կե լու՝
ող ջամ տո րեն են թադր վող և օբ յեկ տիվ բնույթ
ու նե ցող անհ րա ժեշ տու թյան մա սին։ Նման
հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա րող են լի նել ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 28-րդ գլ խով նա խա -
տես ված՝ Սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք -
նե րի և պե տա կան անվ տան գու թյան դեմ ուղղ -
ված, 29-րդ գլ խով նա խա տես ված՝ պե տա -
կան ծա ռա յու թյան դեմ ուղղ ված, 19-րդ գլ -
խով նա խա տես ված՝ մար դու և քա ղա քա ցու
սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րի դեմ ուղղ -
ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը.

3. ՀՀ ընտ րա կան օ րենսդ րու թյամբ նա -
խա տե սել պատ ժի կրման ըն թաց քում դա -
տա պարտ յա լի ընտ րա կան ի րա վուն քի վե րա -
կանգն ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն՝ ել -
նե լով վեր ջի նիս վար քագ ծից և նրա վե րա սո -
ցիա լա կա նաց ման ա պա հով ման նպա տակ նե -
րից ու անհրաժեշտությունից։
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Քա ղա քակր թու թյան բարձ րա գույն աս տի -
ճա նին հաս նում է այն հա սա րա կու թյու նը և պե -
տու թյու նը, ո րը տնօ րի նում է ա մե նից ո րա կով
տե ղե կույ թին, մեծ ծա վա լով և ա րագ յու րաց -
նում է այն՝ արդ յու նա վետ կեր պով օգ տա գոր -
ծե լով հա մա մարդ կա յին նպա տակ նե րի ի րա -
կա նաց ման հա մար: Տե ղե կաց ված լի նե լը մեծ
կարևո րու թյուն ու նշա նա կու թյուն ու նի մար դու
կյան քում1: Հենց այս կարևո րու թյամբ է պայ -
մա նա վոր ված մար դու ի րա վունք նե րի հա մա -
կար գում տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան հիմ -
նա կան ի րա վուն քի մեծ նշա նա կու թյու նը։

Տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան հիմ նա -
կան ի րա վուն քի էու թյան բա ցա հայտ ման ճա -
նա պար հին անհ րա ժեշտ է ներ կա յաց նել մար -
դու հիմ նա կան ի րա վունք նե րի հա մա կար գում
տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան հիմ նա կան ի -
րա վուն քի ու նե ցած տեղն ու դե րը։ Վեր ջի նիս
բա ցա հայտ ման հա մար տե սա կան մո տե ցում -
նե րում ար տա հայտ ված դիր քո րո շում նե րից զատ
կանդ րա դառ նանք նաև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան
որ դեգ րած մո տե ցմանը։

Տե սա կան մո տե ցում նե րում2 տե ղե կատ վու -
թյան ա զա տու թյան հիմ նա կան մեկ նա բա նու մը
հա մընդ հա նուր է. այն հան դի սա նում է տե ղե -
կու թյուն ներ փնտրե լու, ստա նա լու և տա րա ծե -
լու մար դու ի րա վուն քը, ո րը սեր տո րեն կապ -
ված, հա ճախ նաև նե րառ ված է ար տա հայտ -
վե լու ա զա տու թյան մեջ։ Սույն հե տա զո տու -
թյամբ անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում ներ կա յաց -
նել տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան և ար տա -
հայտ վե լու ա զա տու թյան հա րա բե րակ ցու թյու -

նը, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա բա ցա հայ տել
տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան ի րա վուն քի
տե ղը, դերն ու նշա նա կու թյու նը։

Ինչ պես նշում է Պ. Հալ բեր գը, ար տա հայտ -
վե լու ա զա տու թյունն ու տե ղե կատ վու թյան ա -
զա տու թյու նը կա րող են դիտ վել որ պես մե տա -
ղադ րա մի եր կու կող մեր, ո րոնք այն քան են
փոխ կա պակց ված, որ մե կը (տե ղե կատ վու թյան
ա զա տու թյու նը) մյու սի (ար տա հայտ վե լու ա զա -
տու թյան) հա մար ժեքն է3, իսկ Թ. Մը գա նըգ լը,
բնու թագ րե լով ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյան
ու տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան հա րա բե -
րակ ցու թյու նը, նշում է, որ այն հա րա կից ու
բարդ է, տրա մա բա նա կան ու պա րա դոք սալ։
Տե ղե կատ վու թյու նը ար տա հայտ վե լու հիմքն է և
կա րող է դիտ վել որ պես ար տա հայտ ման նա -
խադր յալ: Ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյան ա ռա -
վել տա րած ված հիմ նա վո րում նե րում տե ղե կատ -
վու թյան ա զա տու թյու նը նե րառ ված է ար տա -
հայտ վե լու ա զա տու թյան մեջ4: Ինչ պես տես նում
ենք, տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան ի րա վուն -
քը թեև հստա կո րեն չի ներ կա յաց վում որ պես
ա ռան ձին ի րա վունք, այ նուա մե նայ նիվ ա ռանձ -
նա հա տուկ ընդգծ վում է դրա ու ար տա հայտ վե -
լու ա զա տու թյան սերտ հա րա բե րակ ցու թյու նը։

Քն նարկ ման ա ռար կա յի վե րա բեր յալ նոր -
մա տի վա յին մար դա կում կրած բնու թագ րին անդ -
րա դառ նա լիս կներ կա յաց նենք ՀՀ Սահ մա նադ -
րու թյու նը, ո րի «Կար ծի քի ար տա հայտ ման ա -
զա տու թյու նը» վեր տա ռու թյամբ 42-րդ հոդ վա ծի
ա ռա ջին մա սի հա մա ձայն՝ Յու րա քանչ յուր ոք
ու նի իր կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա -
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վունք: Այս ի րա վուն քը նե րա ռում է սե փա կան
կար ծիք ու նե նա լու, ինչ պես նաև ա ռանց պե տա -
կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար -
մին նե րի մի ջամ տու թյան և ան կախ պե տա կան
սահ ման նե րից` տե ղե կատ վու թյան որևէ մի ջո -
ցով տե ղե կու թյուն ներ ու գա ղա փար ներ փնտրե -
լու, ստա նա լու և տա րա ծե լու ա զա տու թյու նը։

Ինչ պես նկա տում ենք՝ սահ մա նադ րի որ -
դեգ րած մո տե ցու մը տար բեր վում է թեո րիա կան
տե սա կե տից, քա նի որ ա ռա ջինս տե ղե կատ վու -
թյան ա զա տու թյու նը նե րա ռում է կար ծի քի ար -
տա հայտ ման ա զա տու թյան մեջ, իսկ երկ րոր դը՝
ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյան մեջ։ Ա ռա ջին
հա յաց քից նշված նե րը խիստ տար բե րու թյուն -
ներ չու նեն և կա րող են ըն կալ վել որ պես նույ նա -
կան, սա կայն ար ժա նի ենք հա մա րում ա վե լի
ման րա մասն անդ րա դառ նալ դրանց տար բե րու -
թյուն նե րին՝ ընդ հան րա պես, և տե ղե կատ վու -
թյան ա զա տու թյան ի րա վուն քի ու նե ցած տե ղի
ու դե րի բա ցա հայտ մա նը՝ մաս նա վո րա պես։

ՀՀ մայր օ րեն քի օ րենսդ րի կող մից քննարկ -
վող նոր մին տրված ձևա կեր պու մից ստաց վում
է, որ կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյունն
իր մեջ միա ժա մա նակ նե րա ռում է սե փա կան
կար ծիք ու նե նա լու ա զա տու թյու նը, տե ղե կատ -
վու թյան ա զա տու թյու նը և գա ղա փար նե րի ա -
զա տու թյու նը։ Կարևոր ենք հա մա րում նախ
անդ րա դառ նալ Սահ մա նադ րու թյան ձևա կեր -
պած կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյան
վե րոթ վարկ յալ բա ղադ րիչ նե րին, ինչ պես նաև
դրանց ու տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան հա -
րա բե րակ ցու թյա նը։ Վեր ջի նիս հնա րա վո րու -
թյուն կտա տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան
հիմ նա կան ի րա վուն քը դի տար կել նաև որ պես
մար դու ա ռան ձին ի րա վունք։

Այս պես՝ սե փա կան կար ծիք ու նե նա լու ա -
զա տու թյու նը կամ ուղ ղա կի կար ծի քի ա զա տու -
թյու նը (freedom of opinion) մար դու ի րա վունք -
նե րի ո լոր տում անկ յուն քա րա յին հան դի սա ցող
մի շարք մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով ճա -
նաչ ված է որ պես ա ռան ձին ի րա վունք, ո րը,
նախ և ա ռաջ, զատ վում է ար տա հայտ վե լու ա -
զա տու թյու նից (freedom of expression): Մաս նա -
վո րա պես, Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա -
նուր հռչա կագ րի (այ սու հետ նաև՝ Հռ չա կա գիր)

19-րդ հոդ վա ծի ձևա կեր պում նե րը՝ Յու րա քանչ -
յուր ոք ու նի «հա մոզ մուն քի ա զա տու թյան ի րա -
վունք», «ար տա հայ տե լու ա զա տու թյան ի րա -
վունք», «այս ի րա վուն քը նե րա ռում է իր հա -
մոզ մունք նե րին հա վա տա րիմ մնա լու ա զա տու -
թյու նը և ցան կա ցած մի ջոց նե րով ու պե տա կան
սահ ման նե րից ան կախ ի րա զե կում և գա ղա -
փար ներ ո րո նե լու, ստա նա լու և տա րա ծե լու ա -
զա տու թյու նը» ներ կա յաց վում են ա ռան ձին ի -
րա վունք ներ։ Ա ռա ջի նը հան դես է գա լիս որ -
պես կար ծի քի ա զա տու թյան ի րա վունք (freedom
of opinion), երկ րոր դը՝ ար տա հայտ ման ա զա -
տու թյան ի րա վունք (freedom of expression), իսկ
եր րոր դը՝ մաս-մաս նե րառ վում է ա ռա ջի նի և
երկ րոր դի մեջ. հա մոզ մունք նե րին հա վա տա -
րիմ մնա լու ա զա տու թյու նը՝ որ պես կար ծի քի ա -
զա տու թյան ի րա վուն քի մաս, իսկ ի րա զե կում և
գա ղա փար ներ ո րո նե լու, ստա նա լու և տա րա -
ծե լու ա զա տու թյու նը՝ որ պես ար տա հայ տե լու
ա զա տու թյան ի րա վուն քի մաս։

Այս ա ռանձ նա ցումն ա վե լի հստակ է ար -
տա հայտ ված ՄԱԿ-ի «Քա ղա քա կան և քա ղա -
քա ցիա կան ի րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գա -
յին դաշ նագ րի (1966թ.) (այ սու հետ նաև՝ ՔՔԻՄ
դաշ նա գիր) 19-րդ հոդ վա ծում, ո րի ա ռա ջին կե -
տը ե րաշ խա վո րում է կար ծի քի ա զա տու թյու նը
(freedom of opinion), հա մա ձայն ո րի՝ Յու րա -
քանչ յուր մարդ ի րա վունք ու նի ա նար գել կեր -
պով հա վա տա րիմ մնալ իր կար ծիք նե րին։ Ինչ
վե րա բե րում է ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյա -
նը, ա պա այն ներ կա յաց ված է նույն հոդ վա ծի
ա ռան ձին՝ երկ րորդ կե տում՝ Յու րա քանչ յուր
մարդ ու նի ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյուն. այդ
ի րա վունքն ընդգր կում է, ան կախ պե տա կան
սահ ման նե րից, բա նա վոր, գրա վոր կամ մա -
մու լի մի ջո ցով կամ էլ գե ղար վես տա կան ձևով
ար տա հայտ ված կամ մի այլ ձևով սե փա կան
ընտ րու թյամբ ա մեն տե սա կի ին ֆոր մա ցիա ու
գա ղա փար ներ ո րո նե լու, ստա նա լու և տա րա -
ծե լու ա զա տու թյու նը (freedom of expression):

Կար ծի քի ա զա տու թյու նը և ար տա հայտ -
վե լու ա զա տու թյու նը հան դի սա նում են անհ րա -
ժեշտ պայ ման ներ ան ձի լիար ժեք զար գաց ման
հա մար։ Դ րանք էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն
ցան կա ցած հա սա րա կու թյան հա մար5։ ՄԱԿ-ի՝ Օ
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5 ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների կոմիտեի որոշումներ. Benhadj v. Algeria, No. 1173/2003, 20.07.2007թ., Tae-Hoon Park
v. Republic of Korea, No. 628/1995, 05.07.1995թ.:



Մար դու ի րա վունք նե րի խոր հուր դը, ներ կա յաց -
նե լով ՔՔԻՄ դաշ նագ րի 19-րդ հոդ վա ծի պաշ -
տո նա կան մեկ նա բա նու թյուն6 (այ սու հետ նաև՝
Մեկ նա բա նու թյուն), հստակ ա ռանձ նաց նում է
կար ծի քի ա զա տու թյունն ու ար տա հայտ վե լու
ա զա տու թյու նը՝ միա ժա մա նակ ընդգ ծե լով դրանց
սերտ կապ վա ծու թյու նը։ 

ՔՔԻՄ դաշ նագ րի 19-րդ հոդ վա ծի ա ռա -
ջին մա սը պա հան ջում է ա ռանց մի ջամ տու -
թյան պաշտ պա նել կար ծիք ու նե նա լու ի րա վուն -
քը (կար ծի քի ա զա տու թյուն / freedom of opinion)։
Այս ի րա վուն քը, ըստ դաշ նագ րի, որևէ կերպ
սահ մա նա փակ ման են թա կա չէ: Կար ծի քի ա -
զա տու թյու նը նե րա ռում է ցան կա ցած ժա մա -
նակ կար ծի քը փո խե լու ա զա տու թյու նը։ Կար -
ծի քի ա զա տու թյունն իր բնույ թով տար բեր վում
է ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյու նից։ Ա ռա ջի նը
մաս նա վոր հարց է, ո րը գտնվում է մտա վոր ո -
լոր տում, իսկ երկ րոր դը՝ հան րա յին ո լոր տում
դրսևոր վող հարց է։ Կար ծի քի ա զա տու թյու նը
նաև խիստ կապ ված է մտքի ա զա տու թյան
հետ, ո րոնց միջև առ կա տար բե րու թյու նը ոչ
միշտ է ակն հայտ7։ Մեկ նա բան նե րից մեկն ա -
սում է, որ «մտքի» և «կար ծի քի» միջև հստակ
սահ ման ներ չկան. եր կուսն էլ ներ քին են: «Միտ -
քը» գոր ծըն թաց է, մինչ դեռ «կար ծիք»-ը գոր -
ծըն թա ցի արդ յունք է: «Միտ քը» կա րող է ա վե լի
մոտ լի նել կրո նին կամ այլ հա մոզ մունք նե րին,
«կար ծիք նե րը»՝ քա ղա քա կան հա մոզ մունք նե -
րին8:

ՔՔԻՄ դաշ նագ րի 19-րդ հոդ վա ծի երկ րորդ
մա սը պա հան ջում է ե րաշ խա վո րել ար տա հայտ -
վե լու ա զա տու թյու նը (freedom of expression), ո -
րը նե րա ռում է ան կախ սահ ման նե րից ցան կա -
ցած տե սա կի տե ղե կու թյան փնտրե լու, ստա -
նա լու և տա րա ծե լու ա զա տու թյու նը։ Ար տա -
հայտ վե լու ա զա տու թյունն ա պա հո վում է կար -
ծիք նե րի փո խա նակ ման ու զար գաց ման գոր -
ծըն թա ցը։ Դաշ նագ րի 19-րդ հոդ վա ծի երկ րորդ
մասն ա պա հո վում է նաև պե տա կան մար մին -

նե րից տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լիու թյան ի -
րա վուն քը9:

Կարևոր ենք հա մա րում անդ րա դառ նալ
Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի մո տեց մա նը, ո րի
10-րդ հոդ վա ծը նշում է. «Յու րա քանչ յուր ոք ու -
նի ա զա տո րեն ար տա հայտ վե լու ի րա վունք։ Այս
ի րա վուն քը նե րա ռում է սե փա կան կար ծիք ու -
նե նա լու, տե ղե կու թյուն ներ և գա ղա փար ներ
ստա նա լու և տա րա ծե լու ա զա տու թյու նը»։ Ստաց -
վում է, որ Եվ րո պա կան կոն վեն ցիան թե կուզև
կար ծի քի ա զա տու թյու նը (սե փա կան կար ծիք
ու նե նա լու ա զա տու թյու նը) ներ կա յաց նում է որ -
պես ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյան մաս, այ -
նուա մե նայ նիվ, ներ կա յաց նում և ճա նա չում է
որ պես ա ռան ձին ի րա վունք։ Ա.Վ. Պա լա մար -
չու կը, մեկ նա բա նե լով Եվ րո պա կան կոն վեն -
ցիա յի 10-րդ հոդ վա ծը, նշում է, որ այդ հոդ վա -
ծով փորձ է ար վում տար բե րա կել մար դու կար -
ծի քի ա զատ ար տա հայտ ման ա զա տու թյու նը
տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու և տա րա ծե լու ա -
զա տու թյու նից10։ Հե տաքր քիր է, որ կար ծի քի ու
ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյուն նե րը 1995թ.
խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նում
ներ կա յաց ված էին որ պես ա ռան ձին ի րա վունք -
ներ (24-րդ հոդ ված)։

Վե րոգր յա լը ցույց է տա լիս, որ կար ծի քի
ա զա տու թյու նը (սե փա կան կար ծիք ու նե նա լու
ի րա վունք) ճա նաչ ված է որ պես մար դու ա ռան -
ձին ու կարևոր ի րա վունք։ Թեև ո րոշ դեպ քե -
րում այն ա ռանձ նաց վում է ար տա հայտ վե լու
ա զա տու թյու նից, ո րոշ դեպ քում՝ նե րառ վում, այ -
նուա մե նայ նիվ փաստ է, որ կար ծի քի ա զա տու -
թյու նը ան ձի ինք նու րույն ու մեծ ար ժեք ու նե -
ցող ի րա վուն քն է, ո րը սերտ կապ ված է ար տա -
հայտ վե լու ա զա տու թյան հետ։

Հա ջոր դիվ, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան ձևա -
կեր պած կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու -
թյան մյուս բա ղադ րի չը՝ տե ղե կատ վու թյան ա -
զա տու թյա նը, միան շա նակ, ճա նաչ ված է մար -
դու ի րա վունք նե րը ե րաշ խա վո րող մի ջազ գա -
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6 ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդի թիվ 34 «Ընդհանուր մեկնաբանություն», Հոդված 19, «Կարծիքի և
արտահայտվելու ազատություն», Ժնև, 2011, կետ 11, 12, 18։ https://bit.ly/3KmD0Xg.

7 The Right to Freedom of Opinion, Expression and Information, The Judicial Application of Human Rights Law (National,
Regional and International Jurisprudence), Jayawickrama, Nihal, University of Florida, 2017թ., էջ 12: https://bit.ly/3fM97lf.

8 Karl Josef Partsch, ‘Freedom of Conscience and Expression, and Political Freedoms’, in Louis Henkin (ed.), The
International Bill of Rights (New York: Columbia University Press, 1983), 209, p 217.

9 Մեկնաբանության 11-րդ, 12-րդ, 18-րդ կետեր:
10 “Свобода информации и законность: теория и практика”, А.В. Паламарчук, Монография, Генеральная прокуратура

Российской Федерации, 2013, М., ст. 12: https://bit.ly/3tyBo5a.
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յին պայ մա նագ րե րով՝ որ պես տե ղե կու թյուն ներ
փնտրե լու, ստա նա լու և տա րա ծե լու ի րա վունք,
ո րը հիմ նա կա նում նե րառ վում է ար տա հայտ -
վե լու ա զա տու թյան մեջ։ Հի րա վի ցան կա ցած
տե ղե կու թյուն ներ փնտրե լու, ստա նա լու և տա -
րա ծե լու ի րա վուն քը ամ բող ջու թյամբ նե րառ վում
է ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյան մեջ, սա կայն
ոչ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան ձևա կեր պած կար -
ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյան մեջ։
Խնդիրն այս տեղ ար տա հայտ վե լու ա զա տու -
թյան և կար ծի քի ար տա հա յատ ման ա զա տու -
թյան տար բե րու թյուն նե րի միջև է։ Ե թե ա ռա -
ջինս ընդ հա նուր է և թույլ է տա լիս ա զա տո րեն
փնտրել, ստա նալ և տա րա ծել ցան կա ցած տե -
սա կի տե ղե կու թյուն, ա պա երկ րոր դի դեպ քում
տե ղե կու թյան տե սա կը սահ մա նա փակ ված է։
Կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյու նը են -
թադ րում է միայն կար ծիք հան դի սա ցող տե ղե -
կու թյուն նե րի (որևէ բա նի կամ որևէ մե կի գնա -
հա տա կա նը՝ վե րա բեր մուն քը ևն  ար տա հայ տող
դա տո ղու թյուն, եզ րա կա ցու թյուն11) փնտրման,
ստաց ման ու տա րած ման ի րա վուն քը։ Նման
պա րա գա յում կար ծիք չհան դի սա ցող ցան կա -
ցած այլ տե ղե կու թյան ար տա հայտ ման ա զա -
տու թյու նը վտանգ վում է, ո րը, միան շա նակ, չի
բխում մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված մար դու հիմ -
նա կան ի րա վունք նե րի էու թյու նից։ Արդ յուն քում
ստաց վում է, որ Սահ մա նադ րու թյան ձևա կեր -
պած կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյան
«տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան» բա ղադ րի -
չը չի տե ղա վոր վում կար ծի քի ար տա հայտ ման
ա զա տու թյան մեջ, քա նի որ կար ծի քի ար տա -
հայտ ման ա զա տու թյան ներ քո նե ղաց վում է
նշված ի րա վուն քի բուն էու թյունն ու խա թար -
վում դրա պաշտ պա նու թյու նը։

Ինչ վե րա բեր վում է գա ղա փար նե րի ա զա -
տու թյա նը, ա պա կարևոր ենք հա մա րում ար -
ձա նագ րել Սահ մա նադ րու թյան ձևա կերպ ված
կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյան մեջ
նե րառ վող եր կու բա ղադ րիչ նե րի՝ տե ղե կատ -
վու թյան ա զա տու թյան և գա ղա փար նե րի ա -

զա տու թյան տա րան ջա տու մը, ո րի հիմ քում
կմատ նան շենք «կար ծի քի ար տա հայտ ման ա -
զա տու թյունը նե րա ռում է տե ղե կու թյուն ներ ու
գա ղա փար ներ փնտրե լու, ստա նա լու և տա րա -
ծե լու ա զա տու թյու նը» բնո րոշ ման «տե ղե կու -
թյուն» և «գա ղա փար» հաս կա ցու թյուն նե րի նշա -
նա կու թյու նը։ Գա ղա փա րը ի րա կա նու թյան մա -
սին մար դու գի տակ ցու թյան մեջ ար տա ցո լող
հաս կա ցու թյուն է, ինչ պես նաև հա մոզ մունք,
հա յե ցա կետ և կար ծիք12, մինչ դեռ տե ղե կու թյու -
նը հան դի սա նում է լու րը, տվյա լը, փաս տը13։
Նշված նե րը հստակ ուր վագ ծում են գա ղա փա -
րի և տե ղե կու թյան տար բե րու թյուն նե րը, ըստ
ո րի էլ կա րող եք փաս տել, որ գա ղա փա րի ա -
զա տու թյունն ամ բող ջու թյամբ կա րող է նե րառ -
վել Սահ մա նադ րու թյան ձևա կեր պած կար ծի քի
ար տա հայտ ման ա զա տու թյան մեջ, քա նի որ
գա ղա փա րը կրում է նաև «կար ծիք» ի մաս տը։
Մինչ դեռ տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյունն ա -
վե լի լայն է, ընգր կում է գա ղա փար-կար ծիք
չհան դի սա ցող ցան կա ցած տե ղե կու թյան (լուր,
տվյալ, փաստ) փնտրման, ստաց ման ու տա -
րած ման ի րա վուն քը։

Ի հա վե լումն ու հաս տա տումն վե րոնշ յա լի՝
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա -
րա նը (այ սու հետ նաև՝ Եվ րո պա կան դա տա րան
կամ ՄԻԵԴ), լրագ րող նե րի ի րա վունք նե րի լույ -
սի ներ քո մեկ նա բա նե լով Եվ րո պա կան կոն վեն -
ցիա յի 10-րդ հոդ վա ծի «տե ղե կու թյուն» և «գա -
ղա փար» հաս կա ցու թյուն նե րի տար բե րու թյուն -
նե րը, նշում է՝ տե ղե կու թյուն տա րա ծե լու լրագ -
րո ղի ա զա տու թյու նը պաշտ պա նում է հա մընդ -
հա նուր հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող դեպ -
քե րի վե րա բեր յալ տե ղե կու թյուն տա րա ծե լու
լրագ րո ղի ի րա վուն քը, ե թե լրագ րո ղը գոր ծում
է բա րեխղ ճո րեն, ճշգ րիտ, փաս տա ցի հիմ քե րի
վրա ու տրա մադ րում է «վստա հե լի ու ճշգրիտ»
տե ղե կու թյուն՝ լրագ րո ղա կան վար քագ ծի նոր -
մե րի հի ման վրա14: Ինչ վե րա բեր վում է կար -
ծիք (գա ղա փար) հայտ նե լու լրագ րո ղի ա զա -
տու թյա նը՝ Եվ րո պա կան դա տա րա նը այն, ի
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11 «Արդի հայերենի բացատրական բառարան», Է.Բ. Աղայան։ «Հայաստան» Հրատարակչություն, Հատոր 1, Երևան,
1976, էջ 705։

12 «Արդի հայերենի բացատրական բառարան», Է.Բ. Աղայան։ «Հայաստան» Հրատարակչություն, Հատոր 1, Երևան,
1976, էջ 215։

13 «Արդի հայերենի բացատրական բառարան», Է.Բ. Աղայան։ «Հայաստան» Հրատարակչություն, Հատոր 2, Երևան,
1976, էջ 1432։

14 Եվրոպական դատարանի վճիռ. Շաբանովն ու Տրենն ընդդեմ Ռուսաստանի, թիվ 5433/02, 14.12.2006թ.։



տար բե րու թյուն տե ղե կու թյան (լուր, տվյալ,
փաստ) տա րած ման, հա մա րում է գնա հա տո -
ղա կան դա տո ղու թյան, ո րի ճշմար տա ցիու թյու -
նը են թա կա չէ ա պա ցուց ման15։

Ամ փո փե լով Սահ մա նադ րու թյան 42-րդ հոդ -
վա ծով ե րաշ խա վոր ված կար ծի քի ար տա հայտ -
ման ա զա տու թյան բա ղադ րիչ նե րի ու սում նա -
սի րու թյու նը, այն ներ կա յաց նե լով հե տա զո տու -
թյան բուն նպա տա կի լույ սի ներ քո՝ անհ րա -
ժեշտ է ընդգ ծել, որ ե թե կար ծի քի ա զա տու -
թյունն ու գա ղա փար նե րի ա զա տու թյու նը կա -
րող են հան դի սա նալ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան
ձևա կեր պած կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա -
տու թյան մաս, ա պա տե ղե կատ վու թյան ա զա -
տու թյու նը չի կա րող, քա նի որ այն (նաև) կար -
ծիք չհան դի սա ցող տե ղե կու թյուն նե րի
փնտրման, ստաց ման ու տա րած ման ի րա վուն -
քն է։

Սահ մա նա դի րը, կար ծես, միա ձու լել է ար -
տա հայտ վե լու ա զա տու թյունն ու կար ծի քի ա -
զա տու թյու նը՝ արդ յուն քում ստա նա լով միա ձուլ -
ված նոր ի րա վունք՝ կար ծի քի ար տա հայտ ման
ա զա տու թյուն։ Հե տաքր քիր է, որ մար դու ի րա -
վունք նե րի ո լոր տում թե՛ մի ջազ գա յին պայ մա -
նագ րե րի շրջա նա կում, թե՛ ներ պե տա կան ի րա -
վա կան ակ տե րի շրջա նա կում ճա նաչ ված ու ըն -
դուն ված չէ ան ձի կար ծի քի ար տա հայտ ման ա -
զա տու թյու նը որ պես ա ռան ձին ի րա վունք։
Նշված նե րը ե րաշ խա վո րում ու ճա նա չում են
հենց ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյու նը, ո րի մեջ
էլ նե րա ռում են տե ղե կատ վու թյան ա զա տու -
թյու նը։

Ու սում նա սի րե լով Մար դու ի րա վունք նե րի
հա մընդ հա նուր հռչա կագ րի հա յե րեն պաշ տո -
նա կան տար բե րա կի 19-րդ հոդ վա ծը՝ ա ռա ջին
հա յաց քից կթվա, թե ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան
42-րդ հոդ վա ծը հա ման ման և ամ բող ջու թյամբ
հա մա պա տաս խան է մար դու ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նու թյան ո լոր տում կարևո րա գույն նշա -
նա կու թյուն ու նե ցող այս մի ջազ գա յին փաս -
տաթղ թին, քա նի որ Հռ չա կագ րի 19-րդ հոդ վա -
ծը ևս տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյու նը նե րա -
ռում է կար ծի քի (հոդ վա ծում՝ հա մոզ մունք) ար -

տա հայտ ման ա զա տու թյան մեջ՝ նշե լով. «Յու -
րա քանչ յուր ոք ու նի հա մոզ մունք նե րի ա զա տու -
թյան և դրանք ան կաշ կանդ ար տա հայ տե լու ի -
րա վունք, այդ ի րա վուն քը նե րա ռում է (…) ի րա -
զե կում ո րո նե լու, ստա նա լու և տա րա ծե լու ա -
զա տու թյու նը»: Մինչ դեռ, ու սում նա սի րե լով ար -
դեն Հռ չա կագ րի բնօ րի նակ տար բե րա կը՝ պարզ -
վում է, որ Հռ չա կագ րի հա յե րեն պաշ տո նա կան
թարգ մա նու թյան և Հռ չա կագ րի բնօ րի նակ տար -
բե րա կի միջև այս մա սով ան հա մա պա տաս -
խա նու թյուն կա։ Մաս նա վո րա պես, ՄԱԿ-ի պաշ -
տո նա կան կայ քում16 հրա պա րակ ված Մար դու
ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կագ րի 19-
րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է՝ Everyone has the
right to freedom of opinion and expression; this
right includes freedom to seek, receive and impart
information (թարգ մա նու թյուն՝ Յու րա քանչ յուր
ոք ու նի կար ծի քի ա զա տու թյան17 և ար տա հայտ -
վե լու ա զա տու թյան ի րա վունք, սա նե րա ռում է
տե ղե կու թյուն ներ փնտրե լու, ստա նա լու և տա -
րա ծե լու ա զա տու թյու նը): Ստաց վում է, որ Հռ -
չա կագ րի քննարկ վող հոդ վա ծի սխալ թարգ -
մա նու թյուն արդ յուն քում տե ղե կատ վու թյան ա -
զա տու թյու նը նե րառ վել է կար ծի քի (հոդ վա ծում՝
հա մոզ մունք) ար տա հայտ ման ա զա տու թյան
մեջ, մինչ դեռ Հռ չա կագ րի բնօ րի նակ տար բե -
րա կը տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյու նը նե րա -
ռում է ոչ թե կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա -
տու թյան, այլ ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյան
մեջ։ Նման թե րա ցում ներն ու սխալ նե րը, գտնում
ենք, մեծ ազ դե ցու թյուն կա րող են ու նե նալ
քննարկ վող ի րա վուն քի բուն էու թյան բա ցա -
հայտ ման ու նշա նա կու թյան վեր հան ման հա -
մար, քա նի որ բա ցա հայ տո րեն ան հա մա պա -
տաս խա նում են մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված
բնո րո շում նե րին։

Ամ փո փե լով վե րո շա րադր յա լը՝ կա րող ենք
փաս տել, որ մար դու հիմ նա կան ի րա վունք նե -
րի հա մա կար գում տե ղե կատ վու թյան ա զա տու -
թյան հիմ նա կան ի րա վուն քի ու նե ցած դե րի ու
տե ղի վե րա բեր յալ տե սա կան մո տե ցում նե րում,
մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րում և ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյու նում առ կա է տար բե րակ ված մո տե -
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15 Եվրոպական դատարանի վճիռներ. Կարմանն ընդդեմ Ռուսաստանի, թիվ 29372/02, 14.12.2006թ.; Գրինբերգն
ընդդեմ Ռուսաստանի, թիվ 23472/03, 21.07.2005թ.:

16 https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights.
17 Սույն գլխում արդեն իսկ ներկայացվել է պաշտոնական Մեկնաբանությամբ «կարծիքի ազատության»-ը տրված

հասկացությունը։
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ցում ներ։ Այն հիմ նա վոր վեց տե ղե կատ վու թյան
ա զա տու թյան և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան ձևա -
կեր պած կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու -
թյան բա ղադ րիչ նե րի հա րա բե րակ ցու թյան, ինչ -
պես նաև տե սա կան ու մի ջազ գա յին գործ նա -
կան մո տե ցում նե րի ներ կա յաց մամբ։ ՀՀ մայր
ի րա վա կան ակ տի տար բե րակ ված մո տեց ման
շնոր հիվ տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյու նը նե -
րառ վել է կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու -
թյան մեջ, ո րով ա նուղ ղա կիո րեն նե ղաց վել ու
նվա զեց վել է նշված ի րա վուն քի նշա նա կու թյու -
նը։ Վեր ջի նովս էլ պայ մա նա վոր ված՝ գտնում
ենք, որ խիստ անհ րա ժեշ տու թյուն կա Սահ մա -
նադ րու թյան 42-րդ հոդ վա ծի կրած ձևա կեր -
պում նե րը փո փո խել և հա մա հունչ դարձ նել
դրա նով ե րաշ խա վոր վող տե ղե կատ վու թյան ա -
զա տու թյան հիմ նա կան ի րա վուն քի ի րա կան
բնույ թին՝ վեր ջինս կա՛մ ներ կա յաց նե լով որ պես
մար դու ա ռան ձին ի րա վունք, կա՛մ նե րա ռել

միայն ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյան մեջ։
Նշվածն ուղ ղա կի բխում է մար դու ի րա վունք -
նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար անկ յու նա քա -
րա յին հան դի սա ցող մի ջազ գա յին պայ մա նագ -
րե րից ու ե րաշ խա վոր վող ի րա վուն քի էու թյու -
նից։

Բա ցի այդ, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան ձևա -
կեր պած կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու -
թյան մեջ նե րառ վել է կար ծի քի ա զա տու թյու նը
(կար ծիք ու նե նա լու ա զա տու թյու նը), ո րը, ըստ
ՄԱԿ-ի պաշ տո նա կան Մեկ նա բա նու թյան, սահ -
մա նա փակ ման են թա կա ի րա վունք չէ, մինչ դեռ
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ կար ծիք ու նե նա լու ա -
զա տու թյու նը նե րառ ված է սահ մա նա փակ վող
ի րա վունք նե րի շար քե րում։ Գտ նում ենք, որ
Սահ մա նադ րու թյամբ կար ծիք ու նե նա լու ա զա -
տու թյու նը սահ մա նա փա կող նոր մերն ան հիմն
են և չեն բխում նշված ի րա վուն քի էու թյու նի ց։
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Ի րա վա բա նա կան սահ մա նադ րու թյան ձևը՝
ի րա վա կան նյու թի կազ մա կերպ ման ե ղա նակն
է: Սա կայն կարևոր է տար բե րա կել, թե որ սահ -
մա նադ րու թյան վե րա բեր յալ է խոսքը, ա ռար -
կա յա կան- ի րա վա բա նա կան սա հա մա նադ րու -
թյուն կամ ֆոր մալ ի րա վա բա նա կան սահ մա -
նադ րու թյուն: Ա ռա ջի նը նե րա ռում է ոչ միայն
սա հա նադ րա կան տեքս տը: Դ րա կազ մու թյան
մեջ միշտ նե րառ վում են նաև այլ ի րա վա կան
ակ տեր, ո րոնք այս կամ այն ծա վա լով կար գա -
վո րում են սահ մա նադ րա կան կար գա վոր ման
օ բեկ տում նե րառ վող հա րա բե րու թյուն նե րը:
Նման ակ տե րի թվին կա րող են դաս վել սահ -
մա նադ րա կան օ րենք նե րը (օ րի նակ՝ Ի տա լիաում
Սի ցի լիա յի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի վե րա -
բեր յալ):

Ֆոր մալ ի րա վա բա նա կան սահ մա նադ րու -
թյու նը միայն սահ մա նադ րա կան տեքստն է, ո -
րը պաշ տո նա պես հռչակ վել է հիմ նա կան օ -
րենք (ո րոշ երկր նե րում մի քա նի հիմ նա կան օ -
րենք ներ): Ե թե այս դիր քո րո շում նե րից դի տարկ -
վի, օ րի նակ, ֆրան սիա կան Սահ մա նադ րու -
թյունն, ա պա ի րա վա բա նա կան ֆոր մալ սահ -
մա նադ րու թյունը 1958թ. Սահ մա նադ րու թյան
տեքս տն է (հատ կա պես այս տեքստն է ան վան -
վել սահ մա նադ րու թյուն և ըն դուն վել՝ ըստ սա -
հա նադ րու թյան ըն դուն ման կա նոն նե րի), իսկ
նյու թա կան սահ մա նադ րու թյուն՝ դրան զու գա -
հեռ գոր ծող 1789թ. Մար դու և քա ղա քա ցու ի -
րա վունք նե րի հռչա կա գի րը և 1946թ. Սա հա -
նադ րու թյան նա խա բա նը, ո րի վե րա բեր յալ առ -
կա է հղում ներ 1958թ. Սահ մա նադ րու թյան
տեքս տում: Միևնույն ժա մա նակ, ի րա վա բա նա -
կան սահ մանդ րու թյան բա ժա նու մը նյու թա կա -
նի և ֆոր մա լի ոչ միշտ է հնա րա վոր: Ե թե բա -
ղադ րիչ հատ ված նե րը պաշ տո նա պես հայ տա -
րար վել են սահ մա նադ րու թյան հատ ված ներ,
ա պա դրանք ֆոր մալ ի րա վա բա նա կան սահ -
մանդ րու թյան հատ ված ներ են: Ե թե դա բա ցա -
կա յում է, ա պա բազ մա թիվ դեպ քե րում խոսքը
ոչ թե նյու թա կան և ֆոր մալ սահ մա նադ րու -
թյան, այլ հենց սահ մա նադ րու թյան և սահ մա -

նադ րա կան ի րա վուն քի կազ մու թյան մեջ նե -
րառ ված այլ ակ տե րի վե րա բեր յալ:

Ձևի տե սանկ յուն նե րից (եր բեն ա սում են՝
կա ռուց ված քի տե սանկ յուն նե րից) տար բե րա -
կում են ի րա վա բա նա կան ֆոր մալ սա հա նադ -
րու թյան ե րեք տե սակ ներ՝ կոն սո լի դաց ված,
չկոն սո լի դաց ված և կոմ բի նաց ված: Ա ռա ջինն
ի րե նից ներ կա յաց նում է միաս նա կան փաս տա -
թուղթ, միաս նա կան ակտ (այս փաս տաթղ թի
կազ մու թյան մեջ մտնում են նաև սահ մա նադ -
րու թյան փո փո խու թյուն նե րը ան կախ նրա նից,
նե րառ ված են դրանք տեքս տի մեջ, լրաց նե լով
կամ փո փո խե լով ա ռան ձին հոդ ված ներ կամ
հա վել վում են սահ մա նադ րու թյա նը, ինչ պես դա
միշտ առ կա է ԱՄՆ և Հնդ կաս տա նում): Այդ -
պի սիք են, օ րի նակ, Չի նաս տա նի 1982թ., Ուկ -
րաի նա յի 1996թ., Շ վե ցա րիա յի 1999թ. Սահ -
մա նադ րու թյուն նե րը: Ինչ պես աս վել է, Եվ րո -
պա կան Միու թյան կոն սո լի դաց ված Սահ մա -
նադ րու թյունն ու նի պայ մա նագ րի ( Լի սա բո նի)
ի րա վա բա նա կան ձև: Կոն սո լի դաց ված սա հա -
նադ րու թյուն նե րը մե ծա մա սամբ գե րա կա յում
են աշ խար հի պե տու թյուն նե րի սահ մա նադ րու -
թյուն նե րի շար քում: Նման սահ մա նադ րու թյուն -
նե րը տրա մադ րում են ա ռա վել հստակ, հա մա -
կարգ ված պատ կե րա ցում ներ սահ մա նադ րա -
կան կա ռուց ված քի հիմ քե րի, սահ մա նադ րա -
կան կար գա վոր ման օբ յեկ տի վե րա բեր յալ:
Դրանք հար մար են կի րա ռու թյան հա մար, ի
տար բե րու թյուն սա հա մադ րու թյուն նե րի, ո րոնք
տա րան ջատ ված են՝ ըստ տար բեր ակ տե րի:
Կոն սո լի դաց ված սա հա նադ րու թյուն նե րի պահ -
պա նու մը հեշտ է հսկել: ժա մա նա կա կից սահ -
մա նադ րու թյան հա մար նպա տա կա հար մար է
կոն սո լի դաց ված կա ռուց ված քը, իսկ դրա լրա -
ցում նե րը պետք է նե րառ վեն տեքս տում: Այլ
դեպ քում սո վո րա կան քա ղա քա ցու հա մար բարդ
է հա մե մա տել գոր ծող և չե ղարկ ված նոր մե րը,
տար բեր հիմ նա կան օ րենք ներ, ո րոնք հա ճախ
ըն դուն վել են անց յա լում:

Չկոն սո լի դաց ված սահ մա նադ րու թյու նը
կազմ ված է մի քա նի հիմ նա կան (կամ սա հա -
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նադ րա կան) օ րենք նե րից, ո րոնք ըն դուն վել են
ըստ հիմ նա կան օ րենք նե րի ըն դուն ման գոր -
ծըն թաց նե րի և/ կամ հռչակ վել պե տու թյուն նե րի
սահ մա նադ րու թյուն նե րի բա ղադ րիչ հատ ված -
ներ: Երկր ներ, որ տեղ գոր ծում են չկո սո լի դաց -
ված սահ մա նադ րու թյուն ներ, հաե մա տա կան
քիչ են՝ Ավստ րիա, Իս րա յել, Կա նա դա, Շվե -
ցիա և այլն: Օ րի նակ կա րող է հան դի սա նալ
Շվե դիան, ո րի սահ մա նադ րու թյու նը բաղ կա -
ցած է ե րեք օ րենք նե րից՝ 1974թ. Կա ռա վա րման
ձև, 1810թ. Թա գի ժա ռանգ ման վե րա բեր յալ
ակտ և 1949թ. Մա մու լի ա զա տու թյան վե րա -
բեր յալ ակտ (դրանք բո լո րը փո փոխ վել են, իսկ
Թա գի ժա ռանգ ման վե րա բեր յալ ակ տի փո փո -
խու թյուն նե րը ու նե ցել են ար մա տա կան բնույթ
և բա ցար ձակ հա կա ռակ արդ յունք, քան 1810թ.,
քա նի որ նոր փո փո խու թյու նե րը հաս տա տե ցին
ժա ռան գորդ նե րի՝ կա նանց և տ ղա մարդ կանց
հա վա սար ի րա վունք նե րը): Հատ կա պես 1867թ.
բազ մա թիվ օ րեք ներ նե րառ վել են Կա նա դա յի
չկոն սո լի դաց ված սահ մա նադ րու թյան մեջ՝ եր -
կու տասն յա կից ա վե լին: Դ րանց շար քում 1982թ.
Հիմ նա կան օ րենքն` ա ռա ջի նը ըն դուն ված կա -
նա դա կան խորհր դա րա նի կող մից, այլ ոչ Լոն -
դոն յան Խորհր դա րա նում մետ րո պո լի հրա մա -
նի ձևով: Ա ռա վել բարդ է Ավստ րիա յի չկոն սո -
լի դաց ված Սահ մա նադ րու թյու նը: Այն բաղ կա -
ցած է ոչ միան սահ մա նադ րա կան օ րենք նե -
րից, այլ նաև սո վո րա կան օ րենք նե րում ընդգրկ -
ված մի շարք սահ մա նադ րա կան նոր մա նե րից:
Ըստ ո րոշ ավս տի րա կան ի րա վա բան նե րի հաշ -
վարկ նե րի՝ այն նե րա ռում է 500-ից ա վե լի տար -
բեր տար րեր1: Ճշ մա րիտ է, տվյալ դեպ քում
խոսքը ֆոր մալ ի րա վա բա նա կան, այլ ոչ նյու -
թաի րա վա բա նա կան սահ մա նադ րու թյան վե -
րա բե րալ է:

Չկոն սո լի դաց ված սահ մա նադ րու թյուն ներ
գոր ծում են նաև ներ կա յումս, սա կայն նման մո -
տե ցու մը պատ կա նում է անց յա լին: Նոր չկոն -
սա լի դաց ված սահ մա նադ րու թյուն ներ ծա գում
են նաև ներ կա յումս, որոնք սո վո րա բար կապ -
ված են հա տուկ պայ ման նե րի հետ: Այդ պի սին
է, օ րի նակ, Չե խիա յի 1992թ. Սահ մա նադ րու -
թյու նը, ո րը ստեղծ վել է տո տա լի տար սո ցիա -

լիս տա կան ռե ժի մի փլուզ ման և Չե խոս լո վիա -
կիա յի` Չե խիա յի և Ս լո վիա կիա յի եր կու պե տու -
թյուն նե րի տրոհ ման պայ ման նե րում: Այս Սա -
հա նադ րու թյու նը բաղ կա ցած է պաշ տո նա պես
Սահ մա նադ րու թյուն կոչ վող ակ տից, Հի մա կան
ա զա տու թյուն նե րի և ի րա վունք նե րի խար տիա -
յից և մի քա նի այլ սահ մա նադ րա կան օ րեն քե -
րից: Այս բո լոր ակ տե րը ըն դուն վում և փո փոխ -
վում են միան ման գոր ծըն թա ցին հա մա պա -
տաս խա նու թյամբ:

Չկոն սո լի դաց ված սահ մա նադ րու թյան ձևն
ի րեն ու սում նա սի րո ղին, իսկ հատ կա պես` իր
հետ ծա նո թա ցող շար քա յին քա ղա քա ցուն տրա -
մադ րում է ան բա վա րար հա մա կարգ ված պատ -
կե րա ցում ներ երկ րի հա սա րա կա կան և պե տա -
կան կա ռուց ված քի հիմ քե րի վե րա բեր յալ: Այն
ան հար մար է կի րա ռու թյան հա մար, քան կոն -
սո լի դաց վա ծը: Սահ մա նադ րա կան գոր ծըն թա -
ցի ըն թաց քում (օ րի նակ՝ ըստ սահ մա նադ րա -
կան կամ ոչ սահ մա նադ րա կան հար ցի ըն դուն -
ման վե րա բեր յալ) անհ րա ժեշտ է ծախ սել ա ռա -
վել շատ ժա մա նակ և ջան քեր տար բեր ակ տե -
րի նոր մա նե րի հա մե մա տու թյան և ա պա ցույց -
նե րի ո րոն ման հա մար: Գոր ծըն թա ցը դառ նում
է բարդ և պա հան ջում մեծ ծախ սեր (այդ թվում
ֆի նան սա կան):

Կոմ բի նաց ված սահ մա նադ րու թյունն` ա ռա -
վել բարդ է կի րա ռու թյան հա մար2: Այն բաղ կա -
ցած է մի քա նի (հա ճախ բազ մա թիվ) օ րենք նե -
րից, ո րոնք պաշ տո նա պես հայ տա րար ված չեն
հիմ նա կան օ րենք ներ և՛ ըն դուն վում, և՛ փո փոխ -
վում են սո վո րա կան կար գով, ինչ պես մյուս օ -
րենք նե րը: Սահ մա նադ րա կա նի ո րա կով դրանց
հաշ վա ռում է միայն ուս մուն քը, եր բեմն՝ դա -
տա րան նե րի, այլ պե տա կան մար մին նե րի գործ -
նա կա նը, չնա յած նման ըն դու նու մը չի հան դի -
սա նում պաշ տո նա կան: Նման սա հա նադ րու -
թյան կազ մում նե րառ վում են նաև, ինչ պես աս -
վել է, բարձ րա գույն դա տա րան նե րի նա խա դե -
պե րը, սահ մա նադ րա կան ա վան դույթ նե րը և ի -
րա վա կան (ըստ իր ծագ ման գի տա կան) ուս -
մուն քը3: Ըստ այն դա տո ղու թյուն նե րի, ո րոնք
շա րադր վել են վերևում, կոմ բի նաց ված սահ -
մա նադ րու թյուն ներն արդ յու նա վետ չեն կի րա -
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ռու թյան հա մար և պա հան ջում են մեծ ջան քեր
ի րենց կի րա ռու թյան դեպ քում, հատ կա պես վի -
ճե լի դեպ քե րում: Բա ցի դրա նից, հիմ նա կան օ -
րեն քի հաս կա ցու թյան բա ցա կա յու թյան հետևան -
քով սահ մա նադ րա կան հսկո ղու թյան հա տուկ
մար մին նե րը կոմ բի նաց ված սահ մա նադ րու թյան
գործ ման պայ ման նե րում չեն ստեղծ վում: Հա -
մար վում է, որ ներ կա յումս կոմ բի նաց ված սահ -
մա նադ րու թյուն ներ աշ խար հում միայն եր կուսն
են` Մեծ Բի տա նիա և Նոր Զե լան դիա: Ճշ մա -
րիտ է, վեր ջին երկ րում ХХ դա րի երկր րորդ կե -
սում ըն դուն վել է Սահ մա նադ րու թյուն կոչ վող
օ րենք, սա կայն այն կար գա վո րում է սահ մա -
նադ րու թյան պար տա դիր օբ յեկ տի միայն մի
քա նի հար ցեր, գոր ծում են կարևոր սահ մա -
նադ րա կան սո վո րույթ ներ, նա խա դե պեր:

Սահ մա նադ րու թյան կոն սո լի դաց վա ծի, չկո -
սո լի դաց վա ծի և կոմ բի նաց վա ծի բա ժան ման
հետ հա մընկ նում է այլ դա սա կար գում, գրված
և չգր ված սահ մա նադ րու թյուն ներ: Չգր ված սահ -
մա նադ րու թյուն հա մար վում է Մեծ Բ րի տա նիա -
յի և Նոր Զե լան դիա յի սահ մա նադ րու թյուն նե -
րը: Այս բա ժա նու մը խիստ պայ մա նա կան է:
Չգր ված սա հա նադ րու թյուն նե րի կազ մու թյան
մեջ (օ րի նակ, Մեծ Բ րի տա նիա) ընդգրկ ված են
շատ կարևոր գրանց ված ակ տեր, օ րենք ներ
(իսկ ո րոշ ա մե րիկ յան հե ղի նակ ներ հաշ վար -
կում են բրի տա նա կան մոտ 350 օ րենք ներ, ո -
րոնք, ըստ վեր ջին նե րիս կար ծի քի, ու նեն սահ -
մա նադ րա կան նշա նա կու թյուն)4, դա տա րան նե -
րի գրա վոր ո րո շում նե րը, ո րոնց հիմ նա կան
դրույթ նե րը վե րած վել են նա խա դե պե րի (ա -
սինքն՝ նոր մե րի), բրի տա նա կան գիտ նա կան -
նե րի աշ խա տու թյուն նե րում ար տա հայտ ված ի -
րա վա կան ուս մուն քը: Ըստ էու թյան չգրված
նման սահ մա նադ րու թյուն ներն ան վան վում են
միայն բա նա վոր սահ մա նադ րա կան սո վո րույթ -
նե րի հա մար, վեր ջին նե րիս պահ պա նու թյու նը
կա մա վոր է և չի ա պա հով վում դա տա կան հար -
կադ րու թյամբ (կամ երբ սկզբում անհ րա ժեշտ է
ա պա ցու ցել ո րո շա կի սո վո րու թյան գո յու թյու -
նը): Այն երկր նե րում, որ տեղ գոր ծում է գրառ -
ված սահ մա նադ րու թյուն ներ, ևս հնա րա վոր են
բա նա վոր սահ մա նադ րա կան սո վո րույթ ներ,
սա կայն դրանք կապ ված են պա կաս կարևոր,
եր բեմն գոր ծըն թա ցա յին կամ տեխ նի կա կան

հար ցե րի հետ, սա կայն այն մար մին նե րի կամ
ո լորտ նե րի կարևո րու թյան, որ տեղ կի րառ վում
են այդ ա վան դույթ նե րը, դրանք ձեռք են բե -
րում սահ մա նադ րա կան նշա նա կու թյուն:

Գո յու թյուն ու նի սահ մա նադ րու թյան, ըստ
դրանց ձևե րի տե սակ յուն նե րից, մի քա նի այլ
դա սա կար գում ներ: Վերևում ար դեն շա րադր -
վել է ճկուն սահ մա նադ րու թյուն նե րի վե րա բեր -
յալ, ո րոնք (կամ դրանց կազ մու թյան մեջ ընդգրկ -
վող օ րենք նե րը) փո փոխ վում են՝ ըստ սո վո րա -
կան օ րենք նե րին բնո րոշ գոր ծըն թա ցե րի: Բո -
լոր չգրված սահ մա նադ րու թյուն նե րը ճկուն են:
Դրանց կազ մու թյան մեջ նե րառ վող օ րենք նե րը
փո փոխ վում են սո վո րա կան կար գով, դա տա -
կան նա խա դե պը կա րող է փո փոխ վել բարձ -
րա գույն դա տա րան նե րի ո րոշ մամբ, կա րող է
ձևա վոր վել սահ մա նադ րա կան նոր ա վան դույթ,
գի տա կան աշ խա տանք նե րում կա րող է ձևա -
կերպ վել մեծ հե ղի նա կու թյուն ձեռք բե րած նոր
սահ մա նադ րա կան ուս մունք:

Ըստ գոր ծո ղու թյան ժա մա նա կի՝ տար բե -
րա կում են ժա մա նա կա վոր և մշ տա կան սահ -
մա նադ րու թյուն ներ: Ժա մա նա կա վոր սահ մա -
նադ րու թյուն նե րը սո վո րա բար ըն դուն վում են
երկ րի զար գաց ման ան ցու մա յին շրջան նե րի
պայ ման նե րում: Դ րանք ըն դուն վում են ժա մա -
նա կա վոր մարմ նի կամ հռչակ վում նա խա գա -
հի կող մից, սա հա նա փակ վում են պե տու թյան
բարձ րա գույն մար մին նե րի կա ռուց ված քի և լիա -
զո րու թյուն նե րի կար գա վոր մամբ, հա ճախ վեր -
նագ րում ու նի «ժա մա նա կա վոր» ան վա նու մը,
հաս տատ վում է դրա գործ ման ժամ կետ նե րը,
նշվում ի րա դար ձու թյուն նե րը, երբ այն պետք է
փո խա րին վի (օ րի նակ՝ խորհր դա րա նի կամ հիմ -
նադ րա կան ժո ղո վի ընտ րու թյուն, ո րոնք կըն -
դու նեն նոր սահ մա նա դու թյու նը, քա ղա քա ցիա -
կան կա ռա վար մանն անց ման շրջա նի ա վար -
տում և այլն): Ժա մա նա կա վոր սահ մա նադ րու -
թյուն ներ ըն դուն վել են ՀԱՀ 1994 թ., Ի րա քում
2004թ: Բազ մա թիվ ժա մա նա կա վոր սահ մա -
նադ րու թյուն ներ հռչակ վել են տար բեր շրջան -
նե րում Ե գիպ տո սի, Սի րիա յի և այլ երկր նե րի
նա խա գահ նե րի կող մից:

Մշ տա կան սահ մա նադ րու թյուն ներն եր բեմն
վեր նագ րում ու նեն «մշտա կան» ան վա նու մը (օ -
րի նակ՝ Ե գիպ տո սի Ա րա բա կան Հան րա պե տու -
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4 Տե՛ս Elliot C. and Quinn F. English Legal System(8 th edn. L.Longman).2007. p 186-187:
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թյան 1971թ. Մշ տա կան սահ մա նադ րու թյու նը):
Սո վո րա բար այս բա ռը կապ ված է նրա հետ, որ
նախ քան նման սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը
գոր ծել են մի քա նի ժա մա նա կա վոր սահ մանադ -
րու թյուն ներ5: Սա կայն բո լոր ժա մա նակ նե րի և
ի րա վի ճակ նե րի հա մար մշտա կան սահ մա նադ -
րու թյուն ներ լի նել չեն կա րող: Ա մե նից եր կար
գոր ծում է ԱՄՆ Սահ մա նադ րու թյու նը, սա կայն
նաև դա է են թարկ վել էա կան փո փո խու թյուն նե -
րի 1787թ. հա մե մա տու թյամբ 27 փո փո խու թյուն -
նե րի ըն դուն ման արդ յուն քում: Բա ցի դրա նից,
ԱՄՆ Գե րա գույն Դա տա րա նի 200-ամ յա մեկ -
նա բա նու թյան արդ յուն քում, ինչ պես ըն դու նում
են ա մե րիկ յան ի րա վա բան նե րը, ԱՄՆ ձևա վոր -
վել է այլ, «կեն դա նի» սահ մա նադ րու թյուն:

Գո յու թյուն ու նեն սահ մա նադ րու թյան բազ -
մա թիվ այլ դա սա կար գում ներ, այդ թվում նաև
ըստ ձևի: Այս պես՝ գրա կա նու թյան մեջ ըստ ըն -
դուն ման կար գի, տար բե րա կում են պայ մա -
նագ րա յին, շնորհ ված և հե ղա փո խա կան սահ -
մա նադ րու թյու ներ, այլ դիր քո րո շու մից՝ օ րի գի -
նալ և փո խառն ված, ֆոր մալ նյու թա կան, գա -
ղա փա րա կան ի մաստ նե րով և այլ սահ մա նադ -
րու թյուն ներ:6

Ժա մա նա կա կից սահ մա նադ րու թյան ա ռա -
վել նպաա կա հար մար ձև, ըստ մեր տե սանկ -
յան, դա կոն սո լի դաց վածն, գրառ վա ծը, մշտա -
կա նը (ին չը չի նշա նա կում, որ այն հա րատև է),
կա յուն, հա րա բե րա կան կոշտ և հա մե մա տա -
կան ճկուն է: Դ րա ո րոշ սկզբուն քա յին դրույթ -
ներ (օ րի նակ, կա ռա վար ման հան րա պե տա կան
ձև, բազ մա կու սակ ցու թյուն, տե ղա կան ինք նա -
կա ռա վա րում, գա ղա փա րա խո սա կան պլյու րա -
լիզ), կա րող են հռչակ վել ան փո փոխ, սա կայն
նման դրույ թե րը պետք է վե րա բեր վեն ոչ թե
գլուխ նե րի և հոդ ված նե րի նոր մե րին, այլ ու նե -
նան բո վան դա կա յին բնու թագ րու թյուն: Դ րանք
չպետք է խո չըն դո տեն խմբագ րա կան և ո ճա -
յին ուղ ղում նե րին: Սահ մա նադ րու թյան այլ
կարևոր դրույթ ներ կա րող են փո փոխ վել, սա -
կայն միայն խորհր դա րա նի մե ծա մաս նու թյամբ
և հա մա պե տա կան հան րաք վեում հաս տատ -
մամբ: Սահ մա նադ րա կան դրույթ նե րի եր րորդ
խում բը կա րող է փո փոխ վել խորհր դա րա նի
կող մից (մե ծա մաս նու թյամբ) ա ռանց հան րաք -
վեի, չոր րոր դը՝ խորհր դա րա նի կող մից պար -
զեց ված կար գով:
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5 Երբեմն սահմանադրություններն ունեն նաև այլ անվանումներ, քաղաքական սահմանադրություն, հիմնական
օրենք, սահմանադրական օրենք: Վերջին անվանումը կիրառվում է, եթե սահմանադրությունը բաղկացած է մի
քանի ակտերից: «Քաղաքական» սահմանումը կոչված է սահմանազատել սահմանադրությունը կանոնակարգից,
քանի որ մի քանի լեզուներում սահմանադրությունը և կանոնակարգը նշվում են միևնույն բառով (constitution):
«Հիմնական օրենք» բառակապակցությունը կիրառվում է տարբեր նշանակությւններով. որպես հիմնական
օրենքներից մեկը (Իսրայել), որպես սահմանադրությանը համարժեք ակտ (1992թ.Սաուդյան Արաբիայի Հիմական
նիզիմ), որպես ակտ, որը փոխարինում է սահմանադրությանը մինչև որոշակի շրջան, սակայն դեռ սահմանադրություն
չի: Այսպես է մեկնաբանվել ԳԳՀ Հիմնական օրենքը, որը ընդունվել է երկրի արևմուտքում 1949թ. Գերմանիայի
բաժանման շրջանում: Ենթադրվում էր, որ սահմանադրություն բառիս բուն իմաստով կընդունվի, երբ Գերմանիան
կվերամիավորվի: Սակայն Գերմանիայի միավորումից հետո ընդունվեց, որ Հիմնական օրենքը հաապատասխանում
է անհրաժեշտ պահանջներին, այն փոխարինելու անհրաժեշտություն չկա, իսկ համապատասխան փոփոխությունները
պարբերաբար իրականացվում են:

6 Տե՛ս Конституция в XXI веке. Сравнително-правовое исследование.М., 2014, с. 67-68:



Ժա մա նա կա կից ի րա վա գետ նե րը հսկա յա -
կան աշ խա տանք կա տա րե ցին այն պի սի ոչ
միան շա նակ երևույ թի ու սում նա սի րու թյան գծով,
ինչ պի սին է սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը1: Եվ տվյալ
հար ցի հե տա զոտ ման ըն թաց քում մշակ ված
տա րա տե սակ հա յացք նե րը, դիր քո րո շում նե րը,
հա յե ցա կար գե րը ծա ռա յում են որ պես այն նյու -
թը, տե սա կան հիմ քը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է
տա լիս ձևա վո րել ժա մա նա կա կից քննա դա տա -
կան պատ կե րա ցում ներ սուբ յեկ տիվ ի րա վուն -
քի մա սին: «Սուբ յեկ տիվ ի րա վունք» կա տե գո -
րիա յի ի մաս տա վոր ման փոր ձը` հաշ վի առ նե -
լով ոչ միայն խորհր դա յին, այլև նա խորդ ժա -
մա նա կաշր ջա նի ի րա վա գետ նե րի աշ խա տու -
թյուն նե րը, կար ծում ենք, միայն կհարս տաց նի
այդ չափ բարդ կազ մա կերպ ված երևույ թի ըն -
կա լու մը, ինչ պի սին է ի րա վուն քը սուբ յեկ տիվ ի -
մաս տով:

Այս պի սով՝ հար կա վոր է եզ րա կաց նել, որ
խորհր դա յին ի րա վա կան միտ քը դա տարկ տե -
ղում չէր կա ռու ցում սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի իր
ըն կա լու մը: Սա կայն կա րե լի է նաև նշել, որ XIX
դա րի ի րա վա գի տու թյան մեջ գո յու թյուն ու նե -
ցած ուս մունք նե րի ողջ բազ մա զա նու թյու նից ոչ
բո լորն են գտել ի րենց շա րու նա կու թյու նը: Որ -
պես հիմք վերց նե լով Հ. Քել զե նի և նրա հա մա -
խոհ նե րի կող մից մշակ ված սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քի նոր մա տի վիս տա կան ըն կա լու մը` մարք -
սիս տա կան-լե նին յան մե թո դա բա նու թյան վրա
հիմն ված ի րա վուն քի տե սու թյու նը մշա կել է հիմ -
նախնդ րի իր սե փա կան տես լա կա նը:

XIX դա րի ու խորհր դա յին ժա մա նա կաշր -
ջան նե րում օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի
մա սին ուս մուն քի վե րոնշ յալ բնու թա գի րը պետք
էր գլխա վոր հար ցե րից մե կին պա տաս խա նե -

լու հա մար՝ ինչ պի սին է գի տու թյան մեջ գե րիշ -
խող մո տե ցու մը՝ օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քի հա րա բե րակ ցու թյան նկատ մամբ և որ -
տե՞ղ են տվյալ մո տեց ման պատ մա կան ար -
մատ նե րը: Տվ յալ են թագլ խի շրջա նակ նե րում
նաև անհ րա ժեշտ է ու շադ րու թյուն դարձ նել
սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի հաս կա ցու թյա նը, դրա
հատ կա նիշ նե րին, կա ռուց ված քին, սուբ յեկ տիվ
ի րա վուն քի և ի րա վա բա նա կան պար տա վո րու -
թյան հա րա բե րակ ցու թյա նը:

ժա մա նա կա կից ի րա վա գի տու թյան մեջ
դեպ քե րի գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյու նում կա -
րե լի է հան դի պել խորհր դա յին ա վան դույ թի հու -
նի մեջ ձևա կերպ ված՝ սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի
սահ մա նում նե րը: Օ րի նակ՝ «Սուբ յեկ տիվ ի րա -
վունքն ի րե նից ներ կա յաց նում է հնա րա վոր
վար քագ ծի չա փը (ա զա տու թյան չա փը), ո րը
տրա մադր ված է լիա զոր ված ան ձին իր շա հի
բա վա րար ման հա մար»2: Կամ Վ. Ի. Աեու շի նի
մոտ կա րե լի է գտնել. «Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը՝
ի րա վուն քի նոր մում նա խա տես ված հնա րա վոր
վար քագ ծի չափ է»3: Վ. Ցա. Ա յու բա շե ցը մատ -
նան շում է. «Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը ի րա վա սու
ան ձի հա մար նա խա տես ված՝ նրա շա հե րի բա -
վա րար ման հա մար հնա րա վոր վար քագ ծի չափ
է, որն ա պա հով ված է այլ ան ձանց ի րա վա բա -
նա կան պար տա վո րու թյուն նե րով»4: 

Ար դի ժա մա նա կաշր ջա նի ի րա վա գի տու -
թյու նը օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի տա -
րան ջատ ման հար ցում ըն թա ցել է խորհր դա յին
ի րա վա բա նա կան մտքի ճա նա պար հով: Այն է՝
մի քա նի տաս նամ յակ ա ռաջ ա ռա ջադր ված թե -
զե րը. «Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը` օբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քով սահ ման ված սահ ման նե րում հնա րա -
վոր վար քագ ծի չափն է» և «Սուբ յեկ տիվ ի րա -
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վուն քը ա ծանց յալ է օբ յեկ տիվ ի րա վուն քից»
պահ պա նել են ի րենց գե րիշ խող դիր քը մինչ
օրս: Ա. Գ. Բե րեժ նո վը բա ցար ձա կա պես չի գե -
րա զան ցում, երբ ա նում է հետևյալ դա տո ղու -
թյու նը. «Դժ վար է չնկա տել, որ հայ րե նա կան ի -
րա վա գի տու թյան, դրա տե սա մե թո դա բա նա -
կան հիմ քե րի կարևոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն
է դար ձել ի րա վուն քի տե սու թյու նում, գի տա կան
ի րա վա գի տու թյան մեջ ընդ հան րա պես այն պի -
սի հա յացք նե րի, պատ կե րա ցում նե րի, հա մոզ -
մունք նե րի, ուս մունք նե րի գե րիշ խա նու թյու նը,
ո րի սկզբուն քա յին և ընդ հա նուր գիծն է (ուղ -
ղա կի կամ ա նուղ ղա կի, սա կայն այս կամ այլ
կերպ) պրեգ յու մա ցու մը, «ի րա վուն քի» ա ռա -
ջաց ման և գո յու թյան ճա նա չու մը` իբրև ո րո շա -
կի օբ յեկ տի վո րեն կան խո րոշ ված բո վան դա կու -
թյան և ի մաս տի, իբրև ո րո շա կի օբ յեկ տիվ էու -
թյան»5:

Այս պի սով՝ հար կա վոր է դի տար կել ժա մա -
նա կա կից ի րա վա գի տու թյան կող մից ա ռա ջարկ -
վող սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի սահ մա նու մը:

Տե սա բան նե րի մե ծա մաս նու թյու նը բա ցա -
հայ տում են հե տաքրք րող հաս կա ցու թյու նը «չա -
փի» կա տե գո րիա յի մի ջո ցով: Այդ պի սի մո տեց -
ման հիմ քում ըն կած է 1949 թվա կա նին Ս. Ն.
Բ րա տու սի կող մից ա ռա ջարկ ված՝ սուբ յեկ տիվ
ի րա վուն քի իբրև «ան ձի հնա րա վոր վար քագ ծի
չա փով ճա նաչ ված ու ա պա հով ված»6: Հար ցի
նկատ մամբ այդ պի սի հա յացքն ա ռա ջաց րել է
ա ռար կու թյուն ներ Ս. Ֆ. Քե չեկ յա նի կող մից, ով
նշում էր, որ «չա փը՝ քա նա կա կան հաս կա ցու -
թյուն է, ո րը են թադ րում է տար բեր չա փե րի
հա մա չա փու թյու նը: Մինչ դեռ օ րեն քով ա պա -
հով ված գոր ծո ղու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը
բա վա կա նա չափ բազ մա տե սակ են և լիո վին
ան հա մա չափ»7: Սա կայն տվյալ ա ռար կու թյու -
նը կա րե լի է, իր հեր թին, վի ճար կել հետևյալ
հիմ քե րով: Ինչ պես ճիշտ էր նշում Յու. Կ. Տոլս -

տո յը, «հնա րա վոր վար քագ ծի չա փի մա սին խո -
սում է ոչ թե ի րա վուն քի մեկ սուբ յեկ տին՝ մյու սի
հետ հա մե մա տե լու հա մար, այլ այն սահ ման -
նե րը ո րո շե լու հա մար, ո րոն ցում լիա զոր վա ծը
կա րող է գոր ծել»8:

«Սուբ յեկ տիվ ի րա վունք» հաս կա ցու թյան
հե տա գա զար գա ցումն ըն թա նում էր դրա բո -
վան դա կու թյան պար զա բան ման ճա նա պար -
հով: Մաս նա վո րա պես, Ն. Գ. Ա լեք սանդ րովն
ա ռա ջար կել է «չափ» (քա նա կա կան չա փում)
եզ րույ թի հետ մեկ տեղ օգ տա գոր ծել նաև «տե -
սակ» բա ռը (ո րա կա կան չա փում)9: Տվ յալ կար -
ծի քի վե րա բեր յալ ա ռար կու թյուն նե րը հիմն վում
են այն դրույ թի վրա, որ «չափ» եզ րույթն ար -
դեն իսկ են թադ րում է ոչ միայն են թադր յալ
վար քագ ծի քա նա կա կան բնու թա գի րը, այլև
դրա տե սա կի մատ նան շու մը10: Ընդ հա նուր առ -
մամբ ժա մա նա կա կից գրա կա նու թյան մեջ ար -
տա ցոլ ված են ինչ պես ա ռա ջին, այն պես էլ երկ -
րորդ մո տե ցում նե րը.

«Սուբ յեկ տիվ ի րա վա բա նա կան ի րա վուն -
քը՝ լիա զոր վա ծին պատ կա նող նրա շա հե րի բա -
վա րար ման նպա տակ նե րով թույ լատր ված վար -
քագ ծի չա փը, որն ա պա հով ված է այլ ան ձանց
ի րա վա բա նա կան պար տա կա նու թյուն նե րով»11:

«Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը՝ տվյալ սուբ յեկ -
տի ի րա վունքն է, նրա հնա րա վոր վար քագ ծի
տե սակն ու չափն է12»:

Հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյան բա ցա -
հայ տումն անհ րա ժեշ տա բար են թադ րում է այն -
պի սի հատ կան շա կան գծե րի մատ նան շու մը, ո -
րոնք թույլ են տա լիս տա րան ջա տել այն հա րա -
կից կա տե գո րիա նե րից: ժա մա նա կա կից ի րա -
վա գի տու թյու նը մատ նան շում է սուբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քի ո րո շա կի հատ կա նիշ նե րը: Այդ նույն
հատ կա նիշ նե րը միա ժա մա նակ կոչ վում են նաև
սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի ա ռանձ նա ցող ո րակ -
ներ` օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի հետ հա մե մատ: Հար -

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
2

9
  2

0
2

2

5   Տե՛ս Бережное А. Г. К вопросу об «обьективном» и «субьективном» в контексте теоретико методологических
проблем правопонимания // Вести. Моек. гос. Ун-та. Сер. 11. Право. № 4: ст. 3.

6   Տե՛ս Братусь С. Н. О соотношении гражданской правоспособности и субьективных гражданских прав // Советское
государство и право. 1949. № 8: ст. 33.

7   Տե՛ս Кечекян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М.: Изд-во АН СССР, 1958: ст. 56.
8   Տե՛ս Толстой Ю. К. К теории правоотношений. Л., 1959: ст. 41.
9   Տե՛ս Александров Н. Г. Законность и правоотношения в советском обществе. М.: Госюриздат, 1955: ст. 110.
10 Այդպիսի հայացքը հիմնված է չափի՝ իբրև քանակի ու որակի միասնության կատեգորիայի փիլիսոփայական

ընկալման վրա:
11 Տե՛ս Алексеев С. С. Проблемы теории права. В 2 т. Т. 1. Свердловск, 1972: ст. 304.
12 Տե՛ս Лазарев В. В. Общая теория права и государства. М.: Юрист, 1994: ст. 360.



կա վոր է դրանք ա վե լի ման րա մաս նո րեն դի -
տար կել, քա նի որ դա թույլ կտա ա վե լի խո րը
հաս կա նալ մեզ հե տաքրք րող հար ցի ըն կալ -
ման հան դեպ ժա մա նա կա կից մո տե ցու մը:

Որ պես ի րա վուն քի տե սու թյու նում օբ յեկ -
տիվ և սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի տա րան ջատ -
ման չա փա նիշ, որ պես կա նոն, կոչ վում է՝ 1) ի -
րա վուն քի պատ կա նե լիու թու նը սուբ յեկ տին և
2) դրա կախ վա ծու թյու նը տվյալ սուբ յեկ տից:

Սուբ յեկ տին պատ կա նե լիու թյու նը հան դի -
պում է իբրև սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի հատ կա -
նիշ դեռևս XIX դա րի ի րա վա բա նա կան գրա -
կա նու թյան մեջ: Այդ պես, օ րի նակ, Ն. Մ. Կոր -
կու նո վը գրում էր. «Ի րա վա բա նա կան հա րա -
բե րու թյուն նե րը կոչ վում են ի րա վունք սուբ յեկ -
տիվ ի մաս տով, քա նի որ ի րա վունքն ու պար -
տա կա նու թյու նը կազ մում են սուբ յեկ տի պատ -
կա նե լիու թյու նը: Ա ռանց սուբ յեկ տի դրանք գո -
յու թյուն ու նե նալ չեն կա րո ղա նա... Ընդ հա կա -
ռա կը, ի րա վա բա նա կան նոր մե րը չեն գտնվում
այդ պի սի հա րա բե րու թյան մեջ սուբ յեկ տի նկատ -
մամբ... և ուս տի կոչ վում են ի րա վունք օբ յեկ -
տիվ ի մաս տով»13: Սեղմ ձևով սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քի եր կու հատ կա նիշ նե րի մա սին գա ղա -
փա րը շատ ճիշտ ար տա հայ տեց Ն. Ի. Մա տու -
զո վը. «Սուբ յեկ տի վը մեր դեպ քում ոչ միայն
սուբ յեկ տին պատ կա նողն է, այլև նրա նից կախ -
վա ծը, իսկ օբ յեկ տի վը` ոչ միայն սուբ յեկ տին
չպատ կա նո ղը, այլև նրա նից չկախ վա ծը»14: Տվյալ
դրույ թը գրե թե բա ռա ցիո րեն վե րար տադ րում
են նաև «սուբ յեկ տիվ ի րա վունք» կա տե գո րիա -
յի ժա մա նա կա կից հե տա զո տող նե րը15: Այս պի -
սով՝ սուբ յեկ տին պատ կա նե լիու թյունն ու սուբ -
յեկ տից կախ վա ծու թյու նը դի տարկ վում են իբրև
սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի հատ կա նիշ ներ:

Հար կա վոր է դի տար կել տվյալ բնու թագ -
րերն ա վե լի ման րա մաս նո րեն: Սկզ բի հա մար
անհ րա ժեշտ է անց կաց նել վե րոնշ յալ թե զի հա -
մե մա տու թյու նը քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քից
սե փա կա նու թյան ինս տի տու տի հետ: Պատ կա -
նե լիու թյու նը ո րո շա կի ի մաս տով հա ման ման է
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի առ կա յու թյա նը,
իսկ կախ վա ծու թյու նը՝ ի րի գտնվե լուն ո րո շա կի

ան ձի տի րա պե տու թյան ո լոր տում, դրա ի րա -
վա բա նա կան ճա կա տա գիր կան խո րո շե լու հնա -
րա վո րու թյա նը: Դի տար կե լով ա վե լի ա ռաջ` կա -
րե լի է նկա տել մի հե տաքր քիր հան գա մանք.
ՌԴ-ի քա ղա քա ցիա կան օ րենս գիր քը, ուղ ղա -
կիո րեն չլու ծե լով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի
մա սին հա րա բե րակ ցու թյու նը և, ե թե այդ պես
կա րե լի է ար տա հայտ վել, սուբ յեկ տից՝ ի րի կախ -
վա ծու թյու նը, այ նուա մե նայ նիվ, ա նուղ ղա կիո -
րեն ար տա հայտ վել է դրա վե րա բեր յալ: Այն է՝
սուբ յեկ տի անձ նա կան տի րա պե տու թյան ո լոր -
տում ի րի գտնվե լու փաս տը, այն տի րա պե տե -
լու հնա րա վո րու թյան փաս տը (ըստ էու թյան
կախ վա ծու թյու նը) կան խո րո շում են սե փա կա -
նու թյան ի րա վուն քի առ կա յու թյան փաս տը: Այդ
մա սին, մաս նա վո րա պես, վկա յում է ՀՀ Քա -
ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի հոդ. 172-ը «Ձեռք -
բե րե լու» հան գա ման քը, ըստ ո րի ի րին de facto
տի րա պե ւոե լը վեր ջին հաշ վով կան խո րո շում է
այն de jure սուբ յեկ տի նկատ մամբ ամ րապն դե -
լը16: Ամ րապնդ վա ծու թյան ճա նա չու մը կրում է
ա ծանց յալ բնույթ` ի րի ճա կա տա գի րը կան խո -
րո շե լու նախ կի նում գո յու թյուն ու նե ցած հնա -
րա վո րու թյու նից:

Դ րա նում նա խա տես ված է տրա մադ րել սե -
փա կա նա տի րո ջը սե փա կա նու թյան պաշտ պա -
նու թյան ի րա վուն քը՝ ան կախ նրա նից, թե արդ -
յոք տվյալ ան ձը ի րի սե փա կա նա տե րն է, թե ոչ:

Ե թե փոր ձենք կի րա ռել տվյալ եզ րա կա -
ցու թյուն նե րը «սուբ յեկ տիվ ի րա վունք» կա տե -
գո րիա յի նկատ մամբ, կստաց վի հետևյա լը` սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քի պատ կա նե լիու թյան ա ռանձ -
նա ցու մը սուբ յեկ տին քիչ բան է տա լիս որ պես
ա ռանձ նացնղ հատ կա նիշ: Ոչ թե սուբ յեկ տին՝
ի րա վուն քի պատ կա նե լիու թյու նը ծնում է սուբ -
յեկ տիվ ի րա վունք, ա վե լի շուտ հենց սուբ յեկ -
տիվ ի րա վուն քի ձևա վոր ված փաս տը թույլ է
տա լիս սուբ յեկ տին դրա պատ կա նե լու մա սին:
Բա ցի այդ, ե թե սուբ յեկ տին պատ կա նե լիու թյու -
նը ճա նաչ վում է իբրև սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի
հատ կա նիշ, տրա մա բա նո րեն ճիշտ կլի ներ տալ
հետևյալ հար ցե րը՝ ի՞նչ է սուբ յեկ տին պատ կա -
նե լիու թյու նը և ին չո՞ւմ է այն դրսևոր վում: Հա -
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վա նա բար, այդ «սե փա կա նին» ինչ-որ կերպ
տի րա պե տե լու, դրա վրա ազ դե լու հնա րա վո -
րու թյան մեջ: Որևէ երևույ թի վրա ազ դե լու բուն
փաստն ար դեն մատ նան շում է այն, որ այդ
երևույ թը գտնվում է հա մա պա տաս խան սուբ -
յեկ տի տի րա պե տու թյան ո լոր տում: Այդ ա ռու -
մով ար դա րա ցիո րեն նշում էր Վ. Ն. Դուր դե -
նեվս կին՝ «Ի րա վուն քի սուբ յեկ տի և սուբ յեկ տիվ
ի րա վուն քի հաս կա ցու թյուն նե րը կար ծես թե եր -
կու միմ յանց մեջ անխ զե լիո րեն ներ ձուլ ված օ -
ղակ ներ են, և թե պետ ընդ հա նուր ի րա վա կան
տե սու թյան դա սագր քե րում ա ռա ջին հաս կա -
ցու թյու նը սո վո րա բար հա մար վում է նա խաի -
րա վա կան, ո րը նա խոր դում է երկ րոր դին, կա -
րե լի է մտա ծել, որ հա կա ռակ ազ դե ցու թյու նը ոչ
պա կաս ու ժեղ է և հաս կա ցու թյուն նե րի օ ղակ -
նե րի հա կա ռակ դիր քը ոչ պա կաս թույ լատ րե լի
է»17: Հենց այդ պատ ճա ռով Ն. Ի. Մա տու զո վի
կող մից ա ռանձ նաց վող սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի
չա փա նիշ նե րը (սուբ յեկ տին պատ կա նե լը կամ
չպատ կա նե լը, նրա նից կախ ված լի նե լը կամ
չլի նե լը) նպա տա կա հար մար չէ դի տար կել իբրև
միմ յանց հա վա սա րա զոր, քա նի որ դրան ցից
մե կը (պատ կա նե լիու թյուն) բխում է մյու սից
(կախ վա ծու թյուն), իսկ, ա վե լի ճիշտ, մեկն ու -
ղեկ ցում է մյու սին:

Վ. Ն. Պ րո տա սո վը տվյալ կա պակ ցու թյամբ
նկա տում է, որ ե թե չլի նի կոնկ րետ սուբ յեկտ,
ա պա չի կա րե լի խոսք լինել սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քի մա սին, քա նի որ այդ պի սի «ի րա վա հա -
րա բե րու թյունն ըստ բո վան դա կու թյան ոչն չով
չի տար բեր վե լու ի րա վունք նե րի ու պար տա կա -
նու թյուն նե րի վե րա ցա կան կա պից, ո րը նա խա -
տես ված է ի րա վա կան նոր մե րով»18, ուս տի և չի
լի նե լու ի րա վունք սուբ յեկ տիվ ի մաս տով: Մեկ
այլ աշ խա տու թյան մեջ հե ղի նա կը գրում է.
«...սուբ յեկ տիվ ի րա վունքն այս տեղ կոչ վում է
«սուբ յեկ տիվ» մի պարզ պատ ճա ռով` այն մի
բան է, ո րը պատ կա նում է սուբ յեկ տին»19: Սա -
կայն այդ ա մե նից բա ցար ձա կա պես չի հետևում,
որ ի րա վունք նե րով ու պար տա կա նու թյուն նե -
րով օժտ ված` սուբ յեկ տի կեր պա րի միայն առ -
կա յու թյու նը բա վա րար է սուբ յեկ տիվ ի րա վուն -

քի ա ռա ջաց ման մա սին խոսք տա նե լու հա -
մար: Ա վե լի շուտ կարևոր է հենց սուբ յեկ տի եր -
կա կիու թյու նը, իր կող մից իր սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քի ի րա կան օգ տա գոր ծու մը, այլ ոչ թե ի -
րա վա հա րա բե րու թյան մեջ իբրև ստա տիստ
կամ «փայտ յա կուռք» առ կա յու թյու նը: Հենց ի -
րա վա հա րա բե րու թյան դի նա մի կան, դրա կեն -
սու նա կու թյու նը թույլ են տա լիս ա սել, որ գո յու -
թյուն ու նի սուբ յեկտ` իր սուբ յեկ տիվ ի րա վուն -
քով: Դա բա ցար ձա կա պես չի բա ցա ռում այն -
պի սի դեպ քեր, երբ սուբ յեկտն ի րա կա նում չի
ի րա գոր ծում ի րեն պատ կա նող ի րա վուն քը:
Կարևո րը դա չէ, նա պետք է ի րա կան հնա րա -
վո րու թյուն ու նե նա «տի րա պե տել» իր ի րա վուն -
քին, ո րո շել, թե որ հու նի մեջ ուղ ղի իր մոտ առ -
կա հնա րա վո րու թյուն նե րը: Ուս տի հար կա վոր
է ևս մեկ ան գամ նշել, նպա տա կա հար մար չէ
դի տար կել սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի պատ կա նե -
լիու թյու նը սուբ յեկ տին` իբրև հե տաքրք րող կա -
տե գո րիա յի ա ռանձ նաց ման ինք նու րույն չա -
փա նիշ:

Անհ րա ժեշտ է դի տար կել սուբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քի այն պի սի հատ կա նի շը, ինչ պի սին է
սուբ յեկ տից կախ ված լի նե լը: Ի՞նչ են հաս կա -
նում դրա տակ: Վ. Ն. Ւս րո պան յու կը նշում է.
«Սուբ յեկ տին պատ կա նող ի րա վուն քը կոչ վում է
սուբ յեկ տիվ ի րա վունք այն պատ ճա ռով, որ սուբ -
յեկ տի կամ քից է կախ ված, ինչ պես կա ռա վա -
րել այն»20: Ա ռա ջին հա յաց քից այդ սահ մա նու -
մը հի շեց նում է Բ. Վինդ շեյ դի կա մա յին տե սու -
թյու նը: Սա կայն դա այն քան էլ այդ պես չէ: Ժա -
մա նա կա կից ի րա վուն քի տե սու թյու նը դի տար -
կում է կամքն ար դեն ոչ թե իբրև էու թյուն, ոչ թե
սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի լրա ցում, այլ միայն իբրև
գոր ծի քա յին բա ղադ րա մաս: Ե թե նախ կի նում
կամ քը պետք էր սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի` որ -
պես այդ պի սի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյան
հա մար, ա պա այժմ այն դի տարկ վում է գոր ծի -
քա յին դիր քե րից` կամ քը պետք է սուբ յեկ տին
նրա հա մար, որ պես զի գի տակց ված կա մա յին
ո րոշ մամբ ընտ րի վար քագ ծի տար բե րա կը:
Կամքն այս տեղ ոչ թե դի տարկ վում է իբրև սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քի էա կան լրա ցում, այն ան -
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17 Տե՛ս Дурденевский В. Н. Субьективное право и его основное разделение// Правоведение. 1994. № 3: ст. 78-95.
18 Տե՛ս Протасов В. Н. Правоотношение как система. М.: Юридическая литература, 1991: ст. 113.
19 Տե՛ս Протасов В. Н. Что и как регулирует право: учеб, пособие. М.: Юристь., 1995: ст. 5.
20 Տե՛ս Хропанюк В. Н. Теория государства и права: учебник для вузов. М.: Отечество, 1993. ст. 221.
21 Տե՛ս Матузов Н. И. К делению права на обьективное и субьективное // Правоведение. 1971. № 2: ст. 103-111.



հրա ժեշտ է միայն սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի ի րա -
կա նաց ման հա մար: Այդ կա պակ ցու թյամբ Ն.Ի.
Մա տու զո վը նկա տում էր. ««Օբ յեկ տիվ ի րա -
վունք» եզ րույ թը, հետևա բար, նույն պես պա -
տա հա կան չէ, այն ար տա ցո լում է ի րա վուն քի
օբ յեկ տի վու թյու նը, այ սինքն դրա ան կա խու -
թյունն ա ռան ձին ան հա տի կա մար տա հայ տու -
թյու նից»21: Տվ յալ դիր քին են միա նում նաև այլ
գիտ նա կան նե րը, օ րի նակ, Ե.Մ. Խոխ լո վան
գրում է, որ տվյալ տե սա կե տի ճշմար տու թյու նը
«ա մեն օր հաս տա տում է փոր ձը, ի րա կան կյան -
քը»22: «Օգ տա գոր ծել թե չօգ տա գոր ծել սե փա -
կան անձ նա կան ի րա վուն քը,- գրում էր Վ.Ն.
Կուդր յավցևը,- բուն սուբ յեկ տի գործն է»23:

Սա կայն պնդումն այն մա սին, որ սուբ յեկ -
տիվ ի րա վուն քի տար բե րու թյու նը (դրա սուբ -
յեկ տի վու թյու նը) օ բեկ տի վից ա ռա ջի նի կա մա -
յին օգ տա գործ ման մեջ է, մե թո դա բա նո րեն վի -
ճե լի է: Էու թյու նը նրա նում չէ, որ օբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քը չի կա րե լի «օգ տա գոր ծել», այլ նրա -
նում է, որ են թադր վող ի մաս տով դա սկզբուն -
քո րեն չի կա րե լի ա նել: Տվ յալ դեպ քում սուբ յեկ -
տիվ և օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի տա րան ջատ ման
հա մար ա ռա ջարկ վող չա փա նի շե րը (կախ վա -
ծու թյու նը կամ ան կա խու թյու նը կա մար տա հայ -
տու թյու նից, օգ տա գործ ման հնա րա վո րու թյու -
նը), չեն ար տա ցո լում այդ հաս կա ցու թյուն նե րի
փոխ գոր ծու թյան դիա լեկ տի կան: Այդ պի սի մո -
տեց ման պա րա գա յում սկզբից սահ ման վում է
այն հատ կա նի շը, ո րի հի ման վրա անց կաց վե -
լու է եզ րույթ նե րի բա ժա նում, և հե տո միայն
դրա կի րառ ման տի րույ թը՝ սուբ յեկ տիվ ու օ -
բեկ տիվ ի րա վուն քը: Իսկ այն, որ տվյալ չա փա -
նի շը ի մա նենտ կեր պով հա տուկ չէ այդ պի սի
տի րույ թին, ինչ պի սին է օբ յեկ տիվ ի րա վուն քը,
ար դեն ի նկա տի չի առն վում: Դա ա սես թե աս -
ված լի նի, որ եր կա թը տար բեր վում է փայ տից
նրա նով, որ այն փայտ յա չէ: Եր կա թի բնու թագ -
րի հա մար (ոչ-) փայ տայ նու թյան հատ կա նի շը
ներ մու ծե լը նշա նա կում է ան տե սել բուն եր կա -
թի սե փա կան էա կան բնու թագ րե րը և, գլխա -
վո րը, փոր ձել բնու թագ րել երևույ թը դրան ի -
մա նենտ կեր պով ոչ հա տուկ եզ րա բա նու թյան

օգ նու թյամբ, ին չը հա մար ժեք է շաշ կա նե րի լեզ -
վով շախ մա տի հան դի պու մը նկա րագ րե լու փոր -
ձին՝ հիմ նա վո րե լով տվյալ ա րար քը նրա նով,
որ եր կու դեպ քե րում էլ հարկ է լի նում գործ ու -
նե նալ խա ղի հետ: Այս պի սով՝ սուբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քի սուբ յեկ տի վու թյան դուրս բե րումն օբ -
յեկ տի վի հետ հա մադ րե լու մի ջո ցով` կա մա յին
օգ տա գործ ման չա փա նի շի հի ման վրա, վի ճե լի
է թվում:

Վե րոն շալ հե ղի նակ նե րը, բա ցա հայ տե լով
սուբ յեկ տի կամ քից սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի
կախ վա ծու թյու նը՝ այդ պի սի կախ վա ծու թյան
տակ հաս կա նում են նաև հետևյա լը՝ սուբ յեկ -
տի չկապ վա ծու թյու նը վար քագ ծի հստակ ձևե -
րով իր ի րա վուն քի ի րա գործ ման ժա մա նակ:
Ն. Պ. Պրո տա սո վը հետևյալ կերպ էր զար -
գաց նում այս միտ քը. «Ի րա վուն քի (սուբ յեկ -
տիվ ի րա վուն քի)՝ կախ ված է լիա զոր վա ծի կամ -
քից, իսկ պար տա վոր ան ձի կամքն այդ ա ռու -
մով խիստ դե տեր մի նաց ված է»24: Այ սինքն՝
այդ պի սի կար ծի քի հա մա ձայն՝ պար տա վոր
սուբ յեկ տը խիստ շրջա նակ նե րի մեջ է դրված,
ին չը չի կա րե լի ա սել սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի
մա սին՝ Վ. Ն. Պ րո տա սո վի ար տա հայ տու թյու -
նից բխում է, որ ի րա վուն քի սուբ յեկ տի վար -
քա գի ծը խստո րեն չի կար գա վոր վում և կախ -
ված է նրա կամ քից:

Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի՝ իբրև սուբ յեկ տի
կամ քից կախ վա ծի բնու թա գի րը թույլ է տա լիս
բազ մա թիվ հե ղի նակ նե րին բնու թագ րել այդ ի -
րա վունքն իբրև դիս պո զի տիվ:

Ա վան դա բար սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի կա -
ռուց ված քում ա ռանձ նաց նում են ե րեք ի րա վա -
սու թյուն ներ25.

1. Սե փա կան դրա կան գոր ծո ղու թյուն նե -
րի ի րա վունք: Այն են թադ րում է սուբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քի բուն կրո ղի ակ տի վու թյու նը: Ի տար -
բե րու թյուն պա հան ջի ի րա վուն քից՝ տվյալ ի -
րա վա սու թյու նը են թադ րում է «սե փա կան», այլ
ոչ թե «ու րի շի» գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա վունք,

2. Պա հան ջի ի րա վունք (հա կա ռակ կող -
մից իր վրա դրված ի րա վա բա նա կան պար -
տա կա նու թյան կա տար ման կամ պահ պան -
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22 Տե՛ս Хохлова Е. М. Субьективное право и юридическая обязанность в механизме правового регулирования:
дис....канд. юрид. наук. Саратов, 2008: № 61:

23 Տե՛ս Кудрявцев В. Н. Право и поведение. М., 1987: ст. 41.
24 Տե՛ս Протасов В. Н. Что и как регулирует право: учеб, пособие. М.: Юристь, 1995: ст. 5.
25 Տե՛ս Алексеев С. С. Проблемы теории права. В 2 т. Т. 1. Свердловск, 1972. ст. 308.
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ման ի րա վունք): Հե տաքր քիր է տվյալ տե սա -
կան հաս կա ցու թյան է վոլ յու ցիան, «պա հան ջը»
տվյալ դեպ քում նյու թա կան ի րա վուն քի հաս -
կա ցու թյունն է: Իսկ հռո մեա կան ի րա վուն քում,
որ տե ղից փո խառ վել է տվյալ կա ռույ ցը, պա -
հան ջը, ընդ հա կա ռա կը, պատ կե րաց վում էր ոչ
թե նյու թա կան հա մա տեքս տում, այլ ա ռա ջին
հեր թին ըն թա ցա կար գա յին՝ հայ ցա յին ձևե րի
լույ սի ներ քո: Ե թե գո յու թյուն չու ներ հայ ցի հա -
մա պա տաս խան ձևը (action), խոսք չկար  նաև
պա հանջ նե րի մա սին26:

3. Պե տու թյան կող մից պաշտ պա նու թյան
ի րա վունք (հա վակ նու թյուն): Այն են թադ րում է
սուբ յեկ տի մոտ մշտա պես առ կա հնա րա վո րու -
թյուն դի մե լու պե տու թյա նը խախտ ված սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քը պաշտ պա նե լու հա մար: Պե -
տու թյու նը հան դես է գա լիս իբրև սուբ յեկ տիվ
ի րա վուն քի ա պա հով վա ծու թյան ե րաշ խա վոր`
պե տա կան հար կադ րան քի ու ժով: Ընդ ո րում,
այդ ու ժի կի րառ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը կա -
րող է նաև չա ռա ջա նալ` այս տեղ կարևոր է ինք -
նին պաշտ պան վա ծու թյան որակը:
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26 «Դա Բ. Վինդշեյդի ծառայությունն է, որ պահանջի ժամանակակից ըմբռնումը հաղթահարել է հին «հայցային»
սահմանները», ֊ գրում էր Բ. Ռեյնհարդը. Reinhard B. Allgemeiner Teil des Burgerlichen Gesctzbuchs. Hamburg. 2006.
Էջ 120:



ԱՐԱՄ ԹԱՄԱԶՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Արդարադատության պետական խորհրդական, ՀՌՀ իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի
ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՌԱՆՁԻՆ ԴԱԺԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻՎ ԿՈՂՄԻ
ՀԱՏԿԱՆԻՇ

Աշ խա տան քում անդ րա դարձ է կա տար վել հիմ նա հար ցի առն չու թյամբ հայտ նի ի րա վա գետ նե րի կար ծիք նե րին,
ՄԱԿ-ի «Խոշ տան գում նե րի և այլ դա ժան ան մարդ կա յին կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի ու պատ ժի դեմ» կոն վեն -
ցիա յի ի րա վա կար գա վո րում նե րին, ՄԻԵԴ-ի դիր քո րոշ մա նը, ՀՀ և ՌԴ դա տա կան բարձ րա գույն ատ յան նե րի ո րո շում -
նե րին, ՀՀ, ՌԴ և այլ երկր նե րի քրեա կան օ րենսգր քե րով տրված ի րա վա կար գա վո րում նե րին՝ նպա տակ ու նե նա լով
վեր հա նել ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյան ո րակ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին առնչ վող հիմ -
նախն դիր նե րը: 

Մաս նա վո րա պես, հե ղի նակ նե րը քննարկ ման ա ռար կա են դարձ րել ինչ պես «Խոշ տան գում նե րի և այլ դա ժան, ան -
մարդ կա յին կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի ու պատ ժի դեմ» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա յում ամ րագր ված «խոշ տան գում»
հաս կա ցու թյան ա ռար կա յա կան, ի մաս տա յին բո վան դա կու թյու նը, այն պես էլ ՀՀ և ՌԴ քրեա կան օ րենսգր քե րում դրանց
ամ րագ րում նե րը, այդ թվում՝«խոշ տան գում» և «ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լը»
վեր տա ռու թյամբ հոդ ված նե րում ամ րագր ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ հատ կա նիշ նե րը և այդ -
պի սիք քննար կել որ պես ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյան օբ յեկ տիվ կող մի հատ կա նիշ ներ, ա նե լով
օ րենսդ րու թյան կա տա րե լա գործ մանն ուղղ ված գի տա կան նո րույթ պա րու նա կող մի շարք ար ժե քա վոր ա ռա ջար կու -
թյուն ներ, հետևու թյուն ներ և եզ րա կա ցու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես, նկա տե լով, որ խոշ տան գումն ըն կալ վել և ըն կալ -
վում է շատ ա վե լի լայն և խորն ի մաս տով, քան հա տուկ սուբ յեկ տի կող մից այն թույլ տա լու կոն վեն ցիոն և քրեա կան օ -
րենսգր քում ամ րագր ված սահ մա նա փակ դեպ քե րը, հե ղի նակ նե րը եզ րա հան գել են, որ խո շանգ ման հաս կա ցու թյան
մեջ ա ռաջ նա յի նը ոչ թե հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտն է կամ նպա տա կը, այլ՝ ա րար քը, նրա բնույ թը, հան գա մանք -
նե րը, կա տար ման ե ղա նա կը: Հետևա բար, ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լը
կոնկ րետ ե ղա նա կով և կոնկ րետ ի րա վի ճա կում օբ յեկ տիվ կող մից իր մեջ կրում է խոշ տանգ ման հատ կա նիշ, ան -
կախ հոդ վա ծի վեր տա ռու թյու նից, այն քրեա կան օ րենսգր քի այս կամ այն գլխում կամ հոդ վա ծում ամ րագր ված լի -
նե լուց և կոնկ րետ դեպ քում իր մեջ կրում է ա ռան ձին դա ժա նու թյան դրսևո րում և ո րի պայ ման նե րում կա տար ված
սպա նու թյու նը են թա կա է ո րակ ման որ պես ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն:

Բա նա լի բա ռեր. սպա նու թյուն, ա ռան ձին դա ժա նու թյուն, խոշ տան գում, ա նար գանք, տան ջանք, տա ռա պանք,
ծաղ րու ծա նակ, սա դիզմ, դիա կի ոչն չա ցում, մաս նա տում:
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Доктор юридических наук

ПЫТКА - КАК ПРИЗНАК ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ

В работе обращались к мнениям известных юристов по поводу проблемы, правовым регулированиям “Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания” ООН,
позиции ЕСПЧ, постановлениям высших судебных инстанций РА, РФ и других стран, правовым регулированиям,
представленным уголовными кодексами РА, РФ и других стран в целях выявления проблем, касающихся особенностей
квалификации убийства, совершенного с особой жестокостью.

В частности, авторы сделали предметом рассмотрения как предметное, смысловое содержание понятия “пытка”,
закрепленного в “Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-
ращения и наказания” ООН, так и их закрепления в уголовных кодексах РА и РФ, в том числе объективные и
субъективные признаки преступлений, закрепленных в статьях под заголовками “пытка” и “причинение сильной фи-
зической боли или сильного душевного страдания”, и рассмотрели таковые как признаки объективной стороны
убийства, совершенного с особой жестокостью, сделав ряд направленных на совершенствование законодательства
ценных предложений, выводов и заключений, содержащих научную новизну, в частности, отметив, что пытка воспри-
нималась и воспринимается в намного более широком и глубоком смысле, чем ограниченные случаи его допущения
особым субъектом, закрепленные в конвенциях и уголовных кодексах, авторы пришли к выводу, что в понятии
пытка главным является не субъект или цель, а деяние, его характер, обстоятельства, способ совершения.
Следовательно, причинение сильной физической боли или сильного душевного страдания конкретным способом
и в конкретной ситуации с объективной стороны включает в себя признак пытки, вне зависимости от заголовка
статьи, его закрепления в той или иной главе или статье уголовного кодекса и в конкретном случае несет в себе
проявление особой жестокости, и убийство, совершенное в условиях такового, подлежит квалификации как
убийство, совершенное с особой жесткостью.

Ключевые слова: убийство, особая жестокость, пытка, надругательство, мучение, страдание, издевательство,
садизм, уничтожение, расчленение трупа.
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REGARDING THE ARTICLE TITLED “TORTURE AS A SIGN OF THE OBJECTIVE SIDE OF A MURDER COMMITTED
WITH PARTICULAR CRUELTY”

In the work, the opinions of well-known lawyers on the problem, the legal regulations of the “Convention against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment and Punishment” of the UN, the position of the ECHR, the
decisions of the highest courts of the RA, the Russian Federation and other countries, the legal regulations presented by the
criminal codes of the RA, the Russian Federation and other countries in order to identify the problems concerning the char-
acteristics of the qualification of a murder committed with particular cruelty.

In particular, the authors considered both the substantive, semantic content of the concept of “torture”, enshrined in
the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, and their
consolidation in the criminal codes of the Republic of Armenia and the Russian Federation, including objective and
subjective signs of crimes enshrined in the articles under the headings “torture” and “infliction of severe physical pain or
severe mental suffering”, and considered these as signs of the objective side of the murder committed with extreme cruelty,
having made a number of valuable proposals aimed at improving legislation, conclusions and conclusions containing
scientific novelty, in particular, noting that torture was perceived and is perceived in a much broader and deeper sense than
the limited cases of its admission by a special subject enshrined in conventions and criminal codes, the authors concluded
that in the concept of torture, the main is not a subject or a goal, but an act, its nature, circumstances, and method of
commission. Consequently, the infliction of severe physical pain or severe mental suffering in a specific way and in a specific
situation from the objective side includes a sign of torture, regardless of the title of the article, its consolidation in a
particular chapter or article of the criminal Code and in a particular case carries a manifestation of particular cruelty, and
murder committed under such conditions, is subject to qualification as a murder committed with particular cruelty.

Keywords: murder, particular cruelty, torture, abuse, torment, suffering, mockery, sadism, destruction, dismemberment
of a corpse.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐՄԵՆ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարանի իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի 
քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության ամբիոնի դոցենտ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

ԷՔՍՏՐԵՄԻԶՄԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հոդ վա ծում հե ղի նակն անդ րա դառ նում է էքստ րե միզ մի (ծայ րա հե ղա կա նու թյան) հաս կա ցու թյա նը՝ այն բնո րո շե -
լով որ պես հա մընդ հա նուր ճա նա չում գտած ստան դարտ նե րից կամ նոր մա նե րից զգա լիո րեն շեղ վող գոր ծու նեու թյուն:
Այդ «նոր մա նե րը» կամ «ստան դարտ նե րը» ամ րագր վել են մի ջազ գա յին մի շարք ի րա վա կան փաս տաթղ թե րում ( Մար -
դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կագ րում, Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա -
յին դաշ նագ րում և այլն), բնա կա նա բար, նե րառ վել նաև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նում: 

Անդ րա դառ նա լով էքստ րե միզ մի հա մար ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան խնդրին՝ հե ղի նա կը գտնում
է, որ ՀՀ օ րենս դի րը, ի տար բե րու թյուն ԱՊՀ մի շարք երկր նե րի, չի օգ տա գոր ծել վար չաի րա վա կան ներ գոր ծու թյան
հնա րա վո րու թյու նը, ա պա վի նե լով միայն քրեաի րա վա կան գոր ծի քա կազ մին, ին չը թույլ չի տվել լիար ժեք և հա մա -
կարգ ված օգ տա գոր ծել ծայ րա հե ղա կա նու թյան դեմ պայ քա րում ի րա վա կան պրե վեն ցիա յի ողջ պո տեն ցիա լը։ ՀՀ
քրեա կան գոր ծող օ րենսգր քում ծայ րա հե ղա կա նու թյան հան ցա վոր դրսևո րում նե րը ամ րագր վել են ե րեք ձևով՝ 

ա/ նա խա տես վել են ա ռան ձին 7 հան ցա կազ մե րի դիս պո զի ցիա նե րում, ո րոն ցում ուղ ղա կիո րեն մատ նանշ վում
են ծայ րա հե ղա կան դրսևո րում նե րը,

բ/ նա խա տես վել են ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 63 հոդ վա ծում որ պես պա տաս խա նատ վու թյու նը և պա տի ժը ծան -
րաց նող հան գա մանք ներ՝ հան ցան քի կա տա րու մը ազ գա յին, ռա սա յա կան կամ կրո նա կան ա տե լու թյան, կրո նա կան
մո լե ռան դու թյան և այլ ան ձանց ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վրե ժի շար ժա ռիթ նե րով, 

գ/ ազ գա յին, ռա սա յա կան կամ կրո նա կան ա տե լու թյան, կրո նա կան մո լե ռան դու թյան շար ժա ռիթ նե րը ևս 6 հան -
ցա կազ մե րում նա խա տես վել են որ պես ո րակ յալ հատ կա նիշ ներ:

Հաշ վի առ նե լով ծայ րա հե ղա կա նու թյան ներ կա յիս կազ մա կերպ վա ծու թյու նը, հա մա կարգ վա ծու թյու նը՝ հե ղի -
նակն ա ռա ջար կում է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի հա տուկ մա սում նա խա տե սել ա ռան ձին հոդ ված՝ ծայ րա հե ղա կան գոր -
ծու նեու թյան ա ռա վել վտան գա վոր տե սակ նե րի կազ մա կերպ ման և ղե կա վար ման հա մար։ Բա ցի այդ, հե ղի նա կը
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գտնում է, որ վա ղուց է հա սու նա ցել «Ծայ րա հե ղա կա նու թյան դեմ պայ քա րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի և դրա նից բխող են -
թաօ րենսդ րա կան ի րա վա կան ակ տե րի ըն դուն ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, ին չի բա ցա կա յու թյու նը ներ կա յումս լուրջ
խո չըն դոտ է այս բա ցա սա կան երևույ թի քրեա բա նա կան կան խար գել ման աշ խա տանք նե րը Հա յաս տա նում պատ շաճ
կեր պով կազ մա կեր պե լու հա մար։ Նշ ված օ րենսդ րու թյու նը, թերևս, կսահ մա ներ ոչ միայն ծայ րա հե ղա կան գոր ծու -
նեու թյան բնո րո շու մը, նա խա կան խիչ մի ջո ցա ռում նե րի շրջա նա կը, այլև դրանք ի րա կա նաց նող և վե րահս կող սուբ -
յեկտ նե րի գոր ծա ռույթ նե րը, ծայ րա հե ղա կան ուղղ վա ծու թյուն ու նե ցող այս կամ այն կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նեու -
թյան կա սեց ման ըն թա ցա կար գը և այլ ի րա վա կար գա վո րում ներ։

Բա նա լի բա ռեր. Էքստ րե միզմ, խտրա կա նու թյուն, նա ցիո նա լիզմ, նա ցիզմ, ֆա շիզմ, քսե նո ֆո բիա, էթ նո ֆո բիա,
սե պա րա տիզմ, ռա դի կա լիզմ, ֆուն դա մեն տա լիզմ, ա հա բեկ րու թյուն, ցե ղաս պա նու թյուն:

АРМЕН ГУКАСЯН
Доцент Кафедры уголовного права и уголовного процесса Института Права и
политики Российско-Армянского (Славянского) университета, кандидат юридических наук, доцент

ПОНЯТИЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ С НИМ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

В статье автор обращается к понятию экстремизм, характеризуя его как деятельность, существенно отклоняющаяся
от общепризнанных стандартов или норм. Эти «нормы» или «стандарты» закреплены в ряде международно-правовых
документов (Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах и др.,
разумеется, включены также в Конституцию РА.

Касаясь проблемы юридической ответственности за экстремизм, автор полагает, что законодатель РА, в отличие
от ряда стран СНГ, не использовал возможность административно-правового воздействия, опираясь только на
инструментарий уголовного права, что, в свою очередь, не позволил полноценно и системно использовать весь
потенциал правовой превенции в борьбе с экстремизмом. В Уголовном кодексе РА уголовные проявления экстремизма
закреплены в трех формах:

а) предусмотрены в диспозициях 7 составов преступлений, в которых прямо описаны экстремистские проявления;
б) предусмотрены в статье 63 Уголовного кодекса РА как отягчающие ответственность и наказание обстоятельства:

совершение преступления по мотивам национальной, расовой или религиозной ненависти, религиозного фанатизма,
из мести за правомерные действия других лиц;

в) мотивы национальной, расовой или религиозной ненависти, религиозного фанатизма рассмотрены как
квалифицирующие признаки в еще 6 составах преступлений.

Учитывая организованность и системность проявления современного экстремизма, автор предлагает предусмотреть
в особенной части Уголовного кодекса РА отдельную статью, касающуюся организации и ведения наиболее опасных видов
экстремистской деятельности. Кроме того, по мнению автора, давно назрела необходимость принятия Закона РА «О про-
тиводействии экстремизму» и соответствующих подзаконных актов, отсутствие которых в настоящее время является
серьезным препятствием для должной организации криминологической профилактики этого негативного явления в
Армении. Данное законодательство, пожалуй, определяло бы не только понятие экстремистской деятельности, рамки
превентивных мер, но и функции субъектов, осуществляющих и контролирующих эту деятельность, порядок приостановления
деятельности той или иной организации экстремистской направленности, и другие правовые регламентации.

Ключевые слова: Экстремизм, дискриминация, национализм, нацизм, фашизм, ксенофобия, этнофобия,
сепаратизм, радикализм, фундаментализм, терроризм, геноцид

ARMEN GHUKASYAN
Associate professor, PhD in Law at the Chair of Criminal Law and Criminal Procedure
of the institution of Law and Political Sciences of Russian-Armenian (Slavonic) university

THE CONCEPT OF EXTREMISM AND LEGAL MECHANISMS TO COMBAT IT IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

In the article, the author refers to the concept of extremism, defining it as an activity that deviates significantly from
universally recognized standards or norms. These “norms” or “standards” are enshrined in several international legal
documents (the Universal Declaration of Human Rights, the International Convention on Civil Law and Political Rights, etc.)
and, of course, they are included in the Constitution of RA.

Referring to the legal liability of extremism, the author considers that the legislator of RA, unlike several CIS countries,
has not used opportunity of administrative-legal influence, relying on the criminal-legal tools, which did not allow to use the
whole potential of countering extremism. Moreover, the criminal manifestations of extremism are fixed in the acting Criminal
Code of RA in three ways:

a. It has been foreseen in 7 crime dispositions where extremist manifestations are pointed out,
b. It has been foreseen liability and aggravating circumstances in the article 63 of Criminal Code of RA: crime is

committed with a motivation of revenge for national, racial or religious hatred, religious fanaticism and lawful actions of
other persons.

c. The motives of national, racial or religious hatred, religious fanaticism are envisaged as qualitative feature in the
mentioned above 6 crime dispositions.
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Taking into account the organization and coordination of extremism, the author suggests to envisage a separate article
in the special part of the Criminal Code of RA for the organization and management of the most dangerous types of
extremist activities. In addition, the author considers that it has grown the need to adopt the RA Law on Combating
Extremism and its by-laws, the absence of which is currently a serious obstacle to the proper organization of crime
prevention of this negative phenomenon in Armenia. The mentioned legislation, unfortunately, would define not only the
definition of extremist activity, the scope of preventive measures, but also the functions of the entities carrying out the
control above it, the procedure of suspension of the activity of the organization with extremist orientation, and other legal
regulations.

Keywords: Extremism, discrimination, nationalism, nazism, fascism, xenophobia, separatism, radicalism, fundamentalism,
terrorism, genocide
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

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

ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ և ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հոդ վա ծը նվիր ված է հանձն ման ինս տի տու տի նպա տա կի և պատ մա կան զար գաց ման բա ցա հայտ մա նը։ Դ րա -
նում քննարկ վում են հանձն ման հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մե րի ձևա վոր ման, սկզբնա կան շրջա նում
տար բեր պայ մա նա գե րի մաս կազ մե լու և ժա մա նա կի ըն թաց քում ա ռան ձին, միայն հանձն ման հա րա բե րու թյուն նե րը
կար գա վո րող պայ մա նա գե րի վե րած վե լու հար ցեր։

Հոդ վա ծում քննարկ վում և զու գա հեռ ներ են անց կաց վում նաև արդ յուն քով ի րար մոտ, սա կայն ինչ պես ի րա վա -
կան կար գա վո րում նե րով, այն պես էլ նպա տա կով ի րա րից տար բեր վող ինս տի տուտ նե րի միջև։ Հոդ վա ծում քննարկ -
ման առ կա են դարձ ված նաև այն սկզբունք նե րը, ո րոն ցով պե տու թյուն նե րը ա ռաջ նորդ վում են տվյալ ըն թա ցա կարգն
ի րա կա նաց նե լիս։

Բա նա լի բա ռեր. հանձ նում, ար տաք սում, առևան գում, քա ղա քա կան բնույ թի հա ցա գոր ծու թյուն ներ, ձեր բա կալ -
ման եվ րո պա կան ո րո շում, չվե րա դարձ նե լիու թյուն և այլն։

ГАЯНЕ МЕЛИКЯН
Прокурор управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РА,
аспирант кафедры уголовного процесса и криманалистики юридического факультета ЕГУ

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И OСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНСТИТУТА ВЫДАЧИ

Статья посвящена раскрытию назначения и исторического развития института выдачи. В ней рассматриваются
вопросы формирования норм, регулирующих отношения выдачи, вопросы вхождения в начальный период в разные
договоры и превращения со временем в отдельные договоры, регулирующие исключительно отношения выдачи.

В статье рассматриваются и проводятся параллели также между институтами, которые близки друг к другу по ре-
зультатам, однако отличаются друг от друга как по правовому регулированию, так и по назначению. В статье рассмат-
риваются также принципы, которыми руководствуются государства при осуществлении данной процедуры.

Ключевые слова: выдача, высылка, похищение, политические преступления, европейская санкция на арест,
невозвратность и т. д.

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 and criminalistics of YSU Faculty of Law

HISTORICAL DEVELOPMENT AND BASIC PRINCIPLES OF THE INSTITUTION OF EXTRADITION

The article is devoted to the disclosure of the purpose and historical development of the institution of extradition. It
deals with the issues on the formation of the norms regulating the extradition relations, the issues of an entry into different
contracts in the initial period and transformation during the time into separate contracts regulating exclusively the
extradition relations.

The article also considers and draws parallels between the institutions that are close to each other in terms of results,
but differ from each other both on the legal regulation and on the purpose. The article also discusses the principles with
which the states are guided during the implementation of the given procedure.

Keywords: extradition, expulsion, kidnapping, political crimes, European arrest sanction, irreversibility, etc.
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ՍԵՐ ԳԵՅ ԲԵՐ ԲԵՐ ՅԱՆ
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի շրջանավարտ

ԽՈՍՏ ՄԱՆ ԷՍ ՏՈ ՊԵԼ ՍԿԶԲՈՒՆ ՔԻ ԷՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻ ՐԸ

Հոդվածի նպատակն է քրեադատավարական հարթու թյունում բացահայտել խաբեու թյան, մասնավորապես
խոստման ձևով խաբեու թյան ՝ որպես տակտիկական (մարտավարական) հնարքի էու թյունը: Իրավունքի և բարոյա-
կանու թյան փոխհարաբերու թյան խնդիրը եղել և մնում է գիտական   գրականու թյան մեջ ամենակարևոր և վիճահա-
րույցներից մեկը։ Այն առավել ակնհայտ է դառնում քրեադատավարական հարթու թյունում, որտեղ մասնավոր և հան-
րային շահերի բախումն ունի հատուկ էթիկական կողմ, քանի որ քննչական գործողությունների ընթացքում հավաս-
տի տեղեկու թյուններ ստանալու խնդիրը երբեմն չափազանց դժվար է լինում։ Սույն հոդվածում կքննարկվի խոստման
ձևով խաբեու թյունը՝ որպես տակտիկական (մարտավարական) միջոց, դրա հնարավոր ձևերը, առանձնահատկու -
թյունները և թույլատրելիու թյան սահմանները, կկատարվի համեմատական վերլուծու թյուն ներպետական և արտա-
սահմանյան երկրների օրենսդրու թյան և դրա կիրառման միջև, ինչպես նաև կքննարկվի խնդրի լուծման հնարավոր
տարբերակները: Հոդվածի հիմնական խնդիրներն են՝ վերլուծել վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից խոստման
ձևով կիրառվող խաբեու թյունը և դրա հնարավոր դրսևորումները տակտիկական (մարտավարական) տեսանկյունից:

Հեղինակը եզրակացնում է նաև, որ վարույթ իրականացնող մարմինը պետք է կաշկանդված լինի իր խոստում-
ներով, քանզի այդ խոստումների վրա օբյեկտիվորեն կարող է հիմնվել կասկածյալը, մեղադրյալը և ապավինելով այդ
խոստումների բարենպաստ արդյունքներին՝ կարող է տալ խոստովանական ցուցմունք:

Բա նա լի բա ռեր. տակտիկա, բարոյականու թյուն, խաբեու թյուն, էստոպել, խոստում, կեղծ խոստում, խոստման
էստոպել, դատախազական խոստում:

СЕРГЕЙ БЕРБЕРЯН
Выпускник юридического факультета Французского университета в Армении

СУТЬ ЭСТОППЕЛНОГО ПРИНЦИПА ПО ОБЕЩАНИЮ И ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Цель этой статьи заключается в том, чтобы раскрыть суть обмана как тактического метода в системе уголовного
правосудия.

Вопрос о взаимосвязи между правом и моралью остается одним из наиболее спорных в научной литературе. Это
становится более очевидным в системе уголовного правосудия, где конфликт интересов частного и государственного
секторов имеет особый этический аспект, поскольку задача получения надежной информации в ходе следственных действий
иногда чрезвычайно трудна. В этой статье будет рассмотрена ложь/обман в ходе досудебного разбирательства в качестве
тактического метода, его возможные формы, особенности и пределы допустимости, сравнительный анализ внутреннего и
иностранного законодательства, его применение и возможные решения проблемы. В этой статье рассматривается вопрос об
эстоппеле на основании обещания, рассматриваются его основные проявления и пределы допустимости.

Основными задачами данной статьи является анализ обмана, используемого органами прокуратуры, его
возможных проявлений с тактической точки зрения.

Автор приходит к выводу о том, что прокуратура должна сдерживаться своими обещаниями, поскольку
подозреваемый может объективно полагаться на эти обещания, а обвиняемый, полагаясь на положительные результаты
этих обещаний, может давать признательные показания 

Ключевые слова: тактика, мораль, обман, обещание, ложное обещание, эстоппель, эстоппель по обещанию,
прокурорское обещание.

SERGEY BERBERYAN
Graduate of the Faculty of Law of the French University in Armenia

THE NATURE OF PROMISSORY ESTOPPEL AND IT՛S MAIN CHARACTERISTICS

The purpose of this article is to reveal the essence of deception as a tactical method in the criminal justice system. 
The issue of the relationship between law and morality has remained one of the most controversial in the scientific

literature. It becomes more apparent in the criminal justice system, where the conflict of private-public interests has a special
ethical aspect, as the task of obtaining reliable information during investigative actions is sometimes extremely difficult. This
article will discuss the lie/deception in pre-trial proceedings as a tactical method, its possible forms, features, and limits of
permissibility, a comparative analysis of domestic and foreign legislation, its application, and possible solutions to the problem.

This article addresses the promissory estoppel, examines its main manifestations, and the limits of permissibility.
The main tasks of the article are to analyze the deception used by the prosecuting authority, its possible manifestations

from a tactical point of view.The author concludes that the prosecuting authority should be constrained by its promises, as
the suspect can objectively rely on those promises, and the accused, relying on the favorable results of those promises, can
give a confessional statement.

Keywords: tactics, morality, deception,promise, false promise, estoppel,promissory estoppel, promissory estoppel of
a prosecutor.
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ՍԻՄՈՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
Ժան Մուլեն Լիոն 3 համալսարանի իրավագիտության դոկտոր,
Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի հետազոտող

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ,
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյունն անհ նար է պատ կե րաց նել ա ռանց անձ նա կան տվյալ նե րի մշակ ման։ Նկա -
տի ու նե նա լով վեր ջին նե րիս կարևո րու թյու նը թվա յին տնտե սու թյան հա մար, ինչ պես նաև անձ նա կան տվյալ նե րին
սպառն ցող վտանգ նե րը թվայ նաց ման ժա մա նա կաշր ջա նում, ի րա վուն քը պետք է նա խա տե սի անձ նա կան տվյալ նե րի
մշակ ման անվ տան գու թյան ա պա հով ման արդ յու նա վետ մե խա նիզմ ներ։ 

Հաշ վի առ նե լով վե րոնշ յալ պրակ տիկ մար տահ րա վեր նե րը, ինչ պես նաև հայ րե նա կան ի րա վուն քում քննարկ վող
թե մա յի վե րա բեր յալ ու սում նա սի րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը՝ սույն հոդ վա ծը նպա տակ է հե տապն դում, նախևա -
ռաջ, պար զել տվյալ նե րի մշակ ման անվ տան գու թյան հաս կա ցու թյու նը և նշա նա կու թյու նը։ Այ նու հետև, հոդ վա ծը կոչ -
ված է բա ցա հայ տե լու թե ինչ պի սի խնդիր ներ է ա ռա ջաց նում ՀՀ–ում ներ կա ի րա վա կար գա վո րու մը քննարկ վող ո լոր -
տում, և ո րոնք են այդ խնդիր նե րի հնա րա վոր լու ծում նե րը։ 

Բա նա լի բա ռեր. անձ նա կան տվյալ, թվա յին տնտե սու թյուն, անվ տան գու թյուն, տվյալ ներ մշա կող, «փա փուկ ի -
րա վունք», GDPR

СИМОН СИМОНЯН
Доктор юридических наук Университета Жан Мулен Лион 3
Научный сотрудник Французского университета в Армении

ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Невозможно представить современное общество без обработки персональных данных. Учитывая важность
последних для цифровой экономики, а также опасности существующие для персональных данных в цифровую эпоху,
законодательством должны быть предусмотрены эффективные механизмы обеспечения безопасности обработки пер-
сональных данных.

Принимая во внимание вышеуказанные практические вызовы, а также недостаточность исследования обсуждаемой
темы в отечественном праве, данная статья имеет целью, прежде всего, уточнить понятие и правовое значение
безопасности обработки персональных данных. Следующей задачей статьи является выявление проблем существующих
в действующем правовом регулировании в Республике Армения в рассматриваемой сфере, а также возможные
решения этих проблем.

Ключевые слова: персональные данные, цифровая экономика, безопасность, оператор, «мягкое право», GDPR

SIMON SIMONYAN
PhD in Law
Researcher at French University in Armenia

DEFINITION, ESSENCE AND LEGAL CHALLENGES OF SECURITY OF PERSONAL DATA PROCESSING 

It is impossible to imagine modern society without processing of personal data. Given the importance of the latter for
the digital economy, as well as the risks for the personal data during the digital age, the law should provide effective
mechanisms to ensure the security of personal data processing.

Taking into account the above-mentioned practical challenges, as well as the lack of research on the mentioned topic
discussed in domestic law, this article aims, first of all, to clarify the definition and the legal essence of data processing
security. Then, the next task of the article is to reveal the problems existing in the current legal regulation in the Republic of
Armenia in the sphere under discussion, and how these problems could be resolved.

Keywords: personal data, digital economy, data security, data processor, soft law, GDPR.
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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 ՊԱՇՏՊՆՎԵԼՈՒ
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.
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ԶԱ ՎԵՆ ՍՄ ԲԱՏ ՅԱՆ
Եվ րո պա կան հա մալ սա րա նի հայ ցորդ

ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ՄԱՐՄ ՆԻ ԿՈՂ ՄԻՑ ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ԱԿ ՏԻ ԿՐԿՆԱ ԿԻ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒ ՄԸ ՈՐ ՊԵՍ 
ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ԲՈ ՂՈ ՔԻ ՔՆՆՈՒ ԹՅԱՆ ՏԱՐՐ 

Սույն հոդ վա ծում հան գա մա նո րեն քննարկ վում են վար չա կան մարմ նի կող մից վար չա կան ակ տի կրկնա կի ու սում -
նա սի րու մը որ պես վար չա կան բո ղո քի քննու թյան տարր: Ա ռար կա յա պես քննարկ վում են նաև գործն ի պաշ տո նե քննե -
լու սկզբուն քը վար չա կան բո ղո քի քննու թյան հա մա տեքս տում, վար չա կան մարմ նի կաշ կանդ վա ծու թյու նը վար չա կան
բո ղո քով: Հոդ վա ծում քննարկ վել են նաև այլ երկր նե րի տվյալ ո լոր տը կար գա վո րող ի րա վա կան կա գա վո րում նե րը:

Սույն հոդ վա ծի հե տա զո տու թյան օբ յեկ տը վար չա կան մարմ նի կող մից վար չա կան բո ղո քի հի ման վրա վար չա -
կան ակ տի կրկնա կի ու սում նա սիր ման ո լոր տում ա ռաջ ե կող ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներն են:

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

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, «Վար չա կան վա րույ թի մա սին մա սին» ԳԴՀ օ րեն քը, ՖՀ Վար չա կան ար -
դա րա դա տու թյան օ րենս գիր քը և ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը:

Կա տար ված հե տա զո տու թյան հի ման վրա վեր են հան վել հիմ նա հար ցեր, ա ռա ջարկ վել դրանց լու ծում նե րը
տար բեր տե սա գործ նա կան ի րա վի ճակ նե րում, մաս նա վո րա պես՝ այն դեպ քում, երբ գեր մա նա կան մո դե լը ա ռա վել ակ -
տիվ ստուգ ման գոր ծա ռույ թը դնում է վար չա կան վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող սուբ յեկ տի վրա, նրան պար տադ -
րե լով գործն քննել ի պաշ տո նե, ան կախ դրա հա մար կոնկ րետ հիմ քի առ կա յու թյու նից կամ բա ցա կա յու թյու նից, ա պա
ֆրան սիա կան մո դե լում վար չա կան հե տա գա վե րահս կո ղու թյու նը ի րա կա նաց վում է միայն այն այն դեպ քում, երբ բո -
ղո քա բե րը հաս տա տում է վե րոգր յալ հի մե րից որևէ մե կի առ կա յու թյու նը:

Վե րոգր յալ ի րա վա կան մո տե ցում ներն, ըստ մեր գնա հատ ման թե կուզ և հա ջող ված են, սա կայն էու թյան մեջ ու -
նեն նաև ի րենց թե րու թյուն նե րը, ուս տի այդ մո տե ցում նե րից յու րա քանչ յու րից հարկ է քա ղել դրա կան կող մեր՝ մեկ
ընդ հան րա կան հա ջող ված մո դել ստա նա լու և այն Հա յաս տան յան ի րա կա նու թյա նը տե ղայ նաց նե լու հա մար:

Վե րոգր յալ խնդիր նե րից և ի րա վա կան կա զուս նե րից խու սա փե լու հա մար, ամ փո փե լով սույն հոդ վա ծում նկա -
րագր ված խնդիր նե րը՝ հարկ ենք հա մա րում ա րա ձա նագ րել, որ անհ րա ժեշտ է օ րենսդ րա կան հա մա պա տաս խան ամ -
րագ րում կա տա րել, առ այն, որ վար չա կան մար մի նը՝ վար չա կան բո ղո քի առ կա յու թյան դեպ քում, վար չա կան ակ տի ի -
րա վա չա փու թյու նը պետք է ստու գի ամ բողջ ծա վա լով՝ չսահ մա նա փակ վե լով միայն վար չա կան բո ղո քում նշված հիմ -
նա վո րում նե րով: 

Բա նա լի բա ռեր. վար չա կան ակտ, վար չա կան բո ղոք, վե րա նա յում, ի րա վա չա փու թյուն, օրենք:

ЗАВЕН СМБАТЯН
Соискатель Европейского университета

ПОВТОРНОЕ РАССМОТРЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО АКТА АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОРГАНОМ КАК ЭЛЕМЕНТ
РАССМОТРЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЖАЛОБЫ

В данной статье подробно рассматривается пересмотр административного акта административным органом как
элемент рассмотрения административной жалобы. Предметно обсуждаются принцип формального рассмотрения дела
в контексте рассмотрения административной жалобы, скованность административного органа административной
жалобой. В статье также рассматриваются правовые положения, регулирующие эту область в других странах.

Предметом настоящей статьи являются правоотношения, возникающие в сфере пересмотра административного
акта на основании административной жалобы административного органа.

Предметом данной статьи являются вопросы, вытекающие из нормативных правовых актов, 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 мето-
ды.

Правовую основу исследования составляют Конституция РА, Закон РА «Об основах администрирования и адми-
нистративном производстве», решения Кассационного суда РА, Закон Федеративной Республики Германия «Об адми-
нистративном производстве», Кодекс Административной юстиции Французской Республики, решения Кассационного
суда Республики Армения.

На основе исследования подняты вопросы, предложены их решения в различных теоретико-практических
ситуациях, в частности, если немецкая модель возлагает на субъект административного контроля функцию более
активного контроля, вынуждая его формально рассматривать дело независимо от наличия или отсутствия конкретного
основания, то в французской модели дальнейший административный контроль осуществляется только в том случае,
если заявитель подтверждает наличие одного из вышеуказанных оснований.
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По нашему мнению, хотя вышеупомянутые правовые подходы успешны, но, по сути, они также имеют свои не-
достатки, поэтому необходимо использовать положительные стороны каждого из этих подходов, чтобы получить
общую успешную модель, чтобы локализовать ее в армянскую действительность.

Во избежание вышеперечисленных проблем, резюмируя проблемы, описанные в этой статье, считаем необходимым
констатировать, что требуется установить соответствующее законодательное закрепление о том, что в случае подачи
административной жалобы административный орган должен проверить законность административного акта в полном
объеме, не ограничиваясь основаниями, указанными в административной жалобе.

Ключевые слова: административный акт, административная жалоба, рассмотрение, законность, закон.

ZAVEN SMBATYAN
Applicant of the European University 

RE-EXAMINATION BY AN ADMINISTRATIVE BODY OF AN ADMINISTRATIVE ACT AS AN ELEMENT 
OF CONSIDERATION OF AN ADMINISTRATIVE PROTEST

This article discusses in detail the re-examination of the administrative act by the administrative body as an element of
the examination of the administrative complaint. The principle of formal examination of the case in the context of the
examination of the administrative complaint, the constraint of the administrative body with the administrative complaint are
discussed objectively. The article also discusses the legal regulatory provisions in this area in other countries.

The object of this article is the legal relations arising in the field of re-examination of the administrative act on the basis
of an administrative complaint by the administrative body.

The subject of this article is the issues arising from the legal regulations aimed at 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”, the Law of the Federal Republic of Germany “On Administrative
Proceedings”, the Code of Administrative Justice of the French Republic, decisions of Court of Cassation of the Republic of
Armenia.

Based on the research, issues were raised, their solutions were proposed in various theoretical and practical situations,
in particular, when the German model puts the function of more active control on the subject of administrative control,
forcing him to formally examine the case, regardless of the existence or absence of a specific basis, in the French model,
further administrative control is exercised only if the appellant confirms the existence of any of the above grounds.

In our opinion, the above-mentioned legal approaches are successful, but in essence they also have their shortcomings,
so it is necessary to reap the positive aspects of each of these approaches in order to get a general successful model in order
to localize it in the armenian reality.

In order to avoid the above-mentioned problems, summarizing the problems described in this article, we consider it
necessary to state that it is required a corresponding legislative fixation, that in case of an administrative complaint, the
administrative body must verify the legality of the administrative act in full, not limited to the grounds specified in the
administrative complaint.

Keywords: administrative act, administrative complaint, examination, legality, law.
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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 բա խում և այլն: 
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ЖОРА ДЖАНГИРЯН 
Доктор юридических наук, профессор

ПРАВОВАЯ НАУЧНАЯ ОЦЕНКА КОНСТИТУЦИОННОСТИ РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РА ОТ 26 МАРТА 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.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՆՆԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության 
ֆակուլտետի բակալավրիատի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 
ՊԱՇՏՈՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՄՆԱԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ

Հոդ վա ծը նվիր ված է Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի պաշ տո նը թա փուր մնա լու դեպ քում Ազ գա յին ժո ղո վի կող -
մից ըն դուն ված օ րենք նե րի նախ նա կան սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան առն չու թյամբ ծա գած հիմ նա հար ցե րի
հե տա զո տու թյա նը: Հոդ վա ծում վեր լուծ վել են գոր ծող սահ մա նադ րաի րա վա կան նոր մե րը, խնդրին առնչ վող տե սա -
կան աղբ յուր նե րը և գործ նա կա նում ձևա վոր ված հա րա բե րու թյուն նե րը: Արդ յուն քում ե կել ենք այն եզ րա հանգ ման, որ
Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի պաշ տո նի թա փուր մնա լու շրջա նում ըն դուն ված օ րենք նե րի նախ նա կան սահ մա նադ -
րա կան վե րահս կո ղու թյուն նա խա ձեռ նե լու լիա զո րու թյունն ի րա վա չափ չէ Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հին վե րա պա հե -
լը: Փո խա րե նը հարկ է ներդ նել այդ պի սի օ րենք նե րը ի րա վուն քի ու ժով Սահ մա նադ րա կան դա տա րան հանձ նե լու ի րա -
վա կար գա վո րու մը:

Բա նա լի բա ռեր. նա խա գահ, օ րենք, ի րա վաս տեղծ մարմ նի կամք, պե տա կան կամք, սահ մա նադ րա կա նու թյուն,
Սահ մա նադ րա կան դատարան:

АННА СТЕПАНЯН
Ереванский государственный университет, юрфак, 4 курс бакалавриата

ВОПРОС О КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЗАКОНОВ ПРИ ВАКАНСИИ ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ

Статья посвящена исследованию вопросов, возникающих в связи с предварительным конституционным
контролем законов, принимаемых Национальным Собранием, в случае вакансии на посту Президента Республики. В
статье анализируются действующие конституционные нормы, теоретические источники, связанные с проблемой, и
практически сложившиеся отношения. В результате мы пришли к выводу, что наделение спикера Национального
собрания правом инициировать предварительный конституционный пересмотр законов, принятых во время вакантной
должности президента республики, является незаконным. Вместо этого необходимо ввести правовое регулирование
подачи таких законов в Конституционный суд в силу закона.

Ключевые слова: Президент, закон, воля законодательного органа, государственная воля, конституционность,
Конституционный суд.
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ANNA STEPANYAN
Yerevan State University, Faculty of Law, 4th year undergraduate student

THE ISSUE OF CONSTITUTIONALITY OF LAWS IN CASE OF VACANCY OF THE POST
OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

The article is dedicated to the study of the issues arising in connection with the preliminary constitutional control of the
laws adopted by the National Assembly in case of vacancy in the post of the President of the Republic. The article analyzes the
current constitutional norms, theoretical sources related to the problem, and practically established relations. As a result, we
have come to the conclusion that it is not lawful to delegate to the Speaker of the National Assembly the authority to initiate a
preliminary constitutional review of the laws adopted during the vacancy of the office of the President of the Republic. Instead,
it is necessary to introduce the legal regulation of submitting such laws to the Constitutional Court by force of law.

Keywords: President, law, will of the legislative body, state will, constitutionality, Constitutional Court.
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ԷԼԻՆԱ ԳԵՂԱՄՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ
ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարողի օգնական, «ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ, իրավաբան
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտ

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԴԱՏԱՊԱՐՏՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հան ցա գոր ծու թյան հա մար դա տա պարտ ված ան ձանց ընտ րե լու և ընտր վե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը
դա տավճ ռի երկ րոր դա յին ա մե նա ծանր հետևանք նե րից է։

Աշ խա տու թյու նում մի ջազ գա յին ի րա վա կան փաս տաթղ թե րի, ար տա սահ ման յան փոր ձի, ՄԻԵԴ դիր քո րո շում նե -
րի լույ սի ներ քո վեր լուծ վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյո նում հան ցա գոր ծու թյան հա մար դա տա պարտ ված ան -
ձանց ընտ րե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում նե րը՝ մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված չա փա նիշ նե րի հա մա տեքս տում բա -
ցա հայ տե լով այդ սահ մա նա փա կում նե րի է վոլ յու ցիան և գոր ծող կար գա վո րում նե րի հա մա պա տաս խա նու թյունն այդ
չա փա նիշ նե րին։

Արդ յուն քում հե ղի նակ նե րը եզ րա կաց նում են, որ դի տա վո րու թյամբ կա տար ված ծանր և ա ռանձ նա պես ծանր
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող ան ձանց ընտ րե լու ի րա վուն քի ան վե րա պահ սահ -
մա նա փակ ման վե րա բեր յալ ի րա վա կար գա վո րում ներն առն վազն ե րեք չա փա նիշ նե րի հա մա տեքս տում խնդրա հա -
րույց են՝ ա ռա ջար կե լով նաև ար ձա նագր ված խնդիր նե րի հաղ թա հար ման տար բե րակ ներ։

Բա նա լի բա ռեր. ընտ րե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում, ընտ րե լու ի րա վունք, հիմ նա րար ի րա վունք նե րի և ա -
զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում, հան ցա գոր ծու թյան հա մար դա տա պարտ ված ան ձանց ի րա վունք ներ, հան ցա -
գոր ծու թյան հա մար դա տա պարտ ված ան ձանց վե րա սո ցիա լա կա նա ցում, դա տավճ ռի երկ րոր դա յին հետևանք նե ր։

ЭЛИНА ГЕГАМЯН АРМАН АКОБДЖАНЯН
Ассистент Главного принудительного исполнителя Республики Армения,      «ВАРДАНЯН И ПАРТНЕРЫ» ООО, Юрист
аспирант Юридического факультета 
Ереванского Государственного Университета

ВОПРОСЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА НА ГОЛОСОВАНИЕ ДЛЯ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Ограничение избирательного права для лиц, осужденных за совершение преступления, является одним из
наиболее тяжких вторичных последствий судимости.

В данной научной статье в свете международных правовых документов, зарубежного опыта и позиций ЕСПЧ,
рассматриваются ограничения права на голосование для лиц, осужденных за совершение преступления в Республике
Армения, в контексте международно-признанных стандартов раскрывается эволюция этих ограничений и соблюдение
существующих ограничений с этими критериями.

В результате авторы приходят к выводу, что правовые нормы о безусловном ограничении избирательного права
для лиц, отбывающих наказание за умышленные преступления тяжкой и особо тяжкой тяжести, проблематичны в
контексте как минимум трех критериев. В заключение авторы предлагают пути преодоления существующих противо-
речий.

Ключевые слова: Ограничение права на голосование, избирательное право, ограничение основных прав и
свобод, права осужденных за преступление, ресоциализация осужденных за преступление, вторичные последствия
приговора.
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ELINA GEGHAMYAN ARMAN HAKOBJANYAN
Assistant to the Chief Compulsory Enforcement Officer of the RA «VARDANYAN & PARTNERS» LLC, Lawyer
Postgraduate student of Yerevan State University, Department of Law

ISSUES OF RESTRICTING THE RIGHT TO VOTE FOR PERSONS CONVICTED FOR A CRIME

The restriction of the right to vote for persons convicted of a crime is one of the most severe secondary consequences
of a conviction.

The restrictions of the right to vote for the persons convicted of a crime in the Republic of Armenia are discussed in
this article - in the light of international legal documents, international experience and ECHR positions. The evolution of
those restrictions in the Armenian legal system in the context of internationally accepted criteria is revealed and the
compliance of existing regulations with those criteria is analyzed as well.

As a result, the authors conclude that the legal regulations on the unconditional restriction of the right to vote for the
persons serving a sentence for intentional crimes of severe and especially severe heaviness are problematic in the context of
at least three criteria. In conclusion, the authors suggest ways to overcome the existing discrepancies.

Keywords: Restriction of the right to vote, right to vote, restrictions of fundamental rights and freedoms, rights of
persons convicted of a crime, re-socialization of persons convicted of a crime, secondary consequences of the verdict.
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ԷԴԳԱՐ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԵՀ, Իրավագիտության ամբիոն, ասպիրանտ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՈՐՊԵՍ ԿԱՐԾԻՔԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՄԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ
ԲԱՂԱԴՐԱՏԱՐՐ

Տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան հիմ նա կան ի րա վուն քի էու թյան բա ցա հայ տու մը պայ մա նա վոր ված է նշված ի -
րա վուն քի դե րի ու տե ղի վեր հան մամբ, ուս տի անհ րա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա ցել ներ կա յաց նել քննարկ վող հիմ նա կան
ի րա վուն քի և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան ձևա կեր պած կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյան (ո րի մեջ տե ղե կատ վու -
թյան ա զա տու թյու նը նե րառ ված է) հա րա բե րակ ցու թյու նը։ Վեր ջի նիս շրջա նա կում կարևոր է անդ րա դառ նալ նաև
կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյան մյուս բա ղադ րիչ նե րի և տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան հա րա բե րակ ցու -
թյու նը։

Հե տա զո տու թյամբ ներ կա յաց վում են ինչ պես տե սա կան, մի ջազ գա յին ի րա վա կան ակ տե րում առ կա մո տե ցում -
նե րը, այն պես էլ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան մո տե ցու մը, ին չի արդ յուն քում պարզ վեց, որ ՀՀ մայր օ րեն քը տար բե րակ ված
մո տե ցում է որ դեգ րել տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան տեղն ու դե րը ո րո շե լիս, ուս տի անհ րա ժեշ տու թյուն է ստեղծ վել
այն հա մա հունչ դարձ նել մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի և ի րա վուն քի բուն էու թյա նը։

Բա նա լի բա ռեր. տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյուն, մի ջազ գա յին պայ մա նա գիր, ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյուն,
կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյուն, կար ծի քի ա զա տու թյուն, գա ղա փար նե րի ա զա տու թյուն, հա րա բե րակ ցու -
թյու ն։

ЭДГАР АВЕТИСЯН
ЕУ, кафедра права, аспирант 

ПРАВО НА СВОБОДУ ИНФОРМАЦИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СВОБОДЫ СЛОВА

Раскрытие сущности основного права на свободу информации обусловлено раскрытием роли и места указанного
права, поэтому необходимо представить соотношение между рассматриваемым основным правом и свободой слова,
сформулированной в Конституция РА (включая свободу информации). Можно рассмотреть соотношение других
компонентов свободы выражения мнений и свободы информации.

В исследовании представлены как теоретические подходы к международно-правовым актам, так и подход к Кон-
ституции РА, в результате чего выяснилось, что в основном законе РА принят иной подход в определении места и
роли свободы информации. 

Ключевые слова։ Свобода информации, международный договор, свобода слова, свобода слова, свобода
мнений, свобода идей, взаимосвязь.
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EDGAR AVETISYAN 
EU, Chair of Law, postgraduate student

THE RIGHT TO FREEDOM OF INFORMATION AS A COMPONENT OF FREEDOM OF EXPRESSION

The revelation of the essence of the fundamental right to freedom of information is conditioned by the revelation of the
role and place of the mentioned right, therefore it is necessary to present the relation between the fundamental right under
discussion and the freedom of expression formulated in the RA Constitution (which includes freedom of information). Other
components of freedom of expression may be related to freedom of information ratios which are too important. 

The research presents both the approaches in theoretical and international legal acts, as well as the approach to the
RA Constitution, as a result of which it turned out that the RA main law has adopted a differentiated approach in determining
the place and role of freedom of information, therefore, it is necessary to bring it in line with the essence of international
treaty law. 

Keywords: Freedom of information, international treaty, freedom of expression, freedom of opinion, freedom of ideas,
correlation.
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ՆՈՐԻԿ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ 
Հայցորդ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՁևԵՐԸ 

Սույն հոդվածում հեղինակը հանգամանորեն քննարկում է ժամանակակից սահմանադրությունների ձևերը:
Բանալի բառեր. սահմանադրություն, սահմանադրության ձև, միապետական սահմանադրություն, հանրապետական

սահմանադրություն, գրված սահմանադրություն, չգրված սահմանադրություն, ճկուն սահմանադրություն, կարծր
սահմանադրություն: 

НОРИК ШАХНАЗАРЯН 
Соискатель Института философии, права и социологии НАН РА

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ КОНСТИТУЦИИ

В данной статье автор обстоятельно рассматривает вопросы связанные с формой соврменной конситуции. 
Ключевые слова: конституция, форма конституции, монархическая форма коституции, республиканская форма

конституции, пасанная форма коституции,не писанная форма конституции, гибкая конститутуция, твердая конституция.

NORIK SHAHNAZARYAN 
Applicant of the Institute of Philosophy, Law and Sociology of the National Academy of Sciences 
of the Republic of Armenia

THE FORMS OF CONTEMPORARY CONSTITUTION

In this article the author considers in detail the forms of contemporary constitution.
Keywords: constitution, constitutional form, republican constitution, written constitution, unwritten constitution,

flexible constitution, firm constitution.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ՀԱՅԿ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ 
ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Սույն հոդվածում հեղինակը հանգամանորեն քննարկում է սուբյեկտիվ իրավունքի էու թյան և բովանդակային ա-
ռանձնահատկու թյունների վերաբերյալ ժամանակակից հայեցակարգային մոտեցումները, ընկալումները և մեկնա-
բանու թյունները:

Բա նա լի բա ռեր. ի րա վունք, օբ յեկ տիվ ի րա վունք, սուբ յեկ տիվ ի րա վունք, հա յե ցա կար գա յին մո տե ցում ներ, մեկ -
նա բա նու թյուն:

АЙК ШАХБАЗЯН 
Соискатель Института философии, права и социологии НАН РА

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ О СУБЪЕКТИВНОМ ПРАВЕ

В данной статье автор обстоятельно рассматривает современные подходы, восприятие и интерпретации о
сущности и содержательных особенностях субъективного права.

Ключевые слова: право, объективное право, субъективное право, концептуальные подходы, интерпретация.

HAYK SHAHBAZYAN
Applicant of the Institute of Philosophy, Law and Sociology of the National Academy of Sciences
of the Republic of Armenia

MODERN CONCEPTUAL APPROACHES OF SUBJECTIVE LAW

In this article, the author discusses in detail the modern conceptual approaches, perceptions and interpretations of the
essence and content features of subjective right.

Keywords: law, objective law, subjective law, conceptual approaches, interpretation.
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ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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