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1. Введение
Траффикинг относится к тем преступлениям,

которые характе ри зуются высокой латент -
ностью1. Следовательно, необходимо особое
внимание уделять ис следованию причин и по -
след ствий латентности траффикинга, что поз-
волит разработать меры профилак ти ческого
воздействия на латентность данного негативного
явления и обеспечить ее ре зульта тив ное преду -
преж дение.

Актуальность данного исследования об-
условлено тем, что проблема предупреждения
латентности тра фикинга мало изучена.

Цель данного исследования – формулировка
предложений по разработке мер, направленных
на предупреждения латентности траффикинга.

Исходя из иерархии причин латентности
траффикинга, предлагаем меры по предупреж-
дению латентности траффикинга разделить на
следующие виды: 

- общие меры, направленные на пред-
упреждение латентности траффикинга; 

- меры, направленные на предупреждение
естественной латентности траффикинга; 

- меры, направленные на предупреждение
искусственной латентности траффикинга.

2. Основное исследование
2.1. Общие меры, направленные на пред-

упреждение латентности траффикинга
Как отмечает П.А. Кривенцов, общие меры,

направленные на предупреждение латентности
включают в себя: 

1) Повышение общего уровня правосознания

всего населения, включая сотрудников право-
охранительных органов, с использованием ор-
ганизационных, просветительских и управ лен -
ческих мер, которые будут способствовать про-
цессам формирования гражданского общества
и повышению уровня социальной активности
населения. Правосознание должно стать важ-
нейшим регулятором общественных отношений,
ведь на основе правовых установок и цен-
ностных ориентаций, сопоставления своего по-
ведения с правовыми нормами осуществля ется
регулятивная функция правосознания, возникает
побуждение к правомерному или противоправ-
ному поведению. Одна из задач права в том,
чтобы сформировать в сознании человека ува-
жение к правопорядку, правоохранительным
органам, правосудию, потребность обращения
к ним за защитой своих прав, отказ от исполь-
зования противозаконных, в т.ч. силовых средств
разрешения конфликтов. Это должно стимули-
ровать граждан при наличии у них информации
о совершенном преступлении, передать ее в
правоохранительные органы. Важно отметить,
что правосознание отнюдь не сводится к верному
знанию права, можно знать право, однако при
этом быть правовым нигилистом. Каждое лицо
должно желать исполнения закона, так как
закон создан для защиты прав и свобод всех
граждан. Отношение к праву должно форми-
роваться не как к набору правил поведения, а
как к благу для каждого, требующему защиты.
Несообщение о преступлении должно оцени-
ваться как аморальное, антиобщественное по-

1 См.: Тюруканова Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации. Обзор и анализ текущей ситуации по борьбе. М.,
2006 // https://www.un.org/ru/rights/trafficking/human_trafficking_russia.pdf, Орелан А. Противо дей ствие торговле
людьми из Украины: выявление, возвращение и оказание помощи пострадавшим
//https://www.icmpd.org/file/download/48145/file/Policy%2520Brief_%2520Countering%2520Human%2520Trafficking_%2520Ide
ntifying_%2520Returning%2520and%2520Assisting%2520Victims%2520from%2520Ukraine%2520RUS.pdf (последний
визит: 20.04.2022).
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ведение, ведь в этом случае правовые нормы
не могут регулировать общественные отноше-
ния. Это приводит к росту латентности, само-
детерминации траф фи кинга; 

2) Построение правовой идеологии, в ко-
торой соблюдение прав и свобод человека, а
также их защита должна быть высшей цен-
ностью. Правовая идеология – это систематизи-
рованное научное выражение правовых взглядов,
принципов, требований общества, классов, раз-
личных групп и слоев населения. Правовая
идеология это некий ориентир, к которому
следует стремиться. Надо отметить, что без до-
статочно высокого уровня правосознания никакая
правовая идеология не будет действенной, если
нет идеологии - рост правосознания существенно
органичен. Правосознание и идеология не могут
существовать опосредованно; 

3) Создание и развитие социального конт-
роля со стороны общества за своими членами,
социальными группами, государственными ор-
ганами. Социальный контроль - это процесс,
при помощи которого общество, социальные
единицы определяют правильны ли их действия
или решения, нуждаются ли они в коррекции.
Применение социального контроля может по-
ложительно сказаться на правосознании и мо-
ральном состоянии общества, в котором несо-
общение о преступлении будет осуждаться об-
щественностью (что непосредственно повлияет
на естественную латентность). Социальный
контроль включает систему методов, с помощью
которых индивид согласовывает свое поведение
с социальными требованиями и ожиданиями
окружающих, а общество оценивает и регулирует
различные сферы своей жизнедеятельности.
Видится правильным распространение соци-
ального контроля и на органы правопорядка с
целью контроля за законностью и обоснован-
ностью решений должностных лиц в процессе
рассмотрения заявлений и иных сообщений о
преступлениях. Это в перспективе может суще-
ственно снизить искусственную латентность
преступности, в частности траффикинга;

4) Искоренение убежденности в безнака-
занности правонарушителей. Следует отметить,
что данная проблема непосредственно влияет
на уровень правосознания и правовой культуры
населения. При этом требуется взаимодействие
с представителями СМИ, которые нередко сами
и формируют такое мнение, искажая конкретные
факты, характеризующие деятельность право-
охранительных органов, манипулируя соответ-
ствующей информацией ради «сенсационных
заявлений» и собственного рейтинга2.

2.2 Меры предупреждения естественной
латентности траф фи кинга

В данном направлении, прежде всего, сле-
дует отметить необходимость стимулирования
граждан взаимодействовать с правоохрани-
тельными органами в сфере противодействия
преступности. Возникает вопрос, как стимули-
ровать (побудить) граждан обращаться в пра-
воохранительные органы, если они стали сви-
детелями или потерпевшими от преступлений.
В этих целях, прежде всего, необходимо устра-
нить такую причину не обращения граждан в
правоохранительные органы, как боязнь мести
со стороны преступника или его семьи, род-
ственников, друзей. Для эффективного воз-
действия на латентность траффикинга должен
быть разработан правовой акт по следующим
направлениям: 

- следует провести масштабную кампанию
по информированию граждан о сущест-
вовании и развитии программы защиты
потерпевших и свидетелей, предусмо-
тренной соответствующим законодатель-
ством;

- для успешного создания и функциони-
рования программы по защите свидетелей
и жертв преступлений требуется серьезная
профессиональная подготовка со-
трудников правоохранительных органов;

- содействие жертвам и свидетелям должно
содержать не только материальную, но
и психологическую помощь, моральную
поддержку3. 

4
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наук. М., 2014. С. 128-130.

3 Там же.
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Минимизация естественной латентности
преступности может быть связана и с нейтра-
лизация такого фактора, как необращение граж-
дан в правоохранительные органы по разным
причинам. В этих целях необходимо развернуть
целенаправленную правовую пропаганду с ис-
пользованием возможностей различных медиа4.
Формирование социально-политической актив-
ности, чувства ответственности граждан за
состояние криминологической ситуации в стране
предполагает убеждение их в необходимости
своевременного сообщения в компетентные го-
сударственные органы обо всех совершенных
и готовящихся преступлениях. У граждан под
воздействием такой пропаганды должно форми-
роваться убеждение в том, что сокрытие ин-
формации о преступлениях против их интересов
и интересов других людей, общества, госу-
дарства объективно способствует формирова-
нию у преступников стойкой антисоциальной
направленности и уверенности в возможности
продолжения их преступной деятельности, что
чревато многими негативными, в том числе и
тяжкими последствиями. Так, это ведет к уси-
лению самодетерминации, эскалации траффи-
кинга. В этих целях необходимо общее повы-
шение уровня правосознания и правовой куль-
туры населения, укрепление авторитета право-
охранительных органов (для искоренения тоталь-
ного неверия в их возможности раскрытия пре-
ступлений, особенно малозначительных), обес-
печение их взаимодействия с населением. Осо-
бенно значимо информирование граждан о
мерах противодействия конкретным проявле-
ни ям траффикинга. Полиция, школа, различные
муниципальные образования и коммерческие
предприятия должны участвовать в повышении
уровня правосознания, сотрудничать между
собой в целях выявления и сдерживания пре-
ступлений. Для решения этого вопроса необхо-
дима система мер, в которой будут задейство-
ваны как сами граждане, так и сотрудники
правоохранительных органов. При этом следует

иметь в виду, что любая пропаганда в медиа,
без реальной активизации борьбы с преступ-
ностью, лишь ухудшит отношение граждан к
правоохранительным органам. Следовательно,
должны сочетаться меры по повышению эф-
фективности деятельности правоохранительных
органов и информированию населения о ней.
В результате этого дистанция между полицией
и населением должна сократиться. Наряду с
этим необходима серьезная просветительская
деятельность со стороны правоохранительных
органов, которая способствовала бы повышению
уровня правовой грамотности граждан, позво-
ляющей дать правильную правовую оценку
преступным посягательствам на их права. Такая
деятельность могла бы осуществляться через
пресс-центры правоохранительных органов по
связям с общественностью, а также путем рас-
пространения интернет и печатной продукции
по правовой тематике, проведения встреч и
бесед в трудовых коллективах, учебных заве-
дениях. При таком подходе возможен и иной
положительный эффект, заключающийся в
более глубоком и полном осмыслении сотруд-
никами правоохранительных органов потреб-
ностей и проблем общества, решение которых
способствовало бы и предупреждению латент-
ности траффикинга5. 

Таким образом, основные направления
предупреждения естественной латентности свя-
заны: 

1) с развитием и совершенствованием спе-
циального института помощи свидетелям и по-
терпевшим от преступлений, разработкой усло-
вий и методов их информирования о возмож-
ности получения правовой, медицинской, ма-
териальной, социальной и психологической по-
мощи, что может положительно повлиять на
снижение латентности преступности; 

2) с обеспечением необходимого сотрудни-
чества граждан с правоохранительными орга-
нами, например материальное поощрение граж-
дан за сообщение о важной для расследования
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2020. С. 58-62.

5 См.: Кривенцов П.А., указ. соч., С. 133-135, Իսրայելյան Գ.Վ., Քրեաբանություն: Ընդհանուր դրույթներ: Ուսումնական
ձեռնարկ /Գ.Վ. Իսրայելյան. – Եր.: Հեղ. հրատ., 2020. С. 133-135.



информации. С этой целью гражданам должны
быть предоставлены широкие возможности об-
ращаться за помощью к работнику полиции
(близость полицейских постов, удобство транс-
портного сообщения и связи);

3) с совершенствованием механизма взаи-
модействия с лицами, заявляющими о пре-
ступлениях;

4) с осуществлением деятельности, на-
правленной на повышение доверия граждан к
правоохранительным органам, усилением их со-
циальной и правовой защиты6.

Профилактическое воздействие будут иметь
так же:

1) совершенствование законодательства и
в частности, внесением в нормативно-правовые
акты норм, обязывающих граждан сообщать в
правоохранительные органы о преступлениях,
например, предусмотреть административную
ответственность за несообщение о преступле-
нии;

2) использование телефонов доверия для
передачи информации о совершенных преступ-
лениях, что позволит сообщать о преступлении
лицам, желающим избежать огласки события
преступления; 

3) проведение регулярных обзоров викти-
мизации населения с помощью социологических
опросов и разработка на этой основе специ-
альных планов дальнейшей работы пра-
воохранительных органов7.

2.3. Меры предупреждения искусствен-
ной латентности траффи кинга

К мерам предупреждения искусственной
латентности траффикинга можно отнести: 

1) решение проблемы перегрузки работой
сотрудников правоохранительных органов, ко-
торые просто не в состоянии надлежащим об-

разом проверять все сообщения о преступ-
лениях; 

2) обеспечение достаточной материальной
и технической базой сотрудников правоохра-
нительных органов; 

3) предупреждение случаев по указанию
руководства правоохранительных органов о не-
обходимости сокращения числа регистрируемых
преступлений; 

4) исключение оценки качества правоохра-
нительной деятельности по раскрыва е мости; 

5) обеспечение высокой профессиональной
подготовки сотрудников пра во охрани тель ных
органов;

6) предупреждение халатного отношение
сотрудников правоохранительных органов к
своей работе, вызванное ленью, либо другими
обстоятельствами; 

7) предупреждение коррупционных мотивов
сокрытия преступлений среди сотрудников
правоохранительных органов; 

8) предупреждение пассивности право-
охранительных органов в обнаружении подго-
тавливаемых и совершенных преступлений8 и
т.д.

3. Заключение
Таким образом, для разработки мер про-

филактического воздействиа на латентность
траффикинга и обеспечения результативного
преду преж дения латентности данного нега-
тивно-опасного явления следует разграничивать
общие меры предупреждения латент ности траф-
фикинга, меры предупреждения естественной
латентности траффи кинга и меры преду преж-
дения искусственной латентности траф фи кинга.
В случае реализации мер, указанных в данной
статье, представится возможным обеспечения
предупреждение латентности траффи кинга.

6
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2021. С. 48-49, 72-74.
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Ընդ հա նուր դրույթ ներ։ ՀՀ քր. դատ. օր-ի
143-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ի րա -
վուն քի ի րա կա նաց ման սահ մա նա փա կու մը վա -
րույ թի մաս նակ ցի կամ վկա յի` ո րո շա կի ի րա -
վունք նե րի, սույն օ րենսգր քով սահ ման ված պար -
բե րա բար չա րա շահ ման դեպ քում հա մա պա -
տաս խան ո րոշ մամբ դրանց ի րա կա նաց ման
հա մար ժա մա նա կա յին կամ քա նա կա կան պայ -
ման նե րի սահ մա նումն է:

Այս դա տա վա րա կան սանկ ցիան կա րող է
կի րառ վել միայն հետևյալ ի րա վունք նե րը պար -
բե րա բար չա րա շա հե լու դեպ քում. 1) միջ նոր դու -
թյուն հա րու ցե լը. 2) բա ցարկ հայտ նե լը. 3) վա -
րույ թի նյու թե րին կցե լու և հե տա զո տե լու հա -
մար ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լը. 4) վա րույ թի
նյու թե րին ծա նո թա նա լը և դրան ցից ցան կա -
ցած տե ղե կու թյուն դուրս գրե լը. 5) բաց ման
խոս քով, եզ րա փա կիչ ե լույ թով կամ եզ րա փա -
կիչ հայ տա րա րու թյամբ հան դես գա լը. 6) պաշտ -
պա նից հրա ժար վե լը, 7) պաշտ պա նի լիա զո րու -
թյուն նե րը դա դա րեց նե լը:

Ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման սահ մա նա փա -
կու մը կա րող է կի րառ վել նաև վա րու թա յին
գոր ծո ղու թյա նը նույն ան ձի մի քա նի պաշտ -
պա նի, լիա զոր ներ կա յա ցուց չի կամ փաս տա -
բա նի ներ կա յա նա լու դեպ քում: Այդ դեպ քում ի -
րա վուն քի ի րա կա նաց ման սահ մա նա փա կու մը
դրսևոր վում է տվյալ վա րու թա յին գոր ծո ղու -
թյա նը մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն տա լով
ոչ բո լոր պաշտ պան նե րին, լիա զոր ներ կա յա -
ցու ցիչ նե րին կամ փաս տա բան նե րին:

Գի տա գործ նա կան մեկ նա բա նու թյուն ներ
1. Դա տա վա րա կան այս սանկ ցիան կոչ -

ված է ա պա հո վե լու ոչ ի րա վա չափ վար քագ ծի
ան թույ լատ րե լիու թյան (ի րա վուն քի չա րա շահ -
ման ար գել քի) սկզբուն քը, ըստ ո րի՝ ար գել վում
է ի րա վունք նե րի չա րա շա հու մը, ո րը վնաս է
հասց նում այլ ան ձանց կամ ար դա րա դա տու -
թյան շա հե րին (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 29-րդ հոդ -
վա ծի 2-րդ մաս): Հա մա տե սա կան ա ռու մով՝ ի -
րա վուն քի չա րա շա հու մը ի րա վա կան վար քա -
գծի ինք նու րույն տե սակ է, ո րի դեպ քում անձն
օգ տա գոր ծում է իր սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը ի
վնաս այլ ան ձանց, հա սա րա կու թյան և պե տու -
թյան շա հե րի1: Դա տա վա րա կան սուբ յեկ տիվ
ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման սահ մա նա փակ -
ման (այ սու հետ՝ դա տա վա րա կան ի րա վունք -
նե րի սահ մա նա փակ ման) մի ջո ցի (սանկ ցիա յի)
կի րառ ման փաս տա կան հիմ քը դա տա վա րա -
կան ի րա վունք նե րի չա րա շա հումն է։ 

1.1. Դա տա վա րա կան ի րա վուն քի չա րա շա -
հումն առ կա է, ե թե վա րույ թի մաս նա կիցն ի -
րա վունքն ի րա կա նաց նում է ոչ թե այդ ի րա -
վուն քի նպա տա կին հա մա պա տաս խան, այլ ան -
ձանց կամ ար դա րա դա տու թյան շա հե րին վնաս
հասց նե լու նպա տա կով։ ՀՀ քր. դատ. օր-ի 141-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում խոս վում է նաև վա -
րույ թի բնա կա նոն ըն թաց քը խո չըն դո տե լու մա -
սին, ո րը ՀՀ քր. դատ. օր-ի 29-րդ հոդ վա ծի 2-
րդ մա սում օգ տա գործ վող՝ ար դա րա դա տու թյան
շա հե րին վնա սող ա րար քի մաս նա վոր դրսևո -
րում նե րից է։

1.2. Դա տա վա րա կան ի րա վուն քի սահ մա -
նա փա կու մը ի րա վա չափ է, ե թե ի րա վուն քի չա -
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1 Պետության և իրավունքի տեսություն: Հեղ. խումբ; Գիտ. խմբ` Ա. Ղամբարյան, Մ. Մուրադյան. 3–րդ լրամշակված
հրատ. Եր.: 2018, Մուրադյան Մ. Դատավարական իրավունքի չարաշահման հիմնախնդիրը քրեադատավարական
օրենսդրության բարեփոխումների լույսի ներքո։ Օրենքի պատվար, 2019, № 07, էջեր 36-57։

ԱՐԹՈՒՐ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ 
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի իրավունքի տեսության և 
սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
ՀՀ վաստակավոր իրավաբան
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րա շա հու մը կա տար վել է պար բե րա բար։ Ի րա -
վուն քի չա րա շահ ման պար բե րա կա նու թյու նը
վե րա բե րում է միևնույն դա տա վա րա կան ի րա -
վուն քի ոչ ի րա վա չափ ի րա կա նաց մա նը։ Օ րի -
նակ՝ վա րույ թի մաս նա կի ցը պար բե րա բար չա -
րա շա հում է միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու ի րա -
վուն քը (նույն կամ նմա նաբ նույթ հիմ նա վո րում -
նե րով մի քա նի ան գամ ներ կա յաց նում է միջ -
նոր դու թյուն)։ Կոնկ րետ ի րա վուն քի չա րա շահ -
ման պար բե րա կա նու թյան պայ մա նը բա ցա կա -
յում է, ե թե վա րույ թի մաս նա կի ցը չա րա շա հել
է, օ րի նակ, միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու ի րա -
վուն քը, այ նու հետև՝ չա րա շա հում է բա ցարկ
հայտ նե լու ի րա վուն քը2: 

Սույն հոդ վա ծի ի մաս տով «պար բե րա բար»
եզ րույ թի ըն կա լու մը կախ ված է կոնկ րետ դա -
տա վա րա կան ի րա վուն քի էու թյու նից և դրա
սահ մա նա փակ ման պայ ման նե րից։ 

1.2.1. Ե թե դա տա վա րա կան ի րա վուն քի էու -
թյունն այն պի սին է, որ դրա սահ մա նա փա կու -
մը են թադ րում է քա նա կա կան պայ ման նե րի
սահ մա նում, ա պա չա րա շահ ման պար բե րա -
կա նու թյու նը նշա նա կում է, որ վա րույ թի մաս -
նա կի ցը եր կու և ա վե լի ան գամ կոնկ րետ ի րա -
վունք նե րը ի րա կա նա ցա րել է այլ ան ձանց օ րի -
նա կան շա հե րը կամ վա րույ թի բնա կա նոն ըն -
թաց քը խա թա րե լու նպա տա կով: Օ րի նակ՝
պաշտ պա նից հրա ժար վե լու ի րա վուն քը եր կու
և ա վե լի ան գամ չա րա շա հե լը՝ վա րույ թի բնա -
կա նոն ըն թաց քը խա թա րե լու նպա տա կով։

1.2.2. Ե թե դա տա վա րա կան ի րա վուն քի

էու թյունն այն պի սին է, որ դրա սահ մա նա փա -
կու մը են թադ րում է ժա մա նա կա յին պայ ման -
նե րի սահ մա նում, ա պա չա րա շահ ման պար բե -
րա կա նու թյու նը նշա նա կում է, որ վա րույ թի մաս -
նա կի ցը, այլ ան ձանց օ րի նա կան շա հե րը կամ
վա րույ թի բնա կա նոն ըն թաց քը խա թա րե լու
նպա տա կով, իր ի րա վունքն ի րա կա նաց նում է
տևա կան կեր պով։ Օ րի նակ՝ վա րույ թի մաս նա -
կի ցը եզ րա փա կիչ ե լույ թով հան դես գա լու ի րա -
վուն քը, վա րույ թի բնա կա նոն ըն թաց քը խա -
թա րե լու նպա տա կով, ի րա կա նաց նում է տևա -
կա նո րեն (վա րույ թին չառնչ վող հան գա մանք -
ներ ներ կա յաց նե լով): Այս դեպ քում պար բե րա -
կա նու թյունն ա ռա վել ցայ տուն է դառ նում, ե թե
վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մինն ընդ հա տում
է եզ րա փա կիչ ե լույ թով հան դես գա լը, սա կայն
անձն այդ ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը շա րու -
նա կում է չա րա շահ ման ձևով։ 

1.2.3. Ի րա վուն քի չա րա շահ ման պար բե -
րա կա նու թյու նը ո րո շե լը բար դու թյուն չի ներ -
կա յաց նում, երբ նմա նաբ նույթ ա րարք նե րը մի
քա նի ան գամ կա տա րում է (պար բե րա բար չա -
րա շա հում է) միևնույն մաս նա կի ցը, սա կայն
հար ցը բար դա նում է, երբ վա րույ թին մաս նակ -
ցում են մի քա նի մե ղադր յալ ներ, պաշտ պան -
ներ (լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ ներ) և նրանք
միևնույն դա տա վա րա կան ի րա վուն քը ոչ ի րա -
վա չափ նպա տա կով (ի րա վուն քի նպա տա կին
հա կա ռակ) օգ տա գոր ծում են ա ռան ձին-ա ռան -
ձին։ Այս ի րա վի ճա կում պետք է պար զել, թե
արդ յոք հնա րա վո՞ր է մի քա նի մաս նակ ցի (խմբի)
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2 2 Պարբերականության տեսանկյունից իրավունքի չարաշահման առարկայի (սուբյեկտիվ իրավունքների) հարցի

վերաբերյալ առկա է թյուրըմբռնում։ Առանձին իրավաբաններ կարծում են, որ իրավունքի չարաշահման
պարբերականությունն առկա է նաև տարբեր իրավունքների չարաշահման դեպքում, օրինակ՝ վարույթի մասնակիցը
մի դեպքում չարաշահում է միջնորդություն հարուցելու իրավունքը, այնուհետև՝ բացման խոսքով հանդես գալու
իրա վունքը։ Նման մեկնաբանությունը վտանգավոր է ոչ միայն մարդու իրավունքների սահմանափակման սահ մա -
նա դրական կարգավորումների և ՀՀ քր. դատ. օր-ի 143-րդ հոդվածի 4-րդ մասի տեսանկյուններից, այլև կարող է
գործ նականում առաջացնել այն հարցը, թե պարբերաբար տարաբնույթ իրավունքները չարաշահելու դեպքում
վարույթն իրականացնող մարմինը ո՞ր իրավունքը պետք է սահմանափակի։ 

Դոկտրինում այս հարցի վերաբերյալ դեռևս հստակ պատասխան տրված չէ։ Օրինակ՝ որոշ դատավարագետներ
նշում են. «Իրավունքների իրականացման սահմանափակում դատավարական սանկցիան կարող է կիրառվել
վարույթի մասնակցի կամ վկայի նկատմամբ որոշակի իրավունքների պարբերաբար չարաշահման դեպքում
(օրինակ՝ մեղադրյալի կողմից վարույթի նյութերին ոչ ողջամիտ տևողությամբ ծանոթանալը կամ վկայի կողմից մեկ
տասնյակից ավելի փաստաբաններով հարցաքննության ներկայանալը)»: Ղուկասյան Հ., Հարությունյան Ա. Դա -
տա վա րական սանկցիաների կիրառման առանձնահատկություններն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
նախագծի // Պետություն և իրավունք, 2016, № 2 (72), էջ 132։ Այս դատողությունը քննարկվող հարցում որոշակիություն
չի մտցնում։ Կարելի՞ է արդյոք ենթադրել, որ «կամ» շաղկապը գործածելով՝ հեղինակները նկատի են ունեցել, որ
պար բե րաբար կարող է չարաշահվել միևնույն իրավունքը՝ կա՛մ նյութերին ոչ ողջամիտ տևողությամբ ծանոթանալու
իրավունքը, կա՛մ հարցաքննությանը մեկ տասնյակից ավելի փաստաբաններով ներկայանալու իրավունքը։ Ընդ
որում՝ մի քանի փաստաբաններով հարցաքննությանը ներկայանալու իրավունքի չարաշահման դեպքում օրենսդիրը
ողջամտորեն պարբերականություն չէր կարող պահանջել։ 
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կող մից ի րա վուն քը պար բե րա բար չա րա շա հե -
լը։ Օ րի նակ՝ մե ղադր յա լը ու նի մի քա նի փաս -
տա բան, և նրանք նույն կամ նման փաս տարկ -
մամբ և ի րա վա կան ո րակ մամբ (նմա նաբ նույթ)
միջ նոր դու թյուն ներ հա րու ցում են ա ռան ձին-ա -
ռան ձին։ Այս պես՝ «Ա» փաս տա բա նը հա րու ցում
է միջ նոր դու թյուն, վա րույթն ի րա կա նաց նող
մար մինն այն մեր ժում է, ո րից հե տո նմա նաբ -
նույթ միջ նոր դու թյուն է հա րու ցում «Բ» փաս -
տա բա նը։ 

Որ պես զի վա րույթն ի րա կա նաց նող մար -
մի նը «Ա» և «Բ» փաս տա բան նե րի նկատ մամբ
կի րա ռի քննարկ վող սանկ ցիան, պետք է կա -
տա րի հետևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը։ 

Նախ՝ ցան կա լի է, որ վա րույթն ի րա կա -
նաց նող մար մի նը, մաս նա կից նե րի ընդ հա նուր
ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն ներն պար -
զա բա նե լիս, նաև հայտ նի, որ որևէ միջ նոր դու -
թյու նը լու ծե լուց հե տո այլ մաս նակ ցի կող մից
նմա նաբ նույթ միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լը
կա րող է ո րակ վել ի րա վուն քի չա րա շա հում և
հան գեց նել ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ մա -
նը (մինչ դա տա կան վա րույ թում դա հնա րա վոր
է գրա վոր պար զա բան ման ձևով, իսկ դա տա -
կան վա րույ թում՝ նաև բա նա վոր)։ 

Երկ րորդ՝ կոնկ րետ դեպ քում «Ա» փաս տա -
բա նի կող մից միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լուց
հե տո, վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը պետք
է պար զի միջ նոր դու թյան վե րա բեր յալ մյուս
մաս նա կից նե րի դիր քո րո շու մը, թե արդ յոք
նրանք միա նու՞մ են ներ կա յաց ված միջ նոր դու -
թյա նը (սա գործ նա կա նում հնա րա վոր է ա ռա -
վե լա պես դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում, իսկ
մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում՝ վա րու -
թա յին գոր ծո ղու թյուն նե րին մի քա նի մաս նա -
վոր ան ձի մաս նակ ցու թյան դեպ քում)։ 

Եր րորդ՝ ե թե այ նուա մե նայ նիվ «Բ» փաս -
տա բա նը կրկին ներ կա յաց նի նմա նաբ նույթ միջ -
նոր դու թյու նը, ա պա վա րույթն ի րա կա նաց նող
մար մի նը պետք է պար զի, թե արդ յոք փաս տա -
բան նե րը գոր ծում են միաս նա կան դիր քո րոշ -
մամբ, արդ յոք վա րույ թի մյուս մաս նա կից նե րը
միա ցել են «Ա» փաս տա բա նի միջ նոր դու թյա -
նը, հետևա պես՝ նրանց ա րարք նե րում արդ յոք
առ կա է պար բե րա կա նու թյուն։ Բանն այն է, որ
«Ա» և «Բ» փաս տա բան նե րի կող մից ա ռան -
ձին-ա ռան ձին միջ նոր դու թյուն ներ հա րու ցե լը
ինք նին ի րա վա չափ ա րարք է (պար բե րա կա -

նու թյու նը բա ցա կա յում է)։ Ուս տի, փաս տա բան -
նե րի՝ ա ռան ձին-ա ռան ձին կա տա րած ա րարք -
նե րը կա րող են ո րակ վել միևնույն ի րա վուն քի
պար բե րա բար չա րա շա հում, ե թե վա րույթն ի -
րա կա նաց նող մար մի նը հիմ նա վո րի, որ նրանք
ի րա վուն քը չա րա շա հե լիս գոր ծել են որ պես
խումբ, այ սինքն՝ գոր ծել են միաս նա կան դիր -
քո րոշ մամբ (միաս նա կան տակ տի կա յով և քայ -
լե րի փոխ հա մա ձայ նեց մամբ)։

Ճիշտ է՝ պո զի տիվ ի րա վա կան տե սանկ յու -
նից պաշտ պան նե րը չու նեն փոխ հա մա ձայ նեց -
ված գոր ծե լու կամ միաս նա կան տակ տի կա յով
հան դես գա լու ընդ հա նուր պար տա կա նու թյուն,
սա կայն դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րը միաս -
նա կան դիր քո րոշ մամբ պար բե րա բար չա րա -
շա հե լու հան գա ման քը կա րող է ա պա ցուց վել
կոնկ րետ գոր ծի փաս տա կան տվյալ նե րով։ Յու -
րա քանչ յուր կոնկ րետ դեպ քում վա րույթն ի րա -
կա նաց նող մար մի նը հար ցադ րում նե րով կամ
այլ փաս տա կան տվյալ ներ ձեռք բե րե լով պետք
է պար զի, թե «Ա» փաս տա բա նի միջ նոր դու -
թյու նը մեր ժե լուց հե տո «Բ» փաս տա բա նը ի՞նչ
հար ցով է և հիմ նա վոր մամբ է ցան կա նում միջ -
նոր դու թյուն հա րու ցել, արդ յոք նա տեղ յակ է,
որ «Ա» փաս տա բա նը նույն հար ցով նախ կի -
նում հա րու ցել է նման միջ նոր դու թյուն, ո րը
մերժ վել է։ Օ րի նակ՝ ե թե «Բ» փաս տա բա նը
մաս նակ ցել է դա տա կան նիս տին կամ վա րու -
թա յին գոր ծո ղու թյա նը, ո րի ըն թաց քում «Ա»
փաս տա բա նը ներ կա յաց րել է միջ նոր դու թյուն,
կամ ե թե «Բ» փաս տա բա նը միա ցել է «Ա» փաս -
տա բա նի միջ նոր դու թյա նը, ա պա ինք նին պարզ
է, որ նա տեղ յակ է միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու
մա սին։ Վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը «Ա»
և «Բ» փաս տա բան նե րի՝ միջ նոր դու թյուն հա -
րու ցե լու ի րա վուն քի չա րա շահ ման հար ցում ու -
նե ցած դիր քո րո շում նե րի միաս նա կա նու թյու նը
պար զե լու հա մար նույն տրա մա բա նու թյամբ
հար ցադ րում ներ պետք է կա տա րի նաև «Ա»
փաս տա բա նին։ 

Ե թե փաս տա կան տվյալ նե րից ակն հայտ
է, որ վա րույ թի մաս նա վոր մաս նա կից նե րը
միաս նա կան դիր քո րոշ մամբ ցան կա նում են
պար բե րա բար չա րա շա հել միջ նոր դու թյուն հա -
րու ցե լու ի րա վուն քը (տար բեր մաս նա կից ներ
հե տապն դում են նմա նաբ նույթ միջ նոր դու թյուն -
ներ պար բե րա բար ներ կա յաց նե լու ոչ ի րա վա -
չափ նպա տակ), ա պա «Բ» փաս տա բա նի կող -
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մից երկ րորդ ան գամ հա րուց ված միջ նոր դու -
թյու նը լսե լուց հե տո վա րույթն ի րա կա նաց նող
մար մի նը ո րո շում է կա յաց նում այն ա ռանց
քննու թյան թող նե լու մա սին (ՀՀ քր. դատ. օր-ի
154-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մաս), այ նու հետև՝ ո րո -
շում է վա րույ թի մաս նա կից նե րի կող մից այդ
փու լում նմա նաբ նույթ միջ նոր դու թյուն ներ կա -
յաց նե լու ի րա վուն քը սահ մա նա փա կե լու մա սին։ 

Այս մո տե ցումն ա ռա ջին հա յաց քից կա րող
է խորթ թվալ, ե թե այն դի տարկ վի «ի րա վա -
խախ տում-ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ -
վու թյուն» շղթա յի լույ սի ներ քո։ Բանն այն է, որ
ան ձը կա րող է են թարկ վել ի րա վա բա նա կան
պա տաս խա նատ վու թյան, ե թե նա կա տա րել է
կոնկ րետ ի րա վա խախ տում, մինչ դեռ վե րը նկա -
րագր ված ի րա վի ճա կում վա րույ թի մյուս մաս -
նա կից նե րը, ո րոնց՝ նմա նաբ նույթ միջ նոր դու -
թյուն ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քը սահ մա նա -
փակ վել է, միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու ուղ ղու -
թյամբ ան մի ջա կան գոր ծո ղու թյուն ներ չեն կա -
տա րել, ուս տի տա րօ րի նակ կա րող է թվալ, թե
ին չո՞ւ է նրանց նկատ մամբ սանկ ցիա կի րառ -
վում։

Ի րա կա նում կոնկ րետ ա րարք չկա տա րած
մաս նա կից նե րի՝ նմա նաբ նույթ հար ցով միջ նոր -
դու թյուն ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի սահ մա նա -
փա կու մը հա կաի րա վա կան կամ հա կաօ րի նա -
կան չէ ստորև նշված պատ ճա ռա բա նու թյամբ։ 

Նախ՝ ի րա վուն քի չա րա շա հու մը և ի րա -
վուն քի սահ մա նա փա կու մը դա սա կան ի մաս -
տով ի րա վա խախ տում և ի րա վա բա նա կան պա -
տաս խա նատ վու թյուն չեն, ուս տի այս պա րա -
գա յում «ի րա վա խախ տում-ի րա վա բա նա կան
պա տաս խա նատ վու թյուն» շղթա յի տրա մա բա -
նու թյու նը չի գոր ծում։ Հո գե բա նա կան տի րույ -
թում այս մտա հո գու թյու նը կվե րա նա, ե թե վա -
րույթն ի րա կա նաց նող մար մինն ի րա վուն քը
սահ մա նա փա կե լու մա սին ո րոշ ման մեջ չօգ -
տա գոր ծի «սանկ ցիա կի րա ռել» ձևա կեր պու մը
(ան կախ նրա նից, որ օ րենս դիրն ի րա վուն քի ի -
րա կա նաց ման սահ մա նա փա կու մը ո րա կել է
որ պես դա տա վա րա կան սանկ ցիա)։ 

Երկ րորդ՝ «Բ» փաս տա բա նի ներ կա յաց -
րած երկ րորդ միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լուց հե -
տո վա րույ թի մյուս մաս նա կից նե րի` նմա նաբ -
նույթ հար ցով կրկին միջ նոր դու թյուն ներ կա -
յաց նե լու ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման սահ մա -
նա փա կումն ար դա րաց վում է նրանց միաս նա -

կան դիր քո րո շում նե րը կոնկ րետ տվյալ նե րով
հիմ նա վո րե լու հան գա ման քով, ի րա վուն քը սահ -
մա նա փա կե լու հե ռան կա րա յին (պրոս պեկ տիվ)
ուղղ վա ծու թյամբ և կան խար գե լիչ բնույ թով, ինչ -
պես նաև՝ ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը սահ մա -
նա փա կե լու մա սին նոր մե րի նպա տա կա բա նա -
կան մեկ նա բան մամբ։ Օ րենս դի րը, ներ գոր ծու -
թյան այս մի ջո ցը նա խա տե սե լով, հե տապն դել
է հետևյալ նպա տա կը. ե թե վա րույ թի կոնկ րետ
փու լում և վա րույ թի մաս նա կից նե րի գի տու -
թյամբ որևէ հարց քննարկ վել և վա րույթն ի րա -
կա նաց նող մարմ նի կող մից լուծ վել է (միջ նոր -
դու թյան լու ծու մը հե տաձգ վել է), ա պա այդ փու -
լում այլ սուբ յեկ տի կող մից նմա նաբ նույթ հարց
կրկին չպետք է բարձ րաց վի։

Ե թե վե րը նշված մեկ նա բան ման հի ման
վրա ձևա վոր վի դա տա կան պրակ տի կա, ա պա
ՀՀ բարձր դա տա րան նե րը կա րող են ըն դու նել
միևնույն ան ձին ներ կա յաց նող փաս տա բան նե -
րի կող մից դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րը
միաս նա կան դիր քո րոշ մամբ չա րա շա հե լու մա -
սին ի րա վա կան կան խա վար կած (են թադ րու -
թյուն)։ Օ րի նակ՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը կա -
րող է ձևա վո րել հեր քե լի ի րա վա կան կան խա -
վար կած այն մա սին, որ միևնույն ան ձի շա հե -
րը ներ կա յաց նող փաս տա բան նե րը (միևնույն
կող մում հան դես ե կող և նույ նաբ նույթ շա հեր
հե տապն դող ան ձինք) դա տա վա րա կան ի րա -
վունք նե րի չա րա շահ ման հար ցում ու նեն միաս -
նա կան դիր քո րո շում, այ սինքն՝ են թադր վում է,
որ փաս տա բան նե րը, դա տա վա րա կան ի րա -
վուն քը չա րա շա հե լիս, գոր ծում են փոխ հա մա -
ձայ նեց ված, քա նի դեռ փաս տա բա նը չի ա պա -
ցու ցել, որ մյուս փաս տա բա նի ա րարք ներն ի -
րեն չէին կա րող վե րագր վել (կան խա վար կա ծի
հեր քում)։

Ե թե, այ նուա մե նայ նիվ, վա րույ թի մի քա նի
մաս նակ ցի դիր քո րոշ ման միաս նա կա նու թյու նը
հնա րա վոր չէ ա պա ցու ցել, ա պա վա րույ թի տար -
բեր մաս նա կից նե րի ներ կա յաց րած նմա նա -
բնույթ միջ նոր դու թյուն նե րը լսե լուց հե տո դրանք
պետք է թող նել ա ռանց քննու թյան (ՀՀ քր.
դատ. օր-ի 154-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մաս)։

1.3. Ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման սահ մա -
նա փակ ման դեպ քում վա րույթն ի րա կա նաց նող
մար մի նը պատ ճա ռա բան ված ո րոշ մամբ սահ -
մա նում է այդ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման
հա մար ժա մա նա կա յին կամ քա նա կա կան պայ -
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ման նե րը։ Ժա մա նա կա յին պայ մա նի օ րի նակ է,
երբ վա րույ թի նյու թե րին ծա նո թա նա լու ի րա -
վուն քը չա րա շա հե լուց հե տո սահ ման վում է վա -
րույ թի նյու թե րին ծա նո թա նա լու վեր ջին օ րը
կամ եզ րա փա կիչ ե լույ թով հան դես գա լու ա ռա -
վե լա գույն ժամ կետ։ Քա նա կա կան պայ մա նի օ -
րի նակ է, երբ միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու ի րա -
վուն քը երկ րորդ ան գամ չա րա շա հե լուց հե տո
սահ ման վում է նմա նաբ նույթ միջ նոր դու թյուն
ներ կա յաց նե լու ար գելք։ 

Ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ժա մա նա կա -
յին կամ քա նա կա կան պայ ման նե րից դուրս,
«ի րա վունք նե րի» ի րա կա նաց մա նը նման վող
փաս տա ցի ցան կա ցած վար քա գի ծը հա մար -
վում է դա տա վա րա կան խախ տում։ Վա րույթն
ի րա կա նաց նող ան ձի կող մից ի րա վուն քի սահ -
մա նա փակ ման մի ջո ցը կի րա ռե լուց հե տո, ե թե
վա րույ թի մաս նա կիցն այ նուա մե նայ նիվ խախ -
տում է ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման ժա մա -
նա կա յին կամ քա նա կա կան պայ ման նե րը, ա -
պա դա, որ պես ի րա վա խախ տում, պետք է ա -
ռա ջաց նի նե գա տիվ և պո զի տիվ հետևանք ներ։

Նե գա տիվ հետևանքն այն է, որ օ րի նակ,
ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման քա նա կա կան
պայ մա նի խախտ մամբ միջ նոր դու թյուն ներ կա -
յաց նե լը, խախ տում թույլ տված ան ձի ակն կա -
լած դա տա վա րա կան և փաս տա կան հետևանք -
նե ր չպետք է ա ռա ջաց նի։ Այս պա րա գա յում
ձևա վոր վում է ի րա վա կան ֆիկ ցիա, ըստ ո րի՝
ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման քա նա կա կան
պայ մա նի խախտ մամբ ներ կա յաց ված միջ նոր -
դու թյու նը, որն ի րա կա նում գո յու թյուն ու նի,
պետք է հա մա րել ի րա վա բա նո րեն գո յու թյուն
չու նե ցող, իսկ գո յու թյուն չու նե ցող միջ նոր դու -
թյու նը քննարկ ման ա ռար կա չի կա րող դառ -
նալ, դրա վե րա բեր յալ որևէ ո րո շում չի կա րող
կա յաց վել, բա նա վոր ար ված միջ նոր դու թյու նը
չի կա րող ար ձա նագր վել դա տա վա րա կան փաս -
տաթղ թե րում, միջ նոր դու թյան հե ղի նա կին որևէ
կերպ չի կա րող պա տաս խան ու ղարկ վել (չշփո -
թել՝ միջ նոր դու թյունն ա ռանց քննու թյան թող -
նե լու հետ, ո րի դեպ քում կա յաց վում է ո րո շում)։

Պո զի տիվ հետևանք նե րը եր կուսն են։ Նախ՝
վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մինն այն պա -
հից, երբ կգի տակ ցի, որ վա րույ թի մաս նա կի ցը
խախ տում է ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման քա -
նա կա կան պայ մա նը, օ րի նակ՝ կրկին փոր ձում
է ներ կա յաց նել նույ նաբ նույթ միջ նոր դու թյուն,

ա պա պետք է ար գե լի (խա փա նի) վա րույ թի
մաս նակ ցին շա րու նա կե լու այդ գոր ծո ղու թյու -
նը։ Երկ րորդ՝ վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի -
նը վա րույ թի մաս նակ ցի վար քա գի ծը պետք է
ո րա կի որ պես դա տա վա րա կան խախ տում
(չշփո թել ի րա վուն քի չա րա շահ ման հետ) և մի -
ջոց ներ ձեռ նար կի դա տա վա րա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան խիստ մի ջոց ներ կի րա ռե լու
ուղ ղու թյամբ։ Օ րի նակ՝ մինչ դա տա կան վա րույ -
թի ըն թաց քում, ե թե փաս տա բա նը, ո րի նմա -
նաբ նույթ միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու ի րա -
վուն քը սահ մա նա փակ վել է, եր րորդ ան գամ
նմա նաբ նույթ միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց նում,
ա պա վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը նրան
նկա տո ղու թյուն է տա լիս` հրա հան գե լով պահ -
պա նել ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման քա նա -
կա կան պայ մա նը (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 142-րդ
հոդ ված)։ Ե թե վա րույ թին մաս նակ ցող փաս -
տա բա նը (լիա զոր ներ կա յա ցու ցի չը կամ օ րի -
նա կան ներ կա յա ցու ցի չը) շա րու նա կում է չա -
րամ տո րեն չկա տա րել իր պար տա կա նու թյու -
նը, այ սինքն՝ ևս մեկ ան գամ խախ տում է ի րա -
վուն քի սահ մա նա փակ ման քա նա կա կան պայ -
մա նը (ե րեք ան գամ դա տա վա րա կան սանկ -
ցիա յի են թարկ վե լուց հե տո), ա պա կա րող է հե -
ռաց վել վա րույ թից (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 147-րդ
հոդ ված)։ Դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում
նկա տո ղու թյու նից հե տո, ե թե մաս նա կի ցը շա -
րու նա կում է ի րա վա խախ տու մը, ա պա դա տա -
րա նը, հա մա չա փու թյան սկզբուն քը պահ պա -
նե լով, կա րող է տվյալ մաս նակ ցին հե ռաց նել
դա տա կան նիս տի դահ լի ճից (ՀՀ քր. դատ. օր-
ի 144-րդ հոդ ված) կամ նրա նկատ մամբ նշա -
նա կել դա տա կան տու գանք (ՀՀ քր. դատ. օր-ի
146-րդ հոդ ված)։

1.4. Ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը կա րող
է կի րառ վել վա րույ թի մաս նա կից նե րի և վկա յի
նկատ մամբ։ 

1.4.1. «Վա րույ թի մաս նա կից» եզ րույ թի օ -
րենսդ րա կան բնո րո շու մը տրված չէ, ուս տի այս
հոդ վա ծի ի մաս տով դրա ներ քո պետք է հաս -
կա նալ նախ՝ վա րույ թի մաս նա վոր մաս նա կից -
նե րին՝ մե ղադր յալ, նրա օ րի նա կան ներ կա յա -
ցու ցիչ, պաշտ պան, տու ժող, գույ քա յին պա -
տաս խա նող, տու ժո ղի և գույ քա յին պա տաս -
խա նո ղի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ և լիա զոր
ներ կա յա ցու ցիչ։ Բանն այն է, որ սույն հոդ վա -
ծում խոսք է գնում դա տա վա րա կան սուբ յեկ -
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տիվ ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման մա սին, իսկ
այդ ի րա վունք նե րի կրող ներն ա ռա ջին հեր թին
վա րույ թի մաս նա վոր մաս նա կից ներն են։ 

1.4.2. Վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից նե -
րը մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում սուբ -
յեկ տիվ ի րա վունք նե րի կրող ներ չեն, նրանք
օժտ ված են հան րա յին ի րա վա կան լիա զո րու -
թյուն նե րով, ուս տի այդ կար գա վի ճա կով չեն
կա րող հա մար վել դա տա վա րա կան սուբ յեկ տիվ
ի րա վուն քի չա րա շահ ման սուբ յեկտ։ Միակ բա -
ցա ռու թյու նը դա տա կան վա րույթ ներն են, երբ
հան րա յին մաս նա կից նե րը հան րա յին ի րա վա -
կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտ ված ան ձան ցից
վե րած վում են դա տա վա րու թյան կող մի։ Օ րի -
նակ՝ ՀՀ քր. դատ. օր-ի 39-րդ հոդ վա ծի (դա -
տա խա զի լիա զո րու թյուն նե րը դա տա կան վա -
րույ թի ըն թաց քում) վեր տա ռու թյան մեջ թեև
գոր ծած վում է «լիա զո րու թյուն» հաս կա ցու թյու -
նը, սա կայն նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սում ի րա -
վա ցիո րեն օգ տա գործ վում է «ի րա վունք» եզ -
րույ թը, այս պես՝ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց -
քում դա տա խազն ի րա վունք ու նի` 1) հայտ նե լու
բա ցարկ ներ. 2) հա րու ցե լու միջ նոր դու թյուն ներ
և այլն։

Դա տա կան վա րույ թին մաս նակ ցող քննի -
չը կամ դա տա խա զը (հան րա յին մե ղադ րո ղը)
հան դես են գա լիս մե ղադ րան քի կող մում և մր -
ցակ ցու թյան սկզբուն քի ու ժով օժտ ված են
պաշտ պա նու թյան կող մի հետ հա վա սար դա -
տա վա րա կան ի րա վունք նե րով։ Դա տա կան վա -
րույ թի ըն թաց քում, ե թե քննի չը կամ դա տա -
խա զը (հան րա յին մե ղադ րո ղը) պար բե րա բար
չա րա շա հում են մեկ նա բան վող հոդ վա ծում
նշված դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րը, ա պա
նրանք հա մար վում են այս վար քագ ծի սուբ -
յեկտ, և նրանց նկատ մամբ դա տա րա նը կա րող
է կի րա ռել քննարկ վող սանկ ցիան։

Ի րա վունք նե րի չա րա շա հու մը և ի րա վունք -
նե րի սահ մա նա փա կու մը պետք է տար բե րել
այն ի րա վի ճակ նե րից, երբ քննի չը օ րեն քով լիա -
զոր ված է դա տա խա զին ներ կա յաց նել միջ նոր -
դու թյուն ներ, սա կայն դա ի րա կա նաց նում է ոչ
պատ շաճ կեր պով։ Այ սպես՝ քննի չը մինչ դա -
տա կան վա րույ թի ըն թաց քում հար կադ րան քի
մի ջոց ներ կի րա ռե լու (…) միջ նոր դու թյուն է ներ -
կա յաց նում դա տա րան կամ քրեա կան հե տա -
պնդում հա րու ցե լու (…) միջ նոր դու թյուն է ներ -
կա յաց նում հսկող դա տա խա զին (ՀՀ քր. դատ.

օր-ի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս)։ Թեև ՀՀ քր.
դատ. օր-ի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում խոս -
վում է միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու մա սին,
սա կայն այս դեպ քում միջ նոր դու թյուն ներ կա -
յաց նե լը ոչ թե քննի չի դա տա վա րա կան սուբ -
յեկ տիվ ի րա վունքն է, այլ հան րա յին մաս նակ -
ցի լիա զո րու թյուն։ Ե թե քննիչն այդ լիա զո րու -
թյունն ի րա կա նաց նում է ոչ պատ շաճ կեր պով
(օ րի նակ՝ քրեա կան հե տապն դում հա րու ցե լու
միջ նոր դու թյու նը դա տա խա զի կող մից մերժ վե -
լու դեպ քում, քննի չը հա ջորդ օ րը նույն միջ նոր -
դու թյուն է կրկին ներ կա յաց նում դա տա խա -
զին), ա պա այն չի կա րող ո րակ վել որ պես դա -
տա վա րա կան ի րա վունք նե րի չա րա շա հում և չի
կա րող հա մար վել մեկ նա բան վող սանկ ցիա յի
կի րառ ման հիմք։ Քն նիչն այս դեպ քում դա տա -
վա րա կան սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րի (միջ նոր -
դու թյուն հա րու ցե լու ի րա վուն քի) կրող չէ։

1.4.3. Օ րենս դի րը վա րույ թին օ ժան դա կող
ան ձան ցից սույն ոչ ի րա վա չափ ա րար քի սուբ -
յեկտ է հա մա րել միայն վկա յին, ուս տի վա րույ -
թին օ ժան դա կող մյուս ան ձինք՝ փոր ձա գե տը,
թարգ մա նի չը, հո գե բա նը, ըն թե րա կան, դա տա -
կան նիս տի քար տու ղա րը քննարկ վող սանկ -
ցիա յի տե սանկ յու նից ի րա վունք նե րի չա րա շահ -
ման սուբ յեկտ չեն։ 

ՀՀ քր. դատ. օր-ի 58-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սում սահ ման ված է վկա յի ի րա վունք նե րի ոչ
սպա ռիչ ցան կը, որ տեղ ՀՀ քր. դատ. օր-ի 143-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում թվարկ ված դա տա -
վա րա կան ի րա վունք նե րից որևէ մե կը տա ռա -
ցի ձևա կերպ մամբ նա խա տես ված չէ։ Միայն
ՀՀ քր. դատ. օր-ի 58-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի
8-րդ կե տում ամ րագր ված՝ վկա յի մաս նակ ցու -
թյամբ կա տար ված ա պա ցու ցո ղա կան և վա -
րու թա յին այլ գոր ծո ղու թյան ար ձա նագ րու թյա -
նը ծա նո թա նա լու ի րա վունքն է, որն իր բնույ -
թով նույ նա նում է մեկ նա բան վող հոդ վա ծի 2-
րդ մա սի 4-րդ կե տում նշված՝ վա րույ թի նյու թե -
րին ծա նո թա նա լու ի րա վուն քի հետ։ 

Նկա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ քր. դատ. օր-ի
58-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում վկա յի ի րա վունք -
նե րը սպա ռիչ չեն, ուս տի վկա յի՝ սահ մա նա -
փակ ման են թա կա ի րա վունք նե րի ցան կի մեջ
մտնող կամ հա ման ման ի րա վունք նե րը կա րող
են զե տեղ ված լի նել օ րենսգր քի այլ հոդ ված նե -
րում։ Օ րենսգր քի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում
պարզ է դառ նում, որ վկան հար ցաքն նու թյան
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ըն թաց քում կա րող է վա րույ թի նյու թե րին կցե -
լու և հե տա զո տե լու հա մար ա պա ցույց ներ ներ -
կա յաց նել։ Վ կա յի այս հնա րա վո րու թյու նը՝ որ -
պես դա տա վա րա կան ի րա վունք, ուղ ղա կի
(էքսպ լի ցիտ) ձևա կերպ ված չէ, այն դուրս է բեր -
վում ՀՀ քր. դատ. օր-ի 233-րդ հոդ վա ծի 3-րդ
մա սից, ո րի հա մա ձայն՝ ե թե ա ռար կան կամ
փաս տա թուղ թը ներ կա յաց վում է այլ քննչա կան
գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում, ա պա տե ղե կու թյուն -
նե րը մտցվում են հա մա պա տաս խան քննչա -
կան գոր ծո ղու թյան ար ձա նագ րու թյան մեջ, իսկ
տվյալ ա ռար կան կամ փաս տա թուղ թը կցվում
է այդ քննչա կան գոր ծո ղու թյան ար ձա նագ րու -
թյա նը: Այս պի սով՝ վկա յի նկատ մամբ քննարկ -
վող դա տա վա րա կան սանկ ցիան կա րող է կի -
րառ վել, ե թե նա չա րա շա հում է՝ 1) իր մաս նակ -
ցու թյամբ կա տար ված ա պա ցու ցո ղա կան և վա -
րու թա յին այլ գոր ծո ղու թյան ար ձա նագ րու թյա -
նը ծա նո թա նա լու ի րա վուն քը. 2) հար ցաքն նու -
թյան ըն թաց քում վա րույ թի նյու թե րին կցե լու և
հե տա զո տե լու հա մար ա պա ցույց ներ ներ կա -
յաց նե լու ի րա վուն քը։

Օ րեն քով նա խա տես ված չէ վկա յի՝ փաս -
տա բա նից հրա ժար վե լու (լիա զո րու թյուն նե րը
դա դա րեց նե լու) ի րա վունք, սա կայն նման հնա -
րա վո րու թյուն ակն հայ տո րեն են թադր վում է։
Վկա յի՝ փաս տա բա նից հրա ժար վե լու ի րա վուն -
քը (հնա րա վո րու թյու նը) նման է մե ղադր յա լի՝
պաշտ պա նից հրա ժար վե լու ի րա վուն քին, սա -
կայն ՀՀ քր. դատ. օր-ի 143-րդ հոդ վա ծը օ րեն -
քի ա նա լո գիա յի կար գով չի կա րող կի րառ վել
վկա յի՝ փաս տա բա նից հրա ժար վե լու ի րա վուն -
քի չա րա շահ ման դեպ քում, քա նի որ մար դու ի -
րա վունք նե րը սահ մա նա փա կող նորմն ա նա լո -
գիա յի կար գով չի կա րող կի րառ վել («Նոր մա -
տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի
39-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մաս)։ 

Մեկ նա բան վող հոդ վա ծի 3-րդ մա սը հա -
տուկ սահ մա նում է վկա յի՝ մի քա նի փաս տա -
բա նով վա րու թա յին գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս -
նակ ցե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման դեպ -
քը (այս մա սին հա ջոր դիվ)։

2. Մեկ նա բան վող հոդ վա ծում սպա ռիչ ներ -
կա յաց ված է սահ մա նա փակ ման են թա կա դա -
տա վա րա կան ի րա վունք նե րի ցան կը: Ի րա վուն -
քի ի րա կա նաց ման սահ մա նա փա կու մը չի կա -
րող կի րառ վել այդ ցան կում չնա խա տես ված ի -
րա վունք նե րի դեպ քում:

2.1. Սահ մա նա փակ ման են թա կա դա տա -
վա րա կան ի րա վունք նե րը, կախ ված սահ մա -
նա փա կող պայ ման նե րից, կա րող են բա ժան -
վել ե րեք խմբի.

1) դա տա վա րա կան ի րա վունք ներ, ո րոնք
են թա կա են քա նա կա կան պայ մա նով սահ մա -
նա փակ ման՝ վա րույ թի նյու թե րին կցե լու և հե -
տա զո տե լու հա մար ա պա ցույց ներ ներ կա յաց -
նե լու, պաշտ պա նից հրա ժար վե լու, պաշտ պա -
նի լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րեց նե լու, մի քա -
նի փաս տա բա նի հետ ներ կա յա նա լու ի րա վունք -
նե րը.

2) դա տա վա րա կան ի րա վունք ներ, ո րոնք
են թա կա են ժա մա նա կա յին պայ մա նով սահ -
մա նա փակ ման՝ վա րույ թի նյու թե րին ծա նո թա -
նա լու և դրան ցից ցան կա ցած տե ղե կու թյուն
դուրս գրե լու, բաց ման խոս քով, եզ րա փա կիչ ե -
լույ թով կամ եզ րա փա կիչ հայ տա րա րու թյամբ
հան դես գա լու ի րա վունք նե րը.

3) դա տա վա րա կան ի րա վունք ներ, ո րոնք
են թա կա են և՛ ժա մա նա կա յին, և՛ քա նա կա կան
պայ մա նով սահ մա նա փակ ման՝ միջ նոր դու թյուն
հա րու ցե լու և բա ցարկ հայտ նե լու ի րա վունք նե -
րը։ 

Մեկ նա բան վող հոդ վա ծում գոր ծած վում են
միջ նոր դու թյուն «հա րու ցել» ձևա կեր պու մը, ո րը
կա րող է ըն կալ վել միայն որ պես քա նա կա կան
չափ ման են թա կա ակտ (միջ նոր դու թյու նը ծա -
գեց նե լու ակտ), ո րից էլ կա րող է տպա վո րու -
թյուն ստեղծ վել, որ այս ի րա վուն քի սահ մա նա -
փա կու մը հնա րա վոր է միայն քա նա կա կան
պայ ման սահ մա նե լով։ Մինչ դեռ միջ նոր դու թյուն
հա րու ցե լը ոչ միայն քա նա կա կան, այլ նաև ժա -
մա նա կա յին (տևո ղու թյամբ) չափ ման են թա կա
ակտ է։ Օ րենսդ րու թյան հա մա կար գա յին վեր -
լու ծու թյու նից պարզ է դառ նում, որ միջ նոր դու -
թյուն «հա րու ցել» եզ րույ թին զու գա հեռ օգ տա -
գործ վում է նաև միջ նոր դու թյուն «ներ կա յաց -
նել» եզ րույ թը (օ րի նակ՝ ՀՀ քր. դատ. օր-ի 207-
րդ, 272-րդ հոդ ված ներ), ուս տի կա րե լի է եզ -
րա կաց նել, որ միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լը և ներ -
կա յաց նե լը օգ տա գործ վում են նույն ի մաս տով։
Միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նելն ան կաս կած ոչ
միայն ե զա կի ակտ է, այլ նաև՝ ո րո շա կի ժա մա -
կա հատ վա ծում կա տար վող գոր ծըն թաց։ 

Այս պի սով՝ միջ նոր դու թյուն (բա ցարկ) հա -
րու ցե լու (հայտ նե լու) քա նա կա կան չա փա նիշն
ար տա հայ տում է միջ նոր դու թյու նը (բա ցար կը)
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ա ռաջ բե րե լու (ծա գեց նե լու) սկզբնա կան ակ տի
քա նա կը, իսկ միջ նոր դու թյան հա րու ցե լու (բա -
ցարկ հայտ նե լու) ժա մա նա կա յին չա փա նիշն
ար տա հայ տում է այն ներ կա յաց նե լու տևո ղու -
թյու նը։ 

2.2. Միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու և բա ցարկ
հայտ նե լու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը։
Միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու ի րա վուն քի չա րա -
շա հում է հա մար վում դա տա վա րու թյան նույն
փու լում (վա րույթն ի րա կա նաց նող նույն մարմ -
նի առջև) պար բե րա բար նմա նաբ նույթ միջ նոր -
դու թյուն ներ հա րու ցե լը (1) կամ նույն ան ձին
նման փաս տարկ մամբ եր կու և ա վե լի ան գամ
բա ցարկ հայտ նե լը (2) կամ միջ նոր դու թյու նը
(բա ցար կը) ոչ ի րա վա չափ նպա տա կով տևա -
կա նորն ներ կա յաց նե լը (3):

2.2.1. Վա րույ թի նույն փու լում կամ վա -
րույթն ի րա կա նաց նող նույն մարմ նի առջև ա -
ռանց նոր էա կան փաuտարկ ներ բե րե լու կրկին
միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լը կա րող է ա ռա ջաց -
նել տար բեր բա ցա սա կան հետևանք ներ։ Օ րի -
նակ՝ վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը կա -
րող է ո րո շում կա յաց նել միջ նոր դու թյունն ա -
ռանց քննու թյան թող նե լու մա սին և միջ նոր դու -
թյուն հա րու ցե լու ի րա վուն քը սահ մա նա փա կե -
լու մա սին (դա տա վա րա կան սանկ ցիա)3։ Միջ -
նոր դու թյուն հա րու ցե լու ի րա վուն քը չա րա շա -
հե լու դեպ քում թե ո՞ր հետևան քը պետք է ընտ -
րել, կախ ված է կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք -

նե րից։ Ե թե, օ րի նակ, վա րույ թի մաս նա կի ցը
հա րու ցում է երկ րորդ նմա նաբ նույթ միջ նոր -
դու թյու նը, ա պա վա րույթն ի րա կա նաց նող մար -
մի նը պետք է նախ՝ ո րո շում կա յաց նի այն ա -
ռանց քննու թյան թող նե լու մա սին, իսկ ե թե
հիմ քեր ու նի են թադ րե լու, որ վա րույ թի մաս նա -
կի ցը կա րող է շա րու նա կել ի րա վուն քի չա րա -
շա հու մը, ա պա կա րող է կի րա ռել նաև քննարկ -
վող դա տա վա րա կան սանկ ցիան։ Ինչ պես նշվեց,
վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը պետք է կի -
րա ռի միջ նոր դու թյունն ա ռանց քննու թյան թող -
նե լու մա սին դրույ թը, ե թե վա րույ թի մի քա նի
մաս նակ ցի՝ ի րա վուն քը չա րա շա հե լու դիր քո -
րոշ ման միաս նա կա նու թյու նը հնա րա վոր չէ ա -
պա ցու ցել։ 

2.2.1.-a) Միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու ի րա -
վուն քի սահ մա նա փա կու մը պետք է տար բե րել
միջ նոր դու թյունն ա ռանց քննու թյան թող նե լուց։
Միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու ի րա վուն քը սահ -
մա նա փա կե լուց հե տո, նմա նաբ նույթ միջ նոր -
դու թյուն հա րու ցե լու դեպ քում, վա րույթն ի րա -
կա նաց նող մար մի նը պետք է ար գե լի (խա փա -
նի) բա նա վոր միջ նոր դու թյան ներ կա յաց նե լու
գոր ծըն թա ցի շա րու նա կու թյու նը, իսկ միջ նոր -
դու թյուն հա րու ցե լը դա տա վա րա կան և փաս -
տա կան հետևանք ներ չպետք է ա ռա ջաց նի,
մինչ դեռ, միջ նոր դու թյունն ա ռանց քննու թյան
թող նե լու դեպ քում վա րույթն ի րա կա նաց նող
մար մի նը պար տա վոր է յու րա քանչ յուր ան գամ
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3 ՀՀ վճռաբեկ դատարանը թիվ ԵԿԴ/0184/11/14 գործով 28.08.2015թ. որոշմամբ ընդլայնել է իրավունքի չարաշահմամբ
ներկայացված միջնորդությունն ըստ էության չքննարկելու և դրա վերաբերյալ որոշումներ չկայացնելու դեպքերը։
ՀՀ վճռաբեկ դատարանը նշել է, որ իրավասու պետական մարմնի կամ պաշտոնատար անձի՝ համապատասխան
միջնորդությունը լուծելու, այսինքն՝ այն ըստ էության քննության առնելու և մերժելու կամ բավարարելու մասին
պատճառաբանված որոշում կայացնելու պարտականությունը ծագում է, եթե միջնորդությունը վերաբերում է
կոնկրետ քրեական գործին, ներկայացվել է քրեադատավարական օրենքով սահմանված կարգի պահպանմամբ,
այն ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձի կողմից, այդ միջնորդությունը քննության առնելու լիազորություն
ունեցող պետական մարմնին և (կամ) պաշտոնատար անձին: (...) Դատավարության մասնակիցը պետք է
ներկայացնի այնպիսի միջնորդություն (խնդրանք), որի բավարարման հնարավորությունը նախատեսված է ՀՀ
օրենսդրությամբ: Վերոնշյալ պահանջի խախտմամբ ակնհայտ անօրինական միջնորդություն ներկայացնելու
դեպքում անձը վարույթն իրականացնող մարմնից չի կարող ողջամտորեն ակնկալել այն մերժելու կամ բավարարելու
վերաբերյալ պատճառաբանված որոշում:

Նշված գործով՝ պաշտպանը միջնորդությամբ ՀՀ գլխավոր դատախազին խնդրել է ցուցում տալ հսկող դա տա -
խազին՝ իր որոշումը վերացնելու վերաբերյալ։ ՀՀ գլխավոր դատախազն այս միջնորդությունն ըստ էության չէր
քննարկել և դրա վերաբերյալ որոշում չէր կայացրել։ Հսկող դատախազը պաշտպանին տեղեկացրել էր, որ դա տա -
վա րական ղեկավարում իրականացնող դատախազի որոշումը վերացնելու ցուցում տալու և դատախազի կայացրած
որոշումն իր իսկ կողմից վերացնելու դատավարական կարգ օրենսդրությամբ նախատեսված չէ։ ՀՀ վճռաբեկ դա -
տա րանը դատախազության այս վարքագիծը համարել է իրավաչափ, քանի որ պաշտպանը ՀՀ գլխավոր դա տա -
խազին հասցեագրված միջնորդությամբ խնդրել էր կատարել այնպիսի գործողություն, որը չէր բխում ՀՀ գլխավոր
դատախազի` որպես վերադաս դատախազի լիազորություններից և նախատեսված չէր օրենքով: Հետևաբար վա -
րույթն իրականացնող մարմինը, հաշվի առնելով, որ պաշտպանը միջնորդել էր կատարել օրենքով չնախատեսված
գոր ծողություն, որն ակնհայտորեն դուրս էր միջնորդության հասցեատիրոջ լիազորությունների շրջանակից,
իրավացիորեն, գրությամբ համապատասխան պարզաբանում էր տվել միջնորդություն ներկայացրած անձին:
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լսել և քն նար կել այդ միջ նոր դու թյու նը, ո րից
հե տո միայն ո րո շում կա յաց նել այն ա ռանց
քննու թյան թող նե լու մա սին։ Այս տե սանկ յու -
նից միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու ի րա վուն քի սահ -
մա նա փա կու մը ներ գոր ծու թյան ա ռա վել արդ -
յու նա վետ մի ջոց է։

2.2.1.-b) Միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու ի րա -
վուն քի սահ մա նա փա կու մը ու նի գոր ծո ղու թյան
ժա մա նա կա յին (փու լա յին) և սուբ յեկ տա յին սահ -
ման ներ։ Այս սանկ ցիա յի գոր ծո ղու թյան ժա մա -
նա կա յին սահ մա նը նշա նա կում է, որ այն գոր -
ծում է քրեա կան դա տա վա րու թյան տվյալ փու -
լի ըն թաց քում, օ րի նակ՝ նա խաքն նու թյան ըն -
թաց քում միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու ի րա վուն -
քի սահ մա նա փա կու մը գոր ծում է միայն այդ
փու լի ըն թաց քում։ Երբ ան ցում է կա տար վում
դա տա վա րու թյան հա ջորդ փու լին, ա պա այս
սանկ ցիա յի գոր ծո ղու թյու նը փաս տա ցի դա դա -
րում է (ա ռանց դա տա վա րա կան ո րո շում ներ
կա յաց նե լու)։ Քն նարկ վող սանկ ցիա յի գոր ծո -
ղու թյան սուբ յեկ տա յին սահ մա նը նշա նա կում
է, որ այն գոր ծում է միայն նույն վա րույթն ի րա -
կա նաց նող մարմ նի մաս նա կցու թյան դեպ քում։
Ե թե դա տա վա րու թյան կոնկ րետ փու լում փոխ -
վում է վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը, ա -
պա միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու ի րա վուն քի սահ -
մա նա փակ ման գոր ծո ղու թյու նը փաս տա ցի դա -
դա րում է։ Նման մեկ նա բա նու թյամբ ա պա հով -
վում է ՀՀ քր. դատ. օր-ի 143-րդ հոդ վա ծի 4-րդ
մա սում ամ րագր ված այն ար գել քը, ըստ ո րի՝
սույն դա տա վա րա կան սանկ ցիա յի կի րա ռու մը
չպետք է բա ցա ռի հա մա պա տաս խան ի րա վուն -
քի բուն ի րա ցու մը։

2.2.2. Նույն ան ձին նույն փաս տարկ մամբ
բա ցարկ կա րող է հայտն վել միայն մեկ ան գամ
(ՀՀ քր. դատ. օր-ի 64-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մաս):
Բա ցարկ հայտ նե լու ի րա վուն քը ոչ բա րե խիղճ
ե ղա նա կով է ի րա կա նաց վում ոչ միայն այն
դեպ քում, երբ նույն ան ձին նույն փաս տարկ -
մամբ մի քա նի ան գամ բա ցարկ է հայտն վում
(ի րա վուն քի չա րա շա հում), այլ նաև այն դեպ -
քում, երբ վա րույ թի մաս նա վոր մաս նա կի ցը,
տվյալ պա հին տի րա պե տե լով ան ձին բա ցարկ
հայտ նե լու մի քա նի հիմ քի, դրանք ներ կա յաց -
նում է ոչ թե միաս նա կան, այլ ա ռան ձին-ա -
ռան ձին բա ցարկ ներ հայտ նե լու ձևով։ Նման
վար քա գի ծը կհա մար վի ան բա րեխ ղիճ, ե թե
դրա նով հե տապնդ վում են ոչ ի րա վա չափ նպա -

տակ ներ, օ րի նակ՝ վա րույ թի ըն թաց քը ձգձգե -
լու, դա տա վո րին յու րա քանչ յուր ան գամ ա ռան -
ձին սեն յակ հե ռա նալ ստի պե լու, բա ցար կի վե -
րա բեր յալ ա ռան ձին փաս տաթղ թի ձևով դա -
տա վա րա կան ո րո շում կա յաց նե լու հա մար (ՀՀ
քր. դատ. օր-ի 270-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մաս)։ Այ -
նուա մե նայ նիվ՝ պո զի տիվ ի րա վուն քի տե սանկ -
յու նից նման վար քա գի ծը չի կա րող ո րակ վել
որ պես ի րա վուն քի չա րա շա հում և հա մար վել
բա ցարկ հայտ նե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փակ -
ման հիմք։ Նման վար քա գի ծը կա րող է դի -
տարկ վել ա ռա վե լա գույնս էս տո պե լի (estoppel)
կա նո նի ձևա վոր ման լույ սի ներ քո։ 

2.3. Վա րույ թի նյու թե րին կցե լու և հե տա -
զո տե լու հա մար ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լը:
Քն նի չը պար տա վոր է վա րույ թի նյու թե րին կցել
վա րույ թի մաս նա վոր մաս նա կից նե րի ներ կա -
յաց րած ա ռար կա նե րը կամ փաս տաթղ թե րը
(ՀՀ քր. դատ. օր-ի 233-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս):
Վա րույ թի նյու թե րին կցե լու և հե տա զո տե լու
հա մար ա ռար կա ներ և փաս տաթղ թեր (ա պա -
ցույց ներ) ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քը չա րա շահ -
վում է, ե թե ան ձը, գի տակ ցե լով ա ռար կա նե րը
(փաս տաթղ թե րը) վա րույ թին կցե լու՝ վա րույթն
ի րա կա նաց նող մարմ նի պար տա կա նու թյու նը,
կրկին ներ կա յաց նում է նախ կի նում տրա մադ -
րած ա ռար կա յի լու սա պատ ճե նը կամ փաս -
տաթղ թի պատ ճե նը, կամ պար բե րա բար ներ -
կա յաց նում է վա րույ թի հետ ակն հայ տո րեն առն -
չու թյուն չու նե ցող ա ռար կան ներ (օ րի նակ՝ սպա -
նու թյան հոդ վա ծով մե ղադ րան քի քննու թյան
ժա մա նակ ներ կա յաց նում է ձու կամ աղբ), վա -
րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի հա մար ստեղ -
ծե լով ար ձա նագ րու թյուն կազ մե լու, այդ ա ռար -
կա նե րը կրկին զննե լու կամ դրանց վե րա բե րե -
լիու թյան հետ կապ ված ո րո շում ներ կա յաց նե -
լու պար տա կա նու թյուն (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 94-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս): 

Ա պա ցույց ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քը սահ -
մա նա փա կե լուց և դրա ի րա կա նաց ման հա մար
քա նա կա կան պայ ման սահ մա նե լուց հե տո, ա -
ռար կա յի լու սա պատ ճե նը կամ փաս տաթղ թի
պատ ճե նը, ակն հայ տո րեն չվե րա բե րող ա ռար -
կա ներ կրկին ներ կա յաց նե լը դա տա վա րա կան
և փաս տա կան հետևանք ներ չի ա ռա ջաց նում։ 

2.3 Վա րույ թի նյու թե րին ծա նո թա նա լը և
դրան ցից ցան կա ցած տե ղե կու թյուն դուրս գրե -
լը: Վա րույ թի նյու թե րին ծա նո թա նա լու հա մար
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վա րույ թի մաս նա կից նե րին տրա մադր վում է ող -
ջա միտ ժամ կետ (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 200-րդ
հոդ վա ծի 6-րդ կետ)։ Քն նի չի կող մից ի սկզբա -
նե վա րույ թի նյու թե րին ծա նո թա նա լու ժամ կետ
սահ մա նե լը դա տա վա րա կան սանկ ցիա չէ, քա -
նի որ վա րույ թի մաս նա կի ցը դեռևս որևէ հա -
կաի րա վա կան վար քա գիծ չի դրսևո րել: Սա -
կայն ե թե վա րույ թի մաս նա կի ցը սահ ման ված
ժամ կե տում պար բե րա բար չի ներ կա յա նում գոր -
ծի նյու թե րին ծա նո թա նա լու կամ այլ կերպ
ձգձգում է այդ գոր ծըն թա ցը, ա պա դա պետք է
դի տել որ պես ի րա վուն քի չա րա շա հում, և ո րո -
շում կա յաց նել նյու թե րին ծա նո թա նա լու ի րա -
վուն քը սահ մա նա փա կե լու և նյու թե րին ծա նո -
թա նա լու ժա մա նա կա յին պայ ման (ծա նո թա նա -
լու վեր ջին օր) սահ մա նե լու մա սին: Վա րույ թի
նյու թե րին ծա նո թա նա լու՝ սահ ման ված ժա մա -
նա կա յին պայ ման նե րը խախ տե լու դեպ քում,
քննի չը պետք է հա մա րի, որ ան ձը ոչ ի րա վա -
չափ ա րար քով հրա ժար վել է գոր ծի նյու թե րին
ծա նո թա նա լու իր ի րա վուն քից (կորց րել է այդ
ի րա վուն քը), ո րից հե տո պետք է շա րու նա կի
վա րույ թի հե տա գա ըն թաց քը4։ 

Վա րույ թի նյու թե րից տե ղե կու թյուն դուրս
գրե լու ի րա վուն քը չա րա շահ վում է, ե թե վա -
րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը մաս նակ ցին
տրա մադ րել է բո լոր նյու թե րը, սա կայն նա, ա -
ռանց ող ջա միտ հիմ նա վո րում նե րի, կրկին պա -
հան ջում է ա պա հո վել վա րույ թի նյու թե րից տե -
ղե կու թյուն ներ դուրս գրե լու ի րա վուն քը։ Ք րեա -
կան վա րույ թի նյու թե րի թվայ նաց ման պա րա -
գա յում այս ի րա վուն քի չա րա շահ ման ռիս կե րը
նվա զում են։ 

2.4. Բաց ման խոս քով, եզ րա փա կիչ ե լույ -
թով կամ եզ րա փա կիչ հայ տա րա րու թյամբ հան -
դես գա լը: Բաց ման խոս քով, եզ րա փա կիչ ե լույ -
թով կամ եզ րա փա կիչ հայ տա րա րու թյամբ հան -
դես գա լու ի րա վունք նե րի չա րա շա հում է հա -
մար վում, ե թե այս ի րա վունք նե րի կրող նե րը ի -
րենց խոս քում շո շա փում են վա րույ թին չառնչ -
վող հան գա մանք ներ, վկա յա կո չում են չհե տա -
զոտ ված կամ ան թույ լատ րե լի ճա նաչ ված ա -
պա ցույց ներ։ 

2.4.1. Եզ րա փա կիչ ե լույ թում կամ հայ տա -
րա րու թյու նում վա րույ թին չառնչ վող հան գա -
մանք ներ շո շա փե լու, չհե տա զոտ ված կամ ան -
թույ լատ րե լի ճա նաչ ված ա պա ցույց ներ վկա յա -
կո չե լու դեպ քում դա տա րա նը նախ՝ ընդ հա տում
է եզ րա փա կիչ ե լույթ նե րը կամ հայ տա րա րու -
թյուն նե րը, իսկ ի րա վուն քի չա րա շա հու մը շա -
րու նա կե լու դեպ քում՝ ո րո շում է կա յաց նում ի -
րա վուն քը սահ մա նա փա կե լու մա սին (դա տա -
վա րա կան սանկ ցիա)։ 

Նա խա գա հողն ի րա վա սու է ընդ հա տե լու
ե լույթ ու նե ցող ան ձին, ե թե նա անդ րա դառ նում
է վա րույ թին չառնչ վող հան գա մանք նե րի կամ
չհե տա զոտ ված կամ ան թույ լատ րե լի ճա նաչ -
ված ա պա ցույց նե րի (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 337-րդ
հոդ վա ծի 5-րդ և 6-րդ մա սեր): Եզ րա փա կիչ
հայ տա րա րու թյամբ հան դես է գա լիս մե ղադր -
յա լը: Նա խա գա հողն ի րա վա սու է մե ղադր յա -
լին ընդ հա տել, ե թե նա շո շա փում է վա րույ թին
ակն հայ տո րեն չառնչ վող հան գա մանք ներ (ՀՀ
քր. դատ. օր-ի 339-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ
մա սեր): Հիմք ըն դու նե լով «ընդ հա տել» բա ռի
լեզ վա բա նա կան ի մաս տը5՝ կա րե լի է նշել, որ
եզ րա փա կիչ ե լույ թը կամ հայ տա րա րու թյունն
ընդ հա տե լուց հե տո մաս նակ ցին թույ լատր վում
է շա րու նա կել այդ ի րա վուն քի պատ շաճ ի րա -
կա նա ցու մը։ Ե թե եզ րա փա կիչ ե լույ թը կամ հայ -
տա րա րու թյունն ընդ հա տե լուց հե տո, վա րույ թի
մաս նա կի ցը կրկին շա րու նա կում է չա րա շա հել
այս ի րա վունք նե րը, ա պա առ կա է ի րա վուն քի
չա րա շահ ման պար բե րա կա նու թյուն, ո րից հե -
տո դա տա րա նը ո րո շում է կա յաց նում ի րա վուն -
քը սահ մա նա փա կե լու և դրանց ի րա կա նաց -
ման հա մար ժա մա նա կա յին պայ ման սահ մա -
նե լու մա սին։ Այս կա ռու ցա կար գը հնա րա վո -
րու թյուն է տա լիս ա պա հո վե լու եզ րա փա կիչ ե -
լույ թով կամ հայ տա րա րու թյամբ հան դես գա լու
ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման հա մար անհ -
րա ժեշտ՝ ի րա վուն քի չա րա շահ ման պար բե րա -
կա նու թյան պայ մա նը։

Մե ղադր յա լի եզ րա փա կիչ ե լույ թի ի րա վուն -
քը սահ մա նա փա կե լիս պետք է նկա տի ու նե -
նալ, որ ե թե ան ձամբ իր պաշտ պա նու թյունն ի -
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4 Այս մասին տե՛ս Гамбарян А. С. Отказ от права и вопросы уголовно-процессуального вмешательства. М.: 2018.
5 Ընդհատել նշանակում է՝ որևէ չավարտված գործողություն ընդմիջել կամ դադարեցնել՝ նորից վերսկսելու համար։

Տե՛ս Աղայան Է. Արդի հայերենի բացատրական բառարան։ Եր., 1976, էջ 402, Ժամանակակից հայոց լեզվի
բացատրական բառարան։ Հրաչյա Աճառյանի Անվան Լեզվի Ինստիտուտ։ Եր., 1972, էջ 98։
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րա կա նաց րած մե ղադր յա լին հնա րա վո րու թյուն
չի տրվել հան դես գա լու եզ րա փա կիչ ե լույ թով,
ա պա դա դա տա կան ակտն ան վե րա պահ բե -
կան ման հիմք է (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 376-րդ
հոդ վա ծի 1-ին մաս)։

2.4.2. Ի տար բե րու թյուն եզ րա փա կիչ ե լույ -
թով կամ հայ տա րա րու թյամբ հան դես գա լու
դեպ քի՝ բաց ման խոսքն ընդ հա տե լու հնա րա -
վո րու թյուն օ րեն քով ուղ ղա կիո րեն նա խա տես -
ված չէ (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 324-րդ հոդ ված)։
Բաց ման խոս քով հան դես գա լու ի րա վուն քի
չա րա շահ ման պար բե րա կա նու թյան պայ մա նի
ա պա հով ման նպա տա կով դա տա րա նը պետք
է կի րա ռի ՀՀ քր. դատ. օր-ի 142-րդ հոդ վա ծով
նա խա տես ված՝ նկա տո ղու թյուն սանկ ցիան6։
Այս պես՝ ե թե վա րույ թի մաս նա կի ցը բաց ման
խոս քում շո շա փում է վա րույ թին (մե ղադ րան -
քին) չառնչ վող հան գա մանք ներ, ա պա դա տա -
րա նը նրան նկա տո ղու թյուն է հայտ նում՝ հրա -
հան գե լով դրսևո րել պատ շաճ վար քա գիծ և
բաց ման խոս քում չշո շա փել մե ղադ րան քի հետ
առն չու թյուն չու նե ցող հան գա մանք ներ: Նկա -
տո ղու թյուն հայտ նե լուց հե տո, ե թե վա րույ թի
մաս նա կի ցը կրկին շա րու նա կում է չա րա շա հել
այս ի րա վունք նե րը, ա պա առ կա է ի րա վուն քի
չա րա շահ ման պար բե րա կա նու թյուն, ո րից հե -
տո դա տա րա նը ո րո շում է կա յաց նում այս ի րա -
վուն քը սահ մա նա փա կե լու և դրա ի րա կա նաց -
ման հա մար ժա մա նա կա յին պայ ման սահ մա -
նե լու մա սին։

2.4.3. Եզ րա փա կիչ ե լույ թով հան դես գա լու
ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման սահ մա նա փա կու -
մը նույն պես ու նի գոր ծո ղու թյան ժա մա նա կա -
յին (փու լա յին) և սուբ յեկ տա յին սահ ման ներ։

2.5 Պաշտ պա նից հրա ժար վե լը կամ պաշտ -
պա նի լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րեց նե լը: Պաշտ -
պա նից հրա ժար վե լը մե ղադր յա լի հայ տա րա -
րու թյունն է՝ իր պաշտ պա նու թյունն ա ռանց որևէ
պաշտ պա նի օգ նու թյան (ան ձամբ) ի րա կա նաց -
նե լու վե րա բեր յալ (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 47-րդ
հոդ վա ծի 1-ին մաս), մինչ դեռ պաշտ պա նի լիա -
զո րու թյուն նե րը դա դա րեց վում են պաշտ պա -
նին փո խա րի նե լու նպա տա կով (ՀՀ քր. դատ.
օր-ի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ի կետ): 

Օ րենս դի րը պաշտ պա նից հրա ժար վե լը՝ որ -
պես ի րա վուն քի չա րա շա հում ո րա կե լու հա մար
նա խա տե սել է լրա ցու ցիչ պա հանջ. պաշտ պա -
նից հրա ժար վե լու ի րա վուն քի չա րա շա հու մը ոչ
միայն պետք է լի նի պար բե րա բար, այլ նաև
ակն հայտ (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 47-րդ հոդ վա ծի
4-րդ մաս)։ Պաշտ պա նից հրա ժար վե լու ի րա -
վուն քի չա րա շահ ման ակն հայ տու թյու նը կա րող
է ո րոշ վել պաշտ պա նից հրա ժար վե լու և նոր
պաշտ պան հրա վի րե լու միջև ըն կած ժա մա նա -
կի տևո ղու թյամբ, այդ ըն թաց քում գոր ծի հան -
գա մանք նե րի այն պի սի փո փո խու թյուն նե րի բա -
ցա կա յու թյամբ, ո րը կա րող է ար դա րաց նել
պաշտ պա նից հրա ժար վե լուց հե տո նոր պաշտ -
պան հրա վի րե լը, ինչ պես նաև պաշտ պա նից
հրա ժար վե լու պար բե րա կա նու թյու նից։ Օ րի նակ՝
ե թե մե ղադր յա լը հրա ժար վում է պաշտ պա նից,
այ սինքն՝ կամք է հայտ նում իր պաշտ պա նու -
թյունն ա ռանց պաշտ պա նի օգ նու թյան ի րա -
կա նաց նե լու և հա ջորդ օ րը պա հան ջում է ներգ -
րա վել նոր պաշտ պան և կր կին հրա ժար վում է
այդ պաշտ պա նից, ա պա ակն հայտ է, որ նա
նպա տակ ու նի ոչ թե ի րաց նե լու իր՝ պաշտ պա -
նից հրա ժար վե լու ի րա վուն քը, այլ՝ խո չըն դո -
տե լու քննու թյա նը։ 

Պաշտ պա նից հրա ժար վե լու ի րա վուն քի չա -
րա շա հու մը և պաշտ պա նից հրա ժար ված մե -
ղադր յա լի՝ նոր պաշտ պան ներգ րա վե լու պա -
հան ջի ի րա վուն քը (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 47-րդ
հոդ վա ծի 3-րդ մաս) տար բե րե լու հա մար կարևոր
է գնա հա տել նաև պաշտ պա նից հրա ժար վե -
լուց հե տո գոր ծի հան գա մանք նե րի փո փո խու -
թյու նը, ո րը կա րող է ար դա րաց նել նոր պաշտ -
պան պա հան ջե լը (հրա վի րե լը)։ 

Պաշտ պա նից հրա ժար վե լու ի րա վուն քի չա -
րա շահ ման ակն հայ տու թյան մա սին կա րող է
վկա յել նաև պաշտ պա նից հրա ժար վե լու պար -
բե րա կա նու թյու նը, օ րի նակ՝ ի րա վուն քի չա րա -
շահ ման պար բե րա կա նու թյու նը կա րող է վկա -
յել դրա ակն հայ տու թյան մա սին, ե թե մե ղադր -
յա լը պաշտ պա նից հրա ժար վել է ե րեք և ա վե լի
ան գամ։ 

Նոր պաշտ պա նից հրա ժար վե լու մե ղադր -
յա լի կա մար տա հայ տու թյու նը պար տա դիր չէ
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6 Այս մեկնաբանությունը ՀՀ քր. դատ.օր-ի 141-րդ հոդվածի 3-րդ մասի կարգավորման տեսանկյունից կարող է
խոցելի թվալ, քանի որ նշված նորմի համաձայն՝ իրավունքները չարաշահելու դեպքում կարող է կիրառվել միայն
իրավունքի իրականացման սահմանափակում դատավարական սանկցիան: 



վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի հա մար, ե թե
մե ղադր յալն ակն հայտ չա րա շա հում է պաշտ -
պա նից հրա ժար վե լու իր ի րա վուն քը: Այդ դեպ -
քում վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը ո րոշ -
մամբ չի ըն դու նում պաշտ պա նից հրա ժար վե լը
(ՀՀ քր. դատ. օր-ի 47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մաս):
Պաշտ պա նից պար բե րա բար հրա ժար վե լու դեպ -
քում վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը, ղե -
կա վար վե լով մեկ նա բան վող հոդ վա ծով և ՀՀ
քր. դատ. օր-ի 47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով, ո -
րո շում է չըն դու նել պաշտ պա նից հրա ժար վե լը
և սահ մա նա փա կել պաշտ պա նից հրա ժար վե -
լու ի րա վուն քը:

3. Մի քա նի պաշտ պա նի, լիա զոր ներ կա -
յա ցուց չի կամ փաս տա բա նի հետ ներ կա յա նա -
լը: Պո զի տիվ ի րա վուն քում մի քա նի պաշտ -
պան կամ լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ ու նե նալն ամ -
րագր ված է որ պես դա տա վա րա կան ի րա վունք։
Այս պես՝ նույն մե ղադր յա լը կա րող է ու նե նալ
մե կից ա վե լի պաշտ պան ներ (ՀՀ քր. դատ. օր-
ի 45-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մաս), տու ժո ղը, գույ քա -
յին պա տաս խա նո ղը կա րող են ու նե նալ մի քա -
նի լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ (ՀՀ քր. դատ. օր-ի
54–րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս, 56-րդ հոդ վա ծի 3-
րդ մաս)։ Վ կա յի՝ մի քա նի փաս տա բան ու նե -
նա լու ի րա վունքն օ րեն քում ու ղիղ ամ րագր ված
չէ, սա կայն այն բխում է մեկ նա բան վող նոր -
մից։ Այս պի սով՝ մի քա նի պաշտ պան, լիա զոր
ներ կա յա ցու ցիչ կամ փաս տա բան (այ սու հետ՝
փաս տա բան) ու նե նա լու ի րա վուն քի կրող ներն
են՝ մե ղադր յա լը, տու ժո ղը, գույ քա յին պա տաս -
խա նո ղը և վ կան։

Մեկ նա բան վող հոդ վա ծի 3-րդ մա սում նա -
խա տես ված սանկ ցիա յի կի րառ ման փաս տա -
կան հիմ քը՝ ի րա վուն քի չա րա շա հու մը, յու րա -
հա տուկ բնույ թի է. դա տա վա րա կան այս ի րա -
վուն քի կրո ղը, նկա տի ու նե նա լով վա րու յթա յին
գոր ծո ղու թյան կա տար ման վայ րի (օ րի նակ՝
քննի չի աշ խա տա սեն յա կի) պայ ման նե րի սահ -
մա նա փա կում նե րը, այդ գոր ծո ղու թյան կա տար -
մա նը հրա վի րում է ոչ ող ջա միտ քա նա կի փաս -
տա բան ներ՝ ցան կա նա լով խո չըն դո տել վա րու -
թա յին գոր ծո ղու թյան կա տար մա նը կամ ստեղ -
ծել այդ գոր ծո ղու թյան կա տար ման անհ նա րի -
նու թյան վի ճակ։ Այլ կա րեպ ա սած՝ այս ի րա -
վուն քի չա րա շա հումն առ կա է, երբ ի րա վուն քի
կրո ղը մի քա նի փաս տա բան ու նե նա լու ի րա -
վուն քը օգ տա գոր ծում է ոչ թե այդ ի րա վուն քի

բուն նպա տա կին հա մա պա տաս խան, այլ որ -
պես հա սա րա կա կան մի ջո ցա ռում, կամ վա րու -
թա յին գոր ծո ղու թյան տևո ղու թյու նը ար հես տա -
կա նո րեն եր կա րաց նե լու, վա րու թա յին գոր ծո -
ղու թյան ըն թաց քում կոնֆ լիկ տո գեն ի րա վի ճակ -
ներ ստեղ ծե լու նպա տա կով։ 

Մի քա նի փաս տա բա նի հետ ներ կա յա նա -
լու ի րա վուն քը սահ մա նա փակ վում է վա րու թա -
յին գոր ծո ղու թյա նը մաս նա կից նե րի քա նա կա -
կան պայ ման սահ մա նե լու ե ղա նա կով։ Այ սինքն՝
ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը դրսևոր վում է
նրա նով, որ ոչ բո լոր փաս տա բան նե րին է հնա -
րա վո րու թյուն տրվում մաս նակ ցե լու տվյալ վա -
րու թա յին գոր ծո ղու թյա նը: Ընդ ո րում, մե ղադր -
յա լին, տու ժո ղին, գույ քա յին պա տաս խա նո ղին
ոչ թե ար գել վում է վա րույ թին ներգ րա վել մի
քա նի պաշտ պան, լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ, այլ
սահ մա նա փա կում է կոնկ րետ վա րու թա յին գոր -
ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցող փաս տա բան նե -
րի քա նա կը։ 

Այս սանկ ցիան կի րա ռե լիս, վա րույթն ի -
րա կա նաց նող մար մի նը սահ մա նում է վա րու -
թա յին գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցող փաս -
տա բան նե րի ա ռա վե լա գույն (թույ լատ րե լի) քա -
նա կը, սա կայն չի կա րող սահ մա նել, թե վա րու -
թա յին գոր ծո ղու թյա նը կոնկ րետ ո՞ր փաս տա -
բան նե րը կա րող են մաս նակ ցել։ 

Մեկ նա բան վող դրույ թում նա խա տես ված
է հա տուկ նորմ, որն ընդ հա նուր նոր մի հա մե -
մա տու թյամբ պա րու նա կում է նաև բա ցա ռու -
թյուն։ Ընդ հա նուր նոր մից բա ցա ռու թյուն պետք
է հա մա րել այն, որ այս դեպ քում ի րա վուն քի
չա րա շահ ման պար բե րա կա նու թյուն չի պա -
հանջ վում, քա նի որ ե թե վա րույթն ի րա կա նաց -
նող մար մի նը պար տա վոր լի նի ա ռա ջին ան -
գամ հնա րա վո րու թյուն տալ բո լոր փաս տա -
բան նե րին մաս նակ ցե լու վա րու թա յին գոր ծո -
ղու թյա նը և միայն երկ րորդ ան գամ ա րար քը
կրկնե լու (պար բե րա կա նու թյան) դեպ քում կի -
րա ռի այս սանկ ցիան, ա պա դրա նով իսկ ի
սկզբա նե կար ժեզրկ վի քննարկ վող ներ գոր ծու -
թյան մի ջո ցը: Օ րի նակ՝ մե ղադր յա լը, ո րը վա -
րույ թին մաս նակ ցե լու հա մար հրա վի րել է 10
պաշտ պան, պա հան ջում է, որ պես զի նրանք
բո լո րը մաս նակ ցեն քննի չի աշ խա տա սեն յա -
կում կա տար վող ա ռե րես մա նը։ Այս փաս տից ի
սկզբա նե պարզ է, որ սահ մա նա փակ տա րած -
քում 10 պաշտ պա նի մաս նակ ցու թյան պա հան -
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ջի նպա տա կը ոչ թե ի րա վա բա նա կան օգ նու -
թյուն ստա նալն է, այլ հար ցաքն նու թյան բնա -
կա նոն ըն թաց քը խո չըն դո տելն է կամ այդ գոր -
ծո ղու թյու նը կա տա րե լու անհ նա րի նու թյան պայ -
ման ներ ստեղ ծե լը։ Այդ ի րա վի ճա կում վա րույթն
ի րա կա նաց նող մար մինն ու նի բա վա րար հիմ -
քեր ի սկզբա նե նման վար քա գի ծը գնա հա տե -
լու որ պես ի րա վուն քի չա րա շա հում և սահ մա -
նա փա կե լու վա րու թա յին գոր ծո ղու թյա նը մաս -
նակ ցող ան ձանց քա նա կը։ 

Անհ րա ժեշտ է քննար կել ՀՀ քր. դատ. օր-
ի 143-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի և 45-րդ հոդ վա -
ծի 7-րդ մա սի հա րա բե րակ ցու թյու նը։ Վեր ջին
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վա րու յթա յին գոր ծո ղու -
թյա նը մե ղադր յա լի բո լոր պաշտ պան նե րի մաս -
նակ ցու թյու նը պար տա դիր չէ: Վա րու յթա յին
գոր ծո ղու թյու նը, ո րին պաշտ պա նի մաս նակցու -
թյու նը պար տա դիր է, չի կա րող ա նօ րի նա կան
ճա նաչ վել, ե թե հա մա պա տաս խան մե ղադր յա -
լի ոչ բո լոր պաշտ պան ներն են մաս նակ ցել
տվյալ գոր ծո ղու թյա նը: ՀՀ քր. դատ. օր-ի 45-
րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սը և մեկ նա բան վող նոր -
մը կա րող են կի րառ վել ի րա րից ինք նա վար։ Օ -
րի նակ՝ մի քա նի պաշտ պան նե րից մե կի բա -
ցա կա յու թյան պայ ման նե րում կա տար ված վա -
րույ թա յին գոր ծո ղու թյու նը ՀՀ քր. դատ. օր-ի
45-րդ հոդ վա ծի ու ժով չի կա րող ա նօ րի նա կան
ճա նաչ վել, ան կախ նրա նից՝ այդ դեպ քում դա -
տա վա րա կան սանկ ցիա կի րառ վե՞լ է, թե՞ ոչ։ 

Անհ րա ժեշտ է քննար կել նաև ՀՀ քր. դատ.
օր-ի 143-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի և 54-րդ հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սի հա րա բե րակ ցու թյու նը։ Վեր -
ջին հոդ վա ծում սահ ման ված է, որ վա րույթն ի -
րա կա նաց նող մար մինն ի րա վա սու է սահ մա -
նա փա կե լու վա րու թա յին գոր ծո ղու թյա նը կամ
դա տա կան նիս տին միա ժա մա նակ մաս նակ -
ցող տու ժո ղի լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թի -
վը, ե թե դա չի վտան գի ար դա րա դա տու թյան
շա հը: Այս եր կու հոդ վա ծի դրույթ նե րը ի րար
հետ հա րա բեր վում են որ պես նյու թա կան և վա -
րու թա յին ի րա վա նոր մեր, ուս տի դրանք կա րող
են կի րառ վել հա մակց ված կեր պով։ Այս պես՝
ՀՀ քր. դատ. օր-ի 54-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում
ամ րագր ված է վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ -
նի լիա զո րող նոր մը (նյու թա կան ի րա վա նորմ),
իսկ ՀՀ քր. դատ. օր-ի 143-րդ հոդ վա ծը սահ -
մա նում է լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թի վը
սահ մա նա փա կե լու մա սին նյու թա կան ի րա վա -

նոր մի ի րա կա նաց ման կար գը (վա րու թա յին ի -
րա վա նորմ)։

4. Մեկ նա բան վող հոդ վա ծի 4-րդ մա սում
սահ ման ված է, որ քննարկ վող դա տա վա րա -
կան սանկ ցիա յի կի րա ռու մը չպետք է բա ցա ռի
հա մա պա տաս խան ի րա վուն քի բուն ի րա ցու մը:
Այս դրույ թի հիմ քում դրված են մար դու ի րա -
վունք նե րի սահ մա նա փակ ման սահ մա նադ րա -
կան պայ ման նե րը (հիմ քե րը)։ ՀՀ սահ մա նադ -
րա կան դա տա րա նը նշել է. «Որևէ հիմ նա կան
ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում հնա րա վոր է
միայն օ րեն քով, իսկ հա մա չա փու թյան սկզբուն -
քով պայ մա նա վոր ված` օ րեն քով հիմ նա կան ի -
րա վուն քի սահ մա նա փա կում նե րին վե րա բե րող
պա հանջ նե րը հետևյալն են. 1) սահ մա նա փակ -
ման նպա տա կի լե գի տի մու թյու նը, այն է` ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված լի նե լը. 2)
սահ մա նա փակ ման հա մար ընտր ված մի ջոց -
նե րի` ա) պի տա նիու թյու նը` ՀՀ Սահ մա նադ -
րու թյամբ սահ ման ված նպա տա կին հաս նե լու
հա մար. բ) անհ րա ժեշ տու թյու նը` ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյամբ սահ ման ված նպա տա կին հաս -
նե լու հա մար. գ) հա մար ժե քու թյու նը սահ մա -
նա փակ վող հիմ նա կան ի րա վուն քի և ա զա տու -
թյան նշա նա կու թյա նը (18 հու նի սի 2020 թ.
ՍԴՈ-1546 ո րոշ մամբ):

Դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի սահ մա -
նա փա կու մը չի բա ցա ռում հա մա պա տաս խան
ի րա վուն քի բուն ի րա ցու մը, ե թե՝

1) սահ մա նա փակ վում է ոչ թե տվյալ ի րա -
վունքն ընդ հան րա պես, այլ այն սահ մա նա փակ -
վում է այն քա նով, որ քա նով վա րույ թի մաս նա -
կիցն այդ ի րա վուն քը օգ տա գոր ծել է ի րա վուն -
քի բուն նպա տա կին հա կա ռակ։ Ե թե վա րույ թի
մաս նա կի ցը չա րա շա հել է, օ րի նակ, միջ նոր -
դու թյուն հա րու ցե լու ի րա վուն քը, ա պա սահ մա -
նա փակ վում է ոչ թե միջ նոր դու թյուն հա րու ցե -
լու ի րա վունքն ընդ հան րա պես, այլ նմա նաբ -
նույթ հիմ նա վո րում նե րով կրկին միջ նոր դու -
թյուն ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը։ Այլ
հար ցե րով վա րույ թի մաս նա կիցն ան խո չըն դոտ
ի րա կա նաց նում է միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու
ի րա վուն քը։

2) պահ պան վում են չա րա շահ ված ի րա -
վուն քի սահ մա նա փակ ման գոր ծո ղու թյան ժա -
մա նա կա յին (փու լա յին) և սուբ յեկ տա յին սահ -
ման նե րը։ Օ րի նակ՝ ե թե վա րույ թի մաս նակ ցի՝
եզ րա փա կիչ ե լույ թով հան դես գա լու ի րա վուն -
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քը սահ մա նա փակ վել է ա ռա ջին ատ յա նի դա -
տա րա նում, ա պա այդ սանկ ցիան գոր ծում է
դա տա վա րու թյան տվյալ փու լում, իսկ վե րաքն -
նիչ վա րույ թի ըն թաց քում վա րույ թի մաս նա կի -
ցը կա րող է ի րաց նել եզ րա փա կիչ ե լույ թով հան -
դես գա լու իր ի րա վուն քը (ՀՀ քր. դատ. օր-ի
369-րդ հոդ վա ծի 5-րդ, 6-րդ մա սեր)։ 

5. Ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման սահ մա նա -
փակ ման դա տա վա րա կան ձևը ո րո շում կա -
յաց նելն է։ Մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց -
քում ի րա վա սու անձն այս սանկ ցիան կի րա ռե -
լու մա սին ո րո շու մը շա րադ րում է ա ռան ձին
փաս տաթղ թի ձևով։ 

Դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում այս սանկ -
ցիան կի րա ռե լու մա սին ո րոշ ման շա րադր ման
ձևը պար զա բան ման կա րիք ու նի։ ՀՀ քր. դատ.
օր-ի 270-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում թվարկ ված
են այն ո րո շում նե րը, ո րոնք պար տա դիր շա -
րադր վում են ա ռան ձին փաuտաթղ թի ձևով:
Այդ ցան կում դա տա վա րա կան սանկ ցիա նե րից
նա խա տես վել են միայն դա տա կան տու գանք
նշա նա կե լու և վա րույ թից հե ռաց նե լու մաuին ո -
րո շում նե րը։ ՀՀ քր. դատ. օր-ի 270-րդ հոդ վա -
ծի կար գա վո րում նե րի շրջա նա կում կա րե լի է
եզ րա կաց նել, որ օ րենս դի րը չի ցան կա ցել, որ
ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման մա սին ո րո -
շու մը պար տա դիր կեր պով շա րադր վի ա ռան -
ձին փաս տաթղ թի ձևով։ Դա տա րա նը իր հա յե -
ցո ղու թյամբ է ո րո շում ի րա վուն քը սահ մա նա -
փա կե լու մա սին ո րո շու մը շա րադ րի ա ռան ձին
փաuտաթղ թի ձևով, թե՞ դա տա կան նիuտի ար -
ձա նագ րու թյան մեջ մտցնե լով (ՀՀ քր. դատ.
օր-ի 270-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մաս): 

Ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման վե րա բեր -
յալ դա տա րա նի ո րոշ ման շա րադր ման ձևի հար -
ցում օ րենսդ րի ի րա կան կամ քը բա ցա հայ տե լու
նպա տա կով չպետք է կաշ կանդ վել ՀՀ քր. դատ.
օր-ի 270-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րում նե րով։ Այդ
նպա տա կով պետք է վեր լու ծել նաև ՀՀ քր.

դատ. օր-ի 17-րդ գլ խի (դա տա վա րա կան սանկ -
ցիա ներ) կար գա վո րում նե րը և եզ րա կա ցու թյուն
ա նել այդ ինս տի տու տի տրա մա բա նու թյան շրջա -
նա կում։ Նախ՝ նշված գլխում հա տուկ նոր մե -
րով սահ ման ված են այն դա տա վա րա կան սանկ -
ցիա նե րը, ո րոնց վե րա բեր յալ ո րո շում նե րը
մտցվում են դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու -
թյան մեջ։ Դրանք են՝ նկա տո ղու թյու նը (ՀՀ քր.
դատ. օր-ի 142-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս), ան ձին
դա տա կան նիս տի դահ լի ճից հե ռաց նե լու կար -
գադ րու թյու նը (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 144-րդ հոդ -
վա ծի 3-րդ մաս)։ Փաս տո րեն դա տա վա րա կան
սանկ ցիա նե րի մա սով օ րենս դի րը, ե թե ցան -
կա ցել է, որ ո րո շու մը մտցրվի նիս տի ար ձա -
նագ րու թյու նում, ա պա հա տուկ նոր մով դա կար -
գա վո րել է։

Մյուս դա տա վա րա կան սանկ ցիա նե րի պա -
րա գա յում օ րենս դի րը կա՛մ ու ղիղ նշել է ա ռան -
ձին փաս տաթղ թի ձևով շա րադր ված ո րոշ ման
մա սին (օ րի նակ՝ դա տա կան տու գան քը, վա -
րույթն ի րա կա նաց նող մար մին հար կադ րա բար
ներ կա յաց նե լը7) կա՛մ օգ տա գոր ծել է այն պի սի
ձևա կեր պում ներ, ո րոն ցից պարզ է, որ խոսքն
ա ռան ձին փաս տաթղ թի ձևով կա յաց ված ո րոշ -
ման մա սին է։ Օ րի նակ՝ վա րույ թից հե ռաց նե լու
դեպ քում գոր ծա ծել է «հիմ նա վոր ո րոշ մամբ»
ձևա կեր պու մը, ո րից բխում է, որ այն պետք է
շա րադր վի ա ռան ձին փաս տաթղ թի ձևով։ Ի -
րա վուն քի ի րա կա նաց ման սահ մա նա փակ ման
դեպ քում օ րենս դի րը գոր ծա ծել է «հա մա պա -
տաս խան ո րոշ մամբ» ձևա կեր պու մը, ո րից նույն -
պես կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ օ րենս դի րը
նպա տակ է ու նե ցել շեշ տե լու, որ այդ ո րո շու մը
պետք է շա րադ րել ա ռան ձին փաս տաթղ թի
ձևով։

Ո րոշ ման շա րադր ման ձևի ընտ րու թյան
վրա վճռա կան ազ դե ցու թյուն ու նի այն, թե
տվյալ ակ տը ան մի ջա կան բո ղո քարկ ման են -
թա կա է, թե ոչ։ 
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7 ՀՀ քր. դատ. օր-ի 145-րդ հոդվածում թեև ուղիղ նշված չէ վարույթն իրականացնող մարմին հարկադրաբար
ներկայացնելու որոշումն առանձին փաստաթղթի ձևով շարադրելու մասին, սակայն դա ինքնին ակնհայտ է, քանի
որ նշված հոդվածի 2-րդ մասում սահմանված է, թե որոշման մեջ ինչ տվյալներ են նշվում։
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Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ, ընդ -
հա նուր առ մամբ ա ռանձ նաց նում են հանձն -
ման ինս տի տու տի կար գա վոր ման եր կու մո դել՝
եվ րո պա կան և անգ լո-ա մե րիկ յան1, ո րոնք կի -
րառ վում են հա մա պա տաս խա նա բար ռո մա -
նա գեր մա նա կան ի րա վուն քի և ընդ հա նուր ի -
րա վուն քի երկր նե րում։

Ընդ հա նուր ի րա վուն քի երկր նե րում, ինչ -
պի սիք են օ րի նակ ԱՄՆ, Մեծ Բ րի տա նիան,
որ տեղ ի րա վուն քի հիմ նա կան աղբ յուրն է դա -
տա կան նա խա դե պը՝ սահ ման ված չեն հանձն -
ման ինս տի տու տի կար գա վոր մա նը վե րա բե -
րող հստակ սկզբունք ներ և նոր մեր, յու րա քանչ -
յուր գործ դա տա րա նի կող մից քննարկ վում է
յու րո վի՝ հնա րա վո րու թյուն տա լով յու րա քանչ -
յուր դեպ քում ա պա հո վել պա տաս խա նատ վու -
թյան ան խու սա փե լիու թյան սկզբուն քը։ Սա կայն
անհ րա ժեշտ է նշել, որ վեր ջինս շրջա նում անգ -
լո-ա մե րի կա յան մո դել ու նե ցող երկր նե րում ևս
հանձն ման վե րա բեր յալ հա րա բե րու թյուն նե րը
կար գա վո րե լիս սկսել են նա խա պատ վու թյուն
տալ հանձ նու մը կար գա վո րող հա տուկ օ րենք -
նե րին, ին պես նաև ո լոր տը կար գա վո րող մի -
ջազ գա յին պայ մա նագ րե րին2։

Ինչ վեա բե րում է հանձն ման ինս տի տու տի
եվ րո պա կան մո դե լին, ա պա դրա հիմ նա կան
բնու թագ րա կան հատ կա նիշ ներն են՝ հստակ ամ -
րագր ված սկզբունք նե րի առ կա յու թյու նը՝ ա րար -
քը երկ կող մա նի հե տապն դե լի լի նե լը, սե փա կան
քա ղա քա ցի նե րին չհանձ նե լը, ան ձին պա տաս -
խա նատ վու թյան են թար կե լը միայն այն ա րարք -
նե րի հա մար, ո րոնց վե րա բեր յալ հանձ նու մը
բա վա րար վել է (Principle of speciality) և այլն: 

Հարկ է նշել, սա կայն, որ վե րը նշված եր կու

մո դել ներն ու նեն ի րենց թե՛դ րա կան, թե՛ բա ցա -
սա կան կող մե րը։ Այս պես՝ անգ լո-մե րի կայն մո -
դե լի դեպ քում, ին պես նշվեց, գե րա կա յու թյուն է
տրվում պատ ժի ան խու սա փե լիու թյան սկզբուն -
քի ա պա հով մա նը, իսկ եվ րո պա կան մե դե լի ար -
ժա նիքն այն է, որ հստակ ամ րագր ված սկզբունք -
նե րի շնոր հիվ նվա զա գույ նի է հասց վում ան ձի ի -
րա վունք նե րի խախտ ման հա վա նա կա նու թյու նը:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյու նը հան դի սա նում է ի րա վուն քի
եվ րո պա կան ըն տա նի քի ան դամ և ի րա վա կան
կար գա վո րում ներն ա ռա վե լա պես հա մա հունչ
են եվ րո պա կան մո դե լին՝ սույն պա րագ րա ֆում
ա ռա վել ման րա մասն քննարկ ման ա ռար կա
կդարձ վի հանձն ման ինս տի տու տի կար գաոր -
ման հենց եվ րո պա կան մո դե լը: 

Նախ քան հանձն ման ինս տի տու տի եվ րո -
պա կան կար գա վո րում նե րի ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րին անդ րա դառ նա լը՝ նշենք նաև, որ
մայր ցա մա քա յին եվ րո պա յում հանձն ման և ի -
րա վա կան օգ նու թյան վե րա բեր յալ հա մա գոր -
ծակ ցու թյունն ի րա կա նաց վում է եր կու մա կար -
դակ նե րով՝ Եվ րո պա յի խորհր դի և Եվ րո պա -
կան Միու թյան:

Եվ րո պա կան միու թյան ան դամ երկր նե րը,
ու նե նա լով քա ղա քա կան, տնտե սա կան, ի րա -
վա կան և այլ ո րո լորտ նե րում ին տեգ րաց ման
բա վա կա նին բարձր մա կար դակ, ի րա վա կան
օգ նու թյան բնա գա վա ռում ևս, ի հա մե մատ եվ -
րո պա յի խորհր դի ան դամ մյուս երկր նե րի, հա -
մա գոր ծակ ցում են ա ռա վել սերտ և միմ յանց
հետ կապ ված են ա ռա վել ա մուր ի րա վա կան
կա պե րով: Այս տեղ, երկ կողմ և բազ մա կողմ պա -
յա մա նագ րե րից զատ, հան ցա վո րու թյան դեմ
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1 Տե՛ս Ըստ Բասսիոնի գոյություն ունեն նաև Ասիական, Աֆրկյան, Բենելյուքսի, Արաբական Լիգայի և այլ ռեժմներ։
Ավելի Մանրամասն տե՛ս International Extradition and world public order, 2014թ., էջ 23-42

2 Տե՛ս Arvinder Sambei and John R.W.D. Jones. Extradition law handbook. 2005. P.42.
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պայ քա րի բնա գա վա ռում, ինչ պես և այլ ո լորտ -
նե րում, գոր ծում են վե րազ գա յին կա ռու ցա կար -
գեր: Մաս նա վո րա պես այդ պի սի վե րազ գա յին
կա ռույց է հան դի սա նում Ե վոր պա կան Հանձ -
նա ժո ղո վը, որն ան դամ պե տու թյուն նե րի կող -
մից հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քարն ա ռա վել
արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լու և հա մա գործ -
կա ցու թյան բարձր մա կար դակ ա պա հո վե լու հա -
մար ներդ նում է տար բեր կա ռու ցա կար գեր և
ըն դու նում հա մա պա տաս խան ո րո շում ներ, ո -
րոնք, ի դեպ, ինչ պես նշվեց, պար տա դիր են բո -
լոր ան դամ պե տու թյուն ներ հա մար: Այս պես՝
2002 թվա կա նի հու նի սի 13-ի շրջա նա կա յին ո -
րոշ մամբ ներդր վեց ձեր բա կալ ման եվ րո պա կան
(European Arrest Warrant) ո րոշ ման պար դա դիր
կա տա րումն ան դամ պե տու թյուն նե րի կող մից3։

Ինչ վե րա բե րում է Եվ րո պա յի խորհր դի ան -
դամ պե տու թյուն նե րի շրջա նում գոր ծող հա մա -
գոր ծակ ցու թյանն, ա պա այս տեղ այն ա ռա վե լա -
պես ի րա կա նաց վում է երկ կողմ և բազ մա կողմ
մի ջազ գա յին պայ մա նագ րեր կնքե լու մի ջո ցով: 

Ն կա տի ու նե նա լով, որ Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյու նը Եվ րո պա յի խորհր դի ան դամ է
և եվ րո պա կան երկ րեն րի հետ հա մա գոր ծակ -
ցու թյունն ի րա կա նաց նում է դրա շրջա նա կեն -
րում, ուս տի, սույն աշ խա տու թյան շրջա նակ նե -
րում ա ռա վել ման րա մասն քննարկ ման ա ռար -
կա կդարձ նենք Եվ րո պա յի խորհր դի ան դամ
պե տու թյուն նե րի շրջա նում գոր ծող ի րա վա կան
կար գա վոր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին: 

Եվ րո պա յի խորհ դի շրջա նակ նե րում փո -
խա դարձ ի րա վա կան օգ նու թյունն ա ռա վել սերտ
ի րա կա նաց նե լու և հա մա պա տաս խան կար գա -
վո րում նե րի միաս նա կա նու թյունն ա պա հո վե լու
հա մար ա ռա վել ա ռանց քա յին նշա նա կու թյուն
ու նեն «Հանձն ման մա սին» 1957թ. Եվ րո պա -
կան կոն վեն ցիան և դ րա չորս լրա ցու ցիչ ար -
ձա նագ րու թյուն նե րը: Հանձն ման հա րա բե րու -
թյուն նե րի բնա գա վա ռում նշված կոն վեն ցիա յի
ա ռանց քա յին նշա նա կու թյան մա սին է վկա յում
դրա 28-րդ հոդ վա ծը, հա մա ձայն ո րի՝ հանձն -
ման բնա գա վա ռում Կոն վեն ցիան փո խա րի նում
է ցան կա ցած երկ կողմ պայ մա նագ րի4: Այ սինքն՝
հանձն ման մա սին Եվ րո պա կան կոն վեն ցիան

հանձն ման հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող
այլ կոն վեն ցիա նե րի և երկ կողմ պայ մա նագ րե -
րի հա մաե մատ ա ռա վել բարձր ի րա վա բա նա -
կան ուժ ու նի, և մաս նա կից պե տու թյուն ներն
ա ռա ջին հեր թին պետք է ա ռաջ նորդ վեն դրա -
նով: Ա վե լին՝ Կոն վեն ցիա յի նշված կար գա վո -
րու մից բխում է, որ ան դամ պե տու թյուն նե րը
հանձն ման բնա գա վա ռում երկ կողմ կամ բազ -
մա կողմ այլ պայ մա նագ րեր, կոն վեն ցիա ներ
կամ հա մա ձա յանգ րեր կնքե լիս պետք է հիմք
ըն դու նեն Կոն վեն ցիա յի կար գա վո րում նե րը և
նա խա տե սեն այն պի սի դրույթ ներ ո րոնք լրաց -
նում են Կոն վեն ցիա յի կար գա վո րում նե րը կամ
հեշ տաց նում են դրա նում ամ րագր ված սկզբունք -
նե րի կեն սագ րո ծու մը՝ ա պա հո վե լով մաս նակ -
ցի պե տու թյուն նե րի միջև քննարկ վող ինս տի -
տու տի միա տե սակ կի րա ռու թյու նը: 

Հատ կան շա կան է, որ Կոն վեն ցիա յին կարող
են միա նալ նաև Եվ րո պա յի խորհր դի ան դամ
չհան դի սա ցող երկր նե րը դրա ան դամ պե տու -
թյուն նե րի միա ձայն հա մա ձայ նու թյան դեպ քում։ 

Չ նա յած որ Կոն վեն ցիան նա խա տե սում է
վե րա պա հում ներ ա նե լու հնա րա վո րու թյուն, ո -
րոնք շատ դեպ քե րում կա տար վել են պե տու -
թյուն նե րի կող մից՝ այ նուա մե նայ նիվ հարկ է
նշել, որ Կոն վեն ցիա յի մի ջո ցով Ե վո րոխրհր -
դին, ընդ հա նուր առ մամբ, հա ջող վել է հաս նել
իր նպա տա կին։ Կոն վեն ցիան ծա ռա յում է նաև
որ պես ձևան մուշ Եվ րո պա կան և այլ երկր նե րի
միջև կնքվող երկ կողմ պայ մա նագ րե րի հա մար։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը Կոն վեն -
ցիան ստո րագ րել է 2001 թվա կա նի մա յի սի 10-
ին, վա վե րաց րել 2002 թվա կա նի հուն վա րի 25-
ին, որն ու ժի մեջ է մտել 2002 թվա կա նի ապ րի -
լի 25-ին։

Հանձն ման ինս տի տու տի հա մար հիմք հան -
դի սա ցող ի րա վուն քի աղբ յուր նե րին անդ րա -
դառ նա լով՝ նախ և ա ռաջ քննարկ ման ա ռար -
կա դարձ նենք մի ջազ գա յին օ րենսդ րու թյու նը և
դ րա ազ դե ցու թյու նը հանձն ման ո լոր տում ՀՀ
ներ պե տա կան կար գա վո րու մեն րի վրա։

«Մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի մա սին» ՀՀ
օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝
մի ջազ գա յին պայ մա նա գի րը` Հա յաս տա նի Հան -
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3 Տե՛ս Council Framework Decision of June 13, 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures
between Member States, July 18, 2002, 2002/584/JHA, OJ L190/1.

4 Տե՛ս Հանձնման մասին Եվրոպական կոնվենցիա, 1957թ. հոդված 28



23

ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

րա պե տու թյան և պայ մա նա վոր վող մյուս կող -
մի (կող մե րի) միջև մեկ փաս տաթղ թի կամ փոխ -
կա պակց ված և միմ յան ցից ան բա ժա նե լի մե -
կից ա վե լի փաս տաթղ թե րի տես քով գրա վոր
ձևա կերպ ված և մի ջազ գա յին հան րա յին ի րա -
վուն քով կար գա վոր վող հա մա ձայ նու թյունն է
ան կախ դրա ան վա նու մից5։

Ինչ պես երկ կողմ այն պես էլ բազ մա կողմ մի -
ջազ գա յին պայ մա նագ րե րը որ պես կա նոն կնքում
են «Ք րեա կան ար դա րա դա տու թյան ո լոր տում
փո խա դարձ օգ նու թյան օ րի նա կե լի պայ մա նագ -
րի» (հիմն ված ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր Ա սամբ լեա յի
14.12.1990թ. թիվ 45/117 բա նաձևի վրա), ինչ պես
նաև «Հանձն ման մա սին օ րի նա կե լի պայ մա -
նագ րի» հի ման վրա (հիմն ված ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր
Ա սամբ լեա յի 14.12.1990թ. թիվ 45/116 բա նաձևի
վրա)6։ Սա կայն նշված փաս տաթղ թե րը խորհր -
դատ վա կան բնույ թի են և պե տու թյուն նե րի հա -
մար պար տա դիր չեն: Հանձն ման մա սին օ րի -
նա կե լի պայ մա նագ րե րը բա ցա ռա պես դիտ վում
են որ պես օ րի նակ ներ, թե ինչ հար ցեր և ո լորտ -
ներ պետք է կար գա վոր վեն հանձն ման վե րա -
բեր յալ ցան կա ցած պայ մա նագ րում։

Մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի կարևո րու -
թյա նը անդ րա դարձ է կա տար վել նաև ՄԱԿ-ի
1996 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 12-ի հան ցա վո -
րու թյան և հա սա րա կա կան անվ տան գու թյան
վե րա բեր յալ հռչա կագ րով, ո րով Գլ խա վոր ա -
սամբ լեան, հիմն վե լով անդ րազ գա յին կազ մա -
կերպ ված հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի հա -
մընդ հա նուր նա խագ ծի վրա, երկր նե րին կոչ է
ա նում կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան դեմ
հնա րա վո րինս պայ քա րել երկ կողմ, տա րա ծաշր -
ջա նա յին, բազ մա կողմ և հա մաշ խար հա յին հի -
մունք նե րով, այդ թվում՝ անհ րա ժեշ տու թյան
դեպ քում փո խա դարձ ի րա վա կան օգ նու թյան
մա սին հա մա ձայ նագ րեր կնքե լու մի ջո ցով՝ նպա -
տակ ու նե նա լով հայտ նա բե րել, ձեր բա կա լել և
հե տապն դում ի րա կա նաց նել անդ րազ գա յին
հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած կամ նման հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար մե ղա վոր ճա նաչ -

ված ան ձանց, ինչ պես նաև մշա կել ա ռա վել
արդ յու նա վետ գոր ծըն թաց՝ այդ ան ձանց հանձ -
նե լու կամ քրեա կան հե տապն դում ի րա կա նաց -
նե լու հա մար, որ պես զի այդ ան ձինք «չգտնեն
ի րենց հա մար ոչ մի անվ տանգ ա պաս տա րան»7։

Ել նե լով սու վե րե նու թյան գա ղա փա րից՝ յու -
րա քանչ յուր պե տու թյուն ինք նու րույն է ո րո շում,
թե որ պե տու թյան հետ հա մա գոր ծակ ցի և կնքի
հա մա գոր ծակ ցու թյան վե րա բեր յալ հա մա ձայ -
նագ րեր: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, օ -
րի նակ հան ցանք կա տա րած ան ձանց հանձն -
ման վե րա բեր յալ պայ մա նագ րեր է կնքել իր
հարևան նե րից Վ րաս տա նի (1997թ.) և Ի րա նի
Իս լա մա կան Հան րա պե տու թյան (2006թ.) հետ8,
իսկ Ադր բե ջա նի Հան րա պե տու թյան հետ փո -
խա դարձ որևէ հա մա գոր ծակ ցու թյուն չի ի րա -
կա նաց նում: Սա կայն, միա ժա մա նակ անհ րա -
ժեշտ է նշվել, որ թեև Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան և Ադր բե ջա նի Հան րա պե տու թյան միջև
առ կա չէ հանձն ման հա րա բե րու թյուն նե րը կար -
գա վո րող պայ մա նա գիր, այ նուա մե նայ նիվ եր -
կու պե տու թյուն ներն էլ վա վե րաց րել են Մինս կի
կոն վեն ցիան, ուս տի ա սել, որ Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան և Ադր բե ջա նի Հան րա պե տու -
թյան միջև առ կա չէ հա մա գոր ծակ ցու թյան ի -
րա վա կան հիմք, այդ քան էլ ճիշտ չէ, այլ է հար -
ցը, որ նման հա մա գոր ծակ ցու թյուն հնա րա վոր
չէ պատ կե րաց նել պայ մա նա վոր ված պե տու -
թյուն նե րի միջև առ կա հա րա բե րու թյուն նե րով։

Հանձն ման մա սին երկ կողմ պայ մա նա -
գրեր ՀՀ-ն կն քել է նաև Բուլ ղա րիա յի (1995թ.)
և Ե գիպ տո սի Ա րա բա կան Հան րա պե տու թյան
(2007թ.) հետ։ 

Հան ցանք կա տա րած ան ձանց հանձն ման
Եվ րո պա կան մո դե լի պա րա գա յում հանձն ման
ա վան դա կան ի րա վա կան աղբ յուր են տա րա -
ծաշր ջա նա յին հա մա ձայ նագ րե րը, ո րոնք
կնքվում են ընդ հա նուր աշ խար հագ րա կան,
սերտ քա ղա քա կան, սո ցիալ-տնտե սա կան, մշա -
կու թա յին և ի րա վա կան հա մա կար գեր ու նե ցող
պե տու թյուն նե րի միջև։
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5 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասին ՀՀ օրենք, 2018թ. մարտի 23, Հոդված 2
6   Տե՛ս Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Раздел «Международные правовые акты».
7 Տե՛ս «Հանցանք կատարած անձանց հանձնելու քրեաիրավական կարգավորումը» Արա Ֆիդանյան, 2015թ. Երևան,

էջ 35
8 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև հանձնման մասին» 1997 թվականի պայմանագիր,

«Հանձնման համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև»
2006 թվականի։



Այդ պի սի տա րա ծաշր ջա նա յին հա մա ձայ -
նագ րե րից կա րե լի է ա ռանձ նաց նել օ րի նակ՝ 

1. 1957 թվա կա նին Փա րի զում ստո րագր -
ված Հանձն ման մա սին Եվ րո պա կան
կոն վեն ցիան։

2. 1961 թվա կա նին կնքված հանձն ման մա -
սին Ա սիա-աֆ րիկ յան կոն վեն ցիան9, 

3. Բե նել յուք սի պե տու թյուն նե րի միջև 1962
թվա կա նին կնքված (ու ժի մեջ է մտել
1967 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 11-ին)
հանձն ման և փո խա դարձ ի րա վա կան
օգ նու թյան մա սին հա մա ձայ նա գի րը10։

4. 1962 թվա կա նին կնքված հանձն ման
մա սին Նոր դա կան (Nordic Arrest War-
rent) պայ մա նա գի րը՝ կնքված Դա նիա -
յի, Իս լան դիա յի, Նոր վե գիա յի, Ֆին լան -
դիա յի և Շ վե դիա յի միջևը։

5. Ա րա բա կան պե տու թյուն նե րի լիա գա յի
միջև կնքված հանձն ման մա սին հա մա -
ձայ նա գի րը, ո րը հաս տատ վել է 1952
թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 14-ին Ա րա բա -
կան պե տու թյուն նե րի լի գա յի խորհր դի
կող մից, լրաց նում կամ փո խա րի նում է
ա րա բա կան ա ռան ձին պե տու թյուն նե -
րի միջև գոր ծող ա ռան ձին երկ կողմ պայ -
մա նագ րե րը11։

6. 1993 թվա կա նին ԱՊՀ երկր նե րի միջև
Մինս կում ստո րագր ված «Քա ղա քա ցիա -
կան, ըն տա նե կան և ք րեա կան գոր ծե -
րով ի րա վա կան օգ նու թյան և ի րա վա -
կան հար ցե րի մա սին» կոն վեն ցիան (այ -
սու հետ նաև Մինս կի Կոն վեն ցիա)12։

7. 2002 թվա կա նին Քիշնևում ԱՊՀ պե -
տու թյուն նե րի միջև ստո րագր ված «Քա -
ղա քա ցիա կան, ըն տա նե կան և ք րեա -

կան գոր ծե րով ի րա վա կան օգ նու թյան
և ի րա վա կան հար ցե րի մա սին» կո նվեն -
ցիան (այ սու հետ նաև Քիշնևի կոն վեն -
ցիա)13 և այլն։

Վե րը թվարկ ված նե րից Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյանն են վե րա բե րում եվ րո պա կան կոն -
վեն ցիան, Մինս կի և Քիշնևի կոն վեն ցիա նե րը։

Ինչ պես Մինս կի, այն պես էլ Քիշնևի կոն -
վեն ցիա նե րի կար գա վոր ման ա ռար կա նե րից
մե կը ԱՊՀ ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև հանձն -
մա նը վե րա բե րող հար ցե րի կար գա վո րումն է։
Թեև Մինս կի կոն վեն ցիան ըն դօ րի նա կում է ի -
րա վա կան օգ նու թյան ծա վա լի և բո վան դա կու -
թյան ա ռու մով երկ կողմ պայ մա նագ րե րին, այն
ընդ հա նուր առ մամբ, լու ծել է իր առջև դրված
խնդիր նե րը՝ լրաց նե լով քննարկ վող ինս տի տու -
տի կար գա վոր մա նը վե րա բե րող երկ կողմ պայ -
մա նա գե րի բա ցա կա յու թյան խնդի րը ԱՊՀ այն
ան դամ պե տու թյուն նե րի հա մար, ո րոնք չու նեն
երկ կողմ պայ մա նագ րեր, ու նի ֆի կաց րել է հանձն -
մա նը վե րա բե րող օ րենդ րու թյու նը, վե րաց րել
ո րոշ հար ցե րի շուրջ գո յու թյուն ու նե ցող կո լի -
զիա նե րը, բարձ րաց րել քննար կող ինս տի տու -
տի արդ յու նա վե տու թյու նը։

ԱՊՀ ան դամ-պե տու թյուն նե րի հա ջորդ քայ -
լը հանձն մա նը վե րա բե րող ի րա վա կան հիմ քի
զար գա ցումն է 2002 թվա կա նին Քիշնևի կոն -
վեն ցիա յի կնքմամբ։ Հանձն ման վե րա բեր յալ
կար գա վո րում նե րի տե սանկ յու նից կոն վեն ցիան
էա կան նո րա մու ծու թյուն ներ չի կա տա րել։ Դրա
հետ միա ժա մա նակ հստա կեց րել է ա րար քի
երկ կողմ հե տապն դե լի լի նե լուն վե րա բե րող պա -
հան ջը՝ սահ մա նե լով, որ դրա բա ցա հայտ ման
հա մար պար տա դիր չէ քրեա կան օ րեն քում տեր -
մին նե րի ամ բող ջա կան հա մընկ նում։ 
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9 Հատկանշական է, որ տվյալ մոդելի ուսումնասիրության ընթացքում նկատվում է այն հանգամանքը, որ 20-րդ
դարում հումանիտար իրավունքի զագացմանը զուգահեռ հանձնման ինստիտուտը սկսեց զարգանալ մարդու
իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։ Մեկը մյուսի հետևից սահմանվում էին նոր խոչընդոտներ հանձնման
գործընթացում՝ ոչ արդարացի դատաքննության ռիսկը, ցմահ ազատազրկման և այլ ռիսկեր։ Ինչի արդյունքում 21-
րդ դարի սկզբում հանցանք կատարած անձանց հանձնման գործընթացը զգալիորեն բարդացավ, էականորեն
նվազեց նաև քննարկվող ինստիտուտի արդյունավետությունը։ Հանձնման հիմնական նպատակը՝ հանցավորության
դեմ պայքարը, մղվեց երկրորդ պլան։ Ինչն էլ որպես հետևանք հանգեցրեց հակառակ տենդենցի՝ որոնք ուղղվեցին
հանձնման գործընթացի հեշտացմանը, որի արդյունք եղան վերը նշված համաձայնագրերի կնքում։ Ավելի
մանրամասն, տե՛ս Международное уголовное право / И.И. Лукашук, A.B. Наумов. М., 1999. С.211, 238, 242-243.

10 Տե՛ս Benelux Treaty on Extradition and Mutual Assistance in Penal Matters, 1962 [Electronic resource]. URL: 
https://uia.org/s/or/en/1100041622 (date of application: 23.08.2020).

11 Տե՛ս League of Arab States, Riyadh Arab Agreement for Judicial Cooperation of April 6 [Electronic resource]. URL:
http://www.refworld.org/docid/3ae6b38d8.html (date of application: 23.08.2020).

12 Տե՛ս Մինսկի Կոնվենցիա
13 Տե՛ս Քիշնևի կոնվենցիա
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Կոն վեն ցիա յի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րից է այն, որ պայ մա նա վոր վող կող մե րին պար -
տա վո րեց նում է հան ցանք կա տա րած ան ձին
քրեա կան հե տապնդ ման են թար կել հայց վող
պե տու թյու նում, այն դեպ քում երբ վեր ջինս մեր -
ժում է հայ ցող պե տու թյան միջ նոր դու թյու նը14։

Հանձն ման մա սին 1957թ. եվ րո պա կան կոն -
վեն ցիան, ի տար բե րու թյու նը վե րը քննարկ ված
եր կու սի, կար գա վո րում է բա ցա ռա պես հան -
ցանք կա տա րած ան ձանց հանձն մա նը վե րա -
բե րող հար ցեր։ 1954 թվա կա նի մա յի սի 5-ին
Եվ րո պա յի խորհր դի ի րա վա կան և վար չա կան
հար ցե րով կո մի տեն ներ կա յաց րեց զե կույց, որն
իր մեջ բո վան դա կում էր հանձն ման մա սին կոն -
վեն ցիա յի նա խա գիծ, ո րը պետք է ծա ռա յեր որ -
պես հիմք Եվ րո պա յի խորհր դի ան դամ պե տու -
թյուն նե րի միջև բազ մա կողմ կոն վեն ցիա յի ստեղծ -
մա նը վե րա բե րող հե տա գա քննար կում նե րի հա -
մար։ Ն կա տի ու նե նա լով, որ Կոն վեն ցիա յի նպա -
տակ նե րից էր հանձն մա նը վե րա բե րող հար ցե -
րի վե րա բեր յալ միա տե սակ կար գա վո րում նե րի
սահ մա նու մը Եվ րո պա յի խորհր դի ան դամ-պե -
տու թյուն նե րի հա մար՝ հետևա բար, անհ րա ժեշտ
էր ձեռք բե րել ընդ հա նուր հա մա ձայ նու թյուն
առն վազն հետևյալ հար ցե րի շուրջ՝

- Արդ յոք կոն վեն ցիա յի ան դամ նե րը հա -
մա պա տաս խան պայ ման նե րում պար -
տա վոր ված են լի նե լու բա վա րա րել
հանձն ման միջ նոր դու թյու նը, թե նման
ո րոշ ման կա յա ցու մը թողն ված պետք է
լի նի պե տու թյուն նե րի հա յե ցո ղու թյա նը,
այլ խոս քով, հանձ նու մը պետք է կրեր
իմ պե րա տիվ, թե դիս պո զի տիվ բնույթ։

- արդ յոք քա ղա քա կան բնույ թի հան ցա -
գոր ծու թյուն ներ պետք է սահ ման վեին
կոն վեն ցիա յով, թե նման հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի սահ մա նու մը պետք է թողն -
վեր հայց վող պե տու թյուն նե րին՝ նկա -
տի ու նե նա լով վեր ջին նե րիս ազ գա յին
օ րենսդ րու թյու նը, և արդ յոք քա ղա քա -
կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
հա մար հանձն ման մեր ժու մը պետք է
լի ներ բա ցար ձակ, թե դիս պո զի տի վու -

թյու նը կա րող էր գե րակշ ռել հայց վող
պե տու թյու նում։

- Արդ յոք կոն վեն ցիա յի ան դամ նե րը պետք
է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա յին տար բե -
րա կե լու ի րենց և օ տա րերկր յա քա ղա -
քա ցի նե րի միջև, թե հանձն ման միջ նոր -
դու թյուն նե րը պետք է քննարկ վեին ա -
ռանց հաշ վի առ նե լու հանձն ման են թա -
կա ան ձանց քա ղա քա ցիու թյան պատ -
կա նե լու թյան հան գա ման քը։

- Արդ յոք կա նոնն առ այն, որ ան ձը կա -
րող է քրեա կան հե տապնդ ման են թարկ -
վել միայն այն հան ցա գոր ծու թյան հա -
մար, ո րի հա մար հանձ նու մը բա վա -
րար վել է (principle of speciality) պետք է
պահ պան վեր բո լոր դեպ քե րում, թե դրա
պահ պա նու մը կա րող էր կախ ված լի -
ներ հայց վող պե տու թյու նից, կամ հանձն -
ման են թա կա ան ձից։

- Արդ յոք ան ձը պետք է ձեռք բե րի ի մու -
նի տետ հանձն ման հիմ քը կազ մող այն
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար, ո րոնց
հա մար քրեա կան հե տապնդ ման վա -
ղե մու թյան ժամ կետ ներն ան ցած լի նեն
հայ ցող կամ հայց վող պե տու թյու նում,
կամ էլ եր կու սում էլ։

- Արդ յոք ան ձը կա րող էր են թարկ վել մա -
հա պատ ժի հայ ցող պե տու թյան օ րենսդ -
րու թյամբ, ե թե նման պա տիժ սահ ման -
ված չլի նի հայց վող պե տու թյան օ րենսդ -
րու թյամբ։

- նույն ան ձի նկատ մամբ հանձն ման միջ -
նոր դու թյուն ներ կա յաց րած եր կու պե -
տու թյուն նե րից, ո րը մե կը պետք է ու նե -
նար նա խա պատ վու թյուն։

- Ո րոնք պետք է լի նեին իր պե տու թյան
տա րած քով տա րան ցում թույլ տված պե -
տու թյան ի րա վունք ներն ու պար տա կա -
նու թյուն նե րը։

- և վեր ջա պես լայն հա մա ձա յու թյուն պետք
է ձեռք բեր վեր հանձն ման ա ռար կա
հան դի սա ցող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
վե րա բեր յալ։

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
3

0
  2

0
2

2

14 Տե՛ս «Քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական օգնության և իրավական հարցերի մասին»
2002թ. կոնվենցիա, հոդված 90։ Սույն կոնվենցիայի 120-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն Սույն Կոնվենցիայի
մասնակից պետությունների միջև իրենց գործողությունը դադարեցնում են Քաղաքացիական, ընտանեկան և
քրեական գործերով իրավական օգնության և իրավական հարաբերությունների մասին 1993 թվականի հունվարի
22-ի Կոնվենցիան և դրան կից` 1997 թվականի մարտի 28-ի Արձանագրությունը:



Ըստ էու թյան, վե րը ներ կա յաց ված հար -
ցերն ի րենց լու ծումն են գտել Կոն վեն ցիա յում,
այժմ անդ րա դառ նանք դրան ցից ո րոշ նե րին,
ինչ պես նաև զու գա հեռ ներ անց կաց նենք ներ -
պե տա կան օ րենսդ րու թյան հետ։

Ա ռա ջին հար ցը. այն է՝ արդ յոք հանձ նու մը
պետք է կրեր իմ պե րա տիվ, թե դիս պո զի տիվ
բնույթ, իր լու ծումն է գտել Կոն վեն ցիա յի 1-ին
հոդ վա ծով, որ ու նի հանձն ման պար տա վո րու -
թյուն վեր տա ռու թյու նը և սահ մա նում է, որ պայ -
մա նա վոր վող կող մե րը պար տա վոր վում են
միմ յանց հանձ նել...։ Առ կա կար գա վո րու մից
ար դեն իսկ պարզ է դառ նում, որ կող մե րը պար -
տա վոր վում են կի րա ռել կոն վեն ցիա յի դրույթ -
նե րը, իսկ քննարկ վող հոդ վա ծը, ընդ հա նուր
առ մամբ, ու նի ընդ հա նուր նշա նա կու թյուն ամ -
բողջ կոն վեն ցիա յի հա մար15։ Միևնույն ժա մա -
նակ, թեև կոն վեն ցիա յին միա նա լով, պե տու -
թյուն նե րի հա մար հանձ նու մը դառ նում է պար -
տա վո րու թյու ն յու րա քանչ յուր հա մա պա տաս -
խան դեպ քում, սա կայն հարկ է նշել, որ Կոն -
վեն ցիան թույլ է տա լիս ա նել վե րա պա հում ներ,
ո րոն ցից օգտ վել է նաև Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյու նը, ինչ մա սին կխոս վի ա վե լի ուշ։

Ինչ վե րա բե րում է քա ղա քա կան բնույ թի
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ քում հանձն մա նը
և դ րանց սահ ման մա նը, ա պա պետք է նշել, որ
թեև ո րոշ պե տու թյուն նե րի հանձ նու մը կար գա -
վո րող օ րենսդ րու թյուն նե րով նա խա տես ված է
քա ղա քա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի սահ մա -
նու մը16, այ նուա մե նայ նիվ կոն վեն ցիան գնաց
այլ ճա նա պար հով, թող նե լով յու րա քանչ յուր
կոնկ րետ դեպ քում պե տու թյուն նե րին ո րո շել
իրենց ներ քին օ րենսդ րու թյա նը հա մա պա տաս -
խան, արդ յո՞ք կա տար վա ծը կհար մար վի քաղա -
քա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն, թե ոչ (Կոն -
վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս)։ Ն կա տի
ու նե նա լով, որ Կոն վեն ցիա յի ան դամ պե տու -
թյուն նե րը միա ձայն հա մա ձայն չէին, ինչ պես
այս այն պես էլ կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծի 3-
րդ մա սի հետ, ո րը սահ մա նում է, որ «Պե տու -
թյան ղե կա վա րի կամ նրա ըն տա նի քի ան դա -

մի նկատ մամբ մա հա փոր ձը կամ սպա նու թյու -
նը, հա մա ձայն սույն Կոն վեն ցիա յի, չպետք է
հա մար վի քա ղա քա կան հան ցա գոր ծու թյուն»,
Կոն վեն ցիան հնա րա վո րու թյուն է տա լիս վե -
րա պա հում կա տա րել 26-րդ հոդ վա ծի հա մա -
տեքս տում (հա կա ռակ դեպ քում նման կար գա -
վո րու մը ուղ ղա կի հա կա սու թյան մեջ է օ րի նակ
ԳԴՀ Հանձն ման մա սին օ րեն քի կար գա վո րում -
նե րի հետ)։

Հետևա բար նման հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի վե րա բեր յալ հանձն ման հար ցում ստա նա -
լիս՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը դրանք
պետք է քննար կի ել նե լով այն հան գա ման քից
արդ յոք այդ հան ցա գոր ծու թյու նը հա մար վում է
քա ղա քա կան կամ դրա հետ կապ ու նե ցող իր
ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ կամ ՀՀ-ի հա -
մար գոր ծող մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով։

Ինչ վե րա բե րում է սե փա կան քա ղա քա ցի -
նե րի հանձն ման վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյուն -
նե րին, ա պա պետք է նշել որ Կոն վեն ցիա յի 6-
րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ յու րա քանչ յուր
կողմ պետք է ի րա վունք ու նե նա մեր ժե լու սե -
փա կան քա ղա քա ցի նե րի հանձ նու մը։ 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ քա ղա քա ցի նե րի
հանձն ման ար գել քը, ինչ պես ար դեն նշվել է,
սահ ման ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, բա ցի
այդ նման կար գա վո րում նա խա տես ված է նաև
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Քրեա կան օ -
րենսգր քի 488-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե -
տով։ Կոն վեն ցիա յի քննարկ վող հոդ վա ծից ՀՀ-
ն կա տա րել է նաև վե րա պա հում։

Հա ջորդ հար ցը, ո րին կցան կա նա յինք ա -
ռա վել անդ րա դառ նալ, այս պես կոչ ված Principle
of Speciality – միայն այն ա րարք նե րի հա մար
ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լը, ո -
րոնց հա մար հանձ նու մը բա վա րար վել է
սկզբունքն է։

Կոն վեն ցիա յի 14-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
«Այն ան ձը, ո րը հանձն վել է, չպետք է են թարկ -
վի քրեա կան հե տապնդ ման, դա տա պարտ վի
կամ կա լա նա վոր վի որևէ հան ցա գոր ծու թյան
հա մար, ո րը նա կա տա րել է մինչև հանձ նու մը,
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15 Տե՛ս https://rm.coe.int/16800c92bc, 24.04.2022
16 Տե՛ս Գերմանիայի Դեկոկտրատական Հանրապետության Հանձնման մասին 1929թ. դեկտեմբերի 23-ի հոդված 3-ը

քաղաքական հանցագործությունները սահմանում է որպես պատժելի ոտնձգությունը՝ անմիջականորեն ուղղված
պետության գոյությանն ու անվտանգությանը, ուղղված պետության ղեկավարին կամ կառավարության անդամին,
սահմանադրական մարմնին, ուղղված քաղաքացիների իրավունէներին և պարտականությունների ընտրությունների
բնագավառում, ինչպես նաև այլ պետությունների հետ բարեադրացական հարաբերությունները վնասելուն։
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բա ցա ռու թյամբ այն հան ցա գոր ծու թյան, ո րի
կա տար ման հա մար նրան հանձ նել են, և ն րա
անձ նա կան ա զա տու թյու նը չպետք է սահ մա -
նա փակ վի, բա ցա ռու թյամբ...»

Հա ման ման կար գա վո րում նա խա տես ված
է ինչ պես «Քա ղա քա ցիա կան ըն տա նե կան և
քրեա կան գոր ծե րով ի րա վա կան օգ նու թյան և
ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին» 1993թ.
Մինս կի կոն վեն ցիա յի 66-րդ հոդ վա ծով17, այն -
պես էլ ՀՀ Քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս -
գր քի 499-րդ հոդ վա ծով, ո րի 1-ին մա սի հա մա -
ձայն՝ ե թե սույն գլխի նոր մե րով սահ ման ված
կար գով ան ձը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
դա տա րա նի, դա տա խա զի, քննի չի, հե տաքըն -
նու թյան մարմ նի ի րա վա սու թյանն է հանձն վել
նրա նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում սկսե -
լու կամ շա րու նա կե լու կամ դա տավ ճիռն ի կա -
տար ա ծե լու հա մար, ա պա ա ռանց հանձ նու մը
թույ լատ րած հա մա պա տաս խան օ տա րերկր յա
պե տու թյան ի րա վա սու մարմ նի հա մա ձայ նու -
թյան` այդ ան ձը չի կա րող քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան և պատ ժի են թարկ վել մինչև
նրան հանձ նե լը կա տա րած այն հան ցա գոր ծու -
թյան հա մար, ո րով նա չի հանձն վել։

Չ նա յած գո յու թյուն ու նե ցող հստակ կար -
գա վո րում նե րին՝ Կոն վեն ցիան Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան հա մար ու ժի մեջ մտե լուց
կարճ ժա մա նակ անց, ՀՀ ի րա վա պահ մարմ -
նին նե րի և դա տա րան նե րի կող մից թույլ էին
տրվում քննարկ վող սկզբուն քի հա մա տա րած
խախ տում ներ, ո րոնց բազ միցս անդ րա դար ձել
է ՀՀ Վճռա բեկ դա տա րա նը իր կող մից կա յաց -
վող ո րո շում նե րում։

Մաս նա վո րա պես, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն
իր բազ մա թիվ ո րո շում նե րում անդ րա դառ նա լով
վե րոնշ յալ սկզբուն քին, նշում է, որ մի ջազ գա յին
պայ մա նագ րե րը ՀՀ օ րենսդ րու թյան բաղ կա ցու -
ցիչ մասն են։ Անդ րա դարձ է կա տա րում նաև
ՀՀ Քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին հա մա ձայն ո րի՝ Հա -

յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում, ան -
կախ հան ցան քի կա տար ման վայ րից, քրեա -
կան գոր ծե րով վա րույթն ի րա կա նաց վում է սույն
օ րենսգր քի դրույթ նե րին հա մա պա տաս խան, ե -
թե Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գա -
յին պայ մա նագ րե րով այլ բան սահ ման ված չէ:
Վեր լու ծում ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի, ինչ պես նաև կոն վեն ցիա յի հա մա -
պա տաս խան հոդ ված նե րը և հան գում այն եզ -
րա կա ցու թյան, որ ան ձին հստակ հոդ ված նե րով
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե -
լու հա մար հանձ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն
եր կա յաց նել հայ ցող պե տու թյուն, իսկ հանձն -
ման միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լուց հե տո վեր -
ջի նիս բա ցի հայց վա ծից, կամ դրաց վե րաո րա -
կու մից հե տո պա տաս խա նատ վու թյան են թար -
կե լիս նաև այլ հան ցանք նե րի հա մար՝ խախտ -
վում է ինչ պես մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով
ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը, այն պես էլ
ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը, քա նի որ ա -
ռա ջա նում է այն պի սի ի րա վի ճակ, որ անձը են -
թարկ վում է պատ ժի և պա տաս խա նատ վու թյան
այն պի սի հան ցանք նե րի հա մար, ո րոնց հա մար
վեր ջինս ի հանձն վել18։

Ամ փո փե լով, վե րոգր յա լը կա րող են փաս -
տել, որ ըստ էու թյան, ինչ պես ներ պե տա կան
օրնսդ րու թյամբ, այն պես էլ մի ջազ գա յին պայ -
մա նա գե րով բա ցի հանձն ման ինս տի տու տի կի -
րառ ման հա մար նոր մեր սահ մա նե լուց, դրանք
նպա տակ են հե տապն դում նաև սահ մա նել այն -
պի սի կար գա վո րում ներ, ո րոնք հայց վող պե -
տու թյան հա մար ե րաշ խիք ներ կտրա մադ րեն
առ այն, որ ան ձին հանձ նե լով հայ ցող պե տու -
թյա նը, այդ պե տու թյու նը պար տա վոր ված կլի -
նի վեր ջի նիս մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով
ստնաձ նած ի րա վունք նե րի ա պա հով ման պար -
տա կա նու թյամբ, դրա նով նվա զա գույ նի հասց -
նե լով հանձ ված ան ձանց ի րա վուք նե րի խախտ -
ման հնա րա վոր դեպ քեր ը։
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17 1993թ. Մինսկի Կոնվենցիայի 66-րդ հոդվածի համաձայն՝ Առանց հարցվող Պայմանավորվող կողմի համաձայնության՝
հանձնված անձին չի կարելի քրեական պատասխանատվության կամ պատժի ենթարկել մինչև հանձնելը նրա
կատարած այն հանցագործության համար, որի կապակցությամբ նա չի հանձնվել։

18 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի Արտակ Բրուտյանի վերաբերյալ թիվ ՎԲ/293/06 գործով 2006 թվականի դեկտեմբերի
22 որոշում։ Տե՛ս նաև ՀՀ վճռաբեկ դատարանի Մարտին ՄԻքայելյանի վերաբերյալ թիվ ՎԲ/271/06 գործով 2006
թվականի նոյեմբերի 24-ի որոշումը, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի Սպարտակ Ալավերդյանի վերաբերյալ թիվ ՎԲ/279/06
գործով 2006 թվականի նոյեմբերի 24-ի որոշումը, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի Հասմիկ Կյուրղինյանի վերաբերյալ
թիվ ՎԲ/234/06 գործով 2006 թվականի հոկտեմբերի 31-ի որոշումը և այլն։



Օբ յեկ տիվ կող մից ա ռան ձին դա ժա նութ -
յու նը վե րա բե րում է ինչ պես սպա նութ յան կա -
տար ման ե ղա նա կին, այն պես էլ հան ցա վո րի
կող մից ա ռան ձին դա ժա նութ յուն ցու ցա բե րե լը
վկա յող այլ հան գա մանք նե րին:

Դա տա կան բարձ րա գույն ատ յա նը սահ մա -
նել է, որ «ա ռան ձին դա ժա նութ յան հատ կա նիշ,
մաս նա վո րա պես առ կա է, երբ կյան քից զրկե -
լուց ա ռաջ կամ սպա նութ յան ըն թաց քում տու ժո -
ղի նկատ մամբ կի րառ վել են տան ջանք ներ, խոշ -
տան գում, կամ նա են թարկ վել է ծաղ րու ծա նա կի
կամ սպա նութ յու նը կա տար վել է 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 ա ռանձ նա հա տուկ տան -
ջանք ներ պատ ճա ռե լու հետ (մեծ թվով մարմ -
նա կան վնաս վածք ներ հասց նե լը, տան ջա լիո րեն
ազ դող թույն օգ տա գոր ծե լը, մար դուն կեն դա նի
կի զե լը, եր կար ժա մա նա կով սննդից, ջրից զրկե -
լը և  այլն): Ա ռան ձին դա ժա նութ յու նը կա րող է
ար տա հայտ վել նաև այն ժա մա նակ, երբ սպա -
նութ յու նը կա տար վել է տու ժո ղի մեր ձա վոր նե րի
ներ կա յութ յամբ և հան ցա վո րը գի տակ ցել է, որ
իր գոր ծո ղութ յուն նե րով նրանց հա տուկ տա ռա -
պանք ներ է պատ ճա ռում»1: Տր ված սահ մա նու -
մից հետ ևում է, որ ինչ պես սպա նութ յան կա -
տար ման ե ղա նա կը, այն պես էլ ա ռան ձին դա -
ժա նութ յուն ցու ցա բե րե լը վկա յող այլ հան գա -
մանք նե րը հան դի սա նում են ա ռան ձին դա ժա -
նութ յամբ կա տար ված սպա նութ յան օբ յեկ տիվ
հատ կա նիշ ներ: Ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա -
տար ված սպա նութ յան ե ղա նակ նե րը բազ մա թիվ
են: Սպա նութ յան կա տար ման ե ղա նա կը հա ճախ
ակն հայ տո րեն վկա յում է հան ցա վո րի դրսևո -
րած ա ռան ձին դա ժա նութ յան և դ րա արդ յուն -
քում տու ժո ղին կամ նրա մեր ձա վո րին ա նա սե լի,

ու ժեղ, տևա կան, ֆի զի կա կան և (կամ) հո գե կան
տա ռա պանք պատ ճա ռե լու մա սին: Խոս քը վե -
րա բե րում է ան ձին կեն դա նի կի զե լու, ան ձին
կեն դա նի թա ղե լու, ե ռա ցող ջրի մեջ գցե լու, բարձր
ջեր մա յին ռե ժի մով շո գե բաղ նի քում փա կե լու,
սառ նա րա նա յին պայ մանն նե րում պա հե լու, տա -
քա ցած ար դու կով այր վածք ներ պատ ճա ռե լու,
փո փո խա կան է լեկտ րա կան հո սան քով հո սան -
քա հա րե լու, ծան րա քա րե րով կապ ված ան ձին
ջրա խեղդ ա նե լու և ն ման այլ ե ղա նակ նե րով կա -
տար ված սպա նութ յուն նե րին, ո րոնք ըստ կա -
տար ման ե ղա նա կի ակն հայ տո րեն հան դի սա -
նում են ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված
սպա նութ յուն ներ: Որ պես ա ռան ձին դա ժա նութ -
յամբ կա տար ված սպա նութ յան ե ղա նակ կա րող
են հան դի սա նալ մաս նա վո րա պես նաև՝ մեծ թվով
մարմ նա կան վնաս վածք հասց նե լը, տան ջա լիո -
րեն ազ դող թույն օգ տա գոր ծե լը, եր կար ժա մա -
նա կով սննդից, ջրից զրկե լը և  այլն: 

Որ պես ա ռան ձին դա ժա նութ յուն ցու ցա -
բե րե լը վկա յող այլ հան գա մանք ներ կա րող
են հան դի սա նալ կյան քից զրկե լու հետ կապ -
ված այն պի սի գոր ծո ղութ յուն նե րը, ո րոնք ինք -
նին սպա նութ յան կա տար ման ե ղա նակ չեն
հան դի սա նում: Որ պես այդ պի սիք կա րող են
հան դի սա նալ մեր ձա վոր նե րի ներ կա յութ յամբ
կա տար ված սպա նութ յու նը, ան ձի սպա նութ -
յու նը հա ջորդ զո հի ներ կա յութ յամբ, ինչ պես
նաև սպա նութ յու նից ա ռաջ տու ժո ղին տան -
ջանք նե րի, խոշ տանգ ման, ա նար գան քի կամ
ծաղ րու ծա նա կի են թար կե լը: Այն դեպ քում,
երբ տան ջանք, խոշ տան գում, ա նար գանք,
ծաղ րու ծա նակ հա մար վող գոր ծո ղութ յուն նե -
րը կի րառ վել են ան ձին կյան քից զրկե լու ըն -
թաց քում, ա պա այդ դեպ քում այդ պի սիք կա -
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1 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն դատարանի պլենումի որոշումների ժողովածու 1991-1995թթ.,
Երևան, 1995, էջ 80-81:
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րող են հա մար վել որ պես սպա նութ յան կա -
տար ման ե ղա նակ:

Բո լոր դեպ քե րում, ինչ պես նկա տել ենք,
ա րար քը որ պես ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ
կա տար ված սպա նութ յուն ո րա կե լու հա մար
անհ րա ժեշտ է որ պես զի ա ռան ձին դա ժա -
նութ յունն ընդգրկ ված լի նի հան ցա վո րի դի -
տա վո րութ յամբ: Այ սինքն՝ ա ռան ձին վերց րած
միայն սպա նութ յան կա տար ման ե ղա նա կը կամ
այլ հան գա մանք նե րը, ա ռանց հան ցա կազ մի
սուբ յեկ տիվ կող մի հաշ վառ ման, չեն կա րող
հիմք հան դի սա նալ ա րար քը որ պես ա ռան ձին
դա ժա նութ յամբ կա տար ված սպա նութ յուն ո -
րա կե լու հա մար: Օ րի նակ, բազ մա թիվ մարմ -
նա կան վնաս վածք նե րը ինք նին, ա ռան ձին վերց -
րած, չեն կա րող հիմք հան դի սա նալ ա րար քը
որ պես ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված
սպա նութ յուն ո րա կե լու հա մար: Որ պես կա նոն
ա ռան ձին դա ժա նութ յու նը բա ցա կա յում է նաև,
երբ բազ մա թիվ վնաս վածք նե րը հասց վել են
ժա մա նա կի կարճ հատ վա ծում՝ մահն ա րա գաց -
նե լու նպա տա կով: Նույ նը վե րա բե րում է նաև
մեր ձա վոր նե րի սպա նութ յան այն դեպ քե րին,
երբ հան ցա վոր դի տա վո րութ յունն ուղղ ված չի
ե ղել տու ժող նե րին ա ռան ձին տան ջանք ներ և
տա ռա պանք ներ պատ ճա ռե լուն: Հետ ևա բար,
բազ մա թիվ վնաս վածք ներ հասց նե լու փաս տը
կամ մեր ձա վոր նե րի սպա նութ յու նը, ինչ պես
նաև մեր ձա վո րի ներ կա յութ յամբ կա տար ված
սպա նութ յու նը չի կա րող ա ռան ձին դա ժա նութ -
յան առ կա յութ յու նը ա պա ցու ցող միակ պայ մա -
նը լի նել, ա ռանց հան ցա վո րի ա ռան ձին դա ժա -
նութ յու նը վկա յող դի տա վո րութ յան հաս տատ -
ման, ա ռանց հան ցա գոր ծութ յան սուբ յեկ տիվ
կող մի ման րակր կիտ վեր լու ծութ յան: 

Տ.Ա. Ս տել մա խը2, Դ.Ա.Տ րավ կի նը3, Ե.Վ.
Սեր յո գի նան, Տ.Ա. Կա զա նո վան և  այ լոք նշել
են, որ այս բնույ թի գոր ծե րի քննութ յան ըն -
թաց քում ի րա վա կի րառ նե րի ու շադ րութ յու նը
հիմ նա կա նում ուղղ ված է ե ղել ա ռան ձին դա -
ժա նութ յան օբ յեկ տիվ կող մի հատ կա նիշ նե րի

բա ցա հայտ մա նը, իսկ ա ռան ձին դա ժա նութ յան
նկատ մամբ հան ցա վո րի սուբ յեկ տիվ վե րա բեր -
մուն քին շատ դեպ քե րում անդ րա դարձ չի կա -
տար վում, այ սինքն՝ ան տես վում կամ ան բա վա -
րար գնա հատ ման է ար ժա նա նում հան ցա վո րի
դի տա վո րութ յան նշա նա կութ յու նը4: 

Չ նա յած ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա -
տար ված սպա նութ յուն նե րի մեջ սպա նութ յան
կա տար ման ե ղա նա կի թվա յին գե րա կա յութ յա -
նը, սպա նութ յան կա տար ման ե ղա նա կը ա ռան -
ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված սպա նութ յան
օբ յեկ տիվ կող մի միակ հատ կա նի շը չէ: Օբ յեկ -
տիվ կող մից ա ռան ձին դա ժա նութ յու նը կա րող
է պայ մա նա վոր ված լի նել և հան ցա վո րի կող -
մից ա ռան ձին դա ժա նութ յուն ցու ցա բե րե լը վկա -
յող այլ հան գա մանք նե րով: 

Դա տա կան պրակ տի կա յում, սա կայն քիչ
չեն այն դեպ քե րը, երբ հան ցա վո րի գոր ծո ղութ -
յուն նե րը մի դեպ քում դիտ վել են որ պես ա ռան -
ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված սպա նութ յան
ե ղա նակ, մյուս դեպ քե րում՝ որ պես հան ցա վո րի
կող մից ա ռան ձին դա ժա նութ յուն ցու ցա բե րե լը
վկա յող այլ հան գա մանք ներ: 

Ս պա նութ յան ի րա վի ճա կը կա րող է վկա -
յել տու ժո ղին կամ նրա մեր ձա վոր նե րին ա -
ռան ձին հո գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռե լու
մա սին, իսկ սպա նութ յան բնույ թը պար զող
այլ հան գա մանք նե րը կա րող են վկա յել հան -
ցա վո րի կող մից հան ցա գոր ծութ յան կա տար -
ման ըն թաց քում ա ռան ձին դա ժա նութ յան
դրևոր ման մա սին: 

Ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված
սպա նութ յան օբ յեկ տիվ կող մի այլ հատ կա -
նիշ նե րին է վե րա բե րում հան ցա գոր ծութ յան
կա տար ման ի րա վի ճա կը և կա տար ված հան -
ցա գոր ծութ յան բնույ թը:

Ա.Ի. Չու չա ևի կար ծի քով հան ցա գոր ծութ -
յան կա տար ման ի րա վի ճա կը բնու թագր վում է
որ պես պայ ման նե րի և հան գա մանք նե րի հա -
մակ ցութ յուն, ո րոնց դեպ քում ի րա կանց վում է
հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քը5:
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2 Տե՛ս Стельмах Т.А. Проблемы теории и судебной практики квалификации убийства по признаку особой жестокости.
//Российская судья 2010 N10, էջ 17-19//. 

3 Տե՛ս Травкин Д.А. Проблемы уголовно-правовой квалификации убийства с особой жестокости. //Наука-rastudent.ru
2017, N3 (039)//.

4 Տե՛ս Е.В. Серегина, Т.А. Казанова Сложности уголовно-правовой оценки признаков преступлений, совершенных с
особой жестокостью. International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5. Part 2.

5 Տե՛ս Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах, М. 2004, էջ 207.



Ա.Ֆ. Իս տո մի նի կար ծի քով հան ցա գոր -
ծութ յան կա տար ման ի րա վի ճա կը այդ պայ ման -
նե րի հա մակ ցութ յուն է, ո րում ըն թա նում և զար -
գա նում է հան ցա վոր ա րար քի օբ յեկ տիվ կող -
մը6:

Փաս տո րեն հան ցա գոր ծութ յան կա տար -
ման ի րա վի ճա կը այդ պայ ման նե րի և հան -
գա մանք նե րի ամ բող ջութ յունն է, ո րում կա -
տար վում է հան ցա գոր ծութ յան օբ յեկ տիվ կող -
մը:

Ինչ պես ար դեն նկա տել ենք, սպա նութ յան
կա տար ման ե ղա նա կի վեր լու ծութ յան դեպ քում,
հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մի ֆա կուլ տա տիվ
հատ կա նիշ նե րը, այդ թվում՝ հան ցա գոր ծութ -
յան կա տար ման ե ղա նա կը, ի րա վի ճա կը՝ կապ -
ված քրեա կան օ րենսգր քի հա տուկ մա սի հոդ -
վա ծի դիս պո զի ցիա յում ամ րագր ված կամ չամ -
րագր ված լի նե լուց, մի դեպ քում ձեռք է բե րում
հան ցա կազ մի պար տա դիր հատ կա նի շի բնույթ,
մյուս դեպ քում՝ շա րու նա կում է մնալ որ պես ֆա -
կուլ տա տիվ հատ կա նիշ:

Մաս նա վո րա պես՝ եր կա րատև հո գեճն շող
ի րա վի ճա կի հետ ևան քով հան կար ծա կի ա ռա -
ջա ցած հո գե կան խիստ հուզ մուն քի վի ճա կում
կա տար ված սպա նութ յան, անհ րա ժեշտ պաշտ -
պա նութ յան սահ ման նե րի անց մամբ հան ցանք
կա տա րած ան ձին բռնե լու հա մար անհ րա ժեշտ
մի ջոց նե րի սահ մա նա զանց մամբ կա տար ված
սպա նութ յուն նե րի դեպ քում, փաս տո րեն հան -
ցա գոր ծութ յան կա տար ման ի րա վի ճա կը հան -
դի սա նում է հա մա պա տաս խան հան ցա կազ մե -
րի պար տա դիր հատ կա նիշ:

Ինչ վե րա բե րում է ա ռան ձին դա ժա նութ -
յամբ կա տար ված սպա նութ յան դեպ քում հան -
ցա գոր ծութ յան կա տար ման ի րա վի ճա կին, ա -
պա այն ուղ ղա կիո րեն պայ մա նա վոր ված է ա -
ռան ձին դա ժա նութ յու նը վկա յող այլ հան գա -
մանք նե րով:

Օ րի նակ՝ ո գե լից խմիչք օգ տա գոր ծած վի -
ճա կում գտնվող Լ-ի և Գ-ի միջև ծա գած վե ճը
հե տա գա յում վե րած վել է փո խա դարձ կռվի, ո -
րի ժա մա նակ Լ-ն դա նա կով բազ մա թիվ վնաս -
վածք ներ է պատ ճա ռել Գ-ի դեմ քի և պա րա նո -
ցի շրջա նին: Այդ ամ բողջ ըն թաց քում Գ-ն բռ նե -

լով Լ-ի ձեռ քից փոր ձել է պաշտ պան վել, սա -
կայն չի կա րո ղա ցել ա զատ վել նրա նից: Տես նե -
լով, որ Գ-ն կեն դա նութ յան նշան ներ է ցույց
տա լիս, Լ-ն վերց րել է խո հա նո ցա յին դա նա կը
և կտ րել Գ-ի պա րա նո ցը, ո րի արդ յուն քում տու -
ժո ղը մա հա ցել է: Դա տա կան բարձ րա գույն ատ -
յա նը ու ժի մեջ թող նե լով ստո րա դաս դա տա րա -
նի կող մից կա յաց րած դա տա կան ակ տը, ո րով
Լ-ն դա տա պարտ վել է ա ռան ձին դա ժա նութ -
յամբ սպա նութ յուն կա տա րե լու հա մար, միա -
ժա մա նակ նշել է, որ սպա նութ յու նը ա ռան ձին
դա ժա նութ յամբ կա տար ված ո րա կե լու հա մար
անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ օ րեն քը ա -
ռան ձին դա ժա նութ յու նը կա պում է ինչ պես սպա -
նութ յան կա տար ման ե ղա նա կի, այն պես էլ հան -
ցա վո րի կող մից դրսևո րած ա ռան ձին դա ժա -
նութ յու նը վկա յող այլ հան գա մանք նե րի հետ7:

Հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման ի րա վի -
ճա կը այն օբ յեկ տիվ պայ ման ներն են, ո րոնց
դեպ քում տե ղի է ու նե նում հան ցա գոր ծութ յու -
նը8: Ի րա վի ճա կը վե րա բե րում է հան ցա գոր -
ծութ յան ար տա քին հան գա մանք նե րին, որն ա -
ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված սպա նութ -
յան դեպ քում հան դի սա նում է հան ցա գոր ծութ -
յան օբ յեկ տիվ կող մի հատ կա նիշ՝ ա ռան ձին դա -
ժա նութ յան դրևոր ման վի ճակ:

Հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման ի րա վի -
ճա կը խիստ կար ևոր վում է ա րարքն ա ռան ձին
դա ժա նութ յամբ կա տար ված հա մա րե լու հա -
մար: Հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման ի րա -
վի ճա կը կա րող է վկա յել հան ցա վո րի կող մից
տու ժո ղին և (կամ) նրա մեր ձա վոր նե րին ա -
ռան ձին հո գե կան տա ռա պանք ներ պատ ճա -
ռե լու մա սին: Այն միա ժա մա նակ կա րող է
վկա յել նաև հան ցա վո րի ա ռան ձին դա ժա -
նութ յան դրսևոր ման մա սին:

Այն հան գա մանք նե րը, ո րոնք բնու թագ րում
են հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման ի րա վի ճա -
կը և վ կա յում հան ցա գոր ծութ յունն ա ռան ձին
դա ժա նութ յամբ կա տար ված լի նե լու մա սին, ի -
րա վա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ ըն դուն -
ված է պայ մա նա կա նո րեն բա ժա նել եր կու մա -
սի՝ տու ժո ղին վե րա բե րե լի և տու ժո ղի մեր ձա -
վոր նե րին վե րա բե րե լի հան գա մանք նե րի: 
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Ի րա վա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ վե -
ճե րի տե ղիք է տվել այն հար ցը, թե արդ յոք
սպա նութ յան կա տար ման ըն թաց քում տու ժո -
ղին ու ժեղ, տևա կան, հո գե կան տա ռա պանք -
ներ պատ ճա ռե լը պետք է դի տել որ պես ա ռան -
ձին դա ժա նութ յան դրսևո րում թե՝ ոչ: 

Ո րոշ հե ղի նակ ներ պնդում են, որ սպա -
նութ յու նը կա րող է հա մար վել ա ռան ձին դա -
ժա նութ յամբ կա տար ված միայն այն դեպ քում,
երբ խոս քը գնում է տու ժո ղին ֆի զի կա կան տա -
ռա պանք ներ պատ ճա ռե լու մա սին: Օ րի նակ՝
Ս.Մ. Կո րա բել նի կո վը գտնում է, որ ե թե սպա -
նութ յան կա տա րու մից ա ռաջ հան ցա վո րը բա -
նա վոր կամ գրա վոր ե ղա նա կով կամ ժես տե -
րով ստո րաց նում է տու ժո ղին, իսկ հե տո սպա -
նում նրան, ա պա այդ պի սի գոր ծո ղութ յուն նե րը
չեն կա րող գնա հատ վել որ պես ա ռան ձին դա -
ժա նութ յամբ կա տար ված սպա նութ յուն: Ըստ
նրա՝ օ րեն քի ի մաս տով, ա ռան ձին դա ժա նութ -
յու նը պետք է ար տա հայտ վի հենց ֆի զի կա կան
բռնութ յամբ: Հե ղի նակ նե րի կար ծի քով դա տա -
կան պրակ տի կան ևս ս պա նութ յու նը ճա նա չում
է ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված միայն,
ե թե առ կա է ֆի զի կա կան բռնութ յուն: Ինչ վե -
րա բե րում է հո գե կան բռնութ յա նը, ա պա հե ղի -
նա կի կար ծի քով այն առ կա է միայն այն դեպ -
քում, երբ սպա նութ յու նը կա տար վել է տու ժո ղի
մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի և հա րա զատ նե րի
ներ կա յութ յամբ, բայց ուղղ ված չէ տու ժո ղի դեմ9:

Հա կա ռակ դիր քո րո շում ու նե ցող հե ղի նակ -
նե րը գտնում են, որ տու ժո ղին ա ռան ձին հո գե -
կան տա ռա պանք ներ պատ ճա ռե լը նույն պես
կա րող է հիմք հան դի սա նալ սպա նութ յու նը ա -
ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված հա մա րե -
լու հա մար: 

Այս պես՝ Լ.Ա. Անդ րե ևան նշում է, որ ա -
ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված սպա նութ -
յան բարձր հան րա յին վտան գա վո րութ յու նը
պայ մա նա վոր ված է ինչ պես տու ժո ղի ու ժեղ
տա ռա պանք նե րով, այլն պես էլ հան ցա վո րի բա -
ցա ռիկ դա ժա նութ յամբ: Տու ժո ղի տա ռա պանք -
նե րը կա րող են լի նել ոչ միայն ֆի զի կա կան,
այլև՝ հո գե կան: Ն րա կար ծի քով սպա նութ յու -
նից ան մի ջա պես ա ռաջ տու ժո ղին ա նար գե լը

հան դի սա նում է ա ռան ձին դա ժա նութ յան հատ -
կա նիշ: Այդ ա ռու մով հե ղի նա կը դա տա կան
պրակ տի կա յից վկա յա կո չել է Ի-ի վե րա բեր յալ
քրեա կան գոր ծը, հա մա ձայն ո րի Ի-ն խան դի
հո ղի վրա ո րո շել է սպա նել կնո ջը և  այդ նպա -
տա կով վեր ջի նիս կա պե լով մահ ճա կա լին սկսել
է պատ մել, թե ինչ պես է սպա նե լու նրան՝ մարմ -
նի տար բեր մա սե րը կտրե լով: Ընդ ո րում՝ այդ
ըն թաց քում, Ի-ն ցու ցադ րա բար սկսել է սրել
դա նա կը, կի նը լա ցել է, հա ռա չել, ա ղեր սել նրան
հանգս տա նալ և չս պա նել ի րեն: Սա կայն, տու -
ժո ղի թա խան ձա գին ա ղերս ներն որ ևէ արդ -
յունք չեն տվել և հան ցա վո րի կող մից կնոջն ա -
նար գե լը ա վարտ վել է տու ժո ղի սրտին դա նա -
կի մա հա ցու հար ված հասց նե լով, որն էլ հան -
գեց րել է նրա մահ վան10: 

Ս.Ի. Տիշկ ևի չը նույն պես կար ծում է, որ
սպա նութ յան դեպ քում տու ժո ղին հո գե կան տա -
ռա պանք ներ պատ ճա ռե լը դա ա ռան ձին դա -
ժա նութ յան դրևո րում է: Ն րա կար ծի քով այդ
ա մե նը կա րող է դրսևոր վել տու ժո ղին ծաղ րե -
լով, օ րի նակ՝ հան ցա վո րի կող մից սպա նութ յու -
նից ա ռաջ ծրագր ված հան ցա վոր ա րար քի կա -
տար ման ման րա մաս նե րը նկա րագ րե լով, տու -
ժո ղի սպա նութ յու նից հե տո նրա մեր ձա վոր նե -
րի նկատ մամբ կա տար վե լիք գոր ծո ղութ յուն նե -
րը նկա րագ րե լով, կեղծ հար ձա կում ներ կա տա -
րե լով, զեն քով մե կից ա վե լի ան գամ տու ժո ղի
վրա նշան բռնե լով, հան ցա գոր ծութ յան գոր ծի -
քով նրա մարմ նին դիպ չե լով, մահ վան վրա
հաս նե լը դի տա վոր յալ ձգձգե լով11: 

Մեր կար ծի քով, սպա նութ յու նը պետք է
հա մար վի ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար -
ված նաև այն դեպ քում, երբ հան ցա վո րը դի -
տա վո րութ յամբ տու ժո ղին պատ ճա ռել է ու ժեղ,
տևա կան հո գե կան տա ռա պանք: Այ սինքն՝ դա -
ժա նութ յունն իր մեջ կրում է ինչ պես ֆի զի կա -
կան, այն պես էլ հո գե կան տա ռա պան քի պատ -
ճառ ման բա ղադ րիչ:

Սույն դիր քո րոշ ման ի րա վա ցիութ յու նը հաս -
տատ վում է նաև ՌԴ գե րա գույն դա տա րա նի
պլե նու մի 1999 թվա կա նի հուն վա րի 27-ի «Սպա -
նութ յան գոր ծե րով դա տա կան պրակ տի կա յի
մա սին» ո րոշ մամբ, հա մա ձայն ո րի՝ ա ռան ձին
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դա ժա նութ յունն առ կա է նաև այն դեպ քում, երբ
կյան քից զրկվե լուց ա ռաջ կամ դրա ըն թաց -
քում տու ժո ղը են թարկ վել է ա նար գան քի:

Ա նար գան քը՝ դա չար և վի րա վո րա կան
ծաղ րանքն է12, որն ա ռա վե լա պես կապ վում է
այլ հան գա մանք նե րի հետ և չի կա րող հա վա -
սա րեց վել սպա նութ յան կա տար ման ե ղա նա կի
հետ: Հետ ևա բար, ըստ ՌԴ գե րա գույն դա տա -
րա նի պլե նու մի, տու ժո ղի հո գե կան տա ռա -
պանք նե րը դրանք հան գա մանք ներ են, ո րոնք
հիմք են տա լիս սպա նութ յու նը որ պես ա ռան -
ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված ճա նա չե լու հա -
մար: Այդ իսկ պատ ճա ռով, կյան քից զրկե լուց
ա ռաջ կամ դրա ըն թաց քում տու ժո ղին պատ -
ճառ ված ու ժեղ հո գե կան տա ռա պանք նե րը վկա -
յում են ա րարքն ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա -
տար ված լի նե լու մա սին: Տու ժո ղի հո գե կան տա -
ռա պանք նե րը կա րող են պատ ճառ վել սպա -
նութ յա նը նա խոր դող կամ ու ղեկ ցող հան ցա վո -
րի դի տա վո րութ յամբ ընդգրկ ված բազ մա թիվ
ար տա քին հան գա մանք նե րի ու ժով: 

Կ յան քից զրկե լուց ա ռաջ կամ կյան քից
զրկե լու ըն թաց քում տու ժո ղին ա նար գե լը,
ստո րաց նե լը կամ մո տա լուտ մահ վան գի -
տակց մամբ պայ մա նա վոր ված այլ նվաս տա -
ցում նե րը և դ րանց արդ յուն քում տու ժո ղին
ու ժեղ հո գե կան տան ջանք ներ պատ ճա ռե լը
նույն պես ա ռան ձին դա ժա նութ յան դրևո րում -
ներ են, ան կախ նրա նից, թե կյան քից զրկե -
լու ե ղա նա կը կապ ված է ա ռան ձին դա ժա -
նութ յան դրևոր ման հետ, թե՝ ոչ: Օ րի նակ՝
հան ցա վոր խմբի ան դամ նե րը առ ևանգ ված եր -
կու տու ժող նե րին տե ղա փո խել են ան տառ և
մահ վան սպառ նա լի քի տակ ստի պել են նրանց
փո րել ի րենց գե րեզ մա նա փո սե րը, ո րից հե տո
ատր ճա նա կից ար ձա կած մե կա կան կրա կո ցով
հեր թա կա նութ յամբ սպա նել նրանց: Չ նա յած
ատր ճա նա կից ար ձա կած կրա կո ցով կա տար -
ված սպա նութ յու նը ա ռան ձին վերց րած չի հան -
դի սա նում ա ռան ձին դա ժա նութ յան դրևոր ման
ե ղա նակ, սա կայն այն հան գա մանք նե րը և  ի -
րա վի ճա կը, ո րոն ցում կա տար վել է նշված սպա -
նութ յու նը, վկա յում են հան ցա վոր նե րի դրսևո -
րած ա ռան ձին դա ժա նութ յան մա սին, որ քա -
նով որ վեր ջին ներս գի տակ ցել են ի րենց գոր -
ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով տու ժող նե րին ֆի -

զի կա կան և (կամ) հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք
պատ ճա ռե լը, ցան կա ցել և գի տակ ցա բար թույլ
են տվել այն: 

Տու ժո ղին ա նար գե լը, ստո րաց նե լը կամ
մո տա լուտ մահ վան գի տակց մամբ պայ մա -
նա վոր ված այլ նվաս տա ցում նե րը և դ րանց
արդ յուն քում նրան ու ժեղ ֆի զի կա կան և հո -
գե կան տան ջանք ներ և տա ռա պանք պատ -
ճա ռե լը ա ռան ձին դա ժա նութ յան դրսևո րում -
ներ են, որ տեղ թե սպա նութ յան կա տար ման
ե ղա նա կը և թե հան ցա վո րի ա ռան ձին դա -
ժա նութ յու նը վկա յող այլ հան գա մանք նե րը
կա րող են հա մա տեղ վել և զու գորդ վել: Օ րի -
նակ՝ եր կու կա նան ցից և մեկ տղա մար դուց
բաղ կա ցած հան ցա վոր խմբի ան դամ ներ Պ-ն,
Ֆ-ն և Ս-ն նա խաքն նա կան մարմ նի կող մից
մե ղադր վել են Ֆի-ի ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ
սպա նութ յան կա տար ման հա մար: Հա մա ձայն
գոր ծով ձեռք բեր ված տվյալ նե րի Ֆի-ի սպա -
նութ յու նը ծրագ րե լուց հետ հան ցա վոր խում բը
տու ժո ղին կան չել է ան տառ, որ տեղ խմբի տղա -
մարդ ան դամ Ֆ-ն տու ժո ղին ցու ցադ րել է ձեռ -
քին ե ղած դա նա կը, իսկ խմբի ան դամ Պ-ն  ա -
սել է, որ նա պետք է սպան վի: Այ նու հետև, տու -
ժո ղին կա պե լով ի րենց հետ բե րած պա րա նով,
խմբի ան դամ Պ-ն մո մի լույ սի տակ տու ժո ղին
նե րար կել է ռե լա նիում: Այդ ըն թաց քում խմբի
տղա մարդ ան դամ Ֆ-ն փո րել է գե րեզ մա նա -
փոս և  ար ձա կե լով Ֆի-ին, նրան տա րել է գե -
րեզ մա նա փո սի մոտ: Ֆի-ն խնդ րել է ի րեն չսպա -
նել, խոս տա նա լով չդի մել ոս տի կա նութ յուն, սա -
կայն Պ-ն  ա սել է, որ նրան չի կա րե լի կեն դա նի
թող նել: Ֆ-ն դա նա կով հար վա ծել է Ֆի-ի ձախ
կրծքի շրջա նին՝ սրտի հատ վա ծում: Կրծ քի թա -
փան ցող վերք ստա նա լուց հե տո սար սա փա -
հար կի նը փոր ձել է փախ չել, սա կայն Ֆ-ն հաս -
նե լով նրան բռնել և կր կին բե րել է փո սի մոտ:
Տու ժո ղը կրկին խնդրել է չսպա նել ի րեն, կան -
չել շտա պօգ նութ յան մե քե նա, սա կայն Պ-ն պա -
հան ջել է, որ Ֆ-ն դա նա կով կրկին հար վա ծի
Ֆի-ին, ո րից Ֆ-ն հ րա ժար վել է: Այն բա նից հե -
տո, երբ հան ցա վոր խմբի ան դամ Ս-ն նույն -
պես հրա ժար վել է դա նա կով հար վա ծել Ֆի-ին,
Պ-ն ն րան է տվել բա հը և Ս-ն մի քա նի ան գամ
բա հով հար վա ծել է տու ժո ղին, ա պա բա հը փո -
խան ցել Պ-ին: Վեր ջինս պա հան ջել է, որ Ֆի-ն
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մտ նի և պար կի գե րեզ մա նա փո սի մեջ՝ դեմ քով
դե պի հո ղը, և  այն բա նից հե տո, երբ կի նը կա -
տա րել է Պ-ի պա հան ջը, վեր ջինս բա հի մե տա -
ղա կան սուր մա սով մի քա նի ան գամ հար վա -
ծել է տու ժո ղի գլխին և պա րա նո ցին: Հա մոզ -
վե լով, որ տու ժո ղը մա հա ցել է, հան ցա վոր խմբի
ան դամ նե րը նրան ծած կել են հո ղով: 

Ն ման պայ ման նե րում Վո րո նե ժի մար զա -
յին դա տա րա նը կա յաց րել է բա նա կա նութ յու -
նից դուրս, ան հե թե թութ յան հաս նող ո րո շում՝
վե րաո րա կե լով հան ցա վոր նե րի ա րար քը, գտնե -
լով, որ քրեա կան գոր ծում բա ցա կա յում է տու -
ժող Ֆի-ին ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ սպա նե -
լու դիատ վո րութ յան մա սին ա պա ցույց նե րը: 

Ն կա տի ու նե նա լով մար զա յին դա տա րա նի
կող մից հան ցա գործ նե րի դրսևո րած ա ռան ձին
դա ժա նութ յու նը վկա յող բազ մա թիվ հան գա -
մանք նե րի ան տե սու մը, և  ընդ հան րա պես՝ ա -
ռանց տու ժո ղին ա ռան ձին տան ջանք ներ և տա -
ռա պանք պատ ճա ռե լը հեր քող որ ևէ պատ ճա -
ռա բա նութ յան բեր ման, մար զա յին դա տա րա նի
կող մից կա յաց ված դա տավճ ռի ան հիմն և  ա -
պօ րի նի լի նե լը, մե ղադ րո ղի կող մից այն բո ղո -
քարկ վել է, որն էլ բա վա րար վել է Ռու սաս տա նի
Դաշ նութ յան գե րա գույն դա տա րա նի քրեա կան
գոր ծե րով դա տա կան կո լե գիա յի կող մից:

Այս գոր ծով, հա ջորդ ան հե թե թութ յու նը, ո -
րը նկա տել ենք տվյալ օ րի նա կի ու սում նա սիր -
ման ժա մա նակ, այն է, որ մար զա յին դա տա -
րա նը Ֆ-ի, Պ-ի և Ս-ի ա րար քը ո րա կել է ոչ թե
որ պես խմբի կող մից կա տար ված սպա նութ -
յուն, այլ վեր ջին ներս դի տարկ վել են որ պես Ֆ-
ին օ ժան դա կող ներ, իսկ Ֆ-ի ա րար քը ո րակ վել
է որ պես հա սա րակ սպա նութ յուն13:

Ակն հայտ է, որ տվյալ դեպ քում առ կա է
հան ցա վոր խմբի ան դամ նե րի ա ռա վել քան
դա ժան բա ցա սա կան հատ կա նիշ նե րը, քան հա -
սա րակ սպա նութ յան դեպ քում դրևոր վող դա -
ժա նութ յան ժա մա նակ: Ինչ պես սպա նութ յան
կա տար ման ե ղա նա կը, այն պես էլ հան ցա գոր -
ծութ յան կա տար ման ի րա վի ճա կը վկա յում են
հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րող ան ձանց ա ռան -
ձին, հա տուկ, անգ թութ յան, ա նո ղո քութ յան,
անխղ ճութ յան, մարդ կա յին ո րակ նե րից զուրկ,
ստոր վար քագ ծի մա սին: 

Այ սինքն՝ հան ցա վո րի ա ռան ձին դա ժա -

նութ յան մա սին ակն հայ տո րեն կա րող է վկա յել
հան ցա վոր ա րար քի կա տար ման բնույ թը: 

Հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման ի րա վի -
ճա կին է վե րա բե րում նաև տու ժո ղի սպա -
նութ յու նը մյուս տու ժո ղի ներ կա յութ յամբ: 

Ինչ պես նշել է Ա.Ա. Թա մազ յա նը, որ պես
ա ռան ձին դա ժա նութ յան օբ յեկ տիվ կող մի հատ -
կա նիշ կա րող է հան դի սա նալ ան ձի սպա նութ -
յու նը հա ջորդ զո հի ներ կա յութ յամբ: Օ րի նակ՝
Ար մա վիր քա ղա քի բնա կիչ ներ Ա-ն, Բ-ն և Գ-ն
գույք հափշ տա կե լու նպա տա կով զին ված մուտք
են գոր ծել նույն քա ղա քի բնա կիչ Կ-ի բնա կա -
րան, զեն քի սպառ նա լի քի տակ կա պել ըն տա -
նի քի բո լոր ան դամ նե րին և  այն տեղ գտնվող
հար ևա նին, ո րից հե տո դա նակ նե րի տասն յակ
հար ված նե րով հեր թա կա նութ յամբ սպա նել բնա -
կա րա նա տեր ա մու սին նե րին, նրանց եր կու ան -
չա փա հաս ե րե խա նե րին, բնա կա րա նա տի րոջ
հո րը, հար ևա նին և դի մել փա խուս տի ու նույն
օ րը ձեր բա կալ վել «Զ վարթ նոց» օ դա նա վա կա -
յա նում՝ հան րա պե տութ յու նից հե ռա նա լու պա -
հին: Հան ցա վոր խմբի ան դամ նե րի ա րար քը,
ծան րաց նող բազ մա թիվ այլ հան գա մանք նե րի
հետ միա սին, ո րակ վել է նաև որ պես ա ռան ձին
դա ժա նութ յամբ կա տար ված սպա նութ յուն՝ պայ -
մա նա վոր ված հա ջորդ զո հի ներ կա յութ յամբ
կա տար ված սպա նութ յամբ: 

Մե կը մյու սի ետ ևից մի քա նի ան ձանց
սպա նութ յան այն դեպ քե րում, երբ հան ցա վո րը
գի տակ ցում է, որ իր գոր ծո ղութ յուն նե րով տու -
ժող նե րին պատ ճա ռում է ա ռանձ նա կի հո գե -
կան տա ռա պանք ներ՝ ա րար քը են թա կա է ո -
րակ ման որ պես ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ եր -
կու կամ ա վե լի ան ձանց սպա նութ յուն: Օ րի -
նակ` հան ցա վոր խմբի կող մից մեկ ժամ վա ըն -
թաց քում մե կը մյու սի աչ քի առջև ատր ճա նա -
կից ար ձա կած կրա կո ցով պա տանդ վերց րած
ե րեք ան ձի սպա նութ յու նը են թա կա է ո րակ -
ման նաև որ պես ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա -
տար ված սպա նութ յուն՝ ան կախ այն հան գա -
ման քից, որ գլխին ար ձա կած կրա կո ցով կա -
տար ված սպա նութ յան ե ղա նակն ինք նին ա -
ռան ձին դա ժան չի հան դի սա նում: Տվ յալ դեպ -
քում սպա նութ յան ա ռան ձին դա ժա նութ յան մա -
սին վկա յում են այն հան գա մանք նե րը և  ի րա -
վի ճա կը, ո րում կա տար վել է ա րար քը: 
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Այս ա մե նով հա դերձ հարկ է նկա տել, որ
բո լոր հան գա մանք նե րում և  ի րա վի ճակ նե րում
չէ, որ մե կը մյու սի ետ ևից կա տար ված եր կու
ան ձանց սպա նութ յու նը կա րող է ո րակ վել որ -
պես ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված,
նաև այն պա րա գա յում, երբ նրանք մեր ձա վոր -
ներ են: Այն դեպ քում, երբ գոր ծի հան գա մանք -
նե րը վկա յել են այն մա սին, որ տու ժո ղին ա -
ռան ձին հո գե կան տա ռա պանք ներ պատ ճա ռե -
լը չի ընդգրկ վել հան ցա վո րի դի տա վո րութ յամբ,
օ րի նակ՝ հան ցա վո րը փո խա դարձ կռվի ժա մա -
նակ մե կը մյու սից հե տո դա նա կի հար վա ծով
սպա նել է եր կու եղ բայր նե րի, ա պա ա րար քը չի
կա րող ո րակ վել ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա -
տար ված սպա նութ յուն միայն հիմն վե լով հա -
ջորդ զո հի ներ կա յութ յամբ կա տար ված սպա -
նութ յամբ կամ մեր ձա վո րի ներ կա յութ յամբ կա -
տար ված սպա նութ յան հան գա ման քով:

Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ սպա նութ յան
կա տար ման ի րա վի ճա կը պայ մա նա վոր ված է
փակ տա րած քից, բարձ րութ յու նից, հի վան դութ -
յուն նե րից կամ միկ րոբ նե րից տու ժո ղի ու նե ցած
ֆո բիա ներն ու վա խերն օգ տա գոր ծե լով վեր ջի -
նիս լրա ցու ցիչ հո գե կան տան ջանք և տա ռա -
պանք պատ ճա ռե լով, առ կա է ա ռան ձին դա -
ժա նութ յամբ կա տար ված սպա նութ յան հան ցա -
կազմ:

Ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված
սպա նութ յան ի րա վի ճա կը բնու թագ րող հատ -
կա նիշ նե րից մեկն էլ սպա նութ յու նը տու ժո ղի
մեր ձա վոր նե րի ներ կա յութ յամբ կա տա րելն է:
«Դի տա վոր յալ սպա նութ յուն նե րի վե րա բեր յալ
գոր ծե րով դա տա կան պրակ տի կա յի մա սին»
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան և Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տութ յան գե րա գույն դա տա րան նե րի հա -
մա պա տաս խա նա բար 1992 թվա կա նի դեկ տեմ -
բե րի 22-ի և 1993 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 2-ի ո -
րո շում նե րում, Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան գե -
րա գույն դա տա րա նի պլե նու մի 1999 թվա կա նի
հուն վա րի 27-ի «Ս պա նութ յան գոր ծե րով դա -
տա կան պրակ տի կա յի մա սին» ո րոշ ման մեջ
նշվում է, որ ա ռան ձին դա ժա նութ յու նը կա րող է
դրսևոր վել նաև այն ժա մա նակ, երբ սպա նութ -
յու նը կա տար վել է տու ժո ղի մեր ձա վոր նե րի ներ -

կա յութ յամբ և հան ցա վո րը գի տակ ցել է, որ իր
գոր ծո ղութ յուն նե րով նրանց հա տուկ տա ռա -
պանք ներ է պատ ճա ռում14: Փաս տո րեն, ՌԴ և
ՀՀ դա տա կան բարձ րա գույն ատ յան նե րը ուղ -
ղոր դել են դա տա րան նե րին, որ սպա նութ յան
ժա մա նակ ա ռան ձին դա ժա նութ յու նը վկա յող
հան գա ման քը բնու թագ րող հատ կա նիշ կա րող
է հան դի սա նալ նաև տու ժո ղի մեր ձա վոր նե րի
ներ կա յութ յամբ այն կա տա րե լը: Այդ դիր քո րո -
շումն է ար տա հայտ վել նաև տե սա կան գրա կա -
նութ յան մեջ, հա մա ձայն ո րի՝ մեր ձա վոր նե րի
ներ կա յութ յամբ կա տար ված սպա նութ յու նը՝ ան -
կախ հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման ե ղա նա -
կից, հա մար վում է ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ
կա տար ված, երբ հան ցա վո րը գի տակ ցել է, որ
իր գոր ծո ղութ յուն նե րով հա տուկ տա ռա պանք է
պատ ճա ռում տու ժո ղի մեր ձա վոր նե րին15:

Մեր ձա վո րի ներ կա յութ յամբ կա տար ված
սպա նութ յան դեպ քում խիստ կար ևոր վում է
հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման հան գա մանք -
նե րը, այդ թվում՝ հան ցա գոր ծութ յան կա տար -
ման ի րա վի ճա կը, գոր ծո ղութ յուն նե րի բնույ թը
և  ա րար քի կա տար ման ե ղա նա կը: Օ րի նակ՝
ինչ պես ար դեն նշել ենք վե ճի և փո խա դարձ
կռվի ժա մա նակ եղ բայր նե րից մե կի սպա նութ -
յու նը մյու սի ներ կա յութ յամբ գործ նա կա նում չի
վկա յում սպա նութ յու նը ա ռան ձին դա ժա նութ -
յամբ կա տար ված լի նե լու մա սին, սա կայն մեկ
այլ ի րա վի ճա կում՝ եղ բոր ներ կա յութ յամբ եղ -
բոր սպա նութ յու նը՝ պայ մա նա վոր ված գոր ծի
հան գա մանք նե րով, այդ թվում՝ հան ցա գոր ծութ -
յան կա տար ման ի րա վի ճա կով, կա րող է ո րակ -
վել որ պես ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար -
ված սպա նութ յուն՝ կապ ված ուղ ղա կի կամ ա -
նուղ ղա կի դի տա վո րութ յամբ տու ժո ղի մեր ձա -
վո րին ա ռան ձին տան ջանք և տա ռա պանք
պատ ճա ռե լու հան ցա վո րի դի տա վո րութ յամբ:

Տու ժո ղի մեր ձա վո րին ա ռան ձին տան -
ջանք և տա ռա պանք պատ ճա ռե լու հան ցա -
վո րի դի տա վո րութ յու նը ինք նին բա վա րար է
ա րար քը ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար -
ված սպա նութ յուն ո րա կե լու հա մար: Այս տեղ
որ ևէ սահ մա նա փա կում նա խա տե սե լը կամ տա -
ռա պանք նե րի «ա ռանձ նա կիութ յան» լրա ցու ցիչ
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չա փո րո շիչ ներ սահ մա նելն ըն դու նե լի չէ: Այդ
ա ռու մով, կար ծում ենք, չպետք է հա մա ձայ նել
Լ.Ա. Անդ րե ևա յի և  այ լոց կար ծի քի հետ, ով քեր
մեր ձա վո րի ա ռան ձին տա ռա պան քի հա մար
սահ մա նում են լրա ցու ցիչ չա փո րո շիչ՝ կապ ված
տու ժո ղին օգ նե լու հնա րա վո րութ յու նից զրկված
լի նե լու և  այդ հան գա ման քը հան ցա վո րի կող -
մից գի տակց ված լի նե լու հետ16:

Տու ժո ղին օգ նութ յուն ցույց տա լու հնա -
րա վո րութ յու նից զրկված լի նե լը կամ չլի նե լը,
մեր կար ծի քով, որ պես այդ պի սին, դուրս է
տա ռա պան քի բնու թագ րից, բնույ թից, աս -
տի ճա նից, դրսևո րու մից, հետ ևա բար և չի
կա րող դեր խա ղալ ա րար քի ո րակ ման հար -
ցում: Տու ժո ղին օգ նութ յուն ցույց տա լու հնա -
րա վո րութ յու նից մեր ձա վո րի զրկված լի նե լը
կամ չլի նե լը քննարկ վող հան ցա գոր ծութ յան
հատ կա նիշ ներ չեն: Ա ռա վել ևս, երբ միան -
գա մայն, բնա կան է, որ տու ժո ղին օգ նութ -
յուն ցույց տա լու անհ նա րի նութ յան փաս տի
գի տակ ցու մը ա վե լի է խո րաց նում ա ռանց այդ
էլ այն սար սա փե լի տա ռա պանք նեն րը, ո րոնք,
որ պես ա կա նա տես ներ, նրանք կրում են հան -
ցա վո րի կող մից տու ժո ղին կյան քից զրկե լու
ամ բողջ ըն թաց քում: Այ սինքն՝ տու ժո ղի մեր -
ձա վոր նե րի ա ռանձ նա կի տա ռա պանք նե րը
պայ մա նա վոր ված են մեր ձա վո րի մահ վան,
հա րա զա տի ան դառ նա լի կորս տի փաս տի ա -
կա նա տե սը լի նե լու, այդ ա մե նը գի տակ ցե լու
և  ա նա սե լի տա ռա պանք ներ կրե լու հետ:

«Մեր ձա վոր նե րի» շրջա նա կը չի սահ մա -
նա փակ վում մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի շրջա -
նա կով: Այդ մա սին է վկա յում Հա յաս տա նի
Հան րա պե տութ յու նում և Ռու սաս տա նի Դաշ -
նութ յու նում ձևա վոր ված դա տա կան պրակ տի -
կան, ո րում մեր ձա վոր ա սե լով հաս կաց վում է
ոչ միայն մեր ձա վոր ազ գա կա նը, այլև բո լոր
այն ան ձինք, ով քեր ակն հայ տո րեն թանկ են,
գնա հա տե լի և սի րե լի տու ժո ղի հա մար:

Վճ ռա բեկ ատ յա նը Կ-ի գոր ծով նշել է, որ
մեր ձա վոր ան ձանց շրջա նա կը չի սահ մա նա -
փակ վում քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր -
քի հոդ վա ծով նա խա տես ված մեր ձա վոր ազ -
գա կանն նե րի թվարկ մամբ, և  որ ա ռան ձին դա -
ժա նութ յամբ կա տար ված սպա նութ յուն է հա -

մար վում նաև տու ժո ղի մեր ձա վո րի ներ կա յութ -
յամբ կա տար ված սպա նութ յու նը, երբ հան ցա -
վո րը գի տակ ցել է, որ իր գոր ծո ղութ յուն նե րով
նրան պատ ճա ռում է ա ռան ձին տա ռա պանք: 

Այս պի սով, օ րեն քի ի մաս տով սպա նութ յու -
նը հա մար վում է ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա -
տար ված, երբ այն կա տար վել է տու ժո ղի մեր -
ձա վոր նե րի ներ կա յութ յամբ, իսկ տու ժո ղի մեր -
ձա վոր ներ ա սե լով հաս կաց վում է ոչ միայն մեր -
ձա վոր ազ գա կան նե րը, այլև այլ ան ձինք, ո -
րոնք ձևա վոր ված հա րա բե րութ յուն նե րի արդ -
յուն քում հա րա զատ և թանկ են տու ժո ղի հա -
մար: Այս տեղ կար ևո րը սպա նութ յան ժա մա -
նակ տու ժո ղի մեր ձա վոր նե րի ա ռան ձին հո գե -
կան տա ռա պանք կրելն է և հան ցա վո րի կող -
մից այն գի տակ ցե լը: Մեր ձա վո րութ յան աս տի -
ճա նը տվյալ դեպ քում մղվում է երկ րորդ պլան
և դեր չի խա ղում ա րար քի ո րակ ման հար ցում:

Այ սինքն, ա րար քը որ պես ա ռան ձին դա -
ժա նութ յամբ կա տար ված սպա նութ յուն ո րա կե -
լու հա մար անհ րա ժեշտ է, որ հան ցա վո րին
հայտ նի լի նի ան ձի մեր ձա վո րութ յան մա սին և
դ րա նով պայ մա նա վոր ված՝ վեր ջի նիս ուղ ղա կի
կամ ա նուղ ղա կի դի տա վո րութ յամբ ծանր հո -
գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռե լու մա սին: Այ -
սինքն, ի մա նա լով տու ժո ղի հետ ան ձի ու նե ցած
մեր ձա վո րութ յան մա սին, հան ցա վո րը տու ժո -
ղին կյան քից զրկե լով, մի դեպ քում՝ ցան կա նում
և գի տակ ցա բար թույլ է տա լիս տու ժո ղի մեր -
ձա վո րին ծանր հո գե կան տա ռա պանք, մյուս
դեպ քում՝ չցան կա նա լով մեր ձա վո րին ու ժեղ հո -
գե կան տա ռա պան քի պատ ճա ռու մը, այ նո ւա -
մե նայ նիվ, գի տակ ցա բար թույլ է տա լիս այն:

Ընդ հան րա պես, մեր ձա վո րի ներ կա յութ -
յամբ կա տար ված սպա նութ յու նը միշտ էլ ան -
ձին ա նա սե լի ու ժեղ հո գե կան տա ռա պանք է
պատ ճա ռում: Նա ա ռա ջինն է կրում այն սար -
սա փը, ո րը պայ մա նա վոր ված է իր աչ քի առջև
մեր ձա վո րին սպա նե լու գոր ծո ղութ յամբ և  իր
կող մից վեր ջի նիս օգ նե լու, կյան քը փրկե լու ան -
զո րութ յան գի տակց մամբ: Ն ման ի րա վի ճա կում
որ ևէ կապ չու նի թե մեր ձա վո րի սպա նութ յու նը
ինչ ե ղա նա կով է կա տար վել, ինչ ա ռար կա յի
կամ մի ջո ցի գոր ծադր մամբ: Այն կա րող է կա -
տար վել դա նա կի մեկ հար վա ծով, մեկ կրա կո - Օ
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ցով և  այլն: Այ սինքն մեր ձա վո րի ներ կա յութ -
յամբ կա տար ված սպա նութ յան դեպ քում ա -
րար քը ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ սպա նութ յուն
ո րա կե լու հա մար ա մեն ևին էլ պար տա դիր չէ,
որ հան ցա վո րը սպա նութ յուն կա տա րե լիս գոր -
ծի հենց ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ, այլ բա վա -
րար է նաև, որ նա գի տակ ցա բար թույլ տա
այն: Այ սինքն՝ մեր ձա վո րի ներ կա յութ յամբ կա -
տար ված սպա նութ յան դեպ քում հան ցա վո րը,
ինչ պես ար դեն նկա տե ցինք, կա րող է և ն րանց
հո գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռե լու նպա տակ
չու նե նալ, բայց գի տակ ցա բար թույլ տալ այն:
Պետք է նկա տել սա կայն, որ ան ձի մեր ձա վո -
րութ յան մա սին հան ցա վո րի չի մա նա լը բա -
ցա ռում է մեր ձա վո րին տա ռա պանք պատ -
ճա ռե լու հան ցա վո րի դի տա վո րութ յու նը, հետ -
ևա բար և  ա րար քը ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ
կա տար ված սպա նութ յուն ո րա կե լը:

Այն դեպ քե րում, երբ մեր ձա վոր հան դի սա -
ցող ան ձի հա մար կար ևոր չէ կամ միև նույն է
հետ ևան քի ա ռա ջաց ման փաս տը՝ տվյալ դեպ -
քում մեր ձա վոր հան դի սա ցող ան ձը ներ կա
գտնվե լով դեպ քին չի կրում հո գե կան որ ևէ տա -
ռա պանք և հան ցա վորն էլ գի տակ ցում է այդ,
ա պա ան կախ տու ժո ղի հետ նրա կապ վա ծութ -
յան աս տի ճա նից և բ նույ թից, նրա ներ կա յութ -
յամբ կա տար ված սպա նութ յու նը չի կա րող ո -
րակ վել որ պես ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա -
տար ված սպա նութ յուն: Ա վե լին, դա տա կան
պրակ տի կա յին հայտ նի են դեպ քեր, երբ սպա -
նութ յան դեպ քի վայ րում ներ կա գտնվող մեր -
ձա վոր ազ գա կա նը կամ մեր ձա վո րը ոչ միայն
չի կրում հո գե կան որ ևէ տան ջանք և տա ռա -
պանք, այլ հենց ինքն է հան դի սա ցել տվյալ
հան ցա գոր ծութ յան կազ մա կեր պիչ կամ օ ժան -
դա կող, մաս նա վո րա պես՝ կա տար ված սպա -
նութ յան պատ վի րա տու: 

Մեր ձա վո րի ներ կա յութ յամբ կա տար ված
սպա նութ յան այն դեպ քե րում, երբ վեր ջինս ինչ-
ինչ հան գա մանք նե րում չի զգա ցել կա տար վող
հան ցա գոր ծութ յան փաս տը՝ ե ղել է քնած կամ
խո րը հար բա ծութ յան վի ճա կում և հան ցա վորն
էլ գի տակ ցել է այդ, ա պա նման ի րա վի ճա կում
նույն պես ա րար քը չի կա րող հա մար վել որ պես
ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված սպա -
նութ յուն: Այ սինքն, միայն հան ցան քի կա տար -
ման վայ րում մեր ձա վո րի գտնվե լը դեռևս բա -
վա րար չէ հան ցա վո րի ա րար քը որ պես ա ռան -

ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված սպա նութ յուն
ո րա կե լու հա մար: Հ նա րա վոր են նաև դեպ քեր,
երբ մեր ձա վո րի ներ կա յութ յու նը հան ցա վո րի
կող մից օբ յեկ տի վո րեն նկատ ված չլի նի կամ
հան ցա վո րին հայտ նի չլի նի ան ձանց մեր ձա վո -
րութ յան մա սին: Այս դեպ քում նույն պես հան -
ցա վո րի ա րար քը չի կա րող ո րակ վել որ պես ա -
ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված սպա նութ -
յուն, ան կախ մեր ձա վո րի կող մից ա ռան ձին
տա ռա պանք ստա նա լու հան գա ման քից: Ն ման
դեպ քե րում ա րարքն ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ
կա տար ված սպա նութ յուն ո րա կե լու հա մար
անհ րա ժեշտ է տու ժո ղին կամ մեր ձա վո րին ա -
ռան ձին տա ռա պանք պատ ճա ռե լու հան ցա վո -
րի դի տա վո րութ յու նը: 

Ան ձանց մեր ձա վո րութ յան մա սին հան ցա -
վո րին օբ յեկ տի վո րեն հայտ նի չլի նե լը, կամ հան -
ցա վո րի կող մից մեր ձա վո րին դեպ քի վայ րում
նկա տած չլի նե լը բա ցա ռում են ա րար քը «մեր -
ձա վո րի ներ կա յութ յամբ կա տար ված սպա նութ -
յուն» հատ կա նի շով ո րա կե լը, ան կախ մեր ձա -
վոր հա մար վող ան ձի կող մից ա ռան ձին տա -
ռա պանք ստա նա լու հան գա ման քից: Եվ դա
տրա մա բա նա կան է ու ճիշտ, որ քա նով որ ան -
ձանց մեր ձա վո րութ յան մա սին չի մա նա լու պա -
րա գա յում կամ դեպ քի վայ րում մեր ձա վո րին
նկա տած չլի նե լու դեպ քում հան ցա վո րի մոտ չի
կա րող ձևա վոր վել դեպ քի վայ րում գտնվող մեր -
ձա վո րին ա ռան ձին տա ռա պանք պատ ճա ռե լու
դի տա վո րութ յուն:

Բո լոր դեպ քե րում, մեր ձա վո րի ներ կա յութ -
յամբ կա տար ված սպա նութ յան հատ կա նի շից
ել նե լով, ա րար քը ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա -
տար ված սպա նութ յուն ո րա կե լու հա մար պար -
տա դիր է դեպ քի վայ րում գտնվող ան ձանց մեր -
ձա վո րութ յան մա սին հան ցա վո րին հայտ նի լի -
նե լը և ն ման ի րա վի ճա կում վեր ջի նիս ա ռան -
ձին տա ռա պանք պատ ճա ռե լու հան ցա վո րի դի -
տա վո րութ յու նը: Իսկ այն դեպ քե րում, երբ նման
ի րա վի ճա կում, այ նու հան դերձ, հան ցա վո րը
սպա նութ յու նը կա տա րել է ա ռան ձին դա ժան ե -
ղա նա կով, ա պա վեր ջի նիս ա րար քը են թա կա է
ո րակ ման որ պես ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա -
տար ված սպա նութ յուն՝ պայ մա նա վոր ված ար -
դեն ոչ թե հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման ի -
րա վի ճա կով, այլ հան ցա գոր ծութ յան կա տար -
ման ե ղա նա կով: 

Այս պի սով, բո լոր այն դեպ քե րում, երբ հան -
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ցա վո րը ցան կա ցել է հան ցան քի կա տար ման
վայ րում գտնվող և տե ղի ու նե ցա ծի բնույ թը գի -
տակ ցող տու ժո ղի մեր ձա վո րին ա ռան ձին տա -
ռա պանք պատ ճա ռե լը, ա պա ան կախ այն հան -
գա ման քից թե մեր ձա վո րը ա ռան ձին տան ջանք
կամ տա ռա պանք կրել է, թե ոչ՝ հան ցա վո րի ա -
րար քը են թա կա է ո րակ ման որ պես ա ռան ձին
դա ժա նութ յամբ կա տար ված սպա նութ յուն:

Այն դեպ քե րում, երբ հան ցա վո րը չի ցանկա -
ցել հան ցան քի կա տար ման վայ րում գտնվող և
տե ղի ու նե ցա ծի բնույ թը գի տակ ցող տու ժո ղի
մեր ձա վո րին ա ռան ձին տա ռա պանք պատ ճառե -
լը, սա կայն են թադ րել է, որ դեպ քին ա կա նա տես
մեր ձա վո րը կա րող է տան ջանք և տա ռա պանք
կրել կամ ան տար բեր է գտնվել դրանց հար ցում,
ա պա՝ կապ ված տու ժո ղի մեր ձա վոր նե րի կող -
մից ա ռան ձին տա ռա պանք կրե լու կամ չկրե լու
հան գա ման քից, ա րար քը են թա կա է ո րակ ման
ա ռա ջին դեպ քում՝ որ պես ա ռան ձին դա ժա նութ -
յամբ կա տար ված սպա նութ յուն, երկ րորդ դեպ -
քում՝ ոչ: Ն ման ո րա կու մը ըստ մեզ ըն դու նե լի է,
քա նի որ ա ռա ջին դեպ քում հան ցա վո րը չի ցան -
կա ցել, սա կայն գի տակ ցա բար թույլ է տվել ծան -
րաց նող հան գա ման քի վրա հաս նե լը, երկ րորդ
դեպ քում՝ չի ցան կա ցել ծան րաց նող հետ ևան քը
և  այն չի ա ռա ջա ցել: Իսկ հան ցա փոր ձի մա սին
տվյալ դեպ քում խոսք լի նել չի կա րող:

Մեր կար ծի քով, սպա նութ յան կա տար ման
ժա մա նակ ներ կա գտնվող մեր ձա վո րի կող մից
ա ռան ձին տան ջանք և տա ռա պանք չկրե լը, ա -
ռան ձին դա ժա նութ յու նը բա ցա ռող հան գա մանք
և պար տա դիր պայ ման չէ: Այդ ա ռու մով չպետք
է հա մա ձայ նել այն հե ղի նակ նե րի հետ, ո րոնց
կար ծի քով, միայն մեր ձա վո րի սպա նութ յան
փաս տը գի տակ ցե լը դեռ բա վա րար չէ ա րար քը
ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված սպա -
նութ յուն հա մա րե լու հա մար, այլ անհ րա ժեշտ է
նաև, որ ներ կա գտնվո ղը ա ռան ձին տան ջանք -
ներ և տա ռա պանք ներ կրի:

Կա տար ված ա րար քի բնույ թը չըն կա լող,
չգի տակ ցող, հո գե կան հի վան դի ներ կա յութ -
յամբ մեր ձա վո րի սպա նութ յու նը, ո րոշ հե ղի -
նակ նե րի կար ծի քով, չի կա րող ո րակ վել որ պես
ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված սպա -
նութ յուն: Սա կայն, ինչ պես նկա տել է Ա. Ա. Թա -

մազ յա նը «նման դիր քո րո շու մը վի ճար կե լի չէ
միայն այն դեպ քե րում, երբ հան ցա վորն ի մա -
ցել է ան ձի հո գե կան հի վանդ լի նե լու և դ րա
արդ յուն քում կա տար ված ա րար քի բնույ թը չըն -
կա լե լու, չգի տակ ցե լու մա սին»17: 

Մեր կար ծի քով, մեր ձա վո րի ներ կա յութ -
յամբ կա տար ված սպա նութ յան դեպ քում ա րար -
քը որ պես ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար -
ված սպա նութ յուն ո րա կե լու հա մար բո լոր դեպ -
քե րում պար տա դիր չէ, որ տու ժողն էլ ան ձամբ
ա ռա ձին տան ջանք կամ տա ռա պանք կրի: Կար -
ծում ենք, որ այն դեպ քե րում, երբ հան ցա վո րի
դի տա վո րութ յունն ուղղ ված է տու ժո ղին ա ռան -
ձին տան ջանք և տա ռա պանք պատ ճա ռե լու ե -
ղա նա կով սպա նե լուն, սա կայն հան գա մանք նե -
րի բե րու մով վեր ջինս այդ պի սիք չի զգա ցել, օ -
րի նակ՝ կապ ված ալ կո հո լա յին ու ժեղ հար բա -
ծութ յան վի ճա կում գտնվե լու կամ ա ռա ջին հար -
վա ծից հե տո գի տակ ցութ յու նը կորց նե լու հետ,
նույն պես են թա կա է ո րակ ման որ պես ա ռան -
ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված սպա նութ յուն:
Այ սինքն, երբ առ կա է հան ցա վո րի կող մից տու -
ժո ղին ա ռան ձին տան ջանք և տա ռա պանք պատ -
ճա ռե լու ե ղա նա կով սպա նե լու ուղ ղա կի դի տա -
վո րութ յու նը, ա պա ա մեն ևին էլ պար տա դիր չէ,
որ այդ նույ նը տու ժողն օբ յեկ տի վո րեն զգա:

Ս.Ի. Տիշկ ևի չը նույն պես այն կար ծի քին է,
որ ա ռանձ նա կի տա ռա պանք պատ ճա ռե լու ուղ -
ղա կի դի տա վո րութ յան դեպ քում պա տաս խա -
նատ վութ յու նը պետք է ա ռա ջա նա ա ռան ձին
դա ժա նութ յամբ ա վարտ ված սպա նութ յան հա -
մար, նույ նիսկ ե թե տու ժո ղը որ ևէ տան ջանք
կամ տա ռա պանք չի զգա ցել18:

Այս պի սով, մեր ձա վո րի ներ կա յութ յամբ
կա տար ված սպա նութ յու նը են թա կա է ո րակ -
ման որ պես ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա -
տար ված սպա նութ յուն ինչ պես այն դեպ քում,
երբ տու ժո ղին դրա նով պատ ճառ վել է ա ռան -
ձին տա ռա պանք, այն պես էլ այն դեպ քում,
երբ այդ տա ռա պան քը պատ ճառ վել է ոչ թե
տու ժո ղին, այլ նրա մեր ձա վո րին, ինչ պես նաև
միա ժա մա նակ և տու ժո ղին և մեր ձա վո րին:

Այ պի սով, մեր ձա վո րի ներ կա յութ յամբ կա -
տար ված սպա նութ յու նը են թա կա է ո րակ ման
որ պես ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված, Օ
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ինչ պես այն դեպ քում, երբ տու ժո ղին դրա նով
պատ ճառ վել է ա ռան ձին տա ռա պանք, այ սինքն՝
հան ցա վո րի կող մից մեր ձա վո րի ներ կա յութ յու նը
օգ տա գործ վել է տու ժո ղին լրա ցու ցիչ, ու ժեղ, հա -
վել յալ տա ռա պանք պատ ճա ռե լու մի ջոց, այնպես
էլ այն դեպ քում, երբ այդ տա ռա պան քը պատ -
ճառ վել է ոչ թե տու ժո ղին, այլ նրա մեր ձա վո րին:

Մեր կար ծի քով չպետք է հա մա ձայ նել
այն հե ղի նակ նե րի հետ, ո րոնց կար ծի քով
մեր ձա վո րի տա ռա պանք նե րը դուրս են
գտնվում տու ժո ղին սպա նե լու ա րար քից և
այդ տա ռա պանք նե րը հան դի սա նում են միայն
սպա նութ յա նը ու ղեկ ցող հան գա մանք:

Դժ վար չէ նկա տել, որ մեր ձա վո րի ներ -
կա յութ յամբ կա տար ված սպա նութ յու նը վկա -
յում է հան ցա վո րի ա ռա վել բարձր վտան գա -
վո րութ յան մա սին և հատ կա պես այն դեպ քե -
րում, երբ հան ցա վո րը դրա նով իսկ հե տապն -
դում է տու ժո ղի մեր ձա վոր նե րին ա ռանձ նա -
կի տա ռա պանք ներ պատ ճա ռե լու հա տուկ
նպա տակ: Եվ այն տե սա կե տը, որ նման դեպ -
քե րում, չնա յած հան ցա վո րի կող մից տու ժո -
ղի մեր ձա վոր նե րի նկատ մամբ դրսևո րած դա -
ժա նութ յա նը սպա նութ յունն ինք նին ա ռան -
ձին դա ժան չի դառ նում, չի հա մա պա տաս -
խա նում օ րեն քի ո գուն և  այդ ա ռու մով ըն դու -
նե լի չէ: Ն ման տե սա կե տը ան տես վել է նաև
դա տա կան պրակ տի կա յի կող մից, հա մա ձայն
ո րի ա ռան ձին դա ժա նութ յու նը կապ վում է
ինչ պես ան ձին կյան քից զրկե լու ե ղա նա կի,
այն պես էլ ա ռան ձին դա ժա նութ յու նը վկա յող
այլ հան գա ման քե րի հետ: Հետ ևա բար, ա րար -
քից դուրս գտնվող այլ ու ղեկ ցող հան գա մանք -
նե րը ոչ թե չեն կա րող, այլ հա կա ռա կը կա -
րող են վկա յել հան ցա վո րի կող մից ա ռան ձին
դա ժա նութ յան դրսևոր ման մա սին: Մեր կար -
ծի քով, հան ցա վո րի կող մից դրսևո րած ա ռան -
ձին դա ժա նութ յու նը կա րող է դրսևոր վել ինչ -
պես տու ժո ղին կյան քից զրկե լու մեջ, այն պես
էլ նրան ու ղեկ ցող հան գա մանք նե րում, և  օ -
րեն քի տա ռը վկա յա կո չող բո լոր տե սա կի տա -
րըն թեր ցում նե րը բա ցա ռե լու նպա տա կով ա -
ռա ջար կում ենք, հոդ վա ծը վեր նագ րել «ա -
ռան ձին դա ժա նութ յամբ կամ ա ռան ձին դա -
ժա նութ յամբ զու գորդ ված սպա նութ յու նը» վեր -
տա ռութ յամբ, դրա նով իսկ օ րեն քի տա ռը հա -

մա պա տաս խա նեց նե լով օ րեն քի ո գուն, այն
է՝ հան ցա վոր ա րար քի էութ յա նը: 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ ա -
ռան ձին քննարկ ման ա ռար կա է հան դի սա նում
նաև ման կա հա սակ նե րի ներ կա յութ յամբ կա -
տար ված սպա նութ յուն նե րի ո րակ ման հիմ -
նախն դիր նե րը: Դա տա կան պրակ տի կա յում
նման սպա նութ յուն նե րի թի վը ե զա կի չեն, մաս -
նա վո րա պես, ման կա հա սա կի ներ կա յութ յամբ
ծնո ղի սպա նութ յան դեպ քե րը: Ն ման դեպ քե -
րում, երբ ման կա հա սա կը չի գի տակ ցել կա -
տար վա ծի բնույ թը, հան ցա վորն էլ գի տակ ցել է
ման կա հա սա կի կող մից կա տար վա ծի բնույ թը
չըն կա լե լը, ա պա հան ցա վո րի ա րար քը, պայ -
մա նա վոր ված կա տար ման ի րա վի ճա կով, ա -
ռան ձին դա ժա նութ յուն չի պա րու նա կում: Իսկ
այն դեպ քե րում, երբ ման կա հա սա կը գի տակ -
ցել է ա րար քի ող բեր գութ յու նը, կամ այն ընդգրկ -
ված է ե ղել հան ցա վո րի գի տակ ցութ յամբ, ա -
րար քը են թա կա է ո րակ ման որ պես ա ռան ձին
դա ժա նութ յամբ կա տար ված սպա նութ յուն: Դա -
տա կան պրակ տի կա յին հայտ նի են բազ մա թիվ
դեպ քեր, երբ ե րե խա նե րը փոր ձել են թույլ չտալ
հան ցա վո րի՝ հա ճախ ի րենց հոր կող մից մո րը
դա նա կա հա րե լը կամ այլ ե ղա նա կով սպա նե լը,
սա կայն ան զոր են գտնվել: Ման կա հա սա կի
կող մից հան ցա վո րի ա րար քի բնույ թը գի տակ -
ցե լու և  ըն կա լե լու նման բո լոր դեպ քե րում,
ան կախ տա րի քա յին շե մից առ կա է ա ռան -
ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված սպա նութ -
յան հան ցա կազ մը: Այ սինքն, ա րար քի ող բեր -
գա կա նութ յու նը գի տակ ցող ե րե խա յի ներ կա -
յութ յամբ ծնո ղի սպա նութ յու նը դա նա կի մեկ
հար վա ծով, հրա զե նի մեկ կրա կո ցով կամ այլ
ցան կա ցած ե ղա նա կով, բո լոր դեպ քե րում, են -
թա կա է ո րակ ման որ պես ա ռան ձին դա ժա -
նութ յամբ կա տար ված սպա նութ յուն:

Ս.Ի. Տիշկ ևի չի կար ծի քով սպա նութ յունն
ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված հա մա -
րե լու հա մար պար տա դիր չէ, որ հան ցա վո րը
ցան կա նա տու ժո ղին կամ նրա մեր ձա վոր նե -
րին ա ռանձ նա կի տան ջանք ներ և տա ռա պանք
պատ ճա ռե լը: Բա վա րար է միայն այն փաս տի
գի տակ ցու մը, որ նա իր գոր ծո ղութ յուն նե րով
ա ռանձ նա կի տան ջանք ներ և տա ռա պանք ներ
է պատ ճա ռում19:
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19 Տե՛ս Тишкевич С.И. Квалификация преступлений против жизни. Минск, 1991, էջ 47.
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Ար դա րա ցի հա մա րե լով նման դիր քո րո շու -
մը, Ա.Ն. Պո պո վը միա ժա մա նակ նկա տել է, որ
«կար ևոր չէ, որ տե ղի ու նե ցա ծը կրի եր կա րատև
բնույթ», որ պիս զի ա րար քը ո րակ վի որ պես ա -
ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված սպա նութ -
յուն: Օ րի նակ՝ հան ցա վո րի կող մից նախ կին կնո -
ջը նրա ան չա փա հաս ե րե խա յի և մոր ներ կա -
յութ յամբ դա նա կի մեկ հար ված հասց նե լը դա -
տա կան բարձ րա գույն ատ յա նի կող մից ո րակ -
վել է որ պես ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար -
ված սպա նութ յան փորձ20: Ն ման դեպ քե րում,
հան ցա վո րը գի տակ ցել է ինչ պես տու ժո ղին, այն -
պես էլ նրա մեր ձա վոր նե րին, այդ թվում ան չա -
փա հաս ե րե խա յին ա ռան ձին տա ռա պանք պատ -
ճա ռե լը և գի տակ ցա բար թույլ է տվել այն: 

Ինչ վե րա բե րում է վե րո հիշ յալ ա րարք -
նե րը մեր ձա վոր չհան դի սա ցող, ան ծա նոթ
ման կա հա սա կի ներ կա յութ յամբ կա տա րե լուն,
ա պա այդ հան գա ման քը կա րե լի է դի տար կել
ոչ թե որ պես ա րար քը ո րակ յալ դարձ նող
հատ կա նիշ, այլ՝ պա տաս խա նատ վութ յու նը
և պա տի ժը ծան րաց նող հան գա մանք, ո րը
իր ամ րագ րումն է ստա ցել 2021 թվա կա նի
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 71-րդ հոդ վա ծի 1-
ին մա սի 5-րդ կե տում: Դ րա նով, կար ծում
ենք, մեկ ան գամ ևս շեշտ վում է օ րենսդ րի
հո գա տար մո տե ցու մը այն պի սի խո ցե լի խմբի
քրեաի րա վա կան պաշտ պա նութ յանն, ինչ պի -
սիք են՝ հո գե ֆի զի լիո լո գիա կան ա ռանձ նա -
հատ կութ յուն նե րով և տար բեր դրսևո րում նե -
րի նկատ մամբ բարձր զգայ նութ յուն ու նե ցող
ման կա հա սակ նե րը: Նշ ված դրույ թի կի րառ -
ման հա մար անհ րա ժեշտ է պար զել ման կա -
հա սա կի ներ կա յութ յու նը հան ցա գոր ծութ յան
կա տար մա նը, նրա ա կա նա տես լի նե լը, դեպ -
քի հան գա մանք նե րի ըն կալ ման ու նա կութ -
յու նը և հան ցա գոր ծի տեղ յակ լի նե լը՝ կա -
տար ված հան ցա գոր ծութ յա նը ման կա հա սա -
կի ներ կա գտնվե լու փաս տի մա սին:

Հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման հան գա -
մանք նե րով, այդ թվում ի րա վի ճա կով և գոր -
ծո ղութ յուն նե րի բնույ թով պայ մա նա վոր ված
սպա նութ յու նը պետք է հա մա րել ա ռան ձին

դա ժա նութ յամբ կա տար ված նաև այն դեպ -
քե րում, երբ վնաս վածք կամ վնաս վածք ներ
պատ ճա ռե լուց հե տո, հան ցա վո րը տես նե լով
տու ժո ղի ար յու նա քամ լի նե լը ոչ միայն նրան
որ ևէ օգ նութ յուն ցույց չի տա լիս, այլև սահ -
մա նա փա կում և  ար գա լում է նրա տե ղա շար -
ժը և  օգ նութ յուն հայ ցե լու հնա րա վո րութ յու -
նը, դրա նով իսկ ցան կա նա լով կամ գի տակ -
ցա բար թույլ տա լով տու ժո ղի մահ վան վրա
հաս նե լը ա ռան ձին տան ջա լի ե ղա նա կով: 

Օ րի նակ՝ ա մու սին ներ Յու-ն և Կ-ն  ապ րել
են ան հաշտ, ո րի արդ յուն քում Յու-ն դի մել է դա -
տա րան կնո ջից ա մուս նա լուծ վե լու հայ ցով: Դա -
տա կան նիս տի ըն թաց քում կող մե րը ե կել են
հաշ տութ յան և վե րա դար ձել են տուն, որ տեղ
կրկին վի ճա բա նել են, ո րի ըն թաց քում ա մու սի նը
հան դի մա նել է կնո ջը իր վրա լրատ վա մի ջո ցին
բո ղոք ներ կա յաց նե լու և  ա ռանց իր գի տութ յան
ա բորտ կա տա րե լու մեջ: Եվ այն բա նից հե տո,
երբ կինն ա սել է, որ հե տապն դե լու է ա մուս նուն
և հան գիստ չի տա լու նրան ողջ կյան քի ըն թաց -
քում, որ տեղ էլ նա գտնվե լիս լի նի, ա մու սի նը
խեղ դա մահ է ա րել կնո ջը, ծած կել անձր ևա նո -
ցով, հանգց րել բնա կա րա նի լույ սը, գնա ցել ոս -
տի կա նութ յուն և հայտ նել կա տար վա ծի մա սին:

Ել նե լով վե րոգր յա լից, դա տա կան բարձ րա -
գույն ատ յա նը Յու-ի ա րար քում բա ցա ռել է առան -
ձին դա ժա նութ յու նը՝ նշե լով, որ ա ռան ձին դա -
ժա նութ յու նը որ պես օ րեն քով պա տաս խա նատ -
վութ յու նը ծան րաց նող հատ կա նիշ, կապ վում է
ոչ միայն սպա նութ յան կա տար ման ե ղա նա կի,
այլև՝ հան ցա վո րի դի տա վո րութ յամբ ընդգրկ ված
հան ցանքն ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տա րե -
լը վկա յող այլ հան գա մանք նե րի հետ21:

Գործ նա կա նում հնա րա վոր են ի րա վի ճակ -
ներ, երբ հան ցա վո րը որ պես տու ժո ղի մեր ձա -
վո րի է ըն դու նել այլ կողմ նա կի ան ձի և տու ժո -
ղին սպա նե լով նպա տակ է ու նե ցել տու ժո ղի
մեր ձա վո րին ա ռան ձին տան ջանք և տա ռա -
պանք պատ ճա ռե լու: «Կար ծեց յալ մեր ձա վո րի»
նման դեպ քե րում, տու ժո ղի սպա նութ յու նը նույն -
պես են թա կա է ո րակ ման որ պես ա ռան ձին
դա ժա նութ յամբ կա տար ված սպա նութ յուն:
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20 Տե՛ս Попов А.Н. Убийства, совершаемые с особой жестокостью, а также общеопасным способом. СПб 2001, էջ 75.
Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1982, N10.

21 Տե՛ս Сборник постановлений пленума и определений коллегии Верховного Суда СССР по уголовным делам. 1971-
1979 М. 1981 էջ 383-386.
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Ք րեա կան դա տա վա րու թյան ողջ պատ մու -
թյան ըն թաց քում խմբա կա յին հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի բա ցա հայտ ման ա մե նաարդ յու նա -
վետ ու ղի նե րից մե կը ըն դուն ված է հա մա րել
հան ցա կից նե րից մե կի ներգ րավ վու մը ի րա վա -
պահ մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյա -
նը:

Պե տու թյան և հա սա րա կու թյան օ րեն քով
պաշտ պան վող շա հե րի դեմ ոտնձ գու թյուն կա -
տա րած ի րա վա խախ տի ճշմար տա ցի ցուց մունք -
նե րը ոչ միայն օգ նում են վե րա կանգ նել կա -
տար վա ծի ամ բող ջա կան պատ կե րը և բա ցա -
հայ տել յու րա քանչ յու րի դե րը հան ցա գոր ծու -
թյան ի րա կա նաց ման գոր ծում, հաս տա տել մեղ -
քը, այլև փրկել մարդ կանց կյան քեր՝ կան խար -
գե լե լով նա խա պատ րաստ վող հնա րա վոր հա -
կաի րա վա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը: Այս ա ռու -
մով մի ջազ գա յին պրակ տի կա յում ըն դուն վել և
լայ նո րեն կի րա ռում են ստա ցել ի րա վա պահ
մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան հա -
մա ձայ նու թյուն ձեռք բե րած հան ցա վոր խմբի
ան դամ նե րին խրա խու սող նոր մե րը:

Պ րակ տի կան ցույց է տա լիս, որ անվ տան -
գու թյան ի րա կան սպառ նա լի քի առ կա յու թյան
պա րա գա յում, նյու թա կան ի րա վուն քի ընդ հա -
նուր նոր մե րով նա խա տես ված պատ ժի մեղ -
մաց ման ե րաշ խիք նե րը բա վա րար չեն ամ բաս -
տան յա լին հետքն նու թյան մար մին նե րի հետ
ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցու թյան դրդե լու հա մար,
ուս տի նշվա ծով պայ մա նա վոր ված ար տա սահ -
ման յան երկր նե րի, ար դեն նաև Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ մշակ վել
է քրեա կան դա տա վա րու թյան նոր ըն թա ցա -
կարգ, որն ուղղ ված է ա ռա վել բարձր հա սա -
րա կա կան վտան գա վո րու թյուն ու նե ցող հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման և քն նու -
թյան գոր ծըն թա ցի դյու րաց մա նը:

Ներ կա յումս, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հայտ -

նա բեր ման, կան խար գել ման և բա ցա հայտ մանն
ուղղ ված քրեա դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար -
գե րի բա րե լավ ման խնդիր նե րի ու սում նա սի րու -
թյան կարևո րու թյու նը ա ռա ջին հեր թին հիմ -
նա վոր վում է ա հա բեկ չա կան սպառ նա լիք նե րի
ա ճով և դեռևս նա խա պատ րաս տա կան փու -
լում դրանց հետևանք նե րի կանխ ման անհ րա -
ժեշ տու թյամբ:

Ք րեա դա տա վա րա կան քա ղա քա կա նու թյան
ներ կա յիս փու լում դա տա վա րա կան ձևի տար -
բե րակ ման և դրա չա փա նիշ նե րի վե րա բեր յալ
մո տե ցում նե րը փոխ վել են։ Ար տա սահ ման յան
շատ երկր ներ որ դեգ րել են օպ տի մա լաց ման
ճա նա պար հը՝ հետևո ղա կա նո րեն քրեա կան դա -
տա վա րու թյուն ներ մու ծե լով տար բե րակ ված վա -
րույթ նե րը, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս
կրճա տել մինչ դա տա կան վա րույ թը՝ խնա յե լով
բա վա կա նին մեծ ռե սուրս ներ։ Դա տա վա րա -
կան ձևի պար զե ցու մը ինչ պես հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րին ա ռա վել ա րագ և օ պե րա տիվ ար -
ձա գան քե լու, այն պես էլ ա ռա վե լա գույն տնտես -
ման պայ ման նե րում քրեա կան գոր ծը ա րագ և
արդ յու նա վետ քննե լու, լու ծե լու նպա տակ է հե -
տապն դում։ Ար դա րա դա տու թյան օ պե րա տիվ
ի րա կա նա ցու մը մե ծա պես մո տեց նում է հա մա -
գոր ծակ ցու թյան կա տար ման պա հը, դրա հա -
մար նշա նակ վող պատ ժին։

Հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նագ րի ինս -
տի տու տը տար բեր մո դել նե րի դրսևո րում նե րով
սահ ման վել և լայ նո րեն կի րառ վել է ար տա սահ -
ման յան մի շարք երկր նե րի քրեա դա տա վա րա -
կան հա մա կար գե րում, ո րոնց շար քին կա րե լի է
դա սել «Գոր ծարք ար դա րա դա տու թյան հետ»,
ինչ պես նաև «Մեղ քի ըն դուն ման գոր ծարք»
/plea bargaining/ ինս տի տուտ նե րը։

Տար բե րակ ված վա րույ թի տա րար տե սակ
է հա մա գոր ծակ ցու թյան վե րա բեր յալ մինչ դա -
տա կան հա մա ձայ նա գի րը, ո րը գի տա կան գրա -

ՆՈՆՆԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարանի քրեական իրավունքի և 
քրեական դատավարության ամբիոնի ասպիրանտ
____________________________________________________________________________________________________________

Ð²Ø²¶àðÌ²ÎòàôÂÚ²Ü ìºð²´ºðÚ²È ØÆÜâ¸²î²Î²Ü
Ð²Ø²Ò²ÚÜ²¶ðÆ ¾àôÂÚàôÜÀ, ÆÜâäºê Ü²ºì îºÔÀ
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կա նու թյան մեջ հա ճախ դի տարկ վում է որ պես
հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի կոմպ րո մի -
սաին կոն ցեպ ցիա յի բաղ կա ցու ցիչ մաս։1

Ընդ հա նուր առ մամբ, այս ինս տի տու տը
հիմն ված է կաս կած յա լի կամ մե ղադր յա լի կող -
մից կա մա վոր ստանձ նած պար տա վո րու թյան
վրա, այն է՝ նպաս տել հան ցա գոր ծու թյան բա -
ցա հայտ մա նը, հան ցա կից նե րի մեր կաց մա նը,
հան ցա գոր ծու թյան արդ յուն քում ձեռք բեր ված
գույ քի ո րոն մա նը, ակն կա լե լով դրա դի մաց ա -
րար քի հա մար քրեա կան օ րենսգր քով սահ -
ման ված պատ ժի զգա լի կրճա տում:2

Հա մա ձայ նագ րում պար տա դիր պետք է
նշվեն այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք կաս կած -
յա լը կամ մե ղադր յա լը պար տա վոր վում է կա -
տա րել, ինչ պես նաև մեղ մաց նող հան գա մանքն -
րը և ք րեա կան օ րենսդ րու թյան հա մա պա տաս -
խան նոր մե րը, ո րոնք կա րող են կի րառ վել վեր -
ջին նե րիս նկատ մամբ՝ հա մա ձայ նագ րում սահ -
ման ված պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու
դեպ քում։ 

Հա մա ձայ նագ րի կնքման դեպ քում մե ղադր -
յա լի մոտ ծա գում են պար տա վո րու թյուն ներ,
բայց հստակ չէ թե ինչ պար տա կա նու թյուն ներ
է ստանձ նում մե ղադ րան քի կող մը։ Նախ և ա -
ռաջ մե ղադ րո ղը պար տա վոր է մե ղադր յա լի
կող մից իր պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար -
ման դեպ քում դա տա րա նում հան դես գալ՝ պար -
տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման վե րա բեր յալ
հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյամբ։ Դա տա -
խա զի այս պար տա կա նու թյու նը սահ ման վում է
ոչ թե մե ղադր յա լի հետ կնքվող հա մա ձայ նագ -
րով, այլ՝ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր -
քով։ 

Հա մա ձայ նագ րով չեն հա մա ձայ նեց վում
նաև մե ղադր յա լի քրեա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան պայ ման նե րը, այ սինքն՝ այն պատ ճա -
ռով, որ հա մա ձայ նագ րի կնքման և մե ղադր յա -
լի կող մից իր ստանձ նած պար տա վո րու թյուն -
նե րի կա տար ման դեպ քում քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն
օ րեն քով ար դեն իսկ նա խա տես ված են, ուս տի
հա մա ձայ նագ րում դրանց ամ րագ րու մը չի կա -

րող հա մար վել դա տա խա զի կող մից ստանձն -
վող պար տա կա նու թյուն:

Մե ղադր յա լի և դա տա խա զի միջև կնքվող
հա մա ձայ նա գի րը ի տար բե րու թյուն ար տա սահ -
ման յան երկր նե րում գոր ծող այս ինս տի տու տի,
որ պես այդ պի սին, գոր ծարք չի հան դի սա նում,
քա նի որ դրա նով մե ղադ րան քի կող մը որևէ
պար տա վո րու թյուն չի ստանձ նում և չի կա րող
ստանձ նել։ Նրա կող մից կա տար վող գոր ծո ղու -
թյուն նե րը հստակ սահ ման վում են օ րեն քով և
նույնն են բո լոր հա մա ձայ նագ րե րի հա մար։
Նման պայ ման նե րում հա մա ձայ նա գի րը կար -
ծես հան դես է գա լիս ոչ թե որ պես գոր ծարք
կող մե րի միջև, այլ մե ղադր յա լի կամ կաս կած -
յա լի կող մից միա կող մա նի պար տա վո րու թյուն -
նե րի ստանձ նում, ո րը ձևա կերպ վում է գրա -
վոր, և ո րով ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե -
րը մե ղադր յա լի կող մից կա տա րե լու դեպ քում
վրա են հա սնում օ րեն քով սահ ման ված ո րո շա -
կի բա րեն պաստ հետևաք ներ։3

Չ նա յած այս ինս տի տու տին ուղղ ված բազ -
մա թիվ քննա դա տու թյուն նե րին, պար զեց ված
քրեա կա դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գե րը ըն -
դուն վե ցին մի շարք երկր նե րի, այդ թվում Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից և ներդր -
վե ցին քրեա կան դա տա վա րու թյան ի րա վուն -
քում։ 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ՀՀ
քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում առ -
կա չէ հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նագ րի
ինս տի տու տի հաս կա ցու թյան սահ մա նու մը, ա -
ռա ջարկ վում է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան
օ րենսգր քում՝ օգ տա գործ վող հիմ նա կան հաս -
կա ցու թյուն ներ հոդ վա ծի ներ քո սահ մա նել նշված
եզ րույ թի ձևա կեր պու մը հետևյալ բո վան դա կու -
թյամբ՝ «… հա մա ձայ նա գիր է կնքված մե ղադ -
րան քի և պաշտ պա նու թյան կող մե րի միջև, ո -
րում սահ ման վում են այն գոր ծո ղու թյուն նե րը,
ո րոնք կաս կած յա լը կամ մե ղադր յա լը պար տա -
վոր վում են կա տա րել հա մա գոր ծակ ցու թյան
նպա տա կին հաս նե լու հա մար, ինչ պես նաև
կաս կած յա լի կամ մե ղադր յա լի պա տաս խա -
նատ վու թյան պայ ման նե րը` ել նե լով քրեա կան

1 Аликперов Х. Д., Преступность и компромисс, Баку, 1992; Он же. Освобождение от уголовной ответственност, М.:
Институт повышения квалификации руководящих кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 1999. 

2 Аликперов Х. Д.; Зейналов М. А., Компромисс в борьбе с преступностью. М., 1999, с. 46.
3 Քրեական դատավարության պարզեցման հիմնախնդիրները գիտագործնական ձեռնարկ, ք. Երևան 2011, Ա.

Ղամբարյան, 57-59:



գոր ծի հա րու ցու մից կամ մե ղադ րան քի ներ կա -
յա ցու մից հե տո վեր ջին նե րիս կող մից կա տար -
ված գոր ծո ղու թյուն նե րից»։

Հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նա գի րը ի -
րա վա կան երևույթ է, որն ու նի քրեաի րա վա -
կան բո վան դա կու թյուն և ք րեա դա տա վա րա -
կան ձև: Ք րեա կան ի րա վուն քի տե սու թյու նում
մինչ դա տա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան վե րա -
բեր յալ հա մա ձայ նագ րի ի րա վա կան բնույ թը
դեռևս միան շա նակ ո րոշ ված չէ։ Բազ մա թիվ են
կար ծիք նե րը այն մա սին, որ իր ի րա վա կան
բնույ թով հա մա ձայ նա գի րը, ա վե լի հստակ դրա
կնքու մը, կա րե լի է դի տար կել որ պես պա տի ժը
մեղ մաց նող ա ռան ձին հան գա մանք։4 Օ րի նակ,
հե ղի նակն նե րից մե կը՝ Ս. Ս. Կլ յուշ նի կո վը կար -
ծում է, որ հա մա ձայ նագ րի կնքման փաս տը
վկա յում է մե ղադր յա լի կամ կաս կած յա լի դրա -
կան հետ հան ցա վոր վար քագ ծի մա սին, ով կա -
մա վոր կեր պով ցան կու թյուն է հայտ նում քննու -
թյանն օ ժան դա կե լու, հան ցա կից նե րի բա ցա -
հայտ ման հար ցում, ո րը հիմք է հան դի սա նում
նշված հա մա ձայ նա գի րը որ պես մեղ մաց նող
հան գա մանք գնա հա տե լու հա մար:5

Մինչ դա տա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան հա -
մա ձայ նագ րի վե րա բեր յալ նոր մե րը ՌԴ քրեա -
կան ի րա վուն քում դի տարկ վում են որ պես քրեա -
կան պա տի ժը մեղ մաց նող հան գա մանք և ի -
րենց ամ րագ րումն են ստա ցել ՌԴ քրեա կան օ -
րենսգր քի «Պատ ժի նշա նա կու մը մեղ մաց նող
հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում»
հոդ վա ծում:6

ՀՀ քրեա կան ի րա վուն քում հա մա գոր ծակ -
ցու թյան վե րա բեր յալ մինչ դա տա կան հա մա -
ձայ նա գի րը ինչ պես մի շարք երկր նե րի օ րենսդ -
րու թյու նում չի դի տարկ վում ոչ որ պես պա տի ժը
կամ պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող հան -
գա մանք, և ոչ էլ որ պես գոր ծուն զղջա լու տա -
րա տե սակ: 05.05.2021թ. ըն դուն ված ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի ու սում նա սի րու թյու նը թույլ է

տա լիս են թադ րել, որ ՀՀ քրե կան ի րա վուն քում
հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նա գի րը դի -
տարկ վում է որ պես ա ռան ձին ինք նու րույն ինս -
տի տուտ և ամ րագր վել է «Պա տիժ նշա նա կե լը»
գլխում` «Պա տիժ նշա նա կե լը հա մա գոր ծակ ցու -
թյան կամ հա մա ձայ նեց ման վա րույ թի դեպ -
քում», հոդ վա ծի ներ քո:7 Սույն հոդ վա ծով նա -
խա տես վում է նման վա րույ թի կի րառ ման դեպ -
քում քրեա կան օ րենսգր քի Հա տուկ մա սի հա -
մա պա տաս խան հոդ վա ծի սանկ ցիա յով նա խա -
տես ված ա ռա վել մեղմ պատ ժա տե սակ, կամ օ -
րեն քով նա խա տես վա ծից ա վե լի մեղմ պատ -
ժա տե սա կի նշա նա կում, կամ նշա նակ ված պա -
տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չի կի րառ վում: Նշ -
ված ա ռա վել մեղմ պա տի ժը կա րող է նշա նակ -
վել միայն մե ղադր յա լի կող մից հա մա գոր ծակ -
ցու թյան հա մա ձայ նագ րով ստանձ նած իր պար -
տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման պա րա գա յում,
ուս տի նշվա ծով պայ մա նա վոր ված` ա ռա ջարկ -
վում է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա -
ծի 3-րդ և 4-րդ կե տե րում «հա մա գոր ծակ ցու -
թյան վա րույթ կի րա ռե լու դեպ քում» ձևա կեր -
պու մը փո խա րի նել «մե ղադր յա լի կող մից հա -
մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նագ րով ստանձ -
նած պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լու» ձևա -
կեր մամբ:

Ան թույ լատ րե լի է հա մար վում պար զեց նել
կամ որևէ կերպ նե ղաց նել նշված կա տե գո րիա -
յի վա րույթ նե րով մինչ տա դա կան ա պա ցուց ման
սահ ման նե րը:8 Մաս նա վո րա պես, «Հա մա գոր -
ծակ ցու թյան հա մա ձայ նա գիր կազ մե լու կար -
գը» սահ մա նող ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու -
թյան օ րենսգր քի 468-րդ հոդ վա ծում որ պես
հա մա ձայ նագ րի բաղ կա ցու ցիչ մաս նա խա տես -
ված չեն ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված` քրեա -
կան վա րույ թի ըն թաց քում ա պա ցուց ման են -
թա կա փաս տա կան հան գա մանք նե րը, ո րոնց
թվում են` են թադր յալ հան ցա գոր ծու թյան քրե -

4 Тисен О.Н., Теоретические и практические проблемы Института досудебного соглашения о сотрудничестве в Рос -
сийс ком уголовном судопроизводстве, Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук,
Оренбург 2017, с. 68.

5 Клюшников С.С. Институт досудебного соглашения о сотрудничестве и его уголовно-правовое значение [Текст]:
автореф. дис. канд. юрид. Наук: 12.00.08. - Краснодар, 2013. - 27 с.

6 “Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации” от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 30.12.2021).
7 Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք, ՀՕ-199-Ն.
8 Абшилава Г.В. Об особом порядке судебного разбирательства по уголовному делу в отношении обвиняемого, с

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве // Пробелы в российском законодательстве. 2010. №
3. С. 203-206.
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կան օ րեն քով նա խա տես ված հատ կա նիշ նե րը
և մե ղադր յա լի մե ղա վո րու թյու նը են թադր յալ
հան ցան քը կա տա րե լու մեջ:

Այս ա ռա ջար կը նպա տակ ու նի կան խե լու
ի րա վա պահ մար մին նե րի կող մից հա յե ցո ղու -
թյան կի րառ ման հնա րա վոր չա րա շա հում նե րը,
ինչ պես նաև ինք նա մե ղադ րան քի և կաս կած -
յա լի կամ մե ղադր յա լի են թադր յալ հան ցա գոր -
ծու թյան հետ առն չու թյուն չու նե նա լու այլ դեպ -
քե րը` ա պա հո վե լով քրեա կան օ րեն քով սահ -
ման ված, օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված` ըստ
մեղ քի պա տաս խա նատ վու թյան և անձ նա կան
պա տաս խա նատ վու թյան, ինչ պես նաև քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ -
ման ված, օ րի նա կա նու թյան և գոր ծի ար դա րա -
ցի քննու թյան սկզբունք նե րը:

Հաշ վի առ նե լով վե րոնշ յա լը, ա ռա ջարկ -
վում է խմբագ րել ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու -
թյան օ րենսգր քի 468-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի
6-րդ  են թա կե տը և լ րաց նել այն հետևյալ բո -
վան դա կու թյամբ. «…  ինչ պես նաև ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 3-րդ և 4-րդ
կե տե րով ա պա ցուց ման են թա կա այլ հան գա -
մանքն րեը»: 

Այս պի սով, հա մա գոր ծակ ցու թյան վե րա -
բեր յալ մինչ դա տա կան հա մա ձայ նագ րի ինս -
տի տու տը թեև շատ երկր նե րի քրեա կան դա -
տա վա րու թյու նում ար դեն գոր ծած վող ինս տի -
տուտ է, սա կայն այն չու նի կի րարկ ման եր կա -
րա ժամ կետ փորձ, իսկ Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյու նում այն առ հա սա րակ նոր ձևա վոր -
վող և կա յա ցող ինս տի տուտ է։ Հա մա գոր ծակ -
ցու թյան վե րա բեր յալ մինչ դա տա կան հա մա -
ձայ նագ րի ՀՀ-ում կա յա ցու մը՝ որ պես ա ռան -
ձին ինս տի տուտ բարդ հա մա կարգ է, ո րը չի
կա րող դի տարկ վել ոչ որ պես քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող հան գա -
մանք, ոչ էլ որ պես «գոր ծար քի» տե սակ։ Արդ -
յունք ներն ընդ հան րաց նե լով, հարկ է փաս տել,
որ հա մա գոր ծակ ցու թյան վա րույ թը կա րող է
զար գաց ման լուրջ հե ռան կար ներ ու նե նալ Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, ուս տի այս
ինս տի տու տի ներդր մամբ օ րենսդ րի կող մից ա -
ռա ջադր ված նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման
հա մար անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել բազ մա -
կող մա նի, հա մա կարգ ված և ա ռա վել խոր քա -
յին վեր լու ծու թյուն:



Գի տու թյան մեջ բա ցար ձա կա պես ճիշտ է
նշվում, որ «աշ խար հում չկա ֆրան չայ զին գի
մեկ սահ մա նում, քա նի որ տար բեր երկր նե րում
այն   ձեռք է բե րել յու րա հա տուկ հատ կու թյուն -
ներ և ձևեր յու րա քանչ յուր ա ռան ձին երկ րի հա -
մար»: Այ նուա մե նայ նիվ, տար բեր ի րա վա կան
հա մա կար գե րում ֆրան չայ զին գի հա րա բե րու -
թյուն նե րի էու թյու նը նույնն է: 

Ըստ Մ. Մեն դել սո նի, ֆրան չայ զին գը ոչ թե
արդ յու նա բե րու թյան ճյուղ է, այլ ապ րանք նե րի և
ծա ռա յու թյուն նե րի վա ճառ քի մե թոդ, ո րի օգ տա -
գոր ծու մը գործ նա կա նում ան սահ մա նա փակ է:
Չե րե պա նո վան, կար ծե լով, որ հե տա զո տող նե րի
մե ծա մաս նու թյու նը ու շադ րու թյուն է դարձ նում ոչ
թե ֆրան չայ զին գի նշան նե րի ամ բողջ փա թե թին,
այլ դրա ա ռան ձին աս պեկտ նե րին, փոր ձեց ձևա -
կեր պել ֆրան չայ զին գի ա մե նա տա րո ղու նակ հա -
յե ցա կար գը: Այն, ինչ պես ող ջամ տո րեն կար ծում
է Է.Ա. Չե րե պա նո վը, ձեռ նար կա տի րա կան գոր -
ծու նեու թյան ձև է, ո րը հիմն ված է մի շարք պայ -
մա նագ րե րով ամ րագր ված հա րա բե րու թյուն նե -
րի հա մա կար գի վրա, ո րը բաղ կա ցած է մեկ կող -
մի փոխ հա տու ցու մից (կազ մա կեր պու թյուն, ո րը,
որ պես կա նոն, ու նի բարձր հե ղի նա կու թյուն ապ -
րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի շու կա յում) մյուս
կող մին (կազ մա կեր պու թյա նը կամ ան հատ ձեռ -
նե րե ցին)` ար տադր ված ապ րանք նե րի, կա տար -
ված աշ խա տան քի կամ մա տուց վող ծա ռա յու -
թյուն նե րի ան հա տա կա նաց ման մի ջոց նե րին (ապ -
րան քա յին նշան կամ ծա ռա յու թյան նշան, կոր -
պո րա տիվ ինք նու թյուն), բիզ նես տեխ նո լո գիա -
ներ և այլ առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյուն, ո րի
օգ տա գոր ծու մը մյուս կող մի կող մից կնպաս տի
շու կա յում ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ա -
ճին և հու սա լի հա մախմբ մա նը: «Միևնույն ժա -
մա նակ, փո խան ցող կող մը պար տա վոր վում է ա -
ջակ ցել բիզ նե սի կա յաց մա նը, տրա մադ րել տեխ -
նի կա կան և խորհր դատ վա կան ա ջակ ցու թյուն»: 

Բ.Ի. Պու տինս կին ֆրան չայ զին գը սահ մա -
նում է որ պես խո շոր ար տադ րող նե րի (վա ճա -
ռող նե րի) և փոքր ձեռ նար կու թյուն նե րի միջև
պայ մա նագ րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա -
կարգ, ո րի ըն թաց քում ապ րանք նե րի ա ռաջմղ -
ման պար տա վո րու թյուն նե րը ու ղեկց վում են լի -
ցեն զիա յի հի ման վրա մայր ըն կե րու թյան ան -
վան կամ ապ րան քա յին նշա նի օգ տա գործ մամբ,
ինչ պես նաև հա մա պա տաս խա նու թյամբ դրա
ար տադ րու թյան տեխ նո լո գիա նե րին և շու կա յա -
վար ման ռազ մա վա րու թյա նը: Լի սեն կոն ա սում
է, որ ֆրան չայ զին գը այն տնտե սա կան հա րա բե -
րու թյուն ներն են, ո րոնց արդ յուն քում մի կող մը
հնա րա վո րու թյուն է ու նե նում օգ տա գոր ծել մյուս
կող մի գոր ծա րար համ բա վը` սե փա կան բիզ նես
գոր ծու նեու թյու նը կազ մա կեր պե լու հա մար: Ի.Ն.
Գեր չի կո վան տա լիս է ֆրան չայ զին գի (ձեռ նար -
կա տի րա կան) հետևյալ շատ յու րօ րի նակ սահմա -
նու մը. Դրանք գոր ծա րար հա րա բե րու թյուն ներ
են, ո րոնց ու ժով կող մե րից մե կը` ֆրան չայ զե րը
տրա մադ րում է մյուս կող մին` ար տո նագ րա տի -
րո ջը ի րա կա նաց նե լու (ար տո նու թյուն) ի րա վունք:

Ըստ Ի.Վ. Ռի կո վա յի, «ֆրան չայ զին գը ոչ
թե պատ րաս տի բիզ նե սի վա ճառք է, այլ դրա
վար ման հա մար տեխ նո լո գիա յի փո խան ցու մը,
ո րո շա կի կա նոն նե րի հա մա ձայն գոր ծա րար
գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը… Քա նի որ
են թադր վում է, որ առևտ րա յին փոր ձը կոնկ -
րետ հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի սե փա կա նա տի -
րոջ փորձն է (դրա օգ տա գոր ծու մը ո րո շա կի օ -
գուտ կբե րի, օգ տա գոր ծո ղը պետք է վճա րի
դրա հա մար), ա պա այն պետք է ան հա սա նե լի
լի նի եր րորդ կող մե րի հա մար, այ սինքն ՝ խոս քը
առևտ րա յին գաղտ նի քի մա սին է (նոու-հաու):1

Ֆի լա դել ֆիա յի հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, ի -
րա վուն քի դոկ տոր Ս.Սպի նել լին իր «Ֆ րան չայ -
զինգ. ճա նա պարհ դե պի բա րե կե ցու թյուն» գրքում
հետևյալ կերպ է ներ կա յաց նում ֆրան չայ զին գի

1 Տե՛ս А. Еремин, Франчайзинг и договор коммерческой концессии. Теория и практика применения, 2017, 5-8 էջերը:
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ԳԱՅԱՆԵ ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ 
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի քաղաքացիական 
Իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, ոստիկանության կապիտան
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վե րա բեր յալ իր մո տե ցու մը. Ֆ րան չայ զին գը բիզ -
նե սի կազ մա կերպ ման և ի րա կա նաց ման այն -
պի սի ձև է, ո րին հա մա պա տաս խան գոր ծա -
րար նե րից (ֆրան չայ զե րը) մե կը մշա կում է բիզ -
նես-գոր ծըն թա ցի մո դել և վա ճա ռում է այդ մո -
դե լի մի ջո ցով բիզ նե սի ի րա կա նաց ման ի րա -
վուն քը այլ գոր ծա րա րի (ֆրան չայ զիին):2

Ամ փո փե լով վե րոնշ յալ մո տե ցում նե րը՝ կա -
րող ենք ֆրան չայ զին գը բնո րո շել որ պես գոր -
ծա րա րա կան գոր ծու նեու թյան սուբ յեկտ նե րի
միջև ձևա վոր ված հա րա բե րու թյուն, որ տեղ օգ -
տա գոր ծո ղը վճա րի դի մաց և ո րո շա կի ժամ կե -
տով իր գոր ծա րա րա կան գոր ծու նեու թյու նում
օգ տա գոր ծում է ի րա վա տի րոջ կող մից մշակ -
ված կոնկ րետ ապ րան քի վա ճառ քի (ար տադ -
րու թյան), ծա ռա յու թյան մա տուց ման, աշ խա -
տան քի կա տար ման բիզ նես վա րե լու մո դե լը: 

Նշ վա ծի արդ յուն քում էլ կա րե լի է վեր հա -
նել ֆրան չայ զին գին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րը:

Այս պես՝ ֆրան չայ զին գը ձևա վոր վում է բա -
ցա ռա պես գոր ծա րա րա կան գոր ծու նեու թյան ո -
լոր տում: Հետևա բար այդ հա րա բե րու թյան սուբ -
յեկտ նե րը գոր ծա րա րու թյամբ զբաղ վող ան ձինք
և կազ մա կեր պու թյուն ներ են: Այն ու նի շատ ո -
րո շա կի նպա տակ, այն է՝ ընդ լայ նել վա ճառ վող
ապ րանք նե րի, մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի
և կա տար վող աշ խա տանք նե րի սպառ ման շու -
կան: Այդ նպա տա կին հաս նե լու մի ջոց է հան -
դի սա նում մշակ ված, փոր ձարկ ված և ե կամ տա -
բե րու թյուն ա պա հո վող բիզ նես վա րե լու մո դե լը:
Վեր ջինս մշակ վում է ի րա վա տի րոջ կող մից և
օգ տա գոր ծո ղի ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ մանն
է հանձն վում ո րո շա կի վճա րի դի մաց3:

Ֆ րան չայ զինգն ի րե նից ներ կա յաց նում է
բիզ նե սի ի րա կա նաց ման ձև, երբ որևէ կազ մա -
կեր պու թյուն թույլ է տա լիս այլ կազ մա կեր պու -
թյուն նե րի օգ տա գոր ծել իր ֆիր մա յին ան վա նու -
մը և անհ րա ժեշտ մյուս բա ցա ռիկ ի րա վունք նե -
րը՝ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա -
կա նաց նե լու հա մար: Մայր կազ մա կեր պու թյու -
նը շա հագրգռ ված է այս ձևի մեջ, քա նի որ նա
ներդ րում ներ չի կա տա րում նոր առևտ րա յին
հե նա կե տեր բա ցե լու հա մար, փո խա րենն իր

բա ցա ռիկ ի րա վունք նե րի տրա մադր ման մի ջո -
ցով ընդ լայ նում է առևտ րա յին գոր ծա կալ նե րի
ցան ցը, և վեր ջին նե րիս գոր ծու նեու թյու նը վե -
րահս կե լու մի ջո ցով նպաս տում է իր ապ րանք -
նե րի (ծա ռա յու թյուն նե րի) ակ տիվ շրջա նա ռու -
թյա նը: Դուստր ֆիր մա ներն էլ շա հագրգռ ված
են այս ե ղա նա կի կի րառ ման մեջ, քա նի որ
նրանք դեռևս չու նեն լուրջ առևտ րա յին փորձ,
չու նեն ճա նա չում, ուս տի բիզ նես վա րելն ար դեն
հան րա հայտ ֆիր մա յին ան վան ման և մ յուս բա -
ցա ռիկ ի րա վունք նե րի, այդ թվում և հա րուստ
առևտ րա յին փոր ձի ներ քո նրանց կա րող է նոր
հե ռան կար ներ բա ցել շու կա յում հաս տատ վե լու
և ցան կա լի շա հույթ ա պա հո վե լու հար ցում4:

Անդ րա դառ նա լով ֆրան չայ զին գի պայ մա -
նագ րի ի րա կա վա կան կար գա վոր մա նը՝ հարկ
է նկա տել, որ ո րոշ երկր նե րում, օ րի նակ՝ Ի տա -
լիա յում, Իս պա նիա յում, Բ րա զի լիա յում, Ավստ -
րա լիա յում գոր ծում է ֆրան չայ զին գի վե րա բեր -
յալ հա տուկ օ րենսդ րու թյուն: Ֆ րան չայ զին գի
պայ մա նա գի րը են թա կա է նաև հա տուկ ի րա -
վա կան կար գա վոր ման ԱՊՀ ան դամ ո րոշ երկր -
նե րի օ րենսդ րու թյուն նե րում, մաս նա վո րա պես՝
Կա զախս տա նի Հան րա պե տու թյու նում և Բե լա -
ռու սում: Այլ երկր նե րում, օ րի նակ՝ Ռու սաս տա -
նում կամ Ֆ րան սիա յում, ֆրան չայ զին գի կա -
նոն ներն ամ րագր ված են այլ օ րենսդ րա կան
ակ տե րում, մաս նա վո րա պես՝ Քա ղա քա ցիա կան
օ րենսգր քե րում, ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու -
նեու թյան վե րա բեր յալ օ րենսդ րու թյու նում և այլն:
Լ.Տ. Ի բա դո վը մեջ բե րում է Մտա վոր սե փա կա -
նու թյան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պու թյան
փոր ձա գետ նե րի կար ծի քը, ըստ ո րի ֆրան չայ -
զին գի հա րա բե րու թյուն նե րը լիո վին կար գա -
վոր վում են պայ մա նագ րա յին ի րա վուն քով և
չեն պա հան ջում հա տուկ օ րենսդ րու թյուն:

Մինչ խորհր դա յին և խորհր դա յին շրջա նում
Հա յաս տա նում, ինչ պես նաև միու թե նա կան բո -
լոր հան րա պե տու թյուն նե րում ֆրան չայ զին գա -
յին հա րա բե րու թյուն նե րը երբևէ ի րա վա կան
կար գա վոր ման չեն են թարկ վել: Այս ա ռու մով
նման հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա վա կան կար -
գա վոր մա նը ար դեն նոր օ րենսդ րու թյամբ անդ -
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3 Տե՛ս Դրմեյան Լ. Մ., Համալիր ձեռնարկատիրական գործունեության թույլտվության (ֆրանչայզինգի) պայմանագրի
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րա դառ նա լը կա րե լի է դի տել որ պես նախ կին
միու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րի քա ղա -
քա ցիա կան օ րենսդ րու թյան ա ռա ջըն թաց5:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդրու -
թյամբ ֆրան չայ զին գի պայ մա նա գի րը իր ամրագ -
րումն է ստա ցել քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում,
մաս նա վո րա պես` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի (այ սու հետ՝
Օ րենս գիրք) 53-րդ գլու խը վեր նագր ված է համա -
լաիր ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան թույլտ -
վու թյուն (ֆրան չայ զինգ) վեր տա ռու թյամբ: Ըստ
այդ գլխի 969-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի՝ հա մա լիր
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան թույլտ վու -
թյան (այ սու հետ նաև` ֆրան չայ զինգ) պայ մա -
նագ րով մեկ կող մը (ի րա վա տե րը) պար տա վոր -
վում է վար ձատ րու թյամբ, ժամ կե տի նշու մով կամ
ա ռանց դրա, մյուս կող մին (օգ տա գոր ծո ղին) ի -
րա վունք տրա մադ րել իր ձեռ նար կա տի րա կան
գոր ծու նեու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու ի րա վա տի -
րո ջը պատ կա նող բա ցա ռիկ ի րա վունք նե րի հա -
մա լի րը, նե րառ յալ` ի րա վա տի րոջ ֆիր մա յին ան -
վան ման, օ րեն քով պահ պան վող առևտ րա յին
տե ղե կատ վու թյան, ինչ պես նաև պայ մա նագ րով
նա խա տես ված բա ցա ռիկ ի րա վունք նե րի այլ օբ -
յեկտ նե րի` ապ րան քա յին նշա նի, սպա սարկ ման
նշա նի և այլ նի նկատ մամբ ի րա վունք նե րը:

Ֆ րան չայ զին գի պայ մա նա գի րը նա խա տե -
սում է ի րա վա տի րոջ բա ցա ռիկ ի րա վունք նե րի,
գոր ծա րար համ բա վի և առևտ րա յին փոր ձի հա -
մա լի րի ո րո շա կի ծա վա լի (մաս նա վո րա պես, օգ -
տա գործ ման նվա զա գույն և (կամ) ա ռա վե լա -
գույն ծա վա լի սահ ման ման մի ջո ցով) օգ տա գոր -
ծում` նշե լով կամ ա ռանց նշե լու այն ի րա կա -
նաց նե լու տա րած քը ձեռ նար կա տի րա կան գոր -
ծու նեու թյան ո րո շա կի ո լոր տում (վա ճա ռել ի րա -
վա տի րո ջից ստաց ված կամ օգ տա գոր ծո ղի կող -
մից ար տադր ված ապ րանք նե րը, ի րա կա նաց -
նել այլ առևտ րա յին գոր ծու նեու թյուն, կա տա րել
աշ խա տանք ներ, մա տու ցել ծա ռա յու թյուն ներ):

Նշ վա ծից պարզ է դառ նում, որ հայ րե նա -
կան օ րենսդ րու թյամբ ֆրան չայ զին գի պայ մա -
նա գի րը հա տուկ ի րա վա կան կար գա վո րում չի
ստա ցել, այլ նե րառ ված է քա ղա քա ցիա կան օ -
րենսգր քում, ին չը, կար ծում ենք՝ այն քան էլ ար -
դա րաց ված մո տե ցում չէ, քա նի որ ֆրան չայ -

զին գը այլ քա ղա քա ցիաի րա վա կան ինս տի -
տուտ նե րի հետ հա մե մատ հան դի սա նում է նո -
րա մու ծու թյուն, ա վե լի ուշ է ներ մուծ վել հայ րե -
նա կան օ րենսդ րու թյուն, բա ցի այդ նշված հա -
րա բե րու թյու նը իր բնույ թով տար բեր վում է մյուս
պայ մա նագ րա յին հա րա բե րու թյուն նե րից, ին չը
ա ռաջ է բե րում այս ինս տի տու տի ա ռա վել ման -
րա մասն, ինչ պես նաև երկ րում գոր ծա րա րա -
կան հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա վի ճա կի հաշ -
վառ մամբ կար գա վոր ման անհ րա ժեշ տու թյուն,
ո րը մեր կար ծի քով հնա րա վոր կլի նի ֆրան չայ -
զին գի հա րա բե րու թյուն նե րը ա ռան ձին օ րենսդ -
րա կան ակ տով կար գա վո րե լու դեպ քում միայն:

Գրա կա նու թյան մեջ կա րե լի է հան դի պել
ֆրան չայ զին գի բազ մա թիվ դա սա կար գում նե -
րի: Այս պես՝ ըստ ի րա վունք նե րի տրա մադր ման
բա ցա ռի կու թյան տար բե րում են հա սա րակ և
բա ցա ռիկ ֆրան չայ զինգ, ըստ գոր ծա րա րա կան
գոր ծու նեու թյան բնույ թի՝ ապ րան քա յին, ար -
տադ րա կան, ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման և
բիզ նես ֆոր մա տի: Մեկ այլ դա սա կարգ ման
դեպ քում ֆրան չայ զին գը լի նում է ե րեք տե սակ՝
ապ րան քա յին, ար տադ րա կան և գործ նա կան:

Ի թիվս մի շարք ա ռա վե լու թյուն նե րի ֆրան -
չայ զինգն ու նի նաև մի շարք թե րու թյուն ներ:
Նախ և ա ռաջ ա զա տու թյու նը սահ մա նա փակ
է: Պայ մա նագ րով նա խա տես ված կազ մա կեր -
պատն տե սա կան կա պե րի մի ջո ցով օգ տա գոր -
ծո ղը պրակ տի կո րեն դառ նում է ֆրան չայ զին -
գա յին ցան ցի օ ղակ նե րից մե կը: Ճիշտ է օգ տա -
գոր ծո ղը բիզ նե սի սե փա կա նա տերն է, սա կայն
առ կա է մշտա կան կենտ րո նաց ված հսկո ղու -
թյուն ի րա վա տի րոջ կող մից:

Մյուս թե րու թյունն այն է, որ ֆրան չայ զին -
գի հա մա կար գը ճկուն չէ: Այ սինքն օգ տա գոր -
ծո ղը չի կա րո ղա նում հա մար ժեք պա տաս խան
տալ շու կա յում տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն -
նե րին, քան զի ուղ ղա կիո րեն կախ ված է ի րա -
վա տի րո ջից:

Ամ փո փե լով վե րոգր յա լը՝ հարկ է ար ձա -
նագ րել, որ չնա յած թե րու թյուն նե րին ֆրան չայ -
զին գը բիզ նե սի ի րա կա նաց ման ա րագ, արդ -
յու նա վետ և շա հա վետ ձև է, ո րի դեպ քում
սկսնակ գոր ծա րա րը ձեռք է բե րում պատ րաս -
տի բիզ նես, ինչ պես նաև հզոր աջակից:

5 Տե՛ս Դրմեյան Լ. Մ., Համալիր ձեռնարկատիրական գործունեության թույլտվության (ֆրանչայզինգի) պայմանագրի
իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, 2012, 18 էջը:
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Կոն սո լի դաց ված, չկոն սո լի դաց ված և կոմ -
բի նաց ված սահ մա նադ րութ յուն ներն ու նեն տար -
բեր կա ռուց վածք: Չ կոն սո լի դաց ված (չկո դի ֆի -
կաց ված) սահ մա նադ րութ յուն նե րը, ա մե նից ա -
ռաջ, բաղ կա ցած են տար բեր հիմ նա կան օ -
րենք նե րից, իսկ վեր ջին ներս եր բեմն բա ժան -
վում են գլուխ նե րի, եր բեմն հատ ված նե րի և
բա ժին նե րի, ո րոնք ու նեն են թա վեր նագ րեր կամ
ուղ ղա կի նշվում են թվա յին հա մա րա կալ մամբ:
Հա ճախ նման հիմ նա կան օ րենք նե րը բա ժան -
վում են ան մի ջա կան հոդ ված նե րի կամ պա -
րագ րաֆ նե րի: Ա ռա վել բարդ է կոմ բի նաց ված
սահ մա նադ րութ յան կազ մութ յու նը, ո րը բաղ -
կա ցած է տար բեր բնույ թի ակ տե րից: Տվ յալ
դեպ քում բարդ է խո սել նման սահ մա նադ րու -
թյուն նե րի ներ քին կա ռուց ված քի որ ևէ միաս -
նութ յան վե րա բեր յալ: Անհ րա ժեշտ ար տա քին
հա մա կար գա վոր վա ծութ յամբ (հատ կա պես կոմ -
բի նաց ված սահ մա նադ րութ յու նը) դրանք չեն
տի րա պե տում, չնա յած ներ քին կա ռուց ված քը`
սահ մա նադ րա կան կար գա վոր ման հա մար հա -
սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ո րո շա կի
խմբե րի ընտ րութ յու նը, սահ մա նադ րա կան-ի -
րա վա կան ինս տի տուտ նե րի բո վան դա կա յին
ւիոխ կապ վա ծութ յունն առ կա է նաև տվյալ դեպ -
քե րում: Ն ման փոխ կապ վա ծութ յու նը, և հե տևա -
բար, ար տա քին կա ռուց ված քը (սահ մա նադ րա -
կան կար գա վոր ման հա մար հա սա րա կա կան
հա րա բե րութ յուն նե րի ընտ րութ յան ո րո շա կի ա -
ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի դեպ քում) առ կա է
նաև կոմ բի նաց ված սահ մա նադ րութ յուն նե րում,
չնա յած նման կա ռուց ված քի ար տա քին կազ -
մութ յու նը խիստ տա րա տե սակ է: Այդ իսկ պատ -
ճա ռով կա րե լի է խո սել միայն կոն սո լի դաց ված
սահ մա նադ րութ յան տեքս տի ար տա քին կա -
ռուց ված քի, ար տա քին հա մա կար գի վե րա բեր -
յալ:

Ըստ ի րենց կա ռուց ված քի (տար բեր հատ -
ված նե րի տե ղա կայ ման) կոն սո լի դաց ված սահ -
մա նադ րութ յուն նե րը տար բեր են: ԱՄՆ սահ -
մա նադ րութ յունն ու նի յոթ խո շոր հոդ ված ներ,

ո րոնք բաղ կա ցած են բա ժին նե րից և այլ ա ռա -
վել փոքր հատ ված նե րից: Քա նի որ հոդ վա ծե -
րը խո շոր են, ա պա սահ մա նադ րութ յա նը հղման
ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է նշել հոդ վա ծը, բա ժի -
նը, պար բե րութ յու նը: Հե տա գա յում ըն դուն ված
սահ մա նադ րոթ յուն նե րում հաս տատ վել է ա ռա -
վել հար մար կա ռուց վածք, բա ժին ներ, գլուխ -
ներ և այլ հատ ված ներ հա վել ված են վեր նագ -
րե րով, ո րոնք բնու թագ րում են կար գա վոր ման
այս կամ այն օբ յեկտ նե րը: ճշմա րիտ է, նաև այ -
սօր են ծա գում սա հա նադ րութ յուն ներ, ո րոնք
չեն պա րու նա կում մշտա կան վեր նագ րեր: Օ րի -
նակ, Դա նիա յի 1953թ. Սահ մա նադ րութ յու նը
նշված է միայն հատ ված նե րով (I-IX), ո րոնք բա -
ժան վում են հոդ ված նե րի («հոդ ված նե րի» ան -
վա նում ներ չկան, առ կա է միայն հա մա րա կա -
լում): Սա կայն, նման սահ մա նադ րութ յուն ներ
ներ կա յումս կի րառ վում են հազ վա դեպ: Ընդ -
հա նուր մի տում է սահ մա նադ րութ յան հատ ված -
նե րի հիմ նա կան բո վան դա կութ յան ի մաս տա -
յին բա ցատ րութ յուն նե րի գործ նա կա նի ըն դար -
ձա կու մը: Բազ մա թիվ նոր սահ մա նադ րութ յուն -
նե րում ի մաս տա յին նշում նե րը տա րած վում են
հոդ ված նե րի խմբե րի կամ նույ նիսկ ա ռան ձին
հոդ ված նե րի վրա (օ րի նակ, Գեր մա նիա յի 1975
թ., Պոր տու գա լիա յի 1976թ., Իս պա նիա յի 1978թ.
սահ մա նադ րութ յուն նե րը): Սահ մա նադ րութ յան
հստակ կա ռուց ված քը, ոչ միայն հատ ված նե րի,
այլ նաև հոդ ված նե րի հստակ նշու մը պար զեց -
նում է սահ մա նադ րութ յուն նե րի կի րա ռութ յու -
նը, հատ կա պես սո վո րա կան քա ղա քա ցի նե րի
հա մար, ո րոնց հա մար հեշտ է գտնել ի րենց հե -
տաքրք րող նյու թը ըստ հա մա պա տաս խան վեր -
նագ րե րի և են թա վեր նագ րե րի: Մ յուս կող մից,
սահ մա նադ րութ յան մաս նատ ման ժա մա նակ
անհ րա ժեշտ է խու սա փել ա վե լորդ բար դա ցու -
մից, մա սե րի խիստ հատ վա ծա վո րու մից, ինչն
էլ կա րող է բար դաց նել սահ մա նադ րութ յուն նե -
րի կի րա ռութ յու նը: Շատ բարդ ար տա քին կա -
ռուց վածք ու նի, օ րի նակ, Բ րա զի լիա յի 1988թ.
Սահ մա նադ րութ յու նը, ո րը պա րու նա կում է բա -
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ժան ման բազ մա թիվ աս տի ճան ներ (բա ժին ներ,
գլուխ ներ, գլուխ նե րի ներ սում հատ ված ներ,
հոդ ված ներ, լա տի նա կան թվե րով և լա տի նա -
կան տա ռե րով ա րա բա կան թվե րով կե տեր)
գրվող պա րագ րաֆ ներ:

Ժա մա նա կա կից սահ մա նադ րութ յուն նե րում
հոդ ված նե րը սո վո րա բար բա ժան վում են մա -
սե րի: Ա ռա վել լավ է, որ և հոդ ված նե րը, և մա -
սե րը նշված են ա րա բա կան թվե րով: Հոդ ված -
նե րը պետք է ու նե նան հա մա տա րած հա մա -
րա կա լում սկզբից մինչև վերջ, հա կա ռակ դեպ -
քում (իսկ այդ պես լի նում է, չնա յած հազ վա -
դեպ) բար դա նում է կոնկ րետ հոդ վա ծի ո րո -
նում նե րը: Եր բեմն, չնա յած շատ հազ վա դեպ,
հոդ վա ծե րի փո խա րեն առ կա են պա րագ րաֆ -
ներ (օ րի նակ Հուն գա րիա յի Սահ մա նադ րութ -
յու նը): Հա վա նա բար էա կան նշա նա կութ յուն
չու նեն նշված սահ մա նադ րութ յան ոչ մեծ հատ -
ված նե րը որ պես հոդ ված ներ կամ որ պես պա -
րագ րաֆ ներ: Դա կախ ված է ժո ղովր դի ա վան -
դույթ նե րից, սահ մա նադ րութ յան ստեղ ծող նե րի
ընտ րութ յու նից: Սա կայն կար ևոր է, որ հոդ -
ված նե րը կամ հոդ ված նե րի (պա րագ րաֆ նե րի)
խմբե րը ու նե նան ի մաս տա յին նշում: Ե թե սահ -
մա նադ րութ յու նը բա ժան ված է պա րագ րաֆ նե -
րի, դրանց ա ռա վել լավ է տալ են թա վեր նագ -
րեր (պա րագ րաֆ նե րի հատ ված նե րի կամ պար -
բե րութ յուն նե րի հե տա գա մաս նատ ման հնա -
րա վո րութ յուն նե րը պահ պան վում են):

Սահ մա նադ րութ յան ար տա քին կա ռուց -
ված քի, դրա գլուխ նե րի, հոդ ված նե րի տրա մա -
բա նա կան հա ջոր դա կա նութ յան հա մար վճռո -
րոշ նշա նա կութ յուն ու նի սահ մա նադ րութ յան
ներ քին կա ռուց ված քը՝ ա ռա վել ընդ հա նուր
դրույթ նե րից ան ցու մը պա կաս ընդ հա նուր նե -
րին, սահ մա նադ րութ յան բո վան դա կութ յան,
սահ մա նադ րա կան-ի րա վա կան ինս տի տուտ նե -
րի հա ջոր դա կա նութ յան և փոխ կապ վա ծութ յան
«ընդ լայ նու մը»: Ներ քին կա ռուց ված քը իր հեր -
թին սահ ման վում է սահ մա նադ րութ յան հա յե -
ցա կար գա յին ըն կա լում նե րով: Ե թե ել նենք նեղ
մո տե ցում նե րից (սահ մա նադ րութ յու նը կար գա -
վո րում է մարդ կանց ի րա վունք նե րը և խա նութ -
յան կա ռուց ված քը, կա ռա վար ման ձևը, ընտ -
րա կան հա մա կար գը) մենք կստա նանք սահ -
մա նադ րութ յան ներ քին, իսկ հետ ևա բար, նաև
ար տա քին կա ռուց վածք: Ե թե կի րառ վի ա ռա -
վել լայն մո տե ցում, նե րառ վեն կար գա վոր ման

այլ ո լորտ ներ, սահ մա նադ րութ յան ներ քին և
ար տա քին կա ռուց վածք նե րը այլ կլի նեն:

Ու սում նա սի րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս,
որ ժա մա նա կա կից սահ մա նադ րութ յուն նե րում
կար գա վո րու մը սկսվում է հա սա րա կութ յան և
պե տութ յան հիմ քե րին (սահ մա նադ րա կան կար -
գին) նվիր ված ա ռա վել ընդ հա նուր նոր մա նե -
րից, և հազ վա դեպ՝ մար դու և քա ղա քա ցու ի -
րա վա կան կար գա վի ճա կից: Վեր ջին մո տե ցու -
մը բնո րոշ է, օ րի նակ, Նի դեր լանդ նե րի 1983 թ.
Սահ մա նադ րութ յա նը և ԳԴՀ 1949թ. Հիմ նա -
կան օ րեն քին, սա կայն կար ևոր է հի շել, որ վեր -
ջին սահ մա նադ րութ յու նը գոր ծած վել է ֆա շիզ -
մի ջախ ջա խու մից հե տո, երբ ան հա տի ի րա -
վունք նե րի վե րա բեր յալ հար ցը ձեռք էր բե րել
ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կութ յուն: Ո րոշ այլ
սահ մա նադ րութ յուն նե րում (օ րի նակ, Ֆ րան սիա -
յի, Չե խիա յի) մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վա -
կան կար գա վի ճա կի կար գա վո րու մը ա ռանձ -
նաց ված են հա տուկ սահ մա նադ րա կան ակ տե -
րում (1789թ. Մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վուն -
քե րի վե րա բեր յալ հռչա կա գիր, Ֆ րան սիա յի
1946թ. Սահ մա նադ րութ յան նա խա բան, Չե -
խիա յի 1992թ. Հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա -
զա տութ յուն նե րի խար տիա): Դ րանք ըն դուն վել
են ա ռա վել վաղ ժա մա նակ նե րում, քան սահ -
մա նադ րութ յան մնաց յալ տեքս տը, սա կայն ներ -
քին կա ռուց ված քը (սահ մա նադ րա կան-ի րա վա -
կան ինս տի տուտ նե րի փոխ կապ վա ծութ յու նը)
առ կա է նաև այս դեպ քում: Ն ման փոխ կապ -
վա ծութ յուն առ կա է նաև կոմ բի նաց ված սահ -
մա նադ րութ յան մեջ, քա նի որ դրա դոկտ րի նալ
մեկ նա բա նութ յուն նե րի և գործ նա կա նի ու ղիով
սահ ման վող կար գա վոր ման օբ յեկ տը (այն այն -
քան ակն հայտ չէ, ինչ պես կոն սո լի դաց ված սահ -
մա նադ րութ յան դեպ քում և քիչ նկա տե լի, քան
չկոն սո լի դաց վա ծում) իր հիմ քում հան դի սա նում
է ընդ հա նուր բո լոր սահ մա նադ րութ յուն նե րի
հա մար (ազ գա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի
և այլ պայ ման նե րի հաշ վառ մամբ):

Ճշ մա րիտ է, սահ մա նադ րա կան նոր մե րով
օբ յեկ տի «ըն դար ձակ ման» (այդ թվում ժա մա -
նա կագ րա յին) հա ջոր դա կա նութ յու նը չկոն սո լի -
դաց ված և հատ կա պես կոմ բի նաց ված սահ մա -
նադ րութ յուն նե րի դեպ քում խիստ բարդ է հաս -
տա տել: Ինչ վե րա բեր վում է կոն սո լի դաց ված
սահ մա նադ րութ յուն նե րին, սահ մա նադ րա կան
զար գա ցում նե րի պրակ տի կա յի ընդ հան րաց -
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ման հի ման վրա դրանց հա մար կա րե լի է հաս -
տա տել ա ռա վել նպա տա կա հար մար ներ քին
կա ռուց վածք, դրա ինս տի տուտ նե րի «ընդ լայ -
նում», դրա հատ ված նե րի (գլուխ նե րի, բա ժին -
նե րի) հա ջոր դա կա նութ յուն:

Մենք կար ծում ենք, որ ա մե նա բարդ հար -
ցե րը, ո րոնք ծա գում են տվյալ դեպ քում, դա
մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի, տնտե -
սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի և  իշ խա նութ յան
կա ռու ցա կար գի վե րա բեր յալ հար ցե րի սահ մա -
նադ րութ յան մեջ կար գա վոր ման հա ջոր դա կա -
նութ յունն է: Մարդ կանց հա սա րա կա կան գի -
տակ ցութ յան մեջ ա ռա վել հաս տատ վել է նրա
վե րա բեր յալ դրույթ նե րը, որ ա ռա վե լա գույն ար -
ժեք հան դի սա նում է ին քը մար դը: Դա ստա ցել
է իր ար տա ցո լու մը նաև ո րոշ սահ մա նադ րութ -
յուն նե րի նոր մե րում, այդ թվում ազ գա յին Սահ -
մա նադ րութ յան 3-րդ հոդ վա ծում:

Հատ կա պես մարդն է ձևա վո րում կո լեկ -
տիվ ներ և հա սա րա կութ յուն, ստեղ ծում պե -
տութ յուն: Ա ռանց մար դու այս ա մե նը գո յութ -
յուն չէր ու նե նա: Թ վում է տրա մա բա նա կան, որ
սահ մա նադ րութ յուն նե րը սկսեն մար դու, քա -
ղա քա ցու և մար դու ի րա վունք նե րին (նկա տենք
նաև, պար տա կա նութ յուն նե րին) նվիր ված գլխից,
իսկ սահ մա նադ րութ յան տրա մա բա նա կան սխե -
ման կլի նի հետև յա լը, մարդ-կո լեկ տիվ – պե -
տութ յուն – հա սա րա կութ յուն: Սա կայն բա ցի ու -
ղիղ նե րից գո յութ յուն ու նեն նաև հա կա դարձ
կա պեր, ո րոնք եր բեմն ու նեն ա ռա վել մեծ նշա -
նա կութ յուն, քան ու ղիղ նե րը: Ինչ պես հայտ նի
է, մար դու կար գա վի ճա կը, մար դու և քա ղա քա -
ցու ի րա վունք նե րը և պար տա կա նութ յուն ներն
անխ զե լի կապ ված են հա սա րա կութ յան և պե -
տութ յան հետ: Ա ռանց հա սա րա կութ յան այդ ի -
րա վունք նե րը չեն կա րող գի տակց վել և  ի րա -
կա նաց վել: ժա մա նա կա կից մարդն ապ րում է
պե տա կա նո րեն կա զա կերպ ված հա սա րա կութ -
յան, այլ մարդ կանց, կո լեկ տիվ նե րի հետ սերտ
փոխ կապ վա ծութ յան մեջ, վեր ջին նե րիս նա
պատ կա նում է ըստ տար բեր հիմ քե րի (արհ -
միութ յա նը՝ որ պես աշ խա տող, կու սակ ցութ յա -
նը` որ պես կու սակ ցութ յան ան դամ, գոր ծա տու -
նե րի միա վոր մա նը՝ որ պես գոր ծա րար, կրո նա -
կան միա վո րում նե րին՝ որ պես հա վա տաց յալ և
այլն):

Մ յուս կող մից, այն ա մե նը, ինչ կա տար վում
է հա սա րա կութ յան մեջ, պե տութ յան տար բեր

մի ջո ցա ռում նե րը վերջ նա կան արդ յուն քում նա -
խա տես ված չեն հե ռա վոր աստ ղե րի, այլ այս
կամ այլ ձևով՝ մար դու հա մար: Ա մե նի վերջ նա -
կան սպա ռո ղը (նույ նիսկ տիե զե րա կան շարժ -
ման)՝ մարդն է: Այդ իսկ պատ ճա ռով, հա վա -
նա բար, սահ մա նադ րութ յան սկզբում կար ևոր
է հա կիրճ նշել մար դու որ պես բարձ րա գույն
ար ժե քի վե րա բեր յալ թե զը (ին չը կա տար վել է
ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան մեջ), սա կայն սահ մա -
նադ րութ յան բա ժին նե րը անհ րա ժեշտ չէ սկսել
մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վուք նե րից: Այդ ի -
րա վունք ներն ու նեն կար ևոր նշա նա կութ յուն,
սա կայն դրան ցով չի սպառ վում մար դու որ պես
բարձ րա գույն ար ժե քի բնու թագ րու մը:

Ըստ մեր տե սանկ յան կա ռուց ված քի (բա -
ժին նե րի և  այլն) հա ջոր դա կա նութ յու նը պետք է
հետ ևի դրա ար տա քին կա ռուց ված քի տրա մա -
բա նութ յա նը: Ա ռան ձաց նենք չորս գլխա վոր բա -
ղադ րիչ ներ, ո րոնց միջև փոխ կապ վա ծութ յու նը
կազ մոմ է սահ մա նադ րութ յան հի նա կան բո -
վան դա կութ յու նը: Դա ան հատն է (նա հան դես
է գա լիս որ պես քա ղա քա ցի և  որ պես մարդ),
կո լեկ տի վը, պե տութ յու նը և հա սա րա կութ յու նը:
Դ րանց փոխ կապ վա ծութ յուն նե րի հա ջոր դա կա -
նութ յու նը հան դի սա նում է ոչ թե պատ մա կան
(սկզբում ծա գել է մար դը, հե տա գա յում մնաց -
յա լը), այլ՝ տրա մա բա նա կան: Ինչ պես աս վել է,
մար դու կար գա վի ճա կը վերջ նա կան արդ յուն -
քում սահ ման վում է այն հա սա րա կութ յամբ, ո -
րում վեր ջինս ապ րում է, նրա շրջա պա տով,
իսկ ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում (պե տութ -
յան ծա գու մից հե տո) կո լեկ տի վը և պե տութ յու -
նը հան դի սա նում են հա սա րա կութ յան ան բա -
ժա նե լի բա ղադ րիչ հատ ված: Հետ ևա բար, ըստ
մեր կար ծի քի, սահ մա նադ րութ յան ա ռա ջին
հատ վա ծը (նա խա բա նից հե տո, ո րում սո վո րա -
բար ար տա ցոլ վում է երկ րի հիմ նա կան ուղ -
ղութ յուն նե րը, ժո ղովր դի նպա տակ նե րը) պետք
է նվիր ված լի նի հա սա րա կա կան կա ռուց ված -
քի հիմ քե րին: Դ րա նում կպա րու նակ վեն մար -
դու, հա սա րա կութ յու նում կո լեկ տի վի և պե տութ -
յան դե րի վե րա բեր յալ հի շա տա կում ներ: Աշ -
խար հի երկր նե րի մե ծա մաս նութ յան սահ մա -
նադ րութ յան մեջ մար դու և քա ղա քա ցու ի րա -
վունք նե րի (եր բեմն նրանց նաև պար տա կա -
նութ յուն նե րի) գլուխ նե րին հա ջոր դում են հոդ -
ված ներ և  այլն, ո րոնք ու նեն ա ռա վել ընդ հա -
նուր բնույթ: Գո յութ յուն ու նեն նաև այլ ան վա -



նում ներ « Նա խա բան»` 1997թ. բուլ ղա րա կան
Սահ մա նադ րութ յան մեջ, «ժո ղո վուրդ»` 1937թ.
իռ լան դա կա նում, « Պե տա կան կա ռա վար ման
ձև»` 1975թ. հու նա կա նում և  այլն, սա կայն սո -
վո րա բար նման գլուխ նե րում ևս  ամ րագր ված
են հա սա րա կա կան և պե տա կան կա ռուց ված -
քի ա ռա վել ընդ հա նուր սկզբունք նե րը: Ն մա -
նա տիպ է նաև ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան կա -
ռուց ված քը, ո րը բաղ կա ցած է նա խա բա նից,
բուն բո վա նա դա կութ յու նից (15 գլուխ) և  եզ րա -
փա կիչ և  ան ցու մա յին դրույթ նե րից (գլուխ 16): 

Եզ րա հան գում ենք, որ Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տութ յան փո փոխ ված Սահ մա նադ րութ -
յան կա ռուց ված քը իր էութ յամբ և բո վան դա -
կութ յամբ լիո վին հա մա պա տաս խա նում է ար -
դի սահմ նադ րա կա նութ յան հիմ նա րար դրույթ -
նե րին ու պա հանջ նե րին:

Ու սում նա սի րե լով ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան
նա խա բա նը, հաս կա նում ենք, որ այն կան խո -
րո շում է նրա ա ռար կա յա կան բո վան դա կութ -
յու նը: Ընդ հան րա պես, Սահ մա նադ րութ յան նա -
խա բա նում նոր մա տիվ բնույ թի և  ի րա վա բա -
նա կան ու ժի առն չութ յամբ սահ մա նադ րա կան
ի րա վուն քի գի տութ յան մեջ ըն դուն ված է, որ
նա խա բա նի դրույթ նե րը ի րա վա կան նոր մեր
չեն, սա կայն նոր մա տիվ նշա նա կութ յուն ու նեն
Սահ մա նադ րութ յան մնա ցած դրույթ նե րի մեկ -
նա բան ման և կի րառ ման հա մար1:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Սահ մա -
նադ րութ յան նա խա բա նում ամ րագր ված են հա -
յոց պե տա կա նութ յան հա ջոր դա կա նութ յու նը և
հիմ նա րար սկզբունք նե րը, ազ գա յին և հա մազ -
գա յին նպա տակ նե րը, ազ գա յին և հա մազ գա -
յին ար ժեք նե րի նկատ մա մաբ հայ ժո ղովր դի
ընդգծ ված հա վա տար մութ յու նը:

Ժա մա նա կա կից սահ մա նադ րութ յան և ՀՀ
Սահ մա նադ րութ յան ա ռա ջին գլու խը նվիր ված
է սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք նե րին, ո -
րում ամ րագր ված են պե տա կան և հա սա րա -
կա կան կյան քի կա նո նա կարգ ման հիմ նա րար,
ե լա կե տա յին դրույթ նե րը և սկզ բունք նե րը: Մաս -
նա վո րա պես, ամ րագր ված է հա յոց պե տա կա -
նութ յան ժո ղովր դա վա րա կան, սո ցիա լա կան և
ի րա վա կան բնույ թը, ժո ղո վուր դը որ պես իշ խա -
նութ յան աղբ յուր, մար դը որ պես բարձ րա գույն
ար ժեք և ն րա ա նօ տա րե լի ար ժա նա պատ վութ -

յու նը, իշ խա նութ յուն նե րի բա ժան ման սկզբուն -
քը, ի րա վա կան նոր մե րի աս տի ճա նա կար գութ -
յու նը, օ րի նա կա նութ յան սկզբուն քը, ընտ րա -
կան ի րա վուն քի սկզբունք նե րը, գա ղա փա րա -
կան բազ մա կար ծութ յու նը և բազ մա կու սակ ցա -
կան հա մա կար գը, պե տա կան ինք նա կա ռա -
վար ման և սե փա կա նութ յան ե րաշ խա վո րու մը,
պե տա կան լե զուն և խորհր դա նիշ նե րը և հա -
րա կից այլ հար ցե րը:

ՀՀ սահ մա նադ րութ յան մյուս գլուխ նե րը
(մինչև 15-րդ գ լու խը) կար գա վո րում են պե տա -
կան իշ խա նութ յան և կա ռա վար ման մար մին -
նե րի հա մա կար գը, գոր ծա ռու թա յին լիա զո րութ -
յուն նե րը:

Սահ մա նադ րութ յան 15-րդ հոդ վա ծը նվիր -
ված է սահ մա նադ րութ յան ըն դուն մա նը, փո -
փոխ ման կար գին, հան րաք վեին, իսկ 16-րդ
հոդ վա ծը՝ պա րու նա կում է եզ րա փա կիչ և  ան -
ցու մա յին դրույթ ներ:

Կա տար ված ու սում նա սի րութ յուն նե րի արդ -
յուն քում կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ժա մա նա -
կա կից սահ մա նադ րութ յուն նե րում պե տա կան
մար մին նե րին նվիր ված հատ վածն ա ռա վել ծա -
վա լուն է: Նախ կի նում, երբ գե րա կա յում էր սահ -
մա նադ րա կան կար գա վոր ման նկատ մամբ նեղ
մո տե ցու մը (պե տա կան իշ խա նութ յուն և  ան -
հա տի ի րա վունք ներ), սահ մա նադ րութ յան նման
կա ռուց ված քը հաս կա նա լի էր: Ժա մա նա կա կից
պայ ման նե րում, երբ գե րա կա յում է սահ մա նադ -
րութ յան բո վան դա կութ յան նկատ մամբ այլ մո -
տե ցում, այս հատ վա ծը այդ քան ման րա մասն
դարձ նել նպա տա կա հար մար չէ: Խորհր դա րա -
նին, պե տութ յան ղե կա վա րին, կա ռա վա րութ -
յա նը վե րա բեր վող ո րոշ գոր ծըն թա ցա յին դրույթ -
ներ բնակ չութ յան լայն զանգ ված նե րի հա մար
չեն հան դի սա նում ա ռանձ նա հա տուկ կար ևոր,
դրանք քիչ են շո շա փում վեր ջին նե րիս հե -
տաքրք րութ յուն նե րը: Ն րանց հա մար ա ռա վել
կար ևոր են դրույթ նե րը, ո րոնք վե րա բեր վում
են ոչ թե պե տա կան մար մին նե րի կա ռուց վածք -
նե րին, դրանց գոր ծու նեութ յան կար գին, այլ
մար դու, կո լեկ տի վի, պե տութ յան, հա սա րա -
կութ յան փոխ կապ վա ծութ յուն նե րը, մար դու դե -
րը, հա սա րա կա կան կա ռուց ված քի, պե տութ -
յան դե րի սկզբուն քա յին հար ցե րի լու ծում նե րը
սահ մա նադ րա կան մա կար դա կի կար գա վո րում -
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նե րին: Կար ծում ենք, որ սո ցիա լա կան հա մա -
գոր ծակ ցութ յան, աշ խա տան քա յին հա րա բե -
րութ յուն նե րի, բաշխ ման (այդ թվում աշ խա տա -
վար ձի հար ցե րը), հար կատ վութ յան, սե փա կա -
նութ յան, զին ված ու ժե րի կազ մա կերպ ման, ի -
րա վա կար գի սկզբունք նե րը ա ռա վել կար ևոր
են սո վո րա կան քա ղա քա ցու հա մար, քան
խորհր դա րա նի գոր ծու նեութ յան ի րա վա կար գը
կամ նա խա գա հի պաշ տո նա վա րութ յան ժամ -
կետ նե րը և  այլն: Նախ կի նում, երբ ձևա վոր վող
խորհր դա րան նե րը պայ քա րում էին թա գա վո -
րա կան միա հե ծան իշ խա նութ յան դեմ, երբ ակ -
տիվ պատ գա մա վոր նե րին թա գա վո րա կան պա -
հա կա խումբն ուղ ղում էր բան տեր ա նո րոշ ժա -
մա նակ նե րով, իսկ խորհր դա րա նը լու ծա րե լը,
սահ մա նադ րութ յու նում տար բեր ժամ կետ նե րի
և գոր ծըն թաց նե րի ման րա մասն կար գա վո րում -
ներն ու նեին սկզբուն քա յին նշա նա կութ յուն՝
հան դի սա նա լով ո րո շա կի ե րաշ խիք խորհր դա -
րան նե րի և  ազ գա յին ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա -
մար: Սահ մա նադ րութ յան բո վան դա կութ յան

հա մար ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յուն ու նեն հատ -
կա պես նոր հա յե ցա կար գի խնդիր նե րը ինչ պի -
սիք են՝ ա մե նից ա ռաջ որ պես մար դու, կո լեկ -
տի վի, պե տութ յան և հա սա րա կութ յան փոխ -
կապ վա ծութ յու նը հաս տա տող, տնտե սա կան,
սո ցիա լա կան, քա ղա քա կան և հոգ ևոր գո յութ -
յան հիմ նա կան հար ցե րը: Իսկ պե տութ յան այս
կամ այն մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան վե րա -
բեր յալ ման րա մասն հար ցե րը (այդ պի սի նոր -
մե րը զբա ղեց նում են սահ մա նադ րութ յան հիմ -
նա կան հատ վա ծը) կա րե լի է լու ծել ա ռան ձին օ -
րենք նե րով և կար գա վո րում նե րով, ո րոնք ուղղ -
վում են ան ձանց հա մե մա տա կան նեղ շրջա -
նակ նե րի և  ան մի ջա կան հա րա բե րութ յուն չու -
նեն բնակ չութ յան ճնշող մե ծա մաս նութ յան հետ:

Ի հար կե, սահ մա նադ րութ յու նում պետք է
ամ րագր վեն միայն հիմ նա րար դրույթ ներ, ո -
րոնք ան հար ժեշ տութ յան դեպ քում կկի րառ վեն
տար բեր օ րենք նե րում և  ի րա վա կան ակ տե -
րում:



Օ րենսդ րու թյան զար գա ցու մը 18-19-րդ դա -
րե րում հզոր ազ դակ հա ղոր դեց ար դա րա դա -
տու թյան գի տա կան   դոկտ րի նի ձևա վոր մա նը:
Ար դա րա դա տու թյան թե մա յին ա ռա ջինն անդ -
րա դար ձող նե րից էր Շ. Մոն տեսք յուն: Իր «Օ -
րենք նե րի ո գու մա սին» գրքում նա նկա րագ րել
է Հին աշ խար հում (Հու նաս տան և Հռոմ), միջ -
նա դար յան և ժա մա նա կա կից պե տու թյուն նե րի
(Ֆ րան սիա, Ի տա լիա, Անգ լիա, Գեր մա նիա, Թուր -
քիա և Չի նաս տան) ի րա վա կան գոր ծըն թաց նե -
րը: Հա մե մա տե լով տար բեր երկր նե րում և տար -
բեր փու լե րում դա տա կան   գոր ծըն թաց նե րի զար -
գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, նա մատ -
նան շեց դա տա րան նե րի խստու թյու նը մեղ մե լու
անհ րա ժեշ տու թյու նը և, միևնույն ժա մա նակ,
պատ ժա մի ջոց նե րի ան խու սա փե լիու թյու նը. «Փոր -
ձը ցույց է տվել, որ այն երկր նե րում, որ տեղ պա -
տիժ նե րը դա ժան չեն, դրանք հա վա սա րա պես
ու ժեղ տպա վո րու թյուն են թող նում քա ղա քա ցու
մտքում, քան մյուս երկր նե րի ա մե նա խիստ պա -
տիժ նե րը… Մենք չպետք է կա ռա վա րենք մարդ -
կանց ծայ րա հեղ մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ. պետք
է տնտե սա պես օգ տա գոր ծենք այն մի ջոց նե րը,
ո րոնք մեզ տրա մադր ված են բնու թյան կող մից`
նրանց ուղ ղոր դե լու հա մար: 

Ու սում նա սի րեք բո լոր ան փու թու թյան պատ -
ճառ նե րը և կ տես նեք, որ այն բխում է հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի ան պատ ժե լիու թյու նից, այլ ոչ
թե պատ ժա մի ջոց նե րի թու լու թյու նից: Գո յու -
թյուն ու նի այ լա սեր վա ծու թյան եր կու տե սակ՝
մե կը, երբ մար դիկ չեն պահ պա նում օ րենք նե -
րը, մյու սը, երբ նա ա պա կան ված է օ րենք նե -
րով. վեր ջին հի վան դու թյու նը ան բու ժե լի է, քա -
նի որ դրա պատ ճա ռը թաքն ված է հենց բուժ -
ման մեջ»1:

Ար դա րու թյան ճշմա րիտ սկզբունք նե րի
խախ տում նե րի վառ պատ կեր ներ է նկա րագ -
րել անգ լիա ցի փի լի սո փա և քա ղա քա կան գոր -
ծիչ Է. Բեր կը2։ Մե ղադ րե լով 18 -րդ դա րի վեր ջի
անգ լիա կան դա տա րան նե րին և ի րա վա բան -
նե րին՝ նա գրել է. «Ի րա վա բան նե րը, ինչ պես և
աստ վա ծա բան նե րը, կա ռու ցել են ևս մեկ բա -
նա կա նու թյուն, բա ցի Բ նա կան Բա նա կա նու -
թյու նից, և արդ յուն քում ի հայտ է ե կել ինչ-որ
հա տուկ ար դա րա դա տու թյուն, բա ցի Բ նա կան
Ար դա րա դա տու թյու նից»: 

Ա ռա ջին ան գամ ար դա րա դա տու թյան
նկատ մամբ գի տա կան   մո տե ցու մը հաս տատ -
վեց գեր մա նա ցի գիտ նա կան, ի րա վա բա նա -
կան պատ մա կան դպրո ցի հիմ նա դիր Ֆ. Սա -
վի նիի կող մից: Ա ռա ջին քայ լը ի րա վա կան նոր
ու սում նա սի րու թյուն նե րի և դա սագր քե րի հրա -
տա րա կումն էր, ո րոնք կա րող էին փո խա րի նել
«ան հո գի, մե խա նի կա կան և ան տա նե լի» հրա -
տա րա կու թյուն նե րին: Եվ միայն դրա նից հե տո
հնա րա վոր ե ղավ, այս հիմ քի վրա, անց նել նոր
օ րենք նե րի ստեղծ մա նը, իսկ հե տա գա յում՝ կո -
դա վոր ված ակ տե րի ստեղծ մա նը: Ֆ. Սա վի նիի
բո ղո քը ըն դուն վեց ոչ միայն Գեր մա նիա յում,
այլև շատ այլ երկր նե րում` Ֆ րան սիա յում, Մեծ
Բ րի տա նիա յում, Հո լան դիա յում, Ի տա լիա յում և
Ռու սաս տա նում, ո րոնք սկսել էին դա տա կան   
կարևոր բա րե փո խում ներ3: Նրանք շատ ա ռում -
նե րով հա մա պա տաս խա նում էին ոչ միայն այն
ժա մա նակ վա գի տա կան   տե սա կետ նե րին, այլև
ար դա րա դա տու թյան վե րա բեր յալ հա սա րակ
մարդ կանց պատ կե րա ցում նե րին: 

19-րդ և 20-րդ դա րի ա ռա ջին կե սե րին գե -
րակշ ռում էր ար դա րա դա տու թյան պատ ժիչ
դոկտ րի նը, ո րում հիմ նա կան շեշ տը դրվում էր

1 Տե՛ս Монтескье Ш. О духе законов. М., 1999. С. 80-81
2 Տե՛ս Берк Э. В защиту естественного общества, или обозрение бед и несчастий, приходящихся на долю человечества

в любого рода искусственно созданном обществе // Берк Э. Правление, политика и общество. М., 2001. С. 120
3 Տե՛ս Savigny F.C. The Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence. Birmigham, 1986. Էջ 150
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ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ան գոր -
ծու թյան հա մար պատ ժի ան խու սա փե լիու թյան
վրա: XX դա րի երկ րորդ կե սից ա մե նաազ դե -
ցիկն էին ին տեգ րալ և բաշ խիչ ար դա րա դա -
տու թյան դոկտ րին նե րը։ Ին տեգ րալ ար դա րա -
դա տու թյու նը ձգտում է յու րա քանչ յու րին տալ
այն, ին չին նա ար ժա նի է, կամ տալ այն, ին չի
ի րա վուն քը նա ու նի: Բաշ խիչ ար դա րա դա տու -
թյու նը ձգտում է պա տիժ ներն ու պարգևնե րը
հա վա սա րա չափ բաշ խել՝ հաշ վի առ նե լով առ -
կա փաս տերն ու հան գա մանք նե րը:

Ար դա րա դա տու թյան այլ դոկտ րին նե րը հիմ -
նա վոր ված են ի րա վա գի տու թյան մեջ: Իս լա մա -
կան աշ խար հում դեռևս մշակ վում էր աստ վա -
ծա յին ար դա րու թյան դոկտ րի նը, ո րը պա հան -
ջում էր շա րիա թի նոր մե րին խստո րեն հետևել
և հաս տա տել Աստ ծո կամ քը յու րա քանչ յուր դա -
տա կան   ո րոշ ման մեջ: Հին դուիս տա կան   և բուդ -
դա յա կան օ րենք նե րում ար դա րա դա տու թյունն
ըն կալ վում է որ պես դա տա րա նի առջև բո լո րի
կար մա յի հա մար ժեք հա տու ցում: 

20-րդ դա րի երկ րորդ կե սե րին նոր դոկ -
տո րին ներ են ի հայտ գա լիս: Օ րի նակ, նշա նա -
վոր ռուս ի րա վա բան տե սա բան Վ.Վ. Լա զարևը
մշա կեց մի դոկտ րին, ըստ ո րի ար դա րա դա -
տու թյու նը մեկ նա բան վում է որ պես պե տու թյան
կող մից մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի տե սակ -
նե րից մե կը4: Հիմ նա վոր ման մեջ, մաս նա վո -
րա պես, նշվում էր, որ դա տա րան նե րը պետք է
«լու ծեն կոնկ րետ գոր ծեր՝ հաշ վի առ նե լով վի -
ճող կող մե րի շա հե րը, կշռա դա տե լով նրանց
շա հե րը, նշե լով տվյալ շրջա նա կում գտնվող
նոր մե րը և այլն», ո րը պա հան ջում է շեշ տադ -
րում նե րի ան ցում նյու թա կան ի րա վուն քից ըն -
թա ցա կար գա յին ի րա վուն քի:

Գո յու թյուն ու նե ցող դոկ տո րինն նե րի բազ -
մա զա նու թյամբ, այս դոկտ րին նե րում կա րե լի է
ա ռանձ նաց նել ար դա րա դա տու թյան հետևյալ
հիմ նա կան բնու թագ րե րը.

 ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նա ցու մը
միայն դա տա րա նի կող մից` սահ ման -
ված ի րա վա սու թյա նը հա մա պա տաս -
խան, տվյալ ժամ կե տում և օ րեն քով
սահ ման ված կա նոն նե րին հա մա պա -
տաս խան,

 ան կախ և ա նա չառ դա տա վոր նե րի կող -
մից դա տա կան   գոր ծե րի քննար կու մը,

 ճշմար տու թյան հաս տա տում,
 ար դա րու թյուն,
 ան հա տի ի րա վունք նե րի և ա զա տու -

թյուն նե րի պաշտ պա նու թյուն,
 օ րեն քի առջև բո լո րի հա վա սա րու թյու -

նը,
 հա կա մար տու թյան կար գա վո րում,
 դա տա կան   գոր ծըն թաց նե րի հրա պա -

րա կայ նու թյուն,
 դա տա կան   պաշտ պա նու թյան ի րա վունք,
 մրցու նա կու թյուն,
 ար դա րու թյան ան խու սա փե լիու թյու նը,
 ո ղոր մու թյուն,
 դա տա րան նե րի ո րո շում նե րի հիմ նա վո -

րու մը սահ մա նադ րու թյան, օ րենք նե րի
և դա տա կան   նա խա դե պե րի նոր մե րով:
Այս բնու թագ րիչ նե րից շա տերն ար տա -
ցոլ ված են սահ մա նադ րու թյուն նե րում:

Շատ սահ մա նադ րու թյուն ներ չեն նշում կամ
չեն կար գա վո րում ար դա րա դա տու թյան խնդիր -
նե րը՝ սահ մա նա փակ վե լով դա տա կան   հա մա -
կար գի կազ մա կերպ ման, դա տա վոր նե րի նշա -
նակ ման կամ ընտ րու թյան կար գի, դա տա կան   
գոր ծըն թաց նե րի և ան հա տա կան   դա տա վա -
րա կան ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ կա նոն նե -
րի սահ ման մամբ։ Սահ մա նադ րա կան կար գա -
վոր ման այս մո դե լը գոր ծում է Ավստ րա լիա յում,
Ավստ րիա յում, Ալ բա նիա յում, Ար գեն տի նա յում,
Աֆ ղանս տա նում, Բահ րեյ նում, Բե լա ռու սում, Բել -
գիա յում, Բ րա զի լիա յում, Ին դո նե զիա յում, Ի րա -
քում, Իս լան դիա յում, Չի նաս տա նում և մի շարք
այլ պե տու թյուն նե րում5։ 

Դա տա կան իշ խա նու թյան հե ղի նա կու թյու -
նը կապ ված է նաև նրա ակ տե րի ան հա պաղ
կա տար ման և դրանք որ պես ի րա վուն քի աղբ -
յուր ճա նա չե լու հետ: 

Օ րի նակ՝ սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա -
տու թյան ակ տերն ի րա վուն քի աղբ յուր ներ ճա -
նա չե լու խնդի րը ո րոշ վում է այդ ակ տե րին ներ -
հա տուկ կեր պով բնո րոշ ի րենց՝ սահ մա նադ -
րա կան և ի րա վա կան բնույ թի ի րա վա կան հատ -
կու թյուն նե րով։ Ի վեր ջո, բանն այն է, որ սահ -
մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան մար մին -

4 Տե՛ս Лазарев В.В., Избранные труды. Т. 1. М., 2010. С. 646
5 Տե՛ս Хрестоматия по истории отечественного государства и права. М., 2003. С. 299



նե րի ո րո շում նե րը, «պա րու րե լով» սահ մա նադ -
րու թյու նը, դրա հետ միա սին կազ մում են ի րա -
վուն քի սահ մա նադ րա կան աղբ յուր նե րի հա -
տուկ տե սակ, ո րը գո յու թյուն ու նի օ րենք նե րի,
են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րի, դա տա կան   
պրակ տի կա յի և ի րա վուն քի այլ տե սակ նե րի
հետ: 

Սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան
օ րի նաս տեղծ նե րու ժի մա սին թե զի հիմ նա կան
հա կա փաս տար կը Գ. Քել սե նի ար տա հայ տած
դիր քո րո շումն է, ըստ ո րի՝ իշ խա նու թյուն նե րի
տա րան ջատ ման հա մա կար գում դա տա րա նը
նպա տակ չու նի ստեղ ծե լու ի րա վուն քի գե րա -
կա յու թյուն։ Այս մո տե ցու մը դժվար թե հա մա -
պա տաս խա նի այ սօր վա ի րա վա կան ի րո ղու -
թյուն նե րին, ին չը հաս տատ վում է գոր ծա դիր
իշ խա նու թյուն նե րի, այդ թվում, այս պես կոչ -
ված, պատ վի րակ ված օ րենսդ րու թյան կող մից
կա նոն նե րի ստեղծ ման գոր ծա ռույ թի ճա նա չու -
մով։ Հա մաշ խար հա յին սահ մա նադ րա կան
պրակ տի կա յի հա մա տեքս տում պետք է գնա -
հա տել նաև Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի
ազ դե ցու թյան բնույ թը օ րի նաս տեղծ գոր ծըն -
թա ցի վրա։ Ի հար կե, Սահ մա նադ րա կան դա -
տա րա նի դե րը օ րի նաս տեղծ ման գոր ծում բա -
վա կա նին կոնկ րետ է, ին չը բա ցատր վում է նրա
ի րա վա սու թյան բնույ թով, ին չը հու շում է, որ
այս պե տա կան   իշ խա նու թյան նպա տակն ա -
ռա ջին հեր թին սահ մա նադ րա կան նոր մե րի կի -
րա ռումն է, դրանց մեկ նա բա նու թյու նը, այդ
թվում՝ ստուգ ված հա մա կար գա յին հա րա բե րու -
թյուն նե րում և ո լոր տա յին օ րենսդ րու թյան այլ
նոր մե րում։ 

Սրա հի ման վրա ո րոշ հե ղի նակ ներ եզ րա -
կաց նում են, որ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա -
նը չի ստեղ ծում նոր նոր մեր, այլ հան դես է գա -
լիս որ պես յու րօ րի նակ «ի րա վա կան հա մա կար -
գի ի րա վա կան խստու թյան պա հա պան, ինս -
տի տուտ, ո րը ո րոշ չա փով զսպում և կար գա -
պա հու թյան է են թար կում օ րենս դիր և գոր ծա -
դիր իշ խա նու թյուն նե րին և ի րենց օ րի նաս տեղծ
գոր ծու նեու թյու նը», կա տա րում է դա տա կան   
մարմ նի հա մար ա վան դա կան ար բիտ րի գոր -

ծա ռույ թը, «ընդ լայ նում կամ պար զա բա նում է
Սահ մա նադ րու թյամբ ձևա կերպ ված նոր մա տիվ
կա ռույ ցի բո վան դա կու թյու նը՝ ել նե լով դրա տա -
ռից և ի մաս տից՝ ա ռա վել ճշգրիտ ըմբռ նում և
միաս նա կան կի րա ռու թյուն ա պա հո վե լու նպա -
տա կով մեկ նա բա նում սահ մա նադ րա կան դրույ -
թը»6։ 

Արդ յուն քում, Սահ մա նադ րա կան դա տա -
րա նի ո րո շում նե րը դի տարկ վում են միայն որ -
պես սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի գի տու թյան
աղբ յուր, ո րը չու նի ի րա վա կան նոր մա տի վու -
թյան հատ կու թյուն ներ7։ Միևնույն ժա մա նակ,
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ -
րա կան դա տա րա նի գոր ծու նեու թյու նը նշա նա -
կա լի դեր է խա ղում ոչ միայն սահ մա նադ րաի -
րա վա կան գի տու թյան զար գաց ման, այլև սահ -
մա նադ րա կան օ րենսդ րու թյան ձևա վոր ման և
զար գաց ման գոր ծում: 

Ո լոր տա յին օ րենսդ րու թյան նոր մե րի սահ -
մա նադ րա կա նու թյու նը գնա հա տե լիս անհ րա -
ժեշտ է հա մա պա տաս խան հար ցե րը լու ծել ոչ
միայն գո յու թյան, այլև ա նե լիք նե րի տե սանկ յու -
նից՝ ա ռաջ նորդ վե լով ա ռա ջին հեր թին սահ մա -
նադ րա կան սկզբունք նե րով և ար ժեք նե րով՝ որ -
պես ոչ միայն ֆոր մալ ի րա վա կան, այլև քա ղա -
քա կան, բա րո յա կան է թի կա կան հրա մա յա կան -
նե րի կրող ներ։ Այս ա ռու մով Սահ մա նադ րա կան
դա տա րա նի ո րո շում նե րը սահ մա նադ րա կան ի -
րա վուն քի ան վե րա պահ աղբ յուր են, դրանք ու -
նեն սահ մա նադ րա կան բնույթ ի րենց ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րով (ան կախ սահ մա նադ րա -
կան վե րահս կո ղու թյան ա ռար կա յից) և այս կար -
գա վի ճա կում միշտ գտնվում են միաս նու թյան
մեջ և, ին չը շատ կարևոր է, Սահ մա նադ րու -
թյան հետ կազ մում են միաս նու թյուն՝ սահ մա -
նադ րա կան աղբ յուր նե րի ի րա վունք նե րը։ 

Մյուս կող մից, Սահ մա նադ րա կան դա տա -
րա նի ո րո շում նե րը կա րող են միա ժա մա նակ
(հաշ վի առ նե լով կոնկ րետ գոր ծով քննու թյան
ա ռար կան) սո ցիա լա կան, տնտե սա կան, ի րա -
վա պահ և այլ ո լորտ նե րում ա ռա վել կոնկ րետ
հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տա յին օ րենսդ րա -
կան կար գա վոր ման աղբ յուր ներ հան դի սա նալ։

6 Տե՛ս Верещагин, А. Н. Судебное правотворчество в России. Сравнительно-правовые аспекты / А. Н. Верещагин. -
М.: Международные отношения, 2004, с. 85 

7 Տե՛ս Богданова, Н.А. Конституционный Суд РФ в системе конституционного права / Н. А. Богданова // ВКС РФ. -
1997. - № 3. - С. 64
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Այս պի սով, սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու -
թյան ակ տե րը, այս պես ա սած, «կապ» են դառ -
նում փաս տա ցի սահ մա նադ րաի րա վա կան նոր -
մե րին և ո լոր տա յին օ րենսդ րու թյան նոր մե րի
միջև, ստեղ ծում նոր մա տի վա յին միաս նու թյուն՝
հիմն ված գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում բա ցա -
հայտ ված օբ յեկ տիվ հա րա բե րու թյուն նե րի վրա,
սահ մա նադ րա կան և ո լոր տա յին ի րա վա հա րա -
բե րու թյուն նե րի միահ յու սում։ Նման միաս նու -
թյան հիմ քը Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի
կող մից բա ցա հայտ ված սահ մա նադ րա կան ար -
ժեք նե րի հա վա սա րակշ ռու թյունն է, որն իր հեր -
թին նպաս տում է ոչ միայն ո լոր տա յին օ րենսդ -
րու թյան, այլև սո ցիա լա կան ի րա կա նու թյան հա -
մա պա տաս խան ո լոր տի սահ մա նադ րա կա նաց -
մա նը։ 

Իր կոնկ րետ դրսևոր մամբ դա ա պա հով -
վում է հա սա րա կու թյան և պե տու թյան ի րա վա -
կան զար գաց ման վրա սահ մա նադ րա կան ար -
դա րա դա տու թյան ազ դե ցու թյան տար բեր ձևեր։
Նրան ցից յու րա քանչ յու րը յու րո վի ար տա ցո լում
է նոր մա տիվ-դոկտ րի նա յին սկզբունք նե րը սահ -
մա նադ րա կան նոր մե րի, սկզբունք նե րի և ար -
ժեք նե րի ներ թա փանց ման գոր ծըն թա ցում ո -
լոր տա յին օ րենսդ րու թյան տա ռին և ո գուն: Ըստ
այդմ, կա րե լի է խո սել նոր մա տիվ կամ դոկտ -
րի նալ   սկզբունք նե րի այս կամ այն   կերպ գե -
րակշ ռող նշա նա կու թյան մա սին, ին չը, սա կայն,
ի վեր ջո չի բա ցա ռում դրանց դրսևո րու մը միաս -
նու թյան մեջ։ 

Սա, ա ռա ջին հեր թին, ո լոր տա յին օ րենսդ -
րու թյան ո րո շա կի կա տե գո րիա նե րի և ինս տի -
տուտ նե րի նոր մա տի վա յին բո վան դա կու թյան
սահ մա նադ րա կան և մեկ նա բա նա կան հիմ նա -
վո րումն է, սահ մա նադ րա կան նոր կա տե գո -
րիա նե րի և հաս կա ցու թյուն նե րի ներդ րու մը ռու -
սա կան սահ մա նադ րա կա նու թյան տե սու թյան
և պ րակ տի կա յի մեջ: Ակն հայտ է, որ այս տեղ
շատ հստակ դրսևոր վում է նոր մա տի վու թյան և
դա վա նա բա նա կան սահ մա նադ րա կան
սկզբունք նե րի ին տեգ րու մը։ Եր րորդ, նոր մա -
տիվ և դոկտ րի նալ սկզբունք ներն առ կա են օ -
րենսդ րա կան կար գա վոր ման կոնկ րետ ո լորտ -
նե րում սահ մա նադ րա կան բո վան դա կու թյան
բա ցա հայտ ման և հա մա պա տաս խա նա բար, ո -
լոր տա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում սահ -

մա նադ րա կան սկզբունք նե րի «ներ կա յու թյան»
ընդ լայն ման գոր ծըն թա ցում:

Չոր րորդ՝ ո լոր տա յին օ րենսդ րու թյան վրա
սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան նոր -
մա տի վա յին և իրա վա նա բա նա կան ազ դե ցու -
թյան շրջա նակ նե րում ա պա հով վում է ո լոր տա -
յին կար գա վոր ման հա մա պա տաս խան ո լոր -
տում ա ռա ջա ցող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի
սուբ յեկտ նե րի ի րա վա կան (հա տուկ) կար գա -
վի ճա կի սահ մա նադ րա կա նա ցու մը։ Քա ղա քա -
ցի նե րը և ի րա վա բա նա կան ան ձինք, ձեռք բե -
րե լով բաժ նե տոմ սեր և կա տա րե լով ի րենց գույ -
քի տնօ րին ման ակ տը, ձեռք են բե րում նաև ո -
րո շա կի գույ քա յին ի րա վունք ներ բաժ նե տի րա -
կան ըն կե րու թյան նկատ մամբ՝ մաս նակ ցում
շա հույ թի բաշխ մա նը, ստա նում գույ քի մի մա -
սը, ըն կե րու թյան լու ծա րում և այլն։ Հին գե րորդ՝
սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան ի րա -
կա նաց ման ի րա վա սու թյուն նե րի շրջա նակ նե -
րում ազ գա յին ի րա վա կան հա մա կարգ են ներ -
մուծ վում մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րը և
սկզ բունք նե րը, ին չի արդ յուն քում ա վե լա նում է
նաև նոր մա տի վա յին և սահ մա նադ րա կան -
ազ գա յին ի րա վա կան կար գա վոր ման դոկտ րի -
նալ նե րու ժը8:

Ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը նոր մա տիվ
և դոկտ րի նալ   սկզբունք նե րի կենտ րո նաց ված
ար տա ցո լումն են ո րո շում նե րում: Ի վեր ջո, ի -
րա վա կան դիր քո րո շում ներն են, որ մի կող մից
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շում նե րին
տա լիս են ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի ի րա վա կան
(նոր մա տի վա յին և ի րա վա կան) ո րակ ներ, իսկ
մյուս կող մից՝ կան խո րո շում են այս տե սա կի
սահ մա նադ րա կան և իրա վա նա բա նա կան բնույ -
թը և ի րա վա կան աղբ յուր նե րը, ո րոնք եր բեմն
մեզ հա մար ի րա վա կան կյան քի այս նոր երևույ -
թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը ոչ բա վա րար
հաշ վի առ նե լով, դառ նում են դա տա կան   ակ -
տե րի այս տե սա կի ի րա վուն քի աղբ յուր նե րին
օ րի նա կա նու թյան վե րա բեր յալ կաս կած նե րի
պատ ճառ։ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ի -
րա վա կան դիր քո րո շումն ար տա ցո լում է ըն -
դուն ված ո րոշ ման էու թյու նը, նոր մա տիվ-դոկտ -
րի նալ էու թյու նը։ 

Սա կայն ի րա վուն քի աղբ յու րը ոչ թե բուն
ի րա վա կան դիր քո րո շումն է, այլ Սահ մա նադ -
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րա կան դա տա րա նի ո րո շու մը, ո րում այն   ձևա -
կերպ ված է։ Այս հոդ վա ծի հե ղի նա կի հա մար
այս մո տե ցու մը հետևանք էր ա վե լի վաղ աշ -
խա տու թյուն նե րում ներ կա յաց ված սե փա կան
դիր քի ճշգրտման, զար գաց ման: Հար ցե րը, թե
ո՞րն է Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ի րա վա -
կան դիր քո րո շու մը, ինչ պե՞ս կա րե լի է «քա ղել»
դրա նոր մա տիվ-դոկտ րի նալ հա մար ժե քը ՍԴ
ո րո շու մից, ու նեն ոչ միայն տե սա կան, այլև
գործ նա կան նշա նա կու թյուն։ Սահ մա նադ րա -
կան դա տա րա նի ցան կա ցած ո րոշ ման ի րա -
կան ի մաս տի և դրա ի րա վա կան դիր քի բա ցա -
հայ տումն անհ նար է ա ռանց հաշ վի առ նե լու
այն փաս տը, որ ո րո շու մը՝ որ պես ի րա վուն քի
նոր մա տիվ դա վա նա բա նա կան աղբ յուր, սահ -
մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան միաս նա -
կան, ան բա ժա նե լի ակտ է, ո րի ներ քին կա -
ռուց վածքն ու բո վան դա կու թյու նը են թարկ վում
են հա յե ցա կար գա յին-տե սա կան և սահ մա նադ -
րա կան-ի րա վա կան փաս տարկ նե րի և փաս -
տարկ նե րի տրա մա բա նու թյա նը, ո րոնք նշա -
նա կա լի են կոնկ րետ գոր ծի շրջա նակ նե րում
վի ճարկ վող ի րա վա կան նոր մե րի գնա հատ ման
հա մար։ 

Հա մա պա տաս խա նա բար, կա րե լի է ա -
ռանձ նաց նել Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի
ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի հիմ նա կան բնու -
թագ րե րը՝ որ պես Դա տա րա նի ո րո շում նե րի
նոր մա տիվ և դա վա նա բա նա կան սկզբունք նե -
րի խիստ յու րօ րի նակ կրող ներ։ Այս պի սով, ի -
րա վա կան դիր քե րում դրսևոր վում է դրանց հա -
յե ցա կար գա յին բնույ թը, ին չի կա պակ ցու թյամբ
ոչ միայն պա տաս խան է տրվում կոնկ րետ ի -
րա վա կան նոր մի («ա յո»- «ոչ» սկզբուն քի հա -
մա ձայն) սահ մա նադ րա կա նու թյան մա սին, այլև
դոկտ րի նալ9։ Դրա մա կար դա կի, սահ մա նադ -
րա կան և ի րա վա կան ո րո շում նե րի վե րա բեր -
յալ ա ռա ջարկ վող խնդիր ներ են, ո րոնք քննարկ -
վում են Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող -
մից։ Միևնույն ժա մա նակ, պետք է ու շադ րու -
թյուն դարձ նել ի րա վա կան դիր քե րի այն պի սի

հատ կու թյա նը, ինչ պի սին է դրանց օ րի նա կա -
նու թյան պար տա դիր լի նե լը: 

Ի րոք, Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ի -
րա վա կան դիր քո րո շում նե րի ընդ հա նուր զանգ -
վա ծում հնա րա վոր է կա ռու ցել ո րո շա կի հիե -
րար խիկ հա մա կարգ, որ տեղ ա ռաջ նա հեր թու -
թյու նը, ինչ պես նշվեց, պատ կա նում է Սահ մա -
նադ րու թյան մեկ նա բան ման ի րա վա կան դիր -
քո րո շում նե րին։ Ի րա վա կան ու ժի ա ռու մով
դրանք ի րա կա նում Սահ մա նադ րու թյան հետ
նույն մա կար դա կի վրա են։ Ի րա վա կան դիր քո -
րո շում նե րի ի րա վա կան պար տա վո րե ցու մը տա -
րած վում է նաև Սահ մա նադ րա կան դա տա րա -
նի վրա։ Սա կայն դա չի նշա նա կում, որ ի րա -
վա կան դիր քո րո շում նե րը չեն կա րող հստա -
կեց վել10։ 

Պ րակ տի կան ցույց է տա լիս, որ մի շարք
օ րենսդ րա կան դրույթ նե րի սահ մա նադ րա կան
ի մաս տը բա ցա հայ տե լիս ի րա վա կան դիր քե րը
խո րա նում և հարս տա նում են։ Ի րա վա բա նա -
կան դիր քո րո շում նե րի վերջ նա կան և ընդ հան -
րաց նող բնույ թը նույն պես ներ կա յաց նում է
դրանց կարևոր ա ռանձ նա հատ կու թյու նը։ Դրանք
ըն կած են Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո -
րո շում նե րի հիմ քում, թեև ի րենց ծա վա լով ո րո -
շում նե րի (ո րո շում նե րի, վճիռ նե րի) բո վան դա -
կու թյու նը նկա տե լիո րեն ա վե լի լայն է, հա րուստ
և չի սահ մա նա փակ վում միայն դրան ցում ձևա -
կերպ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րով։ Ի -
րա վա կան դիր քո րո շում նե րը ո րո շում են Սահ -
մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շում նե րի ներ -
քին ի մաս տը, կազ մում են դա տա րա նի ըն դուն -
ված ո րոշ ման ի րա վա կան ուղ ղու թյու նը սահ -
մա նադ րա կան վե րա նայ ման կար գով։ Սրա հետ
է կապ ված նաև ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի
գնա հա տո ղա կան, ար ժե քա յին բնույ թը, որ տեղ
ար տա հայտ ված է Սահ մա նադ րա կան դա տա -
րա նի վե րա բեր մուն քը կոնկ րետ ի րա վա կան
նոր մի նկատ մամբ, ո րը հարց ման ա ռար կա է
հանդիսանում։

9 Տե՛ս Толстых В. Л. Формирование системы международного правосудия и ее основные характеристики // Российский
юридический журнал. 2011. № 1. С. 62

10 Տե՛ս Хабриева Т. Я. Конституционные модели и основные этапы конституционного развития // Журнал зарубежного
законодательства и сравнительного правоведения. 2005. № 1. С. 3
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Սուբ յեկ տի մա սին փի լի սո փա յա կան ուս -
մունքն ար դիա կան էր մտա ծո ղու թյան արևմ -
տաեվ րո պա կան հա րա ցույ ցի շրջա նակ նե րում:
Չ նա յած, որ հին հու նա կան միտ քը նույն պես
մշտա պես դի մում էր սուբ յեկ տի թե մա տի կա յին,
սուբ յեկ տի ժա մա նա կա կից փի լի սո փա յա կան հա -
յե ցա կար գը չի հան դի սա նում հին հու նա կան փի -
լի սո փա յու թյան գա ղա փար նե րի օր գա նա կան
զար գա ցում1: Սուբ յեկ տի ժա մա նա կա կից հաս -
կա ցու թյու նը հան դի սա նում է արևմ տաեվ րո պա -
կան գի տա կան մտքի արդ յուն քը: Սուբ յեկ տի
հաս կա ցու թյան ձևա վոր ման գոր ծում ա ռա ջա -
տար դեր է խա ղա ցել արևմ տաեվ րո պա կան կրո -
նա կան փի լի սո փա յու թյու նը: Սուբ յեկ տի ժա մա -
նա կա կից հաս կա ցու թյան ստեղծ ման ժա մա նակ
որ պես ե լա կետ ծա ռա յել է կամ քի ա զա տու թյան
հիմ նախն դի րը: Արևմ տաեվ րո պա կան փի լի սո -
փա յու թյան շրջա նակ նե րում ձևա վոր ված սուբ -
յեկ տի հա յե ցա կար գը թույլ տվեց պատ կե րաց -
նել մար դուն իբրև ա զատ կամ քի ու շա հի կրո -
ղի, իսկ վեր ջին հաշ վով` նաև իբրև մեղ սագր -
ման սուբ յեկ տի: Սուբ յեկ տի հան դեպ այդ պի սի
մո տե ցու մը ի րա վա գի տու թյա նը հնա րա վո րու -
թյուն ըն ձե ռեց ձևա վո րել սուբ յեկ տիվ ի րա վուն -
քի մա սին ուս մունքն ու ի րա վա բա նա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան մա սին հա յե ցա կար գը:

XIX դա րի ի րա վա կան մտքի և ի րա վա գի -
տու թյան մեջ գո յու թյուն ու նե ցած սուբ յեկ տիվ
ի րա վուն քի մա սին ուս մունք նե րը կա րե լի է հա -
մա կար գել հինգ խմբե րով’ կա մա յին տե սու -
թյուն, շա հի տե սու թյուն, կոմ բի նա ցիոն տե սու -
թյուն, հո գե բա նա կան տե սու թյուն, նոր մա տի -
վիս տա կան տե սու թյուն2: Ի րա վա գի տու թյան
մեջ առ կա` սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի բո լոր տե -
սու թյուն նե րի բա ժա նու մը բնա կան-ի րա վա կան
և պո զի տի վիս տա կան տե սու թյուն նե րի, մե թո -
դա բա նո րեն ան հիմն է:

Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի բո լոր տե սու թյուն -
նե րը, ո րոնք գո յու թյուն են ու նե ցել XIX դա րի ի -
րա վա գի տու թյան մեջ (բա ցի նոր մա տի վիս տա -
կա նից) չեն ըմբռ նում օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի`
սուբ յեկ տի վի նկատ մամբ ա ռաջ նա հեր թու թյան
գա ղա փա րը: Ընդ հա կա ռա կը, դիտ վում է միտքն
այն մա սին, որ օբ յեկ տիվ ի րա վուն քը կյանք է
տա լիս սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քին, պե տու թյան
հար կադ րա կան իշ խա նու թյու նը հենց միա նում
է ան հա տի կամ քին: Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի
ծա ռա յո ղա կան դե րը օբ յեկ տի վի հան դեպ լիո -
վին հաս տատ վում է միայն ի րա վուն քի նոր մա -
տի վիս տա կան հա յե ցա կար գով: XIX դա րի ի -
րա վա կան միտ քը ճա նա չում էր միաս նա կան
հաս կա ցու թյուն օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քի հա մար:

XIX դա րի ի րա վա գի տու թյա նը բնո րոշ է,
որ էա պես սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը լցվում է կամ -
քով և (կամ) շա հով: Բա ցա ռու թյուն է կազ մում
միայն նոր մա տի վիս տա կան տե սու թյու նը, ո րը
սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քում տես նում էր օբ յեկ տիվ
ի րա վա կան նոր մի կար գադ րու թյուն նե րի մարմ -
նա վոր ման գոր ծի քը: Կա մա յին տե սու թյան, շա -
հի տե սու թյան, կոմ բի նա ցիոն և հո գե բա նա -
կան տե սու թյուն նե րին բնո րոշ է սուբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քի դուրս բե րու մը ոչ թե օբ յեկ տիվ նոր -
մից, այլ բուն սուբ յեկ տից, նրա կամ քից ու շա -
հից:

Ի րա վուն քի մա սին Ա. Ի. Պետ րա ժից կու
ուս մուն քը հար կա վոր է դի տար կել իբրև սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քի ա ռան ձին հո գե բա նա կան
տե սու թյուն: Սա կայն ի տար բե րու թյուն բո լոր
այլ տե սու թյուն նե րից` ի րա վուն քի հո գե բա նա -
կան հա յե ցա կար գը սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը
հաս կա նում է ար դեն ոչ թե իբրև ի րա վա կան
նյու թի մաս, այլ իբրև դրա միակ մարմ նա վո -
րում: Ուս տի Լ. Ի. Պետ րա ժից կու ուս մուն քի ա -

1 Տե՛ս Ներսեսյանց Վ.Ս. Իրավագիտություն: Երևան,2002:
2 Տե՛ս Ներսեսյանց Վ.Ս. Իրավունքի և պետության տեսություն: Երևան, 2001:

ԳԱՌՆԻԿ ՍԱՖԱՐՅԱՆ ՀԱՅԿ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ 
Իրավ. Գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
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ռանձ նա հատ կու թյունն է սուբ յեկ տիվ և օբ յեկ -
տիվ ի րա վուն քի հստակ սահ ման ված հա րա բե -
րակ ցու թյան բա ցա կա յու թյու նը3:

«Սուբ յեկ տիվ ի րա վունք» կա տե գո րիա յի
զար գաց ման խորհր դա յին փու լին բնո րոշ էին
հետևյալ մո տե ցում նե րըը` 1) սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քը հնա րա վոր վար քագ ծի չափ է` օբ յեկ -
տիվ ի րա վուն քով սահ ման ված շրջա նակ նե րում,
2) սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը երկ րոր դա կան է օբ -
յեկ տի վի հան դեպ և կա տա րում է ծա ռա յո ղա -
կան գոր ծո ղու թյուն: Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի
նախ կի նում գո յու թյուն ու նե ցած տե սու թյուն նե -
րի ողջ բազ մա զա նու թյու նից ճա նա չում է ստա -
ցել նոր մա տի վիս տա կան տե սու թյու նը: Միաս -
նա կան հաս կա ցու թյունն օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ -
տիվ ի րա վուն քի հա մար մերժ վում էր խորհր -
դա յին ի րա վա գի տու թյան կող մից` իբրև մե թո -
դա բա նա կան ա ռու մով չհիմ նա վոր ված: Սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քի էա կան բնու թագ րե րը այժմ
հետևյալն են` ընդ հա նուր առ մամբ դա հա սա -
րա կա կան կամք է և հա սա րա կա կան շահ, մաս -
նա վո րա պես բա րիք, ո րը ձեռք է բեր վում ան -
հա տի կող մից սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի օգ տա -
գործ ման ժա մա նակ: Այդ պի սի մո տեց ման ժա -
մա նակ կամքն ու շա հը չեն կա րող կա տա րել
սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի էու թյան դե րը, ինչ պես
դա պնդում էին սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի ո րոշ
տե սու թյուն նե րը:

Խորհր դա յին ի րա վա գետ նե րի կող մից ա -
ռա ջադր ված «սուբ յեկ տիվ ի րա վունք` օբ յեկ տիվ
ի րա վուն քի կող մից սահ ման ված սահ ման նե -
րում հնա րա վոր վար քագ ծի չափ» և «սուբ յեկ -
տիվ ի րա վունքն ա ծանց յալ է օբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քից» թե զե րը պահ պա նե ցին ի րենց գե րիշ -
խող դիր քը ժա մա նա կա կից ի րա վա գի տու թյան
մեջ4: Ժա մա նա կա կից ի րա վա գի տու թյան կող -
մից ա ռանձ նաց վող սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի
հատ կա նիշ նե րը (պատ կա նե լու թյու նը կամ
չպատ կա նե լու թյու նը սուբ յեկ տին, դրա նից կախ -
վա ծու թյուն կամ կախ ված 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 թյու նը) բխում է մյու սից (կախ վա ծու թյուն),
իսկ ա վե լի ճիշտ` մեկն ու ղեկ ցում է մյու սը:

Այս պի սով, սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի բնու -

թա գիրն իբրև սուբ յեկ տից կախ վա ծի` ի րա վա -
չափ է միայն սուբ յեկ տի կող մից ի րեն օբ յեկ -
տիվ նոր մա յով ա ռա ջարկ վող վար քագ ծի տար -
բե րակ նե րից ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյան ի -
մաս տով: Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի հատ կա նիշ -
նե րը, ո րոնք ա ռանձ նաց վում են ժա մա նա կա -
կից ի րա վա գի տու թյան կող մից` խորհր դա յին
ի րա վա գի տու թյան դիր քե րից, չեն բա ցա հայ -
տում սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի իս կա կան էու թյու -
նը, այլ մատ նան շում են միայն վեր ջի նի գոր ծի -
քա յին դերն օբ յեկ տիվ նոր մի նկատ մամբ, ին -
չը, իր հեր թին, հան դի սա նում է այ սօր գե րիշ -
խող ի րա վուն քի հան դեպ նոր մա տի վիս տա կան
մո տեց ման հետևան քը: Տվ յալ պայ ման նե րում
սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը` ա զա տու թյան, դիս պո -
զի տի վու թյան հատ կա նիշ նե րով օժ տելն ար դա -
րաց ված չէ: Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի նա խա հե -
ղա փո խա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րի և դրա
այ սօր վա ըն կալ ման միջև տար բե րու թյունն էա -
կան ու հա յե ցա կար գա յին է: Ընդ ո րում, խոս քը
գնում է ոչ թե նա խա հե ղա փո խա կան պատ կե -
րա ցում նե րի հա ջոր դա կան զար գաց ման և
խորհր դա յին ի րա վա գի տու թյան մեջ դրանց վե -
րա փոխ ման մա սին, այլ, ա վե լի շուտ հա ջոր -
դա կա նու թյան խա թար ման մա սին:

Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի էու թյու նը վե րա -
նայ վել է պե տու թյան և հա սա րա կու թյան միջև
հա րա բե րակ ցու թյան փո փո խու թյան ազ դե ցու -
թյան ներ քո: Պե տա կան իշ խա նու թյան ու ժե -
ղա ցու մը պայ մա նա վո րել է սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քի օգ տա գոր ծումն իբրև ի րա վա կան վար -
քագ ծի նոր մա վոր ման գծով գոր ծիք: Տվ յալ հան -
գա ման քը հաշ վի առ նել անհ րա ժեշտ է սուբ յեկ -
տիվ ի րա վուն քի սահ ման ման ձևա կերպ ման
ժա մա նակ:

«Սուբ յեկ տիվ ի րա վունք» և «սուբ յեկ տիվ
ի րա վունք ներ» հաս կա ցու թյուն նե րը գտնվում
են տար բեր ի մաս տա յին հար թու թյուն նե րում:
Այն է «սուբ յեկ տիվ ի րա վունք» եզ րույթն ա վե լի
նպա տա կա հար մար է սահ մա նել «օբ յեկ տիվ ի -
րա վունք - սուբ յեկ տիվ ի րա վունք» հա մա կար -
գի շրջա նակ նե րում: «Սուբ յեկ տիվ ի րա վունք -
ներ» հաս կա ցու թյու նը են թադ րում է ի րա վա -
հա րա բե րու թյան սուբ յեկ տի մոտ առ կա հստակ
ի րա վա սու թյուն նե րի լու սա բա նու մը, այն է` տե -

3 Տե՛ս Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПБ, 2000: 
4 Տե՛ս Теория государства и права. М., 1985:
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ղա փո խել ողջ դիս կուր սը «ի րա վա հա րա բե րու -
թյուն», «ի րա վա կան կար գա վոր ման մե խա -
նիզմ» ո լորտ: Դրա նից հե տո, երբ «սուբ յեկ տիվ
ի րա վուն քը» փո խա րին վում է «սուբ յեկ տիվ ի -
րա վունք ներ» կա տե գո րիա յով, ար դեն դժվար է
վի ճար կել, վի ճե լի եզ րույ թը սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քի՝ օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի հան դեպ երկ րոր -
դա կան լի նե լու մա սին:

Անհ րա ժեշտ է հստակ տար բե րա կել սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քի՝ իբրև հա մա տե սա կան կա -
տե գո րիա յի կա ռուց ված քը և սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քի՝ ի րա վուն քի որևէ կա տե գո րիա յի հան -
դեպ կի րառ վող կա ռուց ված քը: Սուբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քի հա մա տե սա կան ե ռան դամ կա ռուց -
ված քը չպետք է փո խա րին վի ի րա վա հա րա բե -
րու թյան սուբ յեկ տի ի րա վա զո րու թյուն նե րի հան -
րա գու մա րով:

Պաշտ պա նու թյան ի րա վունքն անհ րա ժեշտ
է դի տար կել որ պես սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի
լիար ժեք կա ռուց ված քա յին տարր: Տվ յալ ի րա -
վա սու թյու նը, նե րառ ված լի նե լով սուբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քի հա մա տե սա կան կա տե գո րիա յի մեջ,
խորհր դան շում է պաշտ պան վա ծու թյան ո րա -
կը, պե տու թյան մշտա կան պատ րաս տա կա նու -
թյունն օգ տա գոր ծե լու դրա հար կադ րան քի ու -
ժը’ խախտ ված ի րա վուն քի վե րա կանգն ման
հա մար: Հա վակ նու թյան ի րա վուն քը կա յա նում
է հենց պե տա կան հար կադ րան քի ա պա րա տը
գոր ծի դնե լու հնա րա վո րու թյան մեջ: Հա մա տե -
սա կան մո դե լը չի են թադ րում պաշտ պա նու -
թյան ի րա վուն քի հան գե ցու մը ո րո շա կի ի րա -
վա սու թյուն նե րի հա վա քա ծուին՝ թվար կե լով
դրանց թղթակ ցող ի րա վա բա նա կան պար տա -
կա նու թյուն նե րը:

Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը հան դի սա նում է
սո ցիա լա կան ի րա կա նու թյան ար տա ցո լումն ի -
րա վուն քի սուբ յեկ տի ի րա վա գի տակ ցու թյան
մեջ, ո րը թույլ է տա լիս բա ցա հայ տել օբ յեկ տիվ
ի րա վուն քի նոր մի վրա հիմն ված հնա րա վոր
վար քագ ծի չա փը, նպա տակ ու նե նա լով բա վա -
րա րել օ րի նա կան շա հը, որն ար տա հայ տում է
բուն ի րա վա սու ան ձի կող մից ո րո շա կի գոր ծո -
ղու թյուն նե րի կա տար ման հնա րա վո րու թյու նը,
ի րա վա սու ան ձի կող մից պար տա վոր ան ձից ո -
րո շա կի վար քա գիծ պա հան ջե լու հնա րա վո րու -
թյու նը, ինչ պես նաև անհ րա ժեշտ դեպ քե րում
պե տու թյան հար կա դիր ու ժին դի մե լու հնա րա -
վո րու թյու նը:

Տվ յալ սահ մա նու մը են թադ րում է հետևյալ
ի մաս տա յին հիմ նա վո րում.

 «ար տա ցո լում» կա տե գո րիա յի մի ջո ցով
սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի սահ ման ման ժա -
մա նակ շեշ տը դրվում է սուբ յեկ տի մոտ՝
իր սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի մա սին պատ -
կե րա ցում նե րի ձևա վոր ման գոր ծում ի -
րա վա գի տակ ցու թյան ակ տիվ դե րի վրա:
Սո ցիա լա կան ի րա կա նու թյու նը, բեկ վե -
լով սուբ յեկ տի ի րա վա գի տակ ցու թյու նով,
ակ տի վո րեն ներ գոր ծում է «սուբ յեկ տիվ
ի րա վունք» հաս կա ցու թյան ի մաս տա յին
լրաց ման վրա,

 «սուբ յեկ տիվ ի րա վունք» ար տա հայ տոթ -
յունն ի րե նից ներ կա յաց նում է օբ յեկ տիվ
ի րա վուն քի նոր մի վրա հիմն ված՝ հնա -
րա վոր վար քագ ծի չափ հետևա բար
չպետք է մեկ նա բան վի իբրև փաս տարկ
հօ գուտ սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի ա ծանց -
յա լու թյան, երկ րոր դա կա նու թյան’ օբ յեկ -
տի վի նկատ մամբ,

 անհ րա ժեշտ է նաև ի նկա տի ու նե նալ
այն փաս տը, որ սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի
ժա մա նա կա կից տե սու թյան մեջ օգ տա -
գործ վող «շահ» հաս կա ցու թյու նը կա -
տա րում է գոր ծի քա յին դեր և այլևս հան -
դես չի գա լիս իբրև սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քի էա կան լրա ցում,

 ժա մա նա կա կից ի րա վա գի տու թյան կող -
մից ա ռանձ նաց վող՝ սուբ յեկ տիվ

 ի րա վուն քի հատ կա նիշ նե րը (սուբ յեկ տին
պատ կա նե լու թյունն ու սուբ յեկ տից կախ -
վա ծու թյու նը) նույն պես չեն կա րող բա -
ռա ցիո րեն մեկ նա բան վել: Այդ հատ կա -
նիշ նե րը նպա տա կա հար մար չէ դի տար -
կել իբրև միմ յանց հա մար ժեք, քա նի որ
դրան ցից մե կը (պատ կա նե լու թյու նը)
բխում է մյու սից (կախ վա ծու թյուն), ա -
վե լի ճիշտ՝ մեկն ու ղեկ ցում է մյու սին:
Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի բնու թա գի րը՝
իբրև սուբ յեկ տից կախ ված, ի րա վա չափ
է միայն սուբ յեկ տի կող մից ի րեն օբ յեկ -
տիվ նոր մով ա ռա ջարկ վող վար քագ ծի
տար բե րակ նե րից ընտ րու թյան հնա րա -
վո րու թյան ի մաս տով,

 անհ րա ժեշտ է կշռա դատ ված մո տե ցում
սուբ յեկ տիվ և օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի փոխ -
գոր ծու թյան հիմ նախնդ րի, սուբ յեկ տիվ



ի րա վուն քի և ի րա վա բա նա կան պար -
տա կա նու թյան, ո րի ժա մա նակ յու րա -
քանչ յուր կա տե գո րիան կստա նար ճա -
նա չում որ պես ինք նար ժեք:

Գի տա կան ա ռու մով հե ռան կա րա յին է սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քի սահ մա նումն իբրև «անձ -
նա կան ի րա վա կան հզո րու թյան ո լոր տի» կամ
«սուբ յեկ տի ի րա վա կան հզո րու թյան ո լոր տի»:
Այն թույլ է տա լիս նշել ինք նու թյան պա հը,
սուբ յեկ տով ի րա վուն քի լրաց ման փաս տը: Սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քը, ո րը գի տակց ված է իբրև
«անձ նա կան ի րա վա կան հզո րու թյան ո լորտ»,
ի րա վա կան մշա կույ թի հա մա տեքս տում ա ռա -
ջին հեր թին են թադ րում է ոչ թե սուբ յեկ տի
կող մից իր ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի
ակ տիվ ո րո նում և ոչ թե սուբ յեկ տի կող մից
այդ սահ ման նե րի ընդ լայն ման ձգտում, այլ,
ընդ հա կա ռա կը՝ սուբ յեկ տի ինք նա պար տադ -

րում, ի րեն հա սած ի րա վուն քի բե ռի գի տակ -
ցում:

Ի րա վուն քի մա սին սուբ յեկ տի պատ կե րա -
ցում նե րին ներ կա յումս տրվում է երկ րոր դա -
կան դեր՝ սուբ յեկ տիվ տար րե րը, ո րոնք ի րենց
ար տա հայ տու թյունն են գտնում ի րա վա գի տակ -
ցու թյան և սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի մեջ, կամ
դուրս են մղվում ի րա վուն քի ծայ րա մաս, կամ
ընդ հան րա պես դուրս են բեր վում վեր ջի նիս
սահ ման նե րից: Տվ յալ դիր քո րո շու մը չի կա րող
բա վա րար ճա նաչ վել: Ի րա վա գի տակ ցու թյու նը
նպա տա կա հար մար չէ դի տար կել իբրև ար -
տաի րա վա կան երևույթ5: Այն չա փով, ո րով ար -
տա ցո լում է օբ յեկ տիվ նոր մը, այն հան դի սա -
նում է սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի փո խան ցիչ (ծագ -
ման գոր ծոն): Ի րա վա գի տակ ցու թյու նը պետք է
ստեղ ծա գոր ծո րեն ակ տիվ դեր խա ղա սուբ յեկ -
տիվ ի րա վուն քի ըն կալ ման գոր ծում: 

5 Տե՛ս Лившиц Р.З.Теория права. М., 2001.
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Современные взгляды на потребности и
возможности, способы обеспечения государст-
венных интересов и национальной безопасности
обусловливают повышение требований к каче-
ству подготовки сил безопасности, Вооруженных
Сил Республики Армении (далее – ВС РА), спе-
циальных служб. 

Реформирование системы образования на-
шего государства по западным образцам, не-
обходимость чего изначально вызывала сомне-
ния, так как российская образовательная система
и ее прежние успехи были признаны во всем
мире, затрагивает многие направления деятель-
ности, включая систему военного образования
и военной науки. 

Переход на предусмотренную Болонским
соглашением 1999 года двухуровневую систему
подготовки военных кадров, иные реформации
в области образования оказываются разруши-
тельными для высшей военной школы и науки,
ведомственного образования силовых структур.
Следует признать тот факт, что ориентация об-
разования на западные стандарты становится
губительной для армянского образования, в
том числе специализированного и ведомствен-
ного.

В этой связи следует выделить следующие
доводы, касающиеся как характеристики сло-
жившейся системы образования в области юрис-
пруденции, так и направления дальнейшего ее
совершенствования.

Во-первых, что инициаторы начавшихся
реформ системы образования в области юрис-
пруденции не сумели учесть ни особенностей
подготовки специалистов в области юриспру-
денции, ни специфики их правоприменительной
деятельности, ни тенденций развития военно-
правовой науки и ее значения в правовом регу-

лировании общественных отношений в сфере
обороны и безопасности Республики Армении
(далее – РА), правового обеспечения нацио-
нальной безопасности в условиях роста новых
угроз стране. Компетентностный подход, в на-
стоящее время ставший основой образователь-
ной парадигмы образовательных организаций
не только военных вузов, не может быть при-
менен в профессиональной социализации сил
обеспечения национальной безопасности. 

Во-вторых, технократические установки в
образовательной сфере, делающие упор на
формирование исключительно прагматичных
профессиональных навыков, приводят к фор-
мированию у курсантов и слушателей психологии
наемников, что актуализирует проблему надеж-
ности национальной безопасности Республики
Армениию. При реализации идеи реформиро-
вания системы подготовки кадров в военных
образовательных организациях по западным
стандартам не учитываются традиции коллек-
тивизма в сфере военной службы, современные
угрозы национальной безопасности Республики
Армении. 

В условиях декларировавшегося прежним
руководством Министерства обороны РА курса
на формирование нового облика ВС РА актуа-
лизировались проблемы коммерциализации со-
знания военнослужащих, коррупции, законности
и правопорядка в военных организациях. Однако
очевидной проблемой в современных условиях
является нарастающее противоречие между
возрастающими потребностями общества в объ-
ективном научном осмыслении современных
причин коррупции и преступности, реальных
возможностей противодействия им на основе
вносимых научно обоснованных предложений
ученых-криминологов и их ограниченным ис-
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пользованием в законотворческой и правопри-
менительной практике. 

В-третьих, требуют повышения уровня за-
щищенности национальные интересы старны
в связи с наличием как внешних, так и внут-
ренних угроз безопасности: развертывание (на-
ращивание) воинских контингентов иностранных
государств (групп государств) на территориях
стран, сопредельных с Республикой Армения и
ее союзниками, наличие (возникновение) очагов
межнациональной и межконфессиональной на-
пряженности; деятельность международных во-
оруженных радикальных группировок, ино-
странных частных военных компаний в районах,
прилегающих к государственной границе Рес-
публики Армении и границам ее союзников, а
также наличие территориальных противоречий,
рост сепаратизма и экстремизма. 

В-четвертых, вызывают тревогу сокращение
подготовки кадров по юридическим специ-
альностям в военных образовательных органи-
зациях, преподавательского состава, изменение
их статуса. Компетентность, обоснованность и
правомочность ряда решений в сфере реорга-
низации системы военного образования, ранее
принятых высшим военным руководством стра-
ны, вызывает обоснованное сомнение значи-
тельной части военнослужащих. 

Кроме того, актуализируется проблема свер-
тывания специализированной подготовки во-
енных юристов, сокращения военно-юридиче-
ской службы, что снижает возможности право-
вого обеспечения законности и правопорядка
в Вооруженных Силах Армении, других войсках,
воинских формированиях и органах, правовой
защиты прав военнослужащих, осуществления
военного строительства, развития науки военного
права. 

Названные недостатки реформирования
системы образования в области юриспруденции
привели к тому, что состояние законности и
правопорядка в ВС РА, по материалам Военной
прокуратуры РА, свидетельствует о значительном

росте преступлений, совершенных военнослу-
жащими, падении авторитета, морального облика
и противоправном поведении ряда высокопо-
ставленных должностных лиц1. Все это не может
не отражаться на отношении к профессиональ-
ному военному образованию и военной службе
значительной части курсантов, слушателей, пре-
подавателей и командиров. Поэтому ранее пред-
лагавшиеся рядом специалистов подходы к со-
вершенствованию и развитию системы военного
строительства и профессионального военного
образования, по нашему мнению, заслуживали
компетентного обсуждения. 

Одним из направлений деятельности по
преодолению указанных выше недостатков
обеспечения национальной безопасности, в
частности в сфере юридического образования,
на наш взгляд, должно стать включение в дей-
ствующие в РА государственные образователь-
ные стандарты высшего образования по на-
правлению подготовки (специальности) «Юрис-
пруденция» учебных дисциплин «Военное право»
и «Военные проблемы международного права». 

Вторым направлением подобной деятель-
ности должна стать сфера подготовки научно-
педагогических кадров (далее – НПК), в которой
целесообразно уточнить направленность системы
профессионального образования в адъюнктуре,
структуру диссертационных советов и специ-
альности, по которым будут приниматься дис-
сертации к защите. Необходимо сохранить со-
искательство как форму подготовки НПК в ве-
домственных вузах, на базе которых не созданы
диссертационные советы, формировать пре-
имущественно объединенные советы военных
вузов (вузов). Такой подход в сочетании с каче-
ственным научным руководством позволит рас-
считывать на устранение искусственной, но
объективно существующей разобщенности субъ-
ектов научной деятельности (научно-исследо-
вательских организаций и вузов), форм научной
работы (научных исследований и технического
творчества), а также на сокращение дистанции
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1 В 2020 году в воинских частях ВС РА и в частях других войск было зарегистрировано 3016 преступлений, что на
2087 или в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (929 случаев). Об этом на совещании
во главе с генеральным прокурором Армении Артуром Давтяном заявил военный прокурор РА Ваге Арутюнян,
подводя итоги деятельности возглавляемой им структуры. // Официальный сайт Генеральной прокуратуры
Республики Армения. Режим доступа: https://www.prosecutor.am/ru (дата обращения: 20.03.2022).
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между такими по существу неразделимыми
формами творческой деятельности, как научная
работа, подготовка офицерских кадров и вос-
производство военных ученых. Это в свою оче-
редь обеспечит быстрое реагирование на из-
менения актуальности проблематики проводимых
исследований и более полное использование
научного потенциала силовых ведомств, адап-
тацию военного профессионального образования
и военной науки к общегосударственной системе,
а также последующую более глубокую интегра-
цию в масштабах всей военной организации
государства. 

В качестве обоснования подобного изме-
нения образовательных стандартов приведем
следующие аргументы.

Во-первых, военное право, применяемое
органами военного управления, их юридиче-
скими службами, органами военной юстиции,
традиционно рассматривается в трех аспектах:
как комплексная отрасль права, регулирующая
определенную группу общественных отношений;
как наука (сфера знаний в области правоведе-
ния); как специальная учебная дисциплина, свя-
занная с преподаванием военного права. На-
званные разновидности понятия военного права
взаимосвязаны, взаимозависимы и взаимооб-
условлены, но каждое из них имеет собственное
содержание. 

Во-вторых, в РА действует значительное
количество норм в военно-оборонной сфере,
которые объективно невозможно отнести к той
или иной традиционной отрасли права. Военное
право на современном этапе рассматривается
как комплексная отрасль права, в которую
наряду с иерархически выстроенными по вер-
тикали (исходя из критерия юридической силы
правовых актов) нормами военного законода-
тельства, регулирующими вопросы военной
деятельности государства и военно-служебные
отношения, входят нормы, относящиеся к другим
(классическим, т. е. традиционным) отраслям
законодательства – государственному, админи-
стративному, финансовому, жилищному, зе-
мельному, уголовному и другим в части, касаю-
щейся специфических особенностей правоотно-
шений в сфере военной службы, статуса воен-
нослужащих и воинских правоотношений. 

В-третьих, государственная политика в сфе-
ре оптимизации системы военного образования
должна представлять собой регулирующую дея-
тельность государства, осуществляемую им для
достижения конкретных стратегических целей
и решения задач национального или глобального
уровня. Поэтому закрепление ее в соответ-
ствующих нормативных правовых актах является
необходимым условием перехода от пожеланий
и рекомендаций к требованиям, обязательным
для исполнения, и также нуждается в соответ-
ствующем научном обосновании. 

Рассмотрим эти положения подробнее в их
тесной взаимосвязи.

Военное право как специализированная
комплексная отрасль юридической науки ис-
следует теорию и практику правового обес-
печения военной деятельности государства и
его институтов в сфере обороны и безопасности.
Научные исследования, адекватные потребно-
стям теории и практики, являются необходимой
основой военно-юридического образования. 

Военное профессиональное образование
и наука должны органично взаимно дополнять
и развивать друг друга и тем самым активно
способствовать сохранению и дальнейшему
прогрессу военных научных школ. Направлен-
ность военно-правовых исследований в системе
военного образования не может и не должна
ограничиваться только вопросами образования,
а должна распространяться на весь спектр тео-
ретической и прикладной проблематики в рамках
специальностей и учебных дисциплин подготовки
специалистов с выходом на удовлетворение
конкретных потребностей военного строитель-
ства. Интеграция должна предполагать, в том
числе и объединение под единым началом всех
практикуемых в образовательных и исследова-
тельских организациях форм научной работы. 

Сегодня возникают проблемы определения
направлений подготовки военных кадров по
юриспруденции и организации деятельности
диссертационных советов по соответствующей
специальности. Следует заметить, что данная
специальность была выделена в разделение на
группы осуществлено в физико-математических,
технических, сельскохозяйственных, филологи-
ческих и военных науках. В этом классификаторе



в разделе «Военные науки» должна быть выде-
лена специальность «Военное право, военные
проблемы международного права». Таким об-
разом, изначально данная специальность не
входила в такую отрасль науки, как юриспру-
денция. 

Исходя из вышеизложенного, можно отме-
тить, что содержанию специальности присуща
двойственная природа (одновременно юриди-
ческая и военная). Научная специальность «Во-
енное право, военные проблемы международ-
ного права» соответствует области (разделу)
военной науки, занимающейся исследованием
теоретических и практических вопросов право-
вого регулирования общественных отношений
в сфере обороны, военного строительства, про-
блем содержания и системы военного права и
военных аспектов других отраслей Армянского
права, структуры, функций и деятельности ор-
ганов военного управления, военно-юридических
органов, состояния, причин и обоснования ос-
новных направлений профилактики преступле-
ний и иных правонарушений, совершаемых во-
еннослужащими; использования автоматизиро-
ванных систем информационного обеспечения
военных организаций, военно-юридических ор-
ганов, а также проблем военного законодатель-
ства зарубежных государств и военных аспектов
международного права. Нет сомнений, что в
соответствии с ней выстраиваются направления
научных исследований, на нее ориентируется
исследовательская работа кафедр и научных
отделов как основных структурных подразде-
лений научных и образовательных учреждений. 

Значительную роль номенклатура специ-
альностей играет в создании и организации ра-
боты диссертационных советов. Очевидно, что
номенклатура специальностей должна соответ-
ствовать потребностям времени, учитывать реа-
лии, развитие и состояние юридических и смеж-
ных с ними наук. 

Вместе с тем номенклатура специальностей
требует новаторских изменений и дополнений
по включению специальности, с названием ко-
торой необходимо определиться. Варианты на-
именования: военное право, военные проблемы
международного права; правовое обеспечение
государственной безопасности; правовое обес-

печение национальной безопасности; военное
право; право безопасности; военные проблемы
международного права и др. 

Задача для представителей науки военного
права – сделать ее оптимальной как с точки
зрения развития и будущности юридической и
военной науки, так и с позиций подготовки вы-
сококвалифицированных военных специалистов,
эффективной работы диссертационных советов. 

Для достижения указанной цели предпо-
лагается учитывать актуальность научной во-
енно-юридической специальности, ее практи-
ческую востребованность; развитие единой пра-
вовой отрасли или отраслей, составляющих на-
учную специальность, их регулятивных свойств;
содержание данных знаний как научных и нау-
кообразующих, что предполагает отражение в
них наиболее существенных сторон военно-
правовой действительности; знания должны
иметь определенную систему и должны быть
выражены в надлежащей форме (диссертации,
монографии, научные издания). 

Сужение сферы научной деятельности на-
званных учебно-научных учреждений актуали-
зирует потребность сохранения научных школ
исследования правовых проблем обеспечения
обороны и безопасности страны. Многолетняя
история существования «Военное право, воен-
ные проблемы международного права» научной
специальности свидетельствует о ее востребо-
ванности как для юридической, так и для воен-
ной науки, для практики правового обеспечения
военного строительства, безопасности госу-
дарства, для целей нормотворческой и учебно-
методической деятельности. Вместе с тем за
последние годы наметилась объективная тен-
денция к расширению предмета исследований
в области военного права, что обусловлено из-
меняющимися социально-экономическими и по-
литико-правовыми реалиями, реформированием
военной организации государства и возрастанием
в ней роли права, новыми угрозами и вызовами
безопасности личности, общества и государства,
которую отмечают многие представители воен-
но-правовой науки. 

Рассматривая научные аспекты исследуемой
проблематики, следует отметить, что на протя-
жении ряда лет на страницах журналов велась
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научная дискуссия о том, какой должна быть
рассматриваемая специальность. Так, А.А. Тол-
каченко писал, что «…государственные органы,
включая органы обеспечения различных видов
безопасности, рассматривают не узкий круг во-
енно-правовых вопросов, а широкий круг ком-
плексных, смежных проблем правового обес-
печения безопасности страны» [1]. Между тем
актуальные и все расширяющиеся правовые
проблемы безопасности недостаточно пред-
ставлены в действующих научных специально-
стях по юридическому направлению, представ-
ляется актуальным решение вопроса расширения
научной специальности «Военное право, военные
проблемы международного права» за счет
включения в нее социально значимых проблем,
объединенных общим понятием «Право без-
опасности». 

Такое предложение лишь нормативно за-
крепило бы фактически существующее, более
широкое, нежели указано в названии специ-
альности, положение дел в научной специально-
сти «Военное право, военные проблемы меж-
дународного права» и открыло бы новые акту-
альные направления научных исследований в
области военного права в соответствии с со-
временными угрозами и вызовами безопасности,
с которыми приходится сталкиваться не только
воинским формированиям, но и всей военной
организации государства». 

В.Е. Чеканов считает, что название специ-
альности должно соответствовать названию от-
расли права: «…осмысление имеющегося опыта
позволяет сделать вывод о фактическом наличии
в отечественной правовой системе комплексной
отрасли, например российского права – “Право
национальной безопасности Российской Феде-
рации” [2, с. 2-4]. Ее подотраслями и правовыми
институтами могли бы стать соответственно:
“Право военной безопасности”; “Право погра-
ничной безопасности”; “Право экономической
безопасности”; “Право финансовой безопасно-
сти”; “Правовая безопасность” и другие, основу
которых составляют действующие в данной
области нормативные правовые акты и имею-
щиеся научно-учебные наработки». 

Таким образом, эти фрагменты научной
дискуссии не позволяют сформулировать од-

нозначное название научной специальности.
Как обоснованно утверждается в научной лите-
ратуре, суть номенклатуры научных специально-
стей состоит не в том, чтобы максимально и
детальным образом перечислить те или иные
науки и их подотрасли, а скорее в том, чтобы
выделить определенные блоки, направления
научной мысли, которые служат ориентиром,
во-первых, для самих диссертантов, а во-вторых,
для формирования соответствующих диссерта-
ционных советов. 

Военно-правовая наука не может замыкаться
только на узко специфической военной про-
блематике. Она должна включать исследование
правовых аспектов всего круга оборонных во-
просов, которыми ни одна другая отрасль пра-
вовых знаний не занимается. Методологические
и общетеоретические проблемы военного права
неоднократно рассматривались на научных ме-
роприятиях, где определились два концепту-
альных подхода к их решению: разработка во-
енно-правовых проблем в рамках сложившейся
системы отечественных отраслей права либо
на основе признания концепции военного права
как разновидности юридической науки. 

В современной отечественной практике
реализованы оба подхода, т. е. диссертации по
военно-правовой проблематике как ранее, так
и ныне разрабатываются и защищаются и в
рамках известных отраслевых юридических
наук, и по комплексной научной специальности
«Военное право, военные проблемы междуна-
родного права». Вместе с тем включение ука-
занного направления в структуру научных спе-
циальностей, по которым осуществляется под-
готовка и защита диссертаций, является объ-
ективным показателем самостоятельности во-
енного права как полноценной отрасли науки. 

Наука военного права должна быть основой
отрасли и специальности. Потребности практики
актуализируют повышение внимания исследо-
вателей к новым направлениям военно-правовых
исследований. Такими перспективными направ-
лениями становятся, в частности, военно-поли-
цейское, криминологическое и криминалисти-
ческое направления в исследовании проблем
военного права, а также военно-уголовной по-
литики. 



Дальнейшее развитие научных школ в сфе-
ре военного права будет определяться пре-
емственностью образования по военно-юриди-
ческому направлению. Продолжение и интен-
сификация работы по детализации модели со-
временной военно-научной школы в ведом-
ственном вузе представляет собой одну из ак-
туальных задач в области организации научной
деятельности. 

Следствием рассмотренных выше преобра-
зований в сфере юридического образования
может стать повышение эффективности отече-
ственной военно-правовой науки и качества
военного профессионального образования при
более рациональном использовании выделяемых
для их обеспечения бюджетных средств. 

Высказанные суждения не претендуют на
бесспорность и предлагаются для заинтересо-
ванной компетентной дискуссии о роли и месте

специализированной комплексной отрасли во-
енного права в системе Армянского права в
интересах укрепления правового обеспечения
обороны и безопасности страны.
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Մաք սա յին ի րա վա հա րա բե րու թյու նը, լի նե -
լով հան րա յին հա րա բե րու թյուն, բնո րոշ վում է
որ պես այն պի սի հա սա րա կա կան հա րա բե րու -
թյուն, ո րը կազ մում է մաք սա յին գոր ծի հա մա -
պա տաս խան տարր, ընդգրկ վում նրա կա ռուց -
ված քի մեջ և կար գա վոր վում է մաքսաի րա վա -
կան նոր մե րով։ Ցան կա ցած ի րա վա հա րա բե -
րու թյան, այդ թվում մաք սա յի նին, ներ հա տուկ
են ե րեք հիմ նա կան կա ռուց ված քա յին տար -
րեր. ա) մաք սա յին ի րա վուն քի սուբ յեկտ ներ
(մաք սա յին ի րա վա հա րա բե րու թյան մաս նա կից -
ներ), բ) մաք սա յին ի րա վա հա րա բե րու թյան օբ -
յեկտ ներ, գ) այդ ի րա վա հա րա բե րու թյան բո -
վան դա կու թյուն։

ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ Օ -
րենս գիրք) 128-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է՝ ապ -
րանք նե րը և տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րը հայ -
տա րա րագ րե լու ընդ հա նուր պար տա կա նու թյու -
նը: Օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի`
այդ պար տա կա նու թյու նը կրող սուբ յեկտ է հան -
դի սա նում հայ տա րա րա տուն: Հա մա ձայն ՀՀ
մաք սա յին օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա -
սի` որ պես հայ տա րա րա տու կա րող է հան դես
գալ ապ րանք ներ տե ղա փո խող ան ձը կամ
նրա կող մից լիա զոր ված ան ձը1:

Ի րա վա հա րա բե րու թյան սուբ յեկտ նե րին
անդ րա դառ նա լիս հարկ է նկա տել այն փաս -
տը, որ որ պես հայ տա րա րա տու «Մաք սա յին
տա րան ցում մաք սա յին ըն թա ցա կար գով ապ -
րանք նե րի ներկր ման դեպ քում հան դի սա նում է
փո խադ րո ղը։ ԵԱՏՄ մաք սա յին օ րենսգր քի 142-

րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն. «Մաք սա յին տա րան -
ցում մաք սա յին ըն թա ցա կարգն այն պի սի մաք -
սա յին ըն թա ցա կարգ է, ո րի դեպ քում ու ղար -
կող մաք սա յին մարմ նից նշա նակ ման մաք սա -
յին մար մին ապ րանք նե րը փո խադր վում են ա -
ռանց մաք սա տուր քե րի, հար կե րի, հա տուկ, հա -
կագ նակց ման, փոխ հա տուց ման տուր քե րի
վճար ման: «Մաք սա յին տա րան ցում» մաք սա -
յին ըն թա ցա կար գը կի րառ վում է Միու թյան
մաք սա յին տա րած քով, ինչ պես նաև Միու թյան
ան դամ ներ չհան դի սա ցող պե տու թյուն նե րի տա -
րածք նե րով օ տա րերկր յա և Միու թյան ապ րանք -
նե րի փո խադր ման հա մար: Այս մաք սա յին ըն -
թա ցա կար գով ձևա կերպ ված՝ Միու թյան ապ -
րանք նե րը պահ պա նում են Միու թյան ապ րանք -
նե րի կար գա վի ճա կը2: «Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան` «Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միու -
թյան մա սին» 2014 թվա կա նի մա յի սի 29-ի պայ -
մա նագ րին միա նա լու մա սին» 2014 թվա կա նի
հոկ տեմ բե րի 10-ի պայ մա նագ րի 5-րդ հա վել -
վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Եվ րա սիա կան
տնտե սա կան միու թյան ապ րանք նե րը պահ -
պա նում են Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միու -
թյան ապ րանք նե րի կար գա վի ճա կը օ տա րերկր -
յա պե տու թյուն նե րի տա րածք նե րով Միու թյան
մաք սա յին տա րած քից դե պի Միու թյան մաք -
սա յին տա րածք «մաք սա յին տա րան ցում» մաք -
սա յին ըն թա ցա կար գին հա մա պա տաս խան տե -
ղա փոխ ման դեպ քում3: 

ԵԱՏՄ մաք սա յին օ րենսգր քի 83-րդ հոդ -
վա ծը անդ րա դար ձել է այն հան գա ման քին, որ

1 Տե՛ս ՀՀ մաքսային օրենսգիրք ՀՕ-83, ընդունված 06.07.2000, ուժի մեջ է 01.01.2001։ Սկզբնաղբյուր՝ ՀՀՊՏ
2000.08.21/19(117)։ 

2 Տե՛ս ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք, ընդունված 11.04.2017, ուժի մեջ է մտել 01.01.2018, սկզբնաղբյուր՝ ՀՀՊՏ
2018.03.12/17(1375).1։

3 Տե՛ս Պայմանագիր ՀՀ-ի՝ «ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 29-Ի
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՆ ՄԻԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», ընդունված 10.10.2014, ուժի մեջ է մտել 02.01.2015, սկզբնաղբյուր՝ ՀՀՊՏ
2015.01.21/3(1092) Հոդ.54։

ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
«Վեների ԻՄՄՕ» ՍՊ ընկերության իրավաբան
____________________________________________________________________________________________________________

§Ø²øê²ÚÆÜ î²ð²ÜòàôØ¦ Ø²øê²ÚÆÜ ÀÜÂ²ò²Î²ð¶ÆÜ
Ð²Ø²ä²î²êÊ²Ü ²äð²ÜøÜºðÆ öàÊ²¸ðØ²Ü ¸ºäøàôØ

öàÊ²¸ðàÔÆ ºì ²è²øàÔÆ (¾øêäº¸ÆîàðÆ)
ä²ðî²Î²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ



«մաք սա յին տա րան ցում» մաք սա յին ըն թա ցա -
կար գի հայ տագր ման դեպ քում կա րող են հան -
դես գալ փո խադ րո ղը, այդ թվում նաև՝ մաք սա -
յին փո խադ րո ղը, ա ռա քո ղը, ե թե նա Մաք սա -
յին միու թյան ան դամ պե տու թյան անձ է: Միա -
ժա մա նակ հստա կեց րել, որ Օ րենսգր քի 308-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ Միու թյան
ան դամ ներ չհան դի սա ցող պե տու թյուն նե րի տա -
րածք նե րով Միու թյան մաք սա յին տա րած քի մի
մա սից Միու թյան մաք սա յին տա րած քի մեկ այլ
մաս Միու թյան ապ րանք նե րի փո խադր ման
դեպ քում փո խադ րո ղը, ան կախ «մաք սա յին տա -
րան ցում» մաք սա յին ըն թա ցա կար գով ձևա -
կերպ ված ապ րանք նե րի հայ տա րա րա տուն լի -
նե լու հան գա ման քից, պար տա վոր է. ա պա հո -
վել ու ղար կող մաք սա յին մարմ նի կող մից սահ -
ման ված ժամ կե տում ապ րանք ներն ու դրանց
փաս տաթղ թե րը հասց նել ապ րանք նե րի ա ռաք -
ման վայ րը, ա պա հո վել ապ րանք նե րի, մաք սա -
յին կա պա րակ նիք նե րի և կ նիք նե րի, կամ նույ -
նա կա նաց ման այլ մի ջոց նե րի պահ պան վա ծու -
թյու նը: Թույլ չտալ ապ րանք նե րի բեռ նա թա -
փու մը, փո խա բեռ նու մը (վե րա բեռ նու մը) և դրանց
հետ կա տար վող բեռ նա յին այլ գոր ծո ղու թյուն -
նե րի ի րա կա նա ցու մը, ինչ պես նաև այդ ապ -
րանք նե րը փո խադ րող տրանս պոր տա յին մի -
ջոց նե րի փո խա րի նու մը Միու թյան ան դամ ներ
չհան դի սա ցող պե տու թյուն նե րի տա րածք նե -
րում՝ ա ռանց ու ղար կող մաք սա յին մարմ նի
թույլտ վու թյան: 

Միա ժա մա նակ, ԵԱՏՄ մաք սա յին օ րենսգր -
քի 142-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն. «Մաք սա յին
տա րան ցում» մաք սա յին ըն թա ցա կարգն այն -
պի սի մաք սա յին ըն թա ցա կարգ է, ո րի դեպ -
քում ու ղար կող մաք սա յին մարմ նից նշա նակ -
ման մաք սա յին մար մին ապ րանք նե րը փո -
խադր վում են ա ռանց մաք սա տուր քե րի, հար -
կե րի, հա տուկ, հա կագ նակց ման, փոխ հա տուց -
ման տուր քե րի վճար ման: «Մաք սա յին տա րան -
ցում» մաք սա յին ըն թա ցա կար գը կի րառ վում է
Միու թյան մաք սա յին տա րած քով, ինչ պես նաև
Միու թյան ան դամ ներ չհան դի սա ցող պե տու -
թյուն նե րի տա րածք նե րով օ տա րերկր յա և Միու -
թյան ապ րանք նե րի փո խադր ման հա մար: «Մաք -
սա յին տա րան ցում» մաք սա յին ըն թա ցա կար -
գով ձևա կերպ ված՝ Միու թյան ապ րանք նե րը
պահ պա նում են Միու թյան ապ րանք նե րի կար -
գա վի ճա կը:

Ինչ պես նաև հարկ է նշել, որ ԵԱՏՄ մաք -
սա յին օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե -
տով սահ ման ված են այն պար տա վո րու թյուն -
նե րը, ո րոնք փո խադ րողն ու նի «մաք սա յին տա -
րան ցում» մաք սա յին ըն թա ցա կար գով տե ղա -
փոխ վող ապ րանք նե րի նկատ մամբ։ Մաս նա -
վո րա պես, Միու թյան ան դամ ներ չհան դի սա -
ցող պե տու թյուն նե րի տա րածք նե րով Միու թյան
մաք սա յին տա րած քի մի մա սից Միու թյան մաք -
սա յին տա րած քի մեկ այլ մաս Միու թյան ապ -
րանք նե րի փո խադր ման դեպ քում փո խադ րո -
ղը, ան կախ «մաք սա յին տա րան ցում» մաք սա -
յին ըն թա ցա կար գով ձևա կերպ ված ապ րանք -
նե րի հայ տա րա րա տուն լի նե լու հան գա ման քից,
պար տա վոր է. ա պա հո վել ու ղար կող մաք սա -
յին մարմ նի կող մից սահ ման ված ժամ կե տում
ապ րանք ներն ու դրանց փաս տաթղ թե րը հասց -
նել ապ րանք նե րի ա ռաք ման վայ րը, ա պա հո -
վել ապ րանք նե րի, մաք սա յին կա պա րակ նիք -
նե րի և կ նիք նե րի, կամ նույ նա կա նաց ման այլ
մի ջոց նե րի պահ պան վա ծու թյու նը: Թույլ չտալ
ապ րանք նե րի բեռ նա թա փու մը, փո խա բեռ նու -
մը (վե րա բեռ նու մը) և դրանց հետ կա տար վող
բեռ նա յին այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա -
ցու մը, ինչ պես նաև այդ ապ րանք նե րը փո խադ -
րող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի փո խա րի նու -
մը Միու թյան ան դամ ներ չհան դի սա ցող պե -
տու թյուն նե րի տա րածք նե րում՝ ա ռանց ու ղար -
կող մաք սա յին մարմ նի թույլտ վու թյան: 

Միա ժա մա նակ, Եվ րա սիա կան տնտե սա -
կան միու թյան մաք սա յին օ րենսգր քի (այ սու -
հետ՝ Օ րենս գիրք) 148-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի
ի րա գործ ման նպա տակ նե րով, և դրա նով սահ -
ման վում է Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միու -
թյան (այ սու հետ՝ Միու թյուն) մաք սա յին տա -
րած քով «մաք սա յին տա րան ցում» մաք սա յին
ըն թա ցա կար գին հա մա պա տաս խան փո խադր -
վող ապ րանք նե րի բեռ նա թափ ման, փո խա -
բեռն ման (վե րա բեռն ման) և ապ րանք նե րի հետ
կա տար վող այլ բեռ նա յին գոր ծո ղու թյուն նե րի,
ինչ պես նաեւ այդ պի սի ապ րանք նե րը փո խադ -
րող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի փո խա րին -
ման հա մար մաք սա յին մարմ նի թույլտ վու թյու -
նը (այ սու հետ հա մա պա տաս խա նա բար՝ բեռ -
նա յին գոր ծո ղու թյուն ներ, տրանս պոր տա յին մի -
ջոց նե րի փո խա րի նում, թույլտ վու թյուն) ստա -
նա լու կամ բեռ նա յին գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա -
կա նաց ման և (կամ) տրանս պոր տա յին մի ջոց -
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նե րի փո խա րին ման մա սին մաք սա յին մարմ -
նին ծա նու ցե լու հետ կապ ված մաք սա յին գոր -
ծառու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հա ջոր դա կա -
նու թյու նը4։

Անդ րա դառ նա լով Մաք սա յին միու թյան
հանձ նա ժո ղո վի 2010 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի
14-ի թիվ 413 ո րոշ մա նը, հարկ է նշել, որ Եվ րա -
սիա կան տնտե սա կան միու թյան մաք սա յին տա -
րած քից փաս տա ցի ար տա հան ված ապ րանք -
նե րի քա նա կի հաս տա տումն ի րա կա նաց վում է
Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միու թյան մաք սա -
յին տա րած քից ապ րանք նե րի փաս տա ցի մեկն -
ման վայ րում՝ տա րա ծաշր ջա նի մաք սա յին մարմ -
նի հա մա պա տաս խան նշան նե րը դնե լով,.....ո -
րի գոր ծու նեու թյան վայր հա մար վում է Եվ րա -
սիա կան տնտե սա կան միու թյան մաք սա յին տա -
րած քից ապ րանք նե րի փաս տա ցի մեկն ման
վայ րը5։

«Մաք սա յին տա րան ցում» մաք սա յին ըն -
թա ցա կար գով ձևա կերպ ված բո լոր ապ րանք -
նե րը և դրանց առնչ վող փաս տաթղ թե րը ապ -
րանք նե րի ա ռաք ման վայր չհասց նե լու դեպ -
քում փո խադ րո ղը ան կախ հայ տա րա րա տու լի -
նե լու հան գա ման քից կամ հայ տա րա րա տուն
պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում այն ան -
դամ պե տու թյան օ րենսդ րու թյա նը հա մա պա -
տաս խան, ո րի մաք սա յին մար մի նը, «մաք սա -
յին տա րան ցում» մաք սա յին ըն թա ցա կար գին
հա մա պա տաս խան, ի րա կա նաց րել է ապ րանք -
նե րի բաց թո ղու մը, իսկ փո խադր ման ժա մա -
նակ պար տա կա նու թյուն նե րը չկա տա րե լու այլ
դեպ քե րում, պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում
այն ան դամ պե տու թյան օ րենսդ րու թյա նը հա -
մա պա տաս խան, ո րի տա րած քում հայտ նա բեր -
վել է խախ տու մը: (ԵԱՏՄ մաք սա յին օ րենսգ րի
154-րդ հոդ ված)

Նշ ված հար ցի կա պակ ցու թյամբ հարկ է
նշել, որ Եվ րա սիա կան տնտե սա կան հանձ նա -

ժո ղո վի կո լե գիա յի 13.12.2017թ. թիվ 170 ո րոշ -
մամբ, կար գա վոր վում են «Մաք սա յին տա րան -
ցում» մաք սա յին ըն թա ցա կար գի գոր ծո ղու թյան
դա դար ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե -
րը՝ հա մա ձայն ո րի ըն թա ցա կար գի հսկո ղու -
թյու նը ի րա կա նաց նում է ու ղար կող մաք սա յին
մար մի նը։

Հաշ վի առ նե լով նշված ո րո շու մը հատ կան -
շա կան է, որ «մաք սա յին տա րան ցում» մաք -
սա յին ըն թա ցա կար գով ձևա կերպ ված ապ -
րանք նե րի ա ռաք ման վայր չհասց նե լու դեպ -
քում հնա րա վոր մաք սա յին կա նոն նե րի
խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծի վա րույ թը
պետք է հա րուց վի ու ղար կող մաք սա յին մարմ -
նում, իսկ ինչ վե րա բե րում է ի րա վա խախտ -
ման սուբ յեկ տի ընտ րու թյա նը, որևէ կերպ պրակ -
տիա կա յում հնա րա վոր չէ ա պա հո վել միա տե -
սակ մո տե ցում։ 

Մաս նա վո րա պես, ներ կա յումս «մաք սա յին
տա րան ցում» մաք սա յին ըն թա ցա կար գով ՀՀ
ներ մուծ վող բեռ նե րի հայ տա րա րագ րու մը կա -
տար վում է փո խադ րո ղի, մաք սա յին փո խադ -
րո ղի, ա ռա քո ղի կող մից, մինչ դեռ, մեր կար ծի -
քով, փո խադ րո ղին վար չա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան են թար կել փո խադր վող բե ռի ան -
վան ման, նկա րագ րու թյան, գնի, քա նա կի, ապ -
րանք նե րի մաք սա յին ար ժե քի վե րա բեր յալ ոչ
հա վաս տի տե ղե կու թյուն նե րով հայ տագր ման
հա մար, ոչ ի րա վա չափ է, նկա տի ու նե նա լով,
որ վեր ջինս բազ միցս ի րա զեկ ված չի լի նում
ապ րան քի տեխ նի կա կան բնու թագ րի մա սին և
ապ րանք նե րի հայ տա րա րագ րումն ի րա կա նաց -
նում է մա տա կա րար ըն կե րու թյան տրա մադ -
րած բեռ նա ռա քող փաս տաթղ թե րի հի ման վրա
և որ ի րա վա խախտ ման սուբ յեկտ հան դի սա -
ցող վա րոր դը փա թեթ ված քում առ կա ապ րան -
քի ե ղե լու թյու նը չի կա րող պար զել հայ տա րա -
րագ րի լրաց ման ժա մա նակ ան կախ նախ նա -

4 Տե՛ս Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2017 թվականի դեկտեմբերի 13-ի թիվ 170 որոշումը,
պաշտոնական կայքէջ՝ https://www.alta.ru/tamdoc/17kr0170/։ 
ԵՏՀ կոլեգիայի 13.12.2017թ. թիվ 170 որոշմամբ սահմանվում է՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային
տարածքով «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան փոխադրվող ապրանքների
բեռնաթափման, փոխաբեռնման (վերաբեռնման) և ապրանքների հետ կատարվող այլ բեռնային գործողությունների,
ինչպես նաեւ այդպիսի ապրանքները փոխադրող տրանսպորտային միջոցների փոխարինման համար մաքսային
մարմնի թույլտվությունն ստանալու կամ այդ գործառնությունների իրականացման մասին մաքսային մարմնին
ծանուցելու հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացման կարգը։

5 Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 413 որոշում «Մաքսային տարանցման
մաքսային ընթացակարգով Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների տեղաբաշխման պայմանների
մասին», պաշտոնական կայքէջ https://www.alta.ru/tamdoc/10sr0413/ 



կան զննման ի րա վուն քից օգտ վե լու հան գա -
ման քից։

Հարկ է անդ րա դառ նալ նաև այն հան գա -
ման քին, որ հա ճախ գործ նա կան կի րա ռու թյան
ըն թաց քում ու նե նում ենք խնդիր ներ՝ պայ մա -
նա վոր ված փո խադ րո ղի կող մից լրաց ված տա -
րան ցիկ հայ տա րա րագ րում առ կա ապ րանք նե -
րի և վեր ջի նիս կող մից փաս տաթղ թե րով ներ -
կա յաց ված և ի րա կան, փաս տա ցի բե ռի մա սին
տե ղե կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ վեր ջի նիս չի -
մա ցու թյան հար ցում6։ Հա ճա խա կի խնդիր ներ
են ա ռա ջա նում վար չա կան վա րույ թի ի րա կա -
նաց ման արդ յուն քում, քա նի որ վար չա կան վա -
րույ թի ըն թաց քում փո խադ րո ղը/վա րոր դը բա -
նա վոր պար զա բա նում նե րի և/ կամ բա ցատ րու -
թյուն նե րի արդ յուն քում փաս տար կում է, որ մա -
տա կա րար ըն կե րու թյան պա հես տում բեռ նա -
բարձ ման գոր ծըն թա ցին ներ կա չի գտնվել, ապ -
րանք նե րի բար ձու մը կա տար վել է ա ռանց իր
մաս նակ ցու թյան, ո րի հետևան քով չի տե սել թե
ի՞նչ ապ րանք ներ են ավ տո մե քե նա յում տե ղադ -
րել, ինչ պես նաև ՀՀ տե ղա փոխ ված ապ րանք -
նե րի հայ տա րա րագ րու մը կա տար վել է փո խադ -
րո ղին տրա մադր ված փաս տաթղ թե րի հի ման
վրա։

Ել նե լով վե րոգր յա լից անհ րա ժեշտ է մատ -
նան շել, որ «մաք սա յին տա րան ցում» մաք սա -
յին ըն թա ցա կար գով ՀՀ փաս տա ցի տե ղա փոխ -
ված ապ րանք նե րի ի րա կան տվյալ նե րի և բեռ -
նու ղեկ ցող փաս տաթղ թե րում առ կա տե ղե կու -
թյուն նե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը ի րա -
կա նում ա ռա ջա նում է ոչ փո խադ րո ղի մեղ քով։
Օ րի նակ՝ ՀՀ ՊԵԿ ի րա վա բա նա կան վար չու -
թյուն 2019 թվա կա նի ապ րի լի 5-ի «Վար չա կան
գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին» թիվ 61 ո -
րոշ մամբ պարզ վել է, որ 06.03.2019 թվա կա -
նին ՀՀ ՊԵԿ Ա րա րատ յան մաք սա տուն-վար -
չու թյան աշ խա տա կից նե րը «Երևա նի Ու րար -
տու ա/մ մ սի կոմ բի նատ» սահ մա նա փակ պա -
տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան մաք սա յին
հսկո ղու թյան տա րած քում զննու թյան են են -
թար կել «Հույս-մո տոր» ՍՊ ըն կե րու թյան ան -
վամբ Բագ րա տա շե նի մաք սա յին կետ-բաժ նով

10106070/280219/0000004 տա րանց ման հայ -
տա րա րագ րով Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նից
ՀՀ ներ մուծ ված, ապ րանք ներն ու հայտ նա բե -
րել, որ բա ցի հայ տա րա րագր ված ապ րանք նե -
րից առ կա է նաև չհայ տա րա րագր ված 414կգ
բ րուտ տո, 360 կգ նետ տո քա շե րով մե տա ղա -
կան ցու ցա պա հա րան7:

Փաս տի առ թիվ 06.03.2019թ. -ին «Կաս
Տրանս» ՍՊ ըն կե րու թյան վա րորդ Ար մե նակ
Գուր գե նի Սարգս յա նի նկատ մամբ ՀՀ մաք սա -
յին օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-
ին պար բե րու թյան հատ կա նիշ նե րով կազմ վել
է մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր -
յալ ար ձա նագ րու թյուն և ի րա կա նաց վել է վար -
չա կան վա րույթ:

2019 թվա կա նի մար տի 25-ին մաք սա յին
կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ վա րույ -
թին ներ կա յա ցել է Ար մե նակ Գուր գե նի Սարգս -
յա նը և բա ցատ րու թյուն է տվել այն մա սին, որ
հան դիա նում է «Կաս Տրանս» ՍՊ ըն կե րու թյան
վա րորդ։ Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող
«35CR368/02L547» պետ հա մա րա նի շի ավ տո -
մե քե նա յով մեկ նել է Ռու սաս տա նի Դաշ նու -
թյուն։ «ЭКОМ» ըն կե րու թյան (հաս ցե՝ ՌԴ, Մոսկ -
վա ք., Սպար տա կի փող., 19 շենք) կող մից ՀՀ-
ում գոր ծող «Հույս մո տոր» ՍՊ ըն կե րու թյան
ան վամբ մա տա կա րար վող ավ տո յու ղե րը հաս -
ցեա տի րո ջը ա ռա քե լու նպա տա կով։ ՌԴ Օբ -
նինսկ քա ղա քում գտնվող պա հես տա յին տա -
րած քում իր կող մից վար վող ավ տո մե քե նան
բեռն վել է ապ րանք նե րով և ի րեն են տրա մադր -
վել բեռն ու ղեկ ցող փաս տաթղ թե րը: Բեռ նա -
բարձ ման ժա մա նակ ներ կա չի գտնվել, քա նի
որ ըստ ըն կե րու թյան սահ մա նած թույ լատ րե -
լիու թյան նոր մե րի, մուտք գոր ծելն այդ տա -
րածք ար գել վում է, ուս տի կանգ նել է ցան կա -
պա տից հե ռու, իսկ մա տա կա րա րար ըն կե րու -
թյան կող մից կա տար վել է ապ րանք նե րի բար -
ձու մը: Միա ժա մա նակ հայտ նել է, որ ՌԴ մաք -
սա յին տե սու չի կող մից ապ րանք նե րը կա պա -
րակնք վել են բարձ ման տե ղում, իսկ փաս -
տաթղ թե րը տրվել են ի րեն: Իր ի մա ցու թյամբ
բեռ նա տար մե քե նա յում ե ղել են միայն ավ տո -

6 Տե՛ս Макконнелл, К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы, и политика. В 2 т. [Текст] / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю: Пер
с англ. 11-го изд. Т.1.- М.: Республика, 1992.- 339 с

7 Տե՛ս ՀՀ ՊԵԿ իրավաբանական վարչության 2019 թվականի ապրիլի 5-ի «Վարչական գործի վարույթը կարճելու
մասին» թիվ 61 որոշում։ (լրացուցիչ տեղեկատվություն՝ սույն որոշումը տրամադրվել է ՀՀ պետական եկամուտների
կոմիտեի իրավաբանական վարչության կողմից)
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յու ղեր, ո րի արդ յուն քում Բագ րա տա շե նի մաք -
սա յին կե տում լրաց րել է 28.02.2019թ. թիվ
10106070/280219/0000004 տա րանց ման հայ -
տա րա րա գի րը, ո րից հե տո Բագ րա տա շե նի
մաք սա յին կե տում բե ռը մաք սա յին զննման է
են թարկ վել ռենտ գեն սար քա վոր ման մի ջո ցով։
Մաք սա յին զննման արդ յուն քում հայտ նա բեր -
վել է, որ ավ տո մե քե նա յի մեջ առ կա է նաև 414
կգ բ րուտ տո, 360 կգ նետ տո քա շով մե տա ղա -
կան ցու ցա պա հա րան: Ապ րանք նե րի զննու մից
հե տո մե քե նա յի վրա դրվել է «E0140120» հա -
մա րի մաք սա յին ա պա հով ման մի ջո ցը: 

Հայտ նել է նաև, որ մա տա կա րար ըն կե -
րու թյու նը բեռ նել է նաև այդ ապ րան քը, բա ցի
այդ ցու ցա պա հա րա նը բեռն ու ղեկ ցող փաս -
տաթղ թե րում՝ մաս նա վո րա պես 27.02.2019թ.
թիվ 2702/0189 հա շիվ-ապ րան քագ րում, նե րառ -
ված չի ե ղել, ո րի մա սին ինքն ի մա ցել է միայն
«Ու րար տու տեր մի նալ» մաք սա յին պա հես տում
և հա վե լել, որ իր մե ղա վո րու թյու նը բա ցա կա -
յում է մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման մեջ։ 

2019 թվա կա նի ապ րի լի 3-ին մաք սա յին
կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ վա րույ -
թին ներ կա յա ցել է «Հույս մո տոր» ՍՊ ըն կե րու -
թյան լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ Է դուարդ Ա րա մի
Աս լա մազ յա նը, ո րը ներ կա յաց րել է նո տա րա -
կան կար գով վա վե րաց ված 27.03.2019թ. թիվ
12-19 լիա զո րա գի րը։ Է դուարդ Ա րա մի Աս լա -
մազ յա նը բա ցատ րու թյուն է տվել այն մա սին,
որ ըն կե րու թյու նը զբաղ վում է ավ տո յու ղե րի և
ավ տո պա հես տա մա սե րի ներ մուծ մամբ: 2019
թվա կա նի մար տի 6-ին ըն կե րու թյան կող մից
ներ մուծ ված ապ րանք նե րի մեջ ե ղել է նաև մե -
տա ղա կան ցու ցա պա հա րան՝ 414 կգ բ րուտ տո,
360 կգ նետ տո քա շով: ՌԴ-ում գոր ծող մա տա -
կա րար «ЭКОМ» ըն կե րու թյան կող մից ներ կա -
յաց ված նա մակ-պար զա բան մամբ նշվել է, որ
«ROLF» մակ նի շի ապ րանք նե րը ի րենց ըն կե -
րու թյան կող մից սխալ մամբ է ընդգրկ վել հայ -
տա րա րագր ված ապ րանք նե րում: Չ հայ տա րա -
րագր ված ապ րանք նե րը հան դի սա նում են գո -

վազ դա յին ցու ցա փեղ կեր կամ ցու ցա նակ ներ:
Միա ժա մա նակ հայտ նել է, որ վա րոր դի մե ղա -
վո րու թյու նը ապ րանք նե րի չհայ տա րա րագր ման
մեջ բա ցա կա յում է: 

Հիմք ըն դու նե լով վար չա կան վա րույ թի ըն -
թաց քում ներ կա յաց ված պար զա բա նում նե րը և
«Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր -
յալ» ՀՀ օ րենսգր քի 247-րդ հոդ վա ծը8, ՀՀ մաք -
սա յին օ րենսգր քի 206-րդ և 221-րդ հոդ ված նե -
րը՝ վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ
գոր ծի վա րույ թը չի կա րող սկսվել, իսկ սկսվա -
ծը են թա կա է կարճ ման վար չա կան ի րա վա -
խախտ ման դեպ քի կամ կազ մի բա ցա կա յու -
թյան դեպ քում։ Ուս տի, վա րորդ Ար մե նակ Գուր -
գե նի Սարգս յա նի նկատ մամբ սկսված սույն
գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է՝ ի րա վա խախտ ման
կազ մի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռա բա նու թյամբ։

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րո շա րադր յա լը՝
վար չա կան գոր ծի նյու թե րով պարզ վել է, որ
«ЭКОМ» ըն կե րու թյան 27.02.2019թ. թիվ
2702/0189 հա շիվ-ապ րան քագ րով9 «Հույս մո -
տոր» ՍՊ ըն կե րու թյան ան վամբ ու ղարկ ված
ապ րան քի վե րա բեր յալ Բագ րա տա շե նի մաք -
սա յին կետ-բաժ նում 28.02.2019թ. թիվ
10106070/280219/0000004 տա րանց ման հայ -
տա րա րա գի րը10, սա կայն բե ռում ե ղած 414 կգ,
360 կգ մե տա ղա կան ցու ցա պա հա րա նը չի հայ -
տա րա րագր վել, ին չը տե ղի է ու նե ցել ոչ թե
«Կաս Տրանս» ՍՊ ըն կե րու թյան վա րորդ Ար -
մե նակ Գուր գե նի Սարգս յա նի կող մից, այլ մա -
տա կա րար «ЭКОМ» ըն կե րու թյան հա մա պա -
տաս խան աշ խա տակ ցի մեղ քով, այ սինքն՝ Ար -
մե նակ Գուր գե նի Սարգս յա նի ա րար քում բա -
ցա կա յում է մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման
կազ մը, ին չը հիմ նա վոր վում է 28.02.2019թ. թիվ
10106070/280219/0000004 տա րանց ման հայ -
տա րա րագ րով, «ЭКОМ» ըն կե րու թյան կող մից
ներ կա յաց ված 29.03.2019թ. թիվ Т-009 նա -
մակ-պար զա բան մամբ, «Կաս Տրանս» ՍՊ ըն -
կե րու թյան վա րորդ Ար մե նակ Գուր գե նի Սարգս -
յա նի և «Հույս մո տոր» ՍՊ ըն կե րու թյան լիա -

8 Տե՛ս «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգիրք, ընդունված 06.12.1985, ուժի մեջ է մտել
01.06.1986, սկզբնաղբյուր՝ ՀՍՍՀԳՍՏ 1985/23, պաշտոնական կայքէջ՝ file:///C:/Users/P_C/Downloads/73129.pdf 

9 Տե՛ս 27.02.2019թ. թիվ 2702/0189 ՝«ЭКОМ» ընկերության հաշիվ-ապրանքագիր, պաշտնական կայքէջ՝ ԱՐՏԱՔԻՆ
ԱՌԵՎՏՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԵԿ ՊԱՏՈՒՀԱՆ, 
https://trade.gov.am/cas//login?service=https%3A%2F%2Ftrade.gov.am%2Ftrade%2Flogin%2Fcas: 

10 Տե՛ս 28.02.2019թ. թիվ 10106070/280219/0000004 տարանցման հայտարարագիրը, պաշտոնական կայքէջ՝
https://trade.gov.am/trade/home/index:



զոր ներ կա յա ցու ցիչ Է դուարդ Ա րա մի Աս լա մազ -
յա նի բա ցատ րու թյուն նե րով։ 

Վե րո շա րադր յա լի հա մա կար գա յին վեր լու -
ծու թյան և խնդ րի առ կա յու թյու նը վեր հա նե լու
վե րա բեր յալ վերևում ար տա հայ տած դիր քո րո -
շու մը ամ փո փե լու հա մար անդ րա դառ նանք ՀՀ
մաք սա յին օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սի 1-ին պար բե րու թյա նը, հա մա ձայն ո րի՝
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին
սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րի և
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի չհայ տա րա րա -
գրման կամ ոչ ի րենց ան վան մամբ հայ տա րա -
րագր ման կամ հայ տա րա րագր ման ժա մա նակ
ոչ ճշգրիտ տե ղե կու թյուն ներ նշման դեպ քում,
ո րի արդ յուն քում չի ա ռա ջա նում մաք սա յին
վճար նե րի պա կաս հաշ վար կում կամ չհաշ վար -
կում, ինչ պես նաև ոչ սա կագ նա յին կար գա վոր -
ման մի ջոց նե րի չկի րա ռում` հան ցա գոր ծու թյան
հատ կա նիշ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում` ա -
ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` 50 հա -
զար դրա մի չա փով։

Սույն աշ խա տան քում մեր կող մից կա տար -
ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը փաս տում են, որ
«մաք սա յին տա րան ցում» մաք սա յին ըն թա ցա -
կար գով ապ րանք նե րի ներ մուծ ման դեպ քում,
որ պես ի րա վա խախտ ման սուբ յեկտ՝ հայ տա -
րա րա տու պա տաս խա նատ վու թյան է են թարկ -
վում փո խադ րո ղը, մաք սա յին փո խադ րո ղը
կամ ա ռա քո ղը՝ տա րանց ման հայ տա րա րագ -
րի սխալ լրաց ման հա մար, մինչ դեռ պրակ տի -

կան ցույց է տա լիս, որ անհ րա ժեշտ է օ րենսդ -
րա կան հիմք գործ նա կա նում առ կա խնդի րը
լու ծե լու հա մար։ Նշ վա ծը ցույց է տա լիս նաև,
որ օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի արդ յուն -
քում հարց կա րող է ա ռա ջա նալ՝ արդ յո՞ք ի րա -
վա չափ չի լի նի, որ «մաք սա յին տա րան ցում»
մաք սա յին ըն թա ցա կար գով ներ մուծ ված ապ -
րանք նե րի չհայ տա րա րագր ման կամ ոչ ի րենց
ան վան մամբ հայ տա րա րագր ման կամ հայ տա -
րա րագր ման ժա մա նակ ոչ ճշգրիտ տե ղե կու -
թյուն նե րի նշման դեպ քում ի րա վա բա նա կան
ան ձին՝ այ սինքն, այն կազ մա կեր պու թյա նը ո րի
ան վամբ ներ մուծ վում է ո րո շա կի խմբա քա նա -
կով ապ րանք ներ են թարկ վի վար չա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան։ 

Ի վեր ջո հարկ է նշել, որ անդ րա դառ նա լով
ի րա վա չա փու թյան հար ցին, պետք է փաս տել,
որ յու րա քանչ յուր կազ մա կեր պու թյուն նման
կեր պով հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րից
խու սա փե լու մի տում կա րող է ու նե նալ և այդ
պա րա գա յում որ քա նո՞վ է ի րա վա ցի, որ փո -
խադ րո ղին 50000 ՀՀ դրա մի տու գանք նա -
խա տե սե լով, թույ լատ րել ը նե րու թյուն նե րին
հսկա յա կան խմբա քա կով ապ րանք նե րի ներ -
մու ծում կազ մա կեր պել Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյուն։ Հետևա բար` քա նի դեռ չկա օ -
րենսդ րա կան լու ծում, պրակ տի կա յում այս կար -
գա վո րու մը կա րող է բե րել բա ցա սա կան տար -
բեր հետևանք նե րի։
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ԳԵՎՈՐԳ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ
Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտորի խորհրդական,
Եվրասիա միջազգային համալսարանի դասախոս,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԻ ԼԱՏԵՆՏԱՅՆՈւԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդ վա ծը նվիր ված է թրա ֆի քին գի լա տեն տայ նու թյան կան խար գել ման հարցերին: Հոդ վա ծը հիմն -
ված է թրա ֆի քին գի լա տեն տայ նու թյան պատ ճառնե րի և հետևանքնե րի բա ցա հայտ մանն ուղղ ված հե ղի -
նա կի կող մից նախկի նում ի րականաց ված հետազո տու թյան վրա: Այդ հե տա զո տու թյան արդ յունքում բա -
ցահայտ վե ցին թրա ֆիքին գի լա տեն տայ նու թյու նը պայ մա նավո րող գոր ծոննե րը, ինչ պես նաև լա տեն տայ -
նության հետևանք նե րը, և բ նականաբար, անհրա ժեշ տու թյուն է ա ռաջա ցել ներ կա յաց նել թրա ֆի քին գի
լատ նենտայնու թյան կան խար գել մանն ուղղ ված մի ջոց ներ:

Հե ղի նա կի կող մից ա ռա ջարկ վում են թրա ֆի քին գի լա տեն տայ նու թյան կանխարգել ման մի ջոց նե րի
ե րեք խումբ՝ ընդ հա նուր մի ջոց ներ, բնա կան լատենտայնու թյան կանխարգել ման մի ջոց ներ և ար հես տա -
կան լա տեն տայնության կան խար գել ման մի ջոց ներ:

Հոդ վա ծում ա ռա ջարկ վող մի ջո ցա ռում նե րի ի րա գործ ման պա րա գա յում, անշուշտ, հնա րա վոր կլի նի
ա պա հո վել թրա ֆի քին գի լա տեն տայ նու թյան կանխարգելու մը:

Բա նա լի բա ռեր. թրա ֆի քինգ, լա տեն տայ նու թյուն, կան խար գե լում, բնական լա տենտայնու թյան կան -
խար գե լում, ար հես տա կան լա տեն տայնության կան խարգելում:

ГЕВОРГ ИСРАЕЛЯН
Советник ректора Академии юстиции,
преподаватель Международного университета Евразия,
кандидат юридических наук, доцент

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛАТЕНТНОСТИ ТРАФФИКИНГА

Статья посвящена вопросам предупреждения латентности траффи кинга. Данная статья основана на
предыдущем исследовании причин и последствий ла тентности траф фи кинга, в результате которого
автором были выявлены факторы, опреде ляющие латентность траффи кин га, а также последствия
латентности, исходя из чего определяется необходимость пред ло жения мер по предупреждения латент-
ности траф фи кинга.

Автор предлагает три группы мер предупреждения латентности траф фикинга: общие меры, меры
предупреждения естественной латентности и меры предупреждения искусствен ной латентности траффи-
кинга.

В случае реализации мер, предложенных в статье, представится возможным обеспечение предупреждения
латентности траффикинга.

Ключевые слова: траффикинг, латентность, предупреждение естественной латент ности траффи-
кинга, преду преж дение искусственной латентности траф фикинга.

GEVORG ISRAYELYAN
Advisor to the Rector of Academy of Justice,
Lecturer of Eurasia International University,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor

PREVENTION OF THE TRAFFICKING LATENCY ISSUES

Theis article is dedicated to the issues preventing trafficking latency. The article is based on author’s
previous research on the determinantes and consequences of latency to trafficking. As a result of the research,
the factors determining the latency of trafficking, as well as the consequences of latency are arised, and, of
course, the need to propose measures to prevent the latency of trafficking.

The author offers three groups of latency prevention measures: general measures, natural latency
prevention measures and artificial latency prevention measures.

If the measures proposed in the article are implemented, it will certainly be possible to ensure that the
latency of trafficking is prevented.

Keywords: trafficking, latency, prevention of natural latency, prevention of artificial latency.
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ԱՐԹՈՒՐ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ 
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի իրավունքի տեսության և 
սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան,

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՍԱՆԿՑԻԱ
(ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

Հե ղի նա կը քննար կում է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քում (ու ժի մեջ է մտնում
01.07.2022թ.) ամ րագր ված դա տա վա րա կան սանկ ցիա նե րից մե կը՝ դա տա վա րա կան սուբ յեկ տիվ ի րա -
վունք նե րի սահ մա նա փակ ման մի ջո ցը։ 

Հե ղի նա կը ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ ՀՀ քր.դատ. օր.,) 143-րդ հոդ վա -
ծը, ֆոր մալ-դոգ մա տիկ մե թո դա բա նու թյան հի ման վրա, են թար կում է գի տա գործ նա կան վեր լու ծու թյան։
Հոդ վա ծում մեկ նա բան վում են միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու, բա ցարկ հայտ նե լու և մ յուս դա տա վա րա կան
ի րա վունք նե րը չա րա շա հե լու պար բե րա կա նու թյու նը, այդ ի րա վունք նե րը սահ մա նա փա կե լու քա նա կա կան
և ժա մա նա կա յին պայ ման նե րը։

Բանալի բառեր. դա տա վա րա կան սուբ յեկ տիվ ի րա վունք, ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում, հա մա չա -
փու թյուն, ի րա վուն քի չա րա շա հում, միջ նոր դու թյան հա րու ցել, բա ցարկ հայտնել։

АРТУР ГАМБАРЯН
Заведующий кафедрой теории права и конституционного права 
Российско-Армянского (Славянского) Университета, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Республики Армения

ОГРАНИЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА КАК УГОЛОВНАЯ САНКЦИЯ
(НАУЧНЫЕ КОММЕНТАРИИ)

Автор обсуждает одну из новых процессуальных санкций, закрепленных в новом Уголовно-
процессуальном кодексе РА (вступает в силу с 01.07.2022) - меру ограничения процессуальных субъективных
прав.

Автор подвергает статью 143 Уголовно-процессуального кодекса РА (далее-УПК РА) на основе фор-
мально-догматической методологии научно-практическому анализу. В статье комментируется периодичность
злоупотребления правом на подачу ходатайства, на отвод и другими процессуальными правами,
количественные и временные условия ограничения этих прав.

Ключевые слова: процессуальное субъективное право, ограничение права, соразмерность, злоупо-
требление правом, возбуждение ходатайства, отвод.

ARTUR GHAMBARYAN 
Head of the Department of Theory of Law and constitutional law 
Russian-Armenian University, Doctor of Law, Professor,
Honored Lawyer of the Republic of Armenia

RESTRICTION OF THE EXERCISE OF THE RIGHT AS: CRIMINAL SANCTION 
(SCIENTIFIC-PRACTICAL COMMENTS)

The author discusses one of the procedural sanctions stipulated in the new Criminal Procedure Code of
the Republic of Armenia (enters into force on 01.07.2022) - is means of restricting subjective procedural rights.

The author’s Article 143 of the RA Criminal Procedure Code (hereinafter referred to as the RA Criminal
Procedure Code) is subject to scientific-practical analysis on the basis of formal-dogmatic methodology. The
article interprets the periodicity of filing a motion, challenging, abusing other procedural rights, and the
quantitative and temporal conditions for limiting those rights.

Keywords: Subjective procedural right, restriction of right, proportionality, abuse of right, initiation of
mediation, challenge.
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ԳԱՅԱՆԵ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ՀՀ գլխավոր դատախազության միջազգային իրավական 
համագործակցության վարչության դատախազ, 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության ամբիոնի ասպիրանտ

ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
ՀԱՄԵՄԱՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հոդ վա ծը նվիր ված է հանձն ման ինս տի տու տի վե րա բեր յալ հիմ նա կա նում ա ռանձ նաց վող եր կու մո -
դել նե րի՝ ռո մա նա գեր մա նա կան և անգ լո-ա մե րիկ յան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի բա ցա հայտ մա նը, դրանց
տար բե րու թյուն նե րի վեր հան մա նը: Հոդ վա ծում ա ռա վել ման րա մասն քննարկ վում է ռո մա նա գեր մա նա -
կան մո դե լի դեպ քում հիմք հան դի սա ցող ի րա վուն քի ճյու ղե րից, հատ կա պես մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե -
րին: Քն նարկ վում է դրանց դերն ու նշա նա կու թյու նը հանձն ման գոր ծըն թա ցի միա տե սակ կի րա ռու թյունն
ա պա հո վե լու գոր ծում, ինչ պես նաև բա ցա հայտ վում դրանց ազ դե ցու թյունն ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գի
վրա:

Բա նա լի բա ռեր. հանձ նում, ռո մա նա գեր մա նա կան մո դել, անգ լո-ա մե րիկ յան մո դել, կոն վեն ցիա, ի -
րա վուն քի, ճյուղ, սկզբունք և այլն:

ГАЯНЕ МЕЛИКЯН
Прокурор управления международно-правового
сотрудничества Генеральной прокуратуры РА, 
аспирант кафедры уголовно-процессуального права ЕГУ

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ВЫДАЧИ, 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Статья посвящена рассмотрению особенностей двух основных моделей института выдачи: романо-
германской и англо-американской, - а также выявлению их различий. В статье более подробно
рассматриваются отрасли права, лежащие в основе романо-германской модели, в особенности международные
договоры. Анализируется их роль и значение в обеспечении единообразного применения процесса
выдачи, а также раскрывается их влияние на правовую систему РА.

Ключевые слова: выдача, романо-германская модель, англо-американская модель, конвенция,
отрасль права, принцип и др.
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PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF THE EXTRADITION INSTITUTE. 
LEGAL-COMPARATIVE ANALYSIS 

The article is devoted to the consideration of the peculiarities of the two main models of the institute of ex-
tradition: the Romano-Germanic and Anglo-American, as well as to the identification of their differences. The
article examines in more detail the branches of law underlying the Romano-Germanic model, in particular, in-
ternational treaties. Their role and importance in ensuring the uniform application of the extradition process has
been analyzed, and their influence on the legal system of the Republic of Armenia has been revealed.

Keywords: extradition, the Romano-Germanic model, the Anglo-American model, convention, the branch
of law, principle, etc.
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ՄԱՐԻԱՄ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՀՌՀ իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի քրեական իրավունքի և
քրեական դատավարության իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

ԱՌԱՆՁԻՆ ԴԱԺԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄԸ ՎԿԱՅՈՂ ԱՅԼ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԸ 
ՈՐՊԵՍ ՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻՎ ԿՈՂՄԻ ՀԱՏԿԱՆԻՇ

Ինչ պես սպա նութ յան կա տար ման ե ղա նա կը, այն պես էլ հան ցա վո րի կող մից ա ռան ձին դա ժա նութ -
յուն ցու ցա բե րե լը վկա յող այլ հան գա մանք նե րը հան դի սա նում են ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված
սպա նութ յան օբ յեկ տիվ հատ կա նիշ ներ:

Որ պես ա ռան ձին դա ժա նութ յան դրսևո րու մը վկա յող այլ հան գա մանք ներ կա րող են հան դի սա նալ
կյան քից զրկե լու հետ կապ ված այն պի սի գոր ծո ղութ յուն նե րը, ո րոնք, ինք նին, սպա նութ յան կա տար ման ե -
ղա նակ չեն հան դի սա նում: Դ րանք վե րա բե րում են հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման ի րա վի ճա կին և  ի րադ -
րութ յա նը, կա տար ված հան ցա գոր ծութ յան բնույ թին, այ սինքն՝ այն պայ ման նե րի և հան գա մանք նե րի հա -
մակ ցութ յա նը, ո րոնց դեպ քում ըն թա նում, ի րա կա նաց վում է հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քը, հան ցա վոր
ա րար քի օբ յեկ տիվ կող մը: Հետ ևա բար, նման պայ ման նե րում, ա րար քը որ պես ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ
կա տար ված սպա նութ յուն ո րա կե լու հա մար բո լո րո վին էլ պար տա դիր չէ ան ձին կյան քից զրկե լու ա ռան ձին
դա ժան ե ղա նա կը: Ն ման դեպ քե րում ան ձը կա րող է կյան քից զրկվել դա նա կի մեկ հար վա ծով, ատր ճա նա -
կից ար ձա կած մեկ կրա կո ցով կամ ա ռան ձին դա ժա նութ յու նը չվկա յող այլ ե ղա նակ նե րով: Այ սինքն, հան -
ցա գոր ծութ յան կա տար ման ի րա վի ճա կը, մաս նա վո րա պես՝ մեր ձա վո րի ներ կա յութ յամբ կա տար ված սպա -
նութ յու նը, հա ջորդ զո հի ներ կա յութ յամբ կա տար ված սպա նութ յու նը, ինչ պես նաև սպա նութ յու նից ա ռաջ
տու ժո ղին տան ջան քի, խոշ տանգ ման, ա նար գան քի, ծաղ րու ծա նա կի են թար կե լը ևս կա րող է վկա յել հան -
ցա վո րի կող մից տու ժո ղին և (կամ) նրա մեր ձա վո րին ա ռան ձին տա ռա պանք պատ ճա ռե լու և դ րա նում
հան ցա վո րի ու նե ցած դի տա վո րութ յան մա սին: 

Փաս տո րեն այն հան գա մանք նե րը, ո րոնք բնու թագ րում են հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման ի րա վի -
ճա կը և վ կա յում հան ցա գոր ծութ յունն ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ կա տար ված լի նե լու մա սին բա ժան վում են
եր կու մա սի՝ տու ժո ղին վե րա բե րե լի և տու ժո ղի մեր ձա վոր նե րին վե րա բե րե լի հան գա մանք նե րի: Ո րոշ
դեպ քե րում, այն կա րող է վե րա բե րե լի լի նել միա ժա մա նակ թե տու ժո ղին, թե մեր ձա վո րին:

Ի տար բե րութ յուն գրա կա նութ յան մեջ ար տա հայտ ված ո րոշ կար ծիք նե րի, վեր լու ծութ յան արդ յուն -
քում, հարկ է նկա տել, որ տու ժո ղին օգ նութ յուն ցույց տա լու հնա րա վո րութ յու նից մեր ձա վո րի զրկված լի նե -
լը կամ չլի նե լը քննարկ վող հան ցա գոր ծութ յան հատ կա նիշ ներ չեն, հետ ևա բար, տու ժո ղին օգ նութ յուն ցույց
տա լու հնա րա վո րութ յու նից զրկված լի նե լը կամ չլի նե լը, որ պես այդ պի սին դուրս է տա ռա պան քի բնու թագ -
րից, բնույ թից, աս տի ճա նից, դրսևո րու մից, հետ ևա բար և չի կա րող ա րար քի ո րակ ման հար ցում դեր խա -
ղալ: Միա ժա մա նակ չպետք է հա մա ձայ նել այն հե ղի նակ նե րի հետ, ո րոնց կար ծի քով մեր ձա վո րի տա ռա -
պանք նե րը դուրս են գտնվում տու ժո ղին սպա նե լու ա րար քից և  այդ տա ռա պանք նե րը հան դի սա նում են
միայն սպա նութ յա նը ու ղեկ ցող հան գա մանք: 

Հոդ վա ծում զգա լի տեղ է հատ կաց ված նաև ման կա հա սակ նե րի` այդ թվում նաև մեր ձա վոր չհան դի -
սա ցող, ներ կա յութ յամբ կա տար ված սպա նութ յուն նե րի ո րակ ման հիմ նախն դիր նե րին: Վ կա յա կո չե լով նաև
դա տա կան պրակ տի կան գտնում ենք, որ ա ռան ձին դա ժա նութ յու նը պայ մա նա վոր ված է ոչ միայն տու ժո -
ղի ֆի զի կա կան տա ռա պանք պատ ճա ռե լով, այլև՝ հո գե կան տա ռա պան քով: Այ սինքն, դա ժա նութ յու նը իր
մեջ կրում է ինչ պես ֆի զի կա կան, այն պես էլ հո գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռե լու բա ղադ րիչ:

Ն յու թի գի տա կա նութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով վեր լուծ վել է նաև հար ցի վե րա բեր յալ տար բեր
գի տա կան աշ խա տութ յուն նե րում առ կա մո տե ցում նե րը, դա տա կան բարձ րա գույն ատ յա նի ի րա վա կան
դիր քո րո շում նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. սպա նութ յուն, ա ռան ձին դա ժա նութ յուն, խոշ տան գում, տան ջանք, ա նար գանք,
ծաղ րու ծա նակ, տա ռա պանք, սպա նութ յան կա տար ման ի րա վի ճակ, ի րադ րութ յուն, մեր ձա վոր, տու ժո ղին
վե րա բե րե լի հան գա մանք ներ, մեր ձա վո րին վե րա բե րե լի հան գա մանք ներ:
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МАРИАМ БАГДАСАРЯН 
Соискатель кафедры уголовного права и уголовно-процессуального права 
Института права и политики РАУ 

ИНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О ПРОЯВЛЕНИИ ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТИ 
КАК ПРИЗНАК ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ УБИЙСТВА

Как способ совершения убийства, так и другие обстоятельства, свидетельствующие о проявлении особой
жестокости преступным, являются объективными признаками убийства, совершенного с особой жестокостью.

Иными обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении особой жестокости, могут являться
действия, связанные с лишением жизни, которые сами по себе не являются способом совершения
убийства.

Они касаются ситуации и обстановки совершения преступления, характера совершенного преступления,
то есть совокупности условий и обстоятельств, при которых происходит, осуществляется общественно опасное
деяние, объективная сторона преступного деяния. Следовательно, в подобных условиях для квалификации
деяния как убийство, совершенное с особой жестокостью, вовсе не является обязательным особо жестокий
способ. В подобных случаях лицо может лишиться жизни одним ударом ножа, одним выстрелом из пистолета
или другими способами, не свидетельствующими об особой жестокости. То есть, ситуация совершения
преступления, в частности: убийство, совершенное в присутствии близкого, убийство, совершенное в
присутствии следующей жертвы, а также перед убийством подвергание потерпевшего истязаниям, пыткам,
надругательству, издевательствам также может свидетельствовать о причинении преступным причинить
особых страданий потерпевшему и (или) его близкому и о таком намерении преступного.

Фактически обстоятельства, характеризующие обстановку совершения преступления и
свидетельствующие о том, что преступление было совершено с особой жестокостью, делятся на две
части: обстоятельства, относящиеся к потерпевшему, и обстоятельства, относящиеся к близким потерпевшего.
В некоторых случаях это может относиться как к потерпевшему, так и к близким одновременно.

В отличие от некоторых мнений, выраженных в литературе, в результате анаиза, следует отметить,
что лишение или нелишение близкого возможности оказания помощи потерпевшему не являются
признаками рассматриваемого преступления, следовательно, лишение или нелишение возможности
оказания помощи потерпевшему, как таковые вне характеристики, характера, степени, проявления
страдания, следовательно и могут играть роль при квалификации деяния. 

В то же время нельзя соглашаться с теми авторами, по мнению которых страдания близкого выходят
за рамки деяния убийства потерпевшего и эти страдания являются лишь обстоятельством, сопровождающим
убийство.

В статье значительное место также уделено проблемам квалификации убийств, совершенных в
присутствии малолетних, в том числе не являющихся близкими. Сsылаясь также на судебную практику,
считаем, что особая жестокость обусловлена   не только причинением физических страданий потерпевшему,
но и душевными страданиями. То есть, жестокость несет в себе компонент причинения как физических,
так и душевных страданий.

В целях обеспечения научности материала также были проанализированы подходы, имеющиеся в
различных научных работах по данному вопросу, правовые позиции высшей судебной инстанции.

Ключевые слова: убийство, особая жестокость, пытка, истязание, надругательство, издевательство,
страдание, ситуация, обстановка совершения преступления, близкий, обстоятельства, относящиеся к
потерпевшему, обстоятельства, относящиеся к близкому. 

MARIAM BAGHDASARYAN
Applicant for the Department of Criminal Law and Criminal Procedure Law 
of the Institute of Law and Politics of RAU

OTHER CIRCUMSTANCES INDICATING THE MANIFESTATION OF THE PARTICULAR CRUELTY 
AS A FEATURE OF THE OBJECTIVE ASPECT OF THE MURDER

Both the method of committing the murder and other circumstances indicating the manifestation of
particular cruelty by the criminal are objective features of a murder committed with particular cruelty.

Other circumstances indicating the manifestation of a particular cruelty may be such actions related to the
deprivation of life, which, in themselves are not a way of committing murder. They refer to the situation and cir-
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cumstances of committing the crime, the nature of the committed crime, that is, the combination of conditions
and circumstances under which the publicly dangerous act, the objective aspect of the criminal act is carried
out� Therefore, in such conditions, a separate cruel way of depriving a person of life is not necessary at all, in
order to qualify the act as murder committed with particular cruelty. In such cases, a person can be deprived of
life with one stab of a knife, one shot from a pistol, or in other ways that do not manifest particular cruelty. That
is, the situation of the commission of a crime, in particular, the murder committed in the presence of a close
relation, the murder committed in the presence of the next victim, as well as subjecting the victim to torture,
torment, disrespect, ridicule before the murder may also indicate that the criminal caused the victim and (or) his
close relation particular suffering and the criminal’s intent in this.

In fact, the circumstances characterizing the situation of the commission of a crime and testifying to the
commission of a crime with particular cruelty are divided into two parts: the circumstances relating to the victim
and the circumstances relating to the close relations of the victim. In some cases, this may apply to both the
victim and the close relation at the same time.

Unlike some opinions expressed in the literature, as a result of the analysis, it should be noted that the
deprivation or absence of a close relation of the opportunity to help the victim are not characteristics of the
crime under discussion, therefore, being or not being deprived of the opportunity to help the victim, as such, is
beyond the characteristics, nature, degree, and manifestation of the suffering, therefore, it cannot play a role in
the qualification of the act. At the same time, one should not agree with those authors, according to whom the
sufferings of a close relation are outside the act of murdering the victim, and those sufferings are only a
circumstance accompanying the murder.

A significant place in the article is also devoted to the problems of qualification of murders committed in
the presence of children, including non- close relations. Referring also to judicial practice, we believe that
particular cruelty is caused not only by causing physical suffering to the victim, but also by the mental suffering.
That is, cruelty carries a component of causing both physical and mental suffering.

In order to ensure the scientific nature of the material, there have been also analyzed the approaches
existing in various scientific works on this issue, the legal positions of the highest court. 

Keywords: murder, particular cruelty, torture, torment, disrespect, ridicule, suffering, the situation of
committing murder, circumstance, close relation, circumstances relating to the victim, circumstances relating to
the close relation. 
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՆՈՆՆԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարանի քրեական իրավունքի և 
քրեական դատավարության ամբիոնի ասպիրանտ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՏԵՂԸ ՔՐԵԱԿԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Սույն հոդվածի շրջանակներում համագործակցու թյան վերաբերյալ համաձայնագրի համատեքստում
կատարվել է ինչպես արտասահմանյան, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետու թյան քրեադատավարա-
կան օրենսդրու թյան և քրեական իրավունքի նորմերի համակարգային ուսումնասիրու թյուն: Քննարկման
առարկա է դարձել Համաձայնագրի բովանդակու թյունը, դրա կնքմամբ կողմերի համար ծագող պարտա-
վորու թյունների համաձայնագրում ամրագման հարցը, անդրադարձ է կատարվել այս ինստիտուտի քրեա-
դատավարական ձևին և քրեաիրավական բովանդակու թյանը: Վերլուծու թյան ենթարկելով քննարկվող
ինստիտուտի դրական և բացասական կողմերը, բացահայտելով օրենսդրական որոշակի բացեր, առա-
ջարկվել են համապատասխան օրենսդրական փոփոխու թյուններ և լրացումներ: 

Բանալի բառեր. համագործակցու թյուն, վարույթ, գործարք, մեղքի ընդունում, համաձայնագիր, ար-
դարադատու թյուն:
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НОННА МАНУКЯН
Аспирант Российско-Армянский университета
Кафедры уголовного права и уголовно-процессуального права

СУЩНОСТЬ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, А ТАКЖЕ ЕГО МЕСТО 
В УГОЛОВНОМ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В рамках данной статьи проведено системное изучение норм, регулирующих институт досудебного
соглашения о сотрудничестве в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве зарубежных
стран. В статье исследуются проблемы содержания соглашения, рассмотрен вопрос о закреплении в
договоре обязательств, возникающих у сторон при его заключении, обособлены проблемы уголовно-про-
цессуальной принадлежности данного института, а также уголовно-правового характера. Анализируя поло-
жительные и отрицательные стороны исследуемого института, выявляя определенные законодательные
пробелы, в статье вносятся предложения о соответствующих законодательных изменениях и дополнениях.

Ключевые слова: сотрудничество, судебный процесс, сделка о признании вины, соглашение, право-
судие.

NONNA MANUKYAN
Postgraduate student of the Chair of Criminal Law and 
Criminal Procedure of the Armenian-Russian University

THE ESSENCE OF THE PRE-TRIAL COOPERATION AGREEMENT, AS WELL AS ITS PLACE 
IN THE CRIMINAL-CRIMINAL PROCEDURE LEGISLATION

Within the framework of this cooperation agreement, a systematic study of both foreign and criminal
procedure legislation of the Republic of Armenia - norms of criminal law has been carried out. The content of
the Agreement was discussed, the issue of enshrining in the agreement the obligations arising for the parties by
its conclusion, reference was made to the criminal-procedural horse of this institution, the criminal-legal
content. Analyzing the positive and negative aspects of the institute under discussion, revealing certain
legislative gaps, appropriate legislative changes and additions were proposed.

Keywords: cooperation, lawsuit, plea deal, agreement, justice.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
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ԳԱՅԱՆԵ ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ 
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի քաղաքացիական 
Իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, ոստիկանության կապիտան

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում ներ կա յաց վել է ֆրան չա յին գի պայ մա նագ րի էու թյունն ու նշա նա կու թյու նը,
քննարկ վել են գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ար տա հայտ ված կար ծիք ներն ու մո տե ցում նե րը ֆրան չայ -
զին գի պայ մա նագ րի ի րա վա կան կար գա վոր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ, գի տա կա նո -
րեն հիմ նա վոր ված կար ծիք նե րի և մո տե ցում նե րի հա մադր մամբ ներ կա յաց վել են նոր տե սա կան մո տե -
ցում ներ։ Գի տա կան հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում քննարկ վել է նաև ֆրան չայ զին գի դե րը և նշա նա կու թյու նը
գոր ծա րա րա կան գոր ծու նեու թյան ա պա րե զում։ 

Բա նա լի բա ռեր. Ֆ րան չայ զին գի պայ մա նա գիր, մտա վոր սե փա կա նու թյուն, արդ յու նա բե րու թյան
ճյուղ, գոր ծա րա րա կան գոր ծու նեու թյուն,ար տադ րանք, ծա ռա յու թյու ն։ 
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ГАЯНЕ МАРУКЯН 
доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса 
Академии образовательного комплекса полиции Республики Армения
кандидат юридических наук, доцент, капитан полиции

СУЩНОСТЬ ДОГОВОРА ФРАНЧАЙЗИНГА

В статье представлены сущность и значение договора франчайзинга, рассмотрены мнения и
подходы, высказанные в научной литературе об особенностях правового регулирования договора фран-
чайзинга, представлены новые теоретические подходы путем объединения научно обоснованных мнений
и подходов. В рамках научной статьи обсуждались также роль франчайзинга и его значение в сфере биз-
неса.

Ключевые слова: Договор франчайзинга, интеллектуальная собственность, промышленность,
бизнес, продукция, услуги.

GAYANE MARUKYAN
PhD in legal science, associate lecturer professor
Police educational complex of RA Police academy, Associate lecturer professor 
of Chair of civil law and civil procedure, Police Captain 

THE NATURE OF THE FRANCHISE AGREEMENT

The article presented the essence and significance of the contract of franchise. Around the article opinions
and approaches expressed in the scientific literature on the peculiarities of the legal regulation of the contract
are being discussed, and as a result of it new theoretical approaches by combining scientifically based opinions
and approaches are presented. The role of the franchise contract and its importance in the field of business are
also discussed within the framework of the scientific article. 

Keywords: Franchise agreement, intellectual property, industry, business, products, services.
_______________________________________________________________________________________________
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ՆՈՐԻԿ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

Հոդվածը նվիրված է սահմանադրության կառուցվածքին և դրա զարգացման միտումների հետ
կապված հեռանկարներին։ Ներկայացվում են սահմանադրության կառուցվածքին, բովանդակությանը,
հիմնական տարրերին վերաբերվող վերլուծական և արդիական մոտեցումներ։

Հոդվածի նպատակն է վերլուծել սահմանադրության հիմնարար սկզբունքները և ժամանակակից
սահմանադրությանը բնորոշող կառուցվածքային փոփոխությունները:

Ուսումնասիրվել է սահմանադրության արտաքին և ներքին կառուցվածքը, գլուխների և հոդվածների
տրամաբանական հաջորդականության համար նշանակություն ունեցող հիմնահարցերը։ Համեմատական
հետազոտություն է կատարվել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների սահմանադրությունների միջև։ Կարևոր
է նշել, որ ՀՀ Սահմանադրությունը իր կառուցվածքով և բովանդակությամբ համապատասխանում է
ժամանակակից սահմանադրականության դրույթներին և պահանջներին։

Բանալի բառեր. սահմանադրություն, կառուցվածքային տարրեր, սահմանադրականություն, հոդվածներ
և գլուխներ, նախաբան, անցումային դրույթներ, կոնսոլիդացված, չկոնսոլիդացված և կոմբինացված
սահմանադրություններ: 
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НОРИК ШАХНАЗАРЯН
Соискатель Института философии, 
права и социологии НАН РА

СТРУКТУРА КОНСТИТУЦИИ

Статья посвящена структуре конституции и перспективам, связанным с тенденциями ее развития.
Представляются аналитические и актуальные подходы, касающиеся структуры, содержания, основных
элементов конституции.

Цель статьи - проанализировать основополагающие принципы конституции и структурные изменения,
характеризующие современную конституцию.

Изучена внешняя и внутренняя структура конституции, проблемы, имеющие значение для логической
последовательности глав и статей. Было проведено сравнительное исследование конституций РА и
зарубежных стран. Важно отметить, что Конституция РА по своей структуре и содержанию соответствует
положениям и требованиям современного конституционализма.

Ключевые слова: конституция, структурные элементы, конституционализм, статьи и главы,
предисловие, переходные положения, консолидированная, неконсолидированная и комбинированная кон-
ституции.

NORIK SHAHNAZARYAN
Applicant of the Institute of Philosophy, Law and Sociology 
of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia

THE STRUCTURE OF THE CONSTITUTION

The article is devoted to the structure of the constitution and the prospects associated with the trends of its
development. There are presented analytical and topical approaches concerning the structure, content, and
basic elements of constitution.

The purpose of the article is to analyze the basic principles of the constitution and structural changes that
characterize the modern constitution.

There have been studied the external and internal structure of the constitution, the fundamental issues of
significant importance for the logical sequence of chapters and articles. There has been conducted a comparative
study of the constitutions of the RA and foreign countries. It is important to note that the Constitution of the RA
complies with the provisions and requirements of modern constitutionalism by its structure and content.

Keywords: constitution, structural elements, constitutionalism, articles and chapters, preface, transitional
provisions, consolidated, unconsolidated and combined constitutions.
_______________________________________________________________________________________________
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ՆՈՐԱՅՐ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի 
և իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ ԴՈԿՏՐԻՆԱԼ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

Ար դա րա դա տու թյան գի տա կան դոկտ րի նը ձևա վոր վել է 18-19-րդ դա րե րում, և ան ցել զար գաց ման
շատ եր կար պատ մու թյուն։

Գո յու թյուն ու նե ցող դոկտ րին նե րի բազ մա զա նու թյան մեջ, յու րա քանչ յու րը յու րո վի ար տա ցո լում է
նոր մա տիվ-դոկտ րի նա յին սկզբունք նե րը սահ մա նադ րա կան նոր մե րի, սկզբունք նե րի և ար ժեք նե րի ներ -
թա փանց ման գոր ծըն թա ցում ո լոր տա յին օ րենսդ րու թյան տա ռին և ո գուն: Ըստ այդմ, կա րե լի է խո սել նոր -
մա տիվ կամ դոկտ րի նալ   սկզբունք նե րի այս կամ այն   կերպ գե րակշ ռող նշա նա կու թյան մա սին, ին չը, սա -
կայն, ի վեր ջո չի բա ցա ռում դրանց դրսևո րու մը միաս նու թյան մեջ։ 

Բա նա լի բա ռեր. Ար դա րա դա տու թյան դոկտ րին, դոկտ րի նալ հիմ նա վո րում, սահ մա նադ րա կան ար -
դա րա դա տու թյուն, քվա զիօ րենսդ րու թյուն, սահ մա նադ րա կան ար ժեք նե րի հա վա սա րակշ ռու թյուն:
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НОРАЙР СТЕПАНЯН 
Аспирант института Философии, социологии и права НАН РА

ДОКТРИНАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИДЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Научное учение о справедливости сформировалось в 18-19 веках и имеет очень длительную историю
развития.

В многообразии существующих учений каждая отражает нормативно-доктринальные начала в духе
конституционных норм, принципов, букву отраслевого законодательства в процессе проникновения
ценностей. Соответственно, можно говорить о преобладающем значении нормативных или доктринальных
принципов в той или иной мере, что, однако, не исключает их проявления в единстве.

Ключевые слова: Доктрина справедливости, доктринальное обоснование, конституционное правосудие,
квазизаконодательство, баланс конституционных ценностей.

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

DOCTRINAL ESTABLISHMENT IDEAS ACTIVITIES

The scientific doctrine of justice was formed in the 18-19 centuries and has a very long history of develop-
ment.

In the variety of existing teachings, each reflects the normative and doctrinal principles in the spirit of con-
stitutional norms, principles, the letter of sectoral legislation in the process of penetration of values. Accordingly,
one can speak of the predominant significance of normative or doctrinal principles to one degree or another,
which, however, does not exclude their manifestation in unity.

Keywords: Doctrine of justice, doctrinal justification, constitutional justice, quasi-legislative, balance of
constituent centers.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԳԱՌՆԻԿ ՍԱՖԱՐՅԱՆ ՀԱՅԿ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ  
Իրավ.գիտ. դոկ. պրոֆեսոր ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և

իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ՕԲՅԵԿՏԻՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԵՎ
ԴՐԱՆՑ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կը հան գա մա նո րեն քննար կում է ի րա վուն քի ըն կա լու մը օբ յեկ տիվ և սուբ -
յեկ տիվ ա ռու մով, ինչ պես նաև լու սա բա նում է դրանց փոխ հա րա բե րակ ցու թյան հետ կապ ված հար ցե րը:

Բա նա լի բա ռեր. ի րա վունք, օբ յեկ տիվ ի րա վունք, սուբ յեկ տիվ ի րա վունք, ի րա վաըն կա լում, ի րա վա -
հաս կա ցու թյուն, ի րա վա կան հա մա կարգ:

ГАРНИК САФАРЯН АЙК ШАХБАЗЯН
Доктор юридических наук, профессор Соискатель Института философии, 

права и социологии НАН РА

К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИЕ ОБЪЕКТИВНОГО И СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА 
И ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

В данной статье автор обстоятельно рассматривает вопросы восприятия объективного и субъективного
права, а также освещает проблемы их взаимоотношения.

Ключевые слова: право, объективное право, субъективное право, правовосприятие, правопонимание,
правовой порядок.
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GARNIK SAFARYAN HAYK SHAHBAZYAN 
Doctor of Legal Sciences, Professor Applicant of the Institute of Philosophy, Law and Sociology 

of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia

ON THE PERCEPTION OF OBJECTIVE LAW AND SUBJECTIVE LAW AND THEIR INTERRELATIONS

In this article, the author discusses in detail the perception of law in objective and subjective aspects, as
well as covers the issues related to their interrelation.

Keywords: law, objective law, subjective law, legal perception, legal understanding, legal system.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐՍԵՆ ՔԱՂՔՑՅԱՆ
ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ ՎԿՎ ԿԲ
իրավաբանական բաժանմունքի պետ փոխգնդապետ

ՌԱԶՄԱԿԱՆ (ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ) ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Հոդվածում քննարկվում է պետական   համակարգի բարելավմանն ուղղված հարցերի համալիրը՝ նե-
րառյալ դրա բաղադրիչը կազմող այն հարցերը, որոնք վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետու թյան
քաղաքացիների կողմից զինվորական ծառայու թյուն անցնելը (պետու թյան ռազմական կազմակերպու -
թյունը)։ 

Դիտարկվում է նաև զինված ուժերի և պետու թյան ռազմական կազմակերպու թյան այլ բաղադրիչնե-
րի բարեփոխման առաջնահերթ խնդիրը` ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին ռազմական սպառնալիք-
ները տեղայնացնելու և չեզոքացնելու նպատակով:

Հիմք ընդունելով համեմատական   իրավական վերլուծու թյան արդյունքները` հեղինակը հիմնավոր-
ված կասկածի տակ է դնում արևմտյան տարբերակով իրականացվող պետական   բարեփոխումների հա-
ջողու թյունը, այդ թվում` ռազմական կրթու թյան և գիտու թյան համակարգերը:

Հեղինակը գալիս է այն եզրահանգման, որ կրթու թյան ոլորտում տեխնոկրթական   դրվածքը նվա-
զեցնում է ազգային անվտանգու թյան հուսալիու թյունը, ապակառուցողական ազդեցու թյուն է ունենում
հայկական կրթու թյան վրա, ձևավորում է պրագմատիկ հմտու թյուններ, հաշվի չեն առնում իրավագիտու -
թյան ոլորտում մասնագետների պատրաստման առանձնահատկու թյունները, չի աջակցում զինվորական
ծառայու թյան ոլորտում հավաքականու թյան ավանդույթներին։

Հեղինակի առաջարկներն են` ռազմական կրթու թյան և գիտու թյան ինտեգրում, «Իրավագիտու -
թյուն» մասնագիտու թյամբ առարկաներում բարձրագույն կրթու թյան պետական   կրթական չափանիշնե-
րին համապատասխան «Ռազմական իրավունք» և «Միջազգային ռազմական իրավունքի խնդիրներ» ա-
ռարկաների ներդրում, մասնագիտական   կրթու թյան համակարգի ուղղվածու թյան հստակեցում, մասնա-
գիտական ատենախոսական խորհուրդների համակարգի մշակում, որոնց հիման վրա ատենախոսու -
թյունները կթույլատրվեն պաշտպանու թյան, ռազմական իրավունքի և ռազմական քրեական քաղաքակա-
նու թյան ուսումնասիրու թյան հեռանկարային ուղղու թյունները պետք է դառնան, մասնավորապես, ռազ-
մական ոստիկանու թյան, կրիմինալոգիական և կրիմինալիստական ուղղու թյունները:

Բանալի բառեր. պետական   մեխանիզմ, զինվորական ծառայու թյուն, ռազմական իրավունք, ռազ-
մական սպառնալիքներ, զինված ուժեր:
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АРСЕН КАХКЦЯН 
Начальник юридического отделения ОО АОУ 
генерального штаба Вооруженных Сил РА, подполковник 

ТЕОРИЯ ВОЕННОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ

В статье рассматривается комплекс вопросов, направленных на совершенствование государственного
механизма, в том числе той его части, в которой гражданами Республики Армения исполняется военная
служба, – военной организации государства. Также рассматривается первостепенная задача по реформи-
рованию Вооруженных Сил и других составных частей военной организации государства для решения со-
временных задач по локализации и нейтрализации как внешних, так и внутренних военных угроз.

На основе результатов сравнительно-правового анализа автор подвергает обоснованному сомнению
успех реформирования государства по западным образцам, в том числе системы военного образования и
военной науки.

Автор приходит к следующим выводам о том, что технократические установки в образовании:
снижают надежность национальной безопасности; оказывают губительное воздействие на армянское об-
разование; формируют прагматические навыки; не учитывают особенности подготовки специалистов в
области юриспруденции; не поддерживают традиции коллективизма в сфере военной службы.

Предложения автора: интеграция военного образования и науки; внедрение в государственные обра-
зовательные стандарты высшего образования по направлению подготовки (специальности) «Юриспруденция»
учебных дисциплин «Военное право» и «Военные проблемы международного права»; уточнение направ-
ленности системы профессионального образования в адъюнктуре, структуры диссертационных советов и
специальностей, по которым будут приниматься диссертации к защите; перспективными направлениями
становятся, в частности, военно-полицейское, криминологическое и криминалистическое направления в
исследовании проблем военного права, а также военно-уголовной политики.

Ключевые слова: государственный механизм, военная служба, военное право, военные угрозы, во-
оруженные силы

ARSEN KAKHKTSYAN
Head of the legal department of the OD AC
General Staff of Republic of Armenia, Lieutenant Colonel 

THEORY OF MILITARY LAW IN THE EDUCATION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

The article deals with a set of issues aimed at improving the state mechanism, including the part of it in
which the citizens of the Republic of Armenia perform military service – the military organization of the state. It
also considers the primary task of reforming the Armed Forces and other components of the military
organization of the state to solve modern problems of localization and neutralization of both external and
internal military threats.

Based on the results of a comparative legal analysis, the author reasonably questions the success of
reforming the state according to Western models, including the system of military education and military sci-
ence.

The author comes to the following conclusions that technocratic attitudes in education: they reduce the
reliability of national security; have a detrimental effect on Armenian education; form pragmatic skills; do not
take into account the specifics of training specialists in the field of jurisprudence; do not support the traditions
of collectivism in the field of military service.

Author’s suggestions: integration of military education and science; introduction into state educational
standards of higher education in the field of training (specialty) “Jurisprudence” of the academic disciplines
“Military law” and “Military problems of international law”; clarification of the orientation of the system of
vocational education in the adjunct, the structure of dissertation councils and specialties for which dissertations
will be accepted for defense; promising areas are, in particular, military-police, criminological and criminalistic
directions in the study of problems of military law, as well as military-criminal policy.

Keywords: state machinery, military service, military law, military threats, military forces
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ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
«Վեների ԻՄՄՕ» ՍՊ ընկերության իրավաբան

«ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱՆՑՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ
ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՓՈԽԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ԱՌԱՔՈՂԻ (ԷՔՍՊԵԴԻՏՈՐԻ)

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան մաք սա յին օ րենսգր քի ու ժի մեջ մտնե լով փոխ վել է մաք սա յին
ո լոր տում հա րա բե րութ յուն նե րի ի րա վա կան կար գա վոր ման կար գը, այդ թվում՝ «մաք սա յին տա րան ցում»
մաք սա յին ըն թա ցա կար գի կար գա վո րու մը։ Մաք սա յին տա րանց ման մաք սա յին ըն թա ցա կար գը մաք սա -
յին ըն թա ցա կարգ է, ո րի հա մա ձայն ապ րանք նե րը փո խադր վում (փո խադր վում են) մեկն ման մաք սատ -
նից մինչև նշա նակ ման մաք սա կետ՝ ա ռանց մաք սա տուր քե րի, հար կե րի, հա տուկ, հա կա դեմ փին գա յին,
փոխ հա տուց ման տուր քե րի, են թա կա. ապ րանք նե րը սույն մաք սա յին ըն թա ցա կար գի մեջ դնե լու պայ ման -
նե րին։

Հոդ վա ծում քննարկ վում են մաք սա յին տա րանց ման մաք սա յին ըն թա ցա կար գին հա մա պա տաս խան
ապ րանք նե րի փո խադր ման (փո խադր ման) փո խադ րո ղի պար տա վո րութ յուն նե րը: Ե թե    Միութ յան երկ րից
ծա գող ապ րանք նե րը տե ղա փոխ վում են, ա պա դրանք պահ պա նում են Միութ յան ապ րանք նե րի կար գա -
վի ճա կը, բա ցա ռութ յամբ օ րենսգր քի 307-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տում նշված դեպ քի և ԵՏՀ-ով սահ ման ված
այլ դեպ քե րի: Այս պի սով, այն դեպ քում, երբ բեռ նա թա փում, վե րա բեռ նում (փո խադ րում) և  այլ բեռ նա փո -
խադ րում ներ են ի րա կա նաց վել Միութ յան մաք սա յին տա րած քի մի մա սից Միութ յան մաք սա յին տա րած քի
մյուս մաս տե ղա փոխ վող (փո խադր ված) ապ րանք նե րի հետ. միութ յան ան դամ չհան դի սա ցող պե տութ -
յուն նե րի տա րածք ներ և (կամ) ծո վա յին ճա նա պար հով, և Միութ յան այդ պի սի ապ րանք ներ տե ղա փո խող
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի փո խա րի նումն ի րա կա նաց վել է միութ յան ան դամ չհան դի սա ցող պե տութ -
յուն նե րի տա րածք նե րում, այս դեպ քում՝ մեկն ման մաք սա յին մարմ նի թույլտ վութ յու նը, տրանս պոր տա յին
մի ջոց նե րի բեռ նա տար տա րածք նե րի (բաժ նե տոմ սե րի) վրա դրված մաք սա յին կնիք նե րի և կ նիք նե րի հա -
նու մը կամ փո խադ րա մի ջոց նե րի (ա ռաք ման) և  առևտ րա յին փաս տաթղ թե րի փո խա րի նու մը:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ե թե այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը կա տար վել են ա ռանց մաք սա յին մարմ նի թույլտ վութ -
յան, և տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի բեռ նա տար տա րածք նե րի (կու պե նե րի) վրա դրված մաք սա յին կնիք -
ներն ու կնիք նե րը կո րել են, կամ ե ղել է փո խադր ման (փո խադր ման) և  առևտ րա յին փաս տաթղ թե րի փո -
խա րի նում, ա պա տե ղադր ված ապ րանք նե րը. Մաք սա յին տա րանց ման մաք սա յին ըն թա ցա կար գով ապ -
րանք նե րը կորց նում են Միու թյան կար գա վի ճա կը և Միութ յան մաք սա յին տա րածք ներ մուծ վե լիս հա մար -
վում են օ տա րերկր յա ապ րանք ներ։

Բա ցա ռութ յուն կլի նի, ե թե գոր ծարք նե րը կա տար վում են Միութ յան ան դամ չհան դի սա ցող պե տութ -
յուն նե րի պե տա կան   մար մին նե րի խնդրան քով, ին չը հաս տատ վում է այդ պե տա կան   մար մին նե րի կող մից
օգ տա գործ վող փաս տաթղ թե րով կամ նույ նա կա նաց ման մի ջոց նե րով:

Մաք սա յին տա րանց ման մաք սա յին ըն թա ցա կար գի գոր ծո ղութ յունն ա վար տե լու հա մար փո խադ րո -
ղը կամ, ե թե դա նա խա տես ված է մաք սա յին կար գա վոր ման մա սին ան դամ պե տութ յուն նե րի օ րենսդ րութ -
յամբ, մաք սա յին տա րանց ման մաք սա յին ըն թա ցա կար գում գտնվող ապ րանք նե րի հայ տա րա րա տո ւրը
պար տա վոր է ներ կա յաց նել. նշա նակ ման մաք սա յին մարմ նին տա րանց ման հայ տա րա րա գիր, ինչ պես
նաև ի րեն հա սա նե լի այլ փաս տաթղ թեր: Մաք սա յին մարմ նի պա հան ջով փո խադ րո ղը պար տա վոր է ներ -
կա յաց նել ապ րան քը:

Բա նա լի բա ռեր. Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յուն, Մաք սա յին օ րենս գիրք, մաք սա յին կար գա -
վո րում, մաք սա յին ըն թա ցա կարգ, մաք սա յին տա րան ցում, մաք սա յին մար մին ներ, տե ղա շարժ ման պայ -
ման ներ, ապ րանք նե րը մաք սա յին ըն թա ցա կար գի մեջ դնե լու պայ ման ներ, փո խադ րող, փո խադ րո ղի
պարտավորություններ:

СЮЗАННА ВАРДАНЯН
Юрист общества с ограниченной ответственностью-АО "Венери ИММО"

ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА ПРИ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА

С вступлением в законную силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза изменился
порядок нормативно-правового регулирования отношений в области таможенного дела, в том числе регу-
лирования таможенной процедуры «таможенный транзит». Таможенная процедура таможенного транзита
– таможенная процедура, в соответствии с которой товары перевозятся (транспортируются) от таможенного
органа отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов,
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специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров
под эту таможенную процедуру.

В статье рассматриваются обязанности перевозчика при перевозке (транспортировке) товаров в со-
ответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. Если перемещаются товары, имеющие про-
исхождение из страны Союза, то они сохраняют статус товаров Союза, за исключением случая, указанного
в пункте 3 статьи 307 Кодекса, и иных случаев, определенных ЕЭК. Так, в случае, если совершалась
разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции с товарами Союза, перевозимыми (транс-
портируемыми) с одной части таможенной территории Союза на другую часть таможенной территории
Союза через территории государств, не являющихся членами Союза, и (или) морем, и производилась
замена транспортных средств, перевозящих такие товары Союза, на территориях государств, не
являющихся членами Союза, в этом случае допускаются с разрешения таможенного органа отправления
удаление таможенных пломб и печатей, наложенных на грузовые помещения (отсеки) транспортных
средств, либо замена транспортных (перевозочных) и коммерческих документов.

Однако, если указанные операции совершались без разрешения таможенного органа и были утеряны
таможенные пломбы и печати, наложенные на грузовые помещения (отсеки) транспортных средств, либо
была замена транспортных (перевозочных) и коммерческих документов, товары, помещенные под
таможенную процедуру таможенного транзита, утрачивают статус товаров Союза и при ввозе на таможенную
территорию Союза рассматриваются как иностранные товары. 

Исключением будет, если операции совершаются по требованию государственных органов государств,
не являющихся членами Союза, что подтверждается документально либо средствами идентификации,
примененными такими государственными органами.

Для завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита перевозчик либо, если это
предусмотрено законодательством государств-членов о таможенном регулировании, декларант товаров,
помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита, обязан представить таможенному органу
назначения транзитную декларацию, а также имеющиеся у него другие документы. По требованию
таможенного органа перевозчик обязан предъявить товары.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Таможенный кодекс, таможенное регулирование,
таможенная процедура, таможенный транзит, таможенные органы, условия перемещения, условия
помещения товаров под таможенную процедуру, перевозчик, обязанности перевозчика

SUZANNA VARDANYAN
Lawyer of "Venery IMMO" Limited Liability Company

OBLIGATIONS OF THE CARRIER IN THE CUSTOMS PROCEDURE OF CUSTOMS TRANSIT

With the entry into force of the Customs Code of the Eurasian Economic Union, the procedure for the legal
regulation of relations in the field of customs, including the regulation of the customs procedure “customs
transit”, has changed. Goods being carried under transit are generally not subject to the payment of duties and
taxes, provided the conditions laid down by the customs administration are complied with. Customs transit
systems are designed to facilitate the movement of goods crossing the territory of one or more states without
jeopardizing revenue through diversion of such goods to the domestic market. To do this, while avoiding
excessively burdensome and costly formalities, a balance has to be struck between the requirements of the
customs authorities and those of the transport operators.

This scientific article deals with the obligations of the carrier in the transportation (transportation) of goods
in accordance with the customs procedure of customs transit. If goods originating from a country of the Union
are moved, they retain the status of goods of the Union, except for the case specified in paragraph 3 of Article
307 of the Code, and other cases determined by the EEC. So, in the event that unloading, reloading
(transshipment) and other cargo operations were performed with the goods of the Union transported
(transported) from one part of the customs territory of the Union to another part of the customs territory of the
Union through the territories of states that are not members of the Union, and (or) by sea, and the replacement
of vehicles carrying such goods of the Union was carried out on the territories of states that are not members of
the Union, in this case, with the permission of the customs authority of departure, removal of customs seals and
seals imposed on the cargo spaces (compartments) of vehicles, or replacement of vehicles (shipping) and
commercial documents.

Each Transit Operation must be carried out by a person known as the Holder of the Procedure, who
accepts responsibility for the Transit movement. They are responsible for the presentation of the goods intact
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(with seals intact where appropriate) and the required information/Transit Declaration at the customs Office of
Destination within the prescribed time limit and are responsible for payment of duties and other charges which
may become due in the event of an irregularity occurring.

Keywords: Eurasian Economic Union, Customs Code, customs regulation, customs procedure, customs
transit, customs authorities, conditions for movement, conditions for placing goods under a customs procedure,
carrier, obligations of the carrier
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Հան դե սում տպագր վող հոդ ված նե րը պետք է ունենան գի տա գործ նա կան կամ ու սում նա մե թո դա -
կան բնույթ: Հոդ վա ծը պետք է վե րա բեր ի ի րա վա գի տու թյան ո լոր տին, իսկ բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ մեծ
հե տաքրք րու թյուն վա յե լող, գի տա գործ նա կան մեծ ար ժեք ներ կա յաց նող ու սում նա սի րու թյուն նե րին:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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