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Ռ-ն ըն կեր նե րի հետ պո կեր է խա ղում իր
սի րե լի սրճա րա նում։ Քա նի որ նա լավ խա ղալ
չգի տի, ու այդ պատ ճա ռով նրա բո լոր բլեֆ նե -
րը ճա նա չե լի են խա ղըն կեր նե րի հա մար, նա ե -
րեք ան գամ ա նընդ մեջ պարտ վում է։ Հիաս -
թափ ված ու ներ վայ նա ցած՝ Ռ-ն մո տե նում է
բա րին և պատ վի րում մի սա ռը գա րե ջուր։

Լար ված ներ վե րը հանգս տաց նե լու հա մար
նա սի գա րետ է ծխում, թեև շատ լավ գի տի, որ
ամ բողջ սրճա րա նում ծխե լը խստիվ ար գել ված
է։ Բայց դա Ռ-ին չի հե տաքրք րում, ո րով հետև
նա կար ծում է, թե «վե րին աս տի ճա նի լար վա -
ծու թյան» այդ վի ճա կում ոչ ոք չի կա րող ի րեն
ար գե լել մի անվ նաս սի գա րետ ծխե լը։ Այր վող
սի գա րետն ան փու թո րեն աջ ձեռ քում պա հած՝
Ռ-ն խո րա սուզ ված մտա ծում է այն մա սին, թե
ինչ պես կա րող է հա ջորդ խա ղա փու լում հետ
բե րել ի րեն հրա տապ կեր պով հար կա վոր տար -
ված գու մա րը։ Ու երբ նա մտա մո լոր պար զում է
աջ ձեռ քը պատ վի րած գա րե ջու րը վերց նե լու
հա մար, պա տա հա բար այ րում է Ն-ի բաճ կո նը,
ո րը բա րի մոտ կիպ նստած էր Ռ-ի կող քը։ Երբ
Ն-ն տես նում է իր բաճ կո նի վրա ա ռա ջա ցած
ծա կը, կա տա ղում է ու գո ռում է Ռ-ի վրա, թե
նա փչաց րեց իր բաճ կո նը, ու թե ինչ է նրա
խել քին փչել ծխել սրճա րա նում. ծխա խո տի ծու -
խը վնա սա կար է ա ռող ջու թյան հա մար, հատ -
կա պես իր՝ ասթ մա ու նե ցո ղի հա մար։

Ռ-ն ա մենևին չի պատ րաստ վում ըմբռ նու -
մով մո տե նալ Ն-ի՝ իր կար ծի քով բո լո րո վին ա -
նա մոթ ար ձա գան քին։ Ն-ի հետ ընդ հա րու մը Ռ-
ի հա մար շատ հար մար ա ռիթ է իր կու տակ ված
զայ րույ թը Ն-ի գլխին թա փե լու հա մար։ Բայց նա
չի ակն կա լում, որ Ն-ի կող մից նույն պես հա կազ -
դե ցու թյուն կլի նի։ Այդ պատ ճա ռով նա ծխա խո -
տի ծու խը՝ միա խառն ված թքի խո նավ մաս նիկ -

նե րի հետ, հա տուկ փչում է Ն-ի դեմ քին։ Ի պա -
տաս խան Ն-ի այն դի տո ղու թյա նը, որ վերջ տա
դրան, Ռ-ն ա սում է, թե ին քը կդա դա րեց նի, երբ
ին քը կու զի, ու նո րից ծու խը փչում է նրա դեմքին։
Ն-ի մոտ սկսվում է հա զի ու ժեղ նո պա, նա հազիվ
է շնչում՝ կար ծես օ դը չի հե րի քում։ Երբ Ռ-ն սի -
գա րե տը նո րից տա նում է բե րա նը, որպես զի
նոր «հար ձա կում» սկսի, Ն-ն ա րագ բռնում է
նրա կո կորդն ու սեղ մում։ Թեև Ն-ն գի տակ ցում
է, որ իր այդ պի սի ար ձա գան քը գու ցե «չա փից
դուրս է», և որ ին քը կա րող է իր հա մե մատ զգա -
լիո րեն փոք րա մար մին Ռ-ին ուղ ղա կի մի կողմ
հրել, բայց նա ու զում է Ռ-ին ցույց տալ, թե ինչ է
զգում մար դը, երբ օ դը չի հե րի քում։ Ռ-ն վա խե -
նում է իր կյան քի հա մար, մա նա վանդ որ ին քը
մկա նուտ Ն-ի հա մե մատ զգա լիո րեն փոք րամար -
մին է։ Ն-ն գո ռում է, որ բաց կթող նի Ռ-ի կո կոր -
դը, ե թե Ռ-ն նշան ա նի, որ կչքվի սրճա րա նից։

Բայց կա տա ղած Ռ-ն չի պատ րաստ վում
հե ռա նալ սրա ճա րա նից, մա նա վանդ որ նա
մտա վա խու թյուն ու նի, որ իր ըն կեր ներն ի րեն
վախ կո տի տեղ կդնեն։ Ն-ից ա զատ վե լու հա -
մար Ռ-ն Ն-ի հա մար տե սա նե լի կեր պով բա -
ցում է իր ծա լո վի դա նա կը՝ 7,5 սմ  եր կա րու -
թյամբ շեղ բով, և փոր ձում այն խրել Ն-ի ոտ քը,
բայց չի կա րո ղա նում հաս նել ոտ քին։ Դրա հա -
մար նա դա նա կը հետևի կող մից մխրճում է Ն-
ի մեջ քը՝ գի տակ ցե լով, որ դա կա րող է ա ռա -
ջաց նել կյան քի հա մար վտան գա վոր վնաս -
վածք ներ, բայց վեր ջին հաշ վով հա մա ձայն է
դրա հետ։ Դա նա կի հար վա ծից Ն-ն տա պալ -
վում է։ Սր ճա րա նի անձ նա կազ մի կող մից կանչ -
ված շտապ օգ նու թյու նը տեղ հաս նե լուն պես
կա րո ղա նում է ար ձա նագ րել միայն Ն-ի մա հը։

Ի՞նչ հան ցանք է կա տա րել Ռ-ն ըստ ՀՀ
ՔրՕ-ի։1 Պետք չէ անդ րա դառ նալ ՀՀ ՔրՕ 155-

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

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

ÊÜ¸Æð êÎêÜ²Î àôê²ÜàÔÜºðÆ Ð²Ø²ð - øðº²Î²Ü
Æð²ìàôÜø §ÌÊºÈÀ Î²ðàÔ ¾ Ø²Ð²òàô ÈÆÜºÈ¦



րդ հոդ. 2-րդ մա սին և հ նա րա վոր հան ցա փոր -
ձին։ Ե թե քրեա կան հե տապնդ ման հա մար անհ -
րա ժեշտ է տու ժո ղի դի մու մը, ա պա ել նել նրա -
նից, որ այդ դի մու մը ներ կա յաց ված է։

Հա մա ռոտ պար զա բա նում։
Որ պես զի ան ձը են թարկ վի քրեա կան պա -

տաս խա նատ վու թյան, պետք է (1) կա տա րած
լի նի ՀՀ ՔրՕ հա տուկ մա սում նկա րագր ված
ա րարք, ո րը (2) հա կաի րա վա կան է (այ սինքն՝
ար դա րաց ված չէ որևէ հիմ քով), և (3) նա գոր -
ծել է մե ղա վո րու թյամբ (այ սինքն՝ չկան նրա
մեղ քը բա ցա ռող հիմ քեր)։2 Եվ դա նյու թա կան
հան ցա կազմ ու նե ցող դի տա վոր յալ ա վարտ -
ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ քում պետք է
պար զել հետևյալ սխե մա յով.

I. Փաս տա կազ մը
Ան ձի կա տա րած ա րար քը պետք է հա մա -

պա տաս խա նի քրեա կան օ րեն քով նկա րագր ված
հան ցա վոր ա րար քի հատ կա նիշ նե րին, այն է՝

1. Օբ յեկ տիվ փաս տա կազ մը
ա) վրա է հա սել օ րեն քով նկա րագր ված

հետևան քը
բ) ան ձը կա տա րել է ո րո շա կի գոր ծո ղու -

թյուն
գ) ա ռա ջա ցած հետևան քի ու նրա գոր ծո -

ղու թյան միջև կա պատ ճա ռա կան կապ
(ըստ հա մար ժե քու թյան տե սու թյան
(conditio sine qua non բա նաձև) = ե թե
պատ կե րաց նենք, որ անձն իր ա րար քը
չի կա տա րել, ա պա հետևանքն իր կոնկ -
րետ տես քով կոնկ րետ պա հին վրա չէր
հաս նի)

դ) այդ հետևանքն օբ յեկ տի վո րեն մեղ -
սագ րե լի է նրան, այն է՝
(1) իր գոր ծո ղու թյամբ անձն ստեղ ծել է

հա կաի րա վա կան վտանգ,
(2) հենց այդ վտանգն էլ ի րա կա նա ցել

է օ րեն քով ար գել ված հետևան քում։
2. Սուբ յեկ տիվ փաս տա կազ մը
Դի տա վո րու թյուն = ի րա վա նոր մի փաս -

տա կազմն ի րա կա նաց նե լու գի տակ ցու թյունն ու
կամ քը։3

II. Հա կաի րա վա կա նու թյու նը
Ան ձի ա րար քը հա կաի րա վա կան է, ե թե

ար դա րաց ված չէ որևէ ար դա րաց նող հիմ քով,
այն է՝ անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյամբ, ա րար -
քի հա կաի րա վա կա նու թյու նը բա ցա ռող ծայ րա -
հեղ ան հրա ժեշ տու թյամբ ևլն։

III. Մեղ քը
Ա րար քը կա տար ված է մե ղա վո րու թյամբ,

ե թե չկան ան ձի մեղ քը բա ցա ռող հան գա մանք -
ներ, այն է՝ անձն ան մեղ սու նակ չէ (ման կա հա -
սա կու թյան, հո գե կան հի վան դու թյան, հար բա -
ծու թյան և այլ պատ ճառ նե րով), չի գոր ծել մեղ -
քը բա ցա ռող ծայ րա հեղ անհ րա ժեշ տու թյան վի -
ճա կում ևլն։

Խնդ րի լուծ ման կա ռուց ված քը
Ա. ՀՀ ՔրՕ 155-րդ հոդ. 1-ին մա սը
I. ՀՀ ՔրՕ 155-րդ հոդ. 1-ին մա սի փաս -

տա կազ մը
1. Օբ յեկ տիվ փաս տա կազ մը
ա) Օ րեն քով նա խա տես ված հետևան քը
բ) Ա րար քը
գ) Պատ ճա ռա կա նու թյու նը
դ) Օբ յեկ տիվ մեղ սագ րու մը
2. Սուբ յեկ տիվ փաս տա կազ մը
II. Ռ-ի ա րար քի հա կաի րա վա կա նու թյու նը
1. Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան վի ճա կը

Ռ-ի ա րար քում
ա)Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան վի ճա կը

Ն-ի ա րար քում
Պ րոբ լեմ՝ ծխա խո տի ծուխն ու րի շի դեմ քին

փչելն իբրև ան կարևոր ման րուք։ Ոտնձ գու թյան
առ կա յու թյու նը

բ) Պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու թյու նը Ն-ի
ա րար քում

2. Պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու թյու նը Ռ-ի
ա րար քում

ա) Պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու թյան անհ -
րա ժեշ տու թյու նը

Պ րոբ լեմ՝ ան զեն մար դու դեմ դա նակ կի -
րա ռե լը

բ) Պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու թյան սո ցիալ-
է թի կա կան սահ մա նա փա կու մը
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2 Սա մենք անվանում ենք հանցագործության եռանդամ կառուցվածք (փաստակազմ, հակաիրավականություն,
մեղք)։ Հանցագորության քառանդամ կառուցվածքը (հանցագորության օբյեկտ, օբյեկտիվ կողմ, սուբյեկտիվ կողմ և
սուբյեկտ) հնացած մոտեցում է։

3 Անզգուշությամբ կատարված հանցագործություններն ստուգվում են բոլորովին ուրիշ սխեմայով։
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Պ րոբ լեմ՝ անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան
սադ րան քը

III. Ռ-ի մեղ քը
IV. Արդ յուն քը
Բ. ՀՀ ՔրՕ 159-րդ հոդ վա ծը
Գ. ՀՀ ՔրՕ 166-րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-ին

կե տը և 3-րդ մա սի 17-րդ կե տը (դա նա կի
հար վա ծը)

Դ. ՀՀ ՔրՕ 171-րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-ին
կե տը (ծխա խո տի ծու խը Ն-ի դեմ քին փչե լը)

I. Փաս տա կազ մը
1. Օբ յեկտվ փաս տա կազ մը
Պ րոբ լեմ՝ սո ցիա լա կան ա դեկ վա տու թյան

շե մը։ Կար ճատև պա սիվ ծխե լը իբրև ա ռող ջու -
թյա նը պատ ճառ ված վնաս

2. Սուբ յեկ տիվ փաս տա կազ մը
II. Հա կաի րա վա կա նու թյունն ու մեղ քը
III. Արդ յուն քը
Ե. ՀՀ ՔրՕ 264-րդ հոդ. 1-ին մա սը
Զ. Վերջ նա կան արդ յունքն ու մրցակ ցու -

թյու նը

ԼՈՒԾՈՒՄ
Ա. ՀՀ ՔրՕ 155-րդ հոդ. 1-ին մա սը
Ռ-ն կա րող է Ն-ի մեջ քին դա նա կով հար -

վա ծե լու մի ջո ցով կա տա րած լի նել սպա նու թյուն՝
ըստ ՀՀ ՔրՕ 155-րդ հոդ. 1-ին մա սի։

I. ՀՀ ՔրՕ 155-րդ հոդ. 1-ին մա սի փաս -
տա կազ մը

1. Օբ յեկ տիվ փաս տա կազ մը
ա) Օ րեն քով նա խա տես ված հետևան քը
Ն-ն՝ մեկ ու րիշ մարդ, մա հա ցել է, այն է՝

զրկվել է կյան քից։
բ) Ա րար քը
Ռ-ն դա նա կով հար վա ծել է Ն-ի մեջ քին։
գ) Պատ ճա ռա կա նու թյու նը
Ռ-ի ա րար քը, այն է` դա նա կով հար վա ծը,

պետք է պատ ճա ռա կան ե ղած լի նի Ն-ի մահ վան
հա մար: Ըստ էք վի վա լեն տու թյան (հա մար ժե քու -
թյան) տե սու թյան` պատ ճա ռա կան է ցան կա -
ցած պայ ման, ա ռանց ո րի հետևանքն իր կոնկ -
րետ տես քով վրա չէր հաս նի: Ըստ այդմ` պատ -
ճա ռա կա նու թյան ստուգ ման ե լա կետն այն հարցն
է, թե արդ յոք հետևանքն իր կոնկ րետ տես քով
վրա կհաս ներ նաև այն ժա մա նակ, երբ հան ցա -

վո րը ո չինչ ա րած չլի ներ: Միայն երբ ժխտվում է
այս են թադ րու թյու նը (այ սինքն` հետևանքն իր
կոնկ րետ տես քով վրա չէր հաս նի), այդ դեպ քում
է ա րար քը հետևան քի հա մար պատ ճա ռա կան:

Ե թե Ռ-ն դա նա կով չհար վա ծեր Ն-ի մեջ -
քին, ա պա Ն-ն դրա նով պատ ճառ ված վնաս -
ված քից չէր մա հա նա։ Հետևա բար, դա նա կով
հար վա ծը Ն-ի մահ վան հա մար մի պայ ման էր,
ա ռանց ո րի Ն-ի մա հը կոնկ րետ պա հին իր
հենց այդ տես քով (= սրճա րա նում դա նա կի
հար վա ծից) վրա չէր հաս նի: Ուս տի առ կա է
պատ ճա ռա կա նու թյուն Ռ-ի կող մից դա նա կով
հար վա ծե լու ու Ն-ի մահ վան միջև:

դ) Օբ յեկ տիվ մեղ սագ րու մը
Ն-ի մա հը պետք է նաև օբ յեկ տի վո րեն մեղ -

սագ րե լի լի նի Ռ-ին: Օբ յեկ տի վո րեն մեղ սագ -
րե լի է հետևանքն այն դեպ քում, երբ

(1) հան ցա վորն իր ա րար քով ստեղ ծել է
հա կաի րա վա կան վտանգ,

(2) որն էլ ի րա կա նա ցել է օ րեն քով ար գել -
ված հետևան քում:

Դա նա կի հար վա ծի մի ջո ցով Ռ-ն հա կաի -
րա վա կան վտանգ է ստեղ ծել մի ի րա վա կան
բա րի քի՝ Ն-ի կյան քի հա մար ։ Օ րեն քով ար գել -
ված այդ վտանգն ի րա կա նու թյուն է դար ձել Ն-
ի մահ վան մեջ։ Հետևա բար, վրա հա սած
հետևանքն օբ յեկ տի վո րեն մեղ սագ րե լի է Ռ-ին։

2. Սուբ յեկ տիվ փաս տա կազ մը
Ռ-ն պի տի գոր ծած լի նի դի տա վո րու թյամբ՝

հա մա ձայն ՀՀ ՔրՕ 25-րդ հոդ. 1-ին մա սի, այն
է՝ պի տի գի տակ ցած լի նի ու ցան կա ցած լի նի ի -
րա կա նաց նել ՀՀ ՔրՕ 155-րդ հոդ. 1-ին մա սի
փաս տա կազ մը։ Այս տեղ հնա րա վոր է սոսկ ա -
նուղ ղա կի դի տա վո րու թյուն (dolus eventualis),
ո րը պետք է սահ մա նա զա տել ա րարքն անզ -
գու շու թյամբ կա տա րե լուց։ Ինչ պես ըստ «հա -
վա նու թյուն տա լու տե սու թյան» (գերմ. Billigungs-
theorie4), այն պես էլ ըստ «լուրջ ըն դու նե լու տե -
սու թյան» (գերմ. Ernstnahmetheorie5) ա նուղ ղա -
կի դի տա վո րու թյունն առ կա է այն դեպ քում,
երբ հան ցա գոր ծը լրջո րեն հնա րա վոր է հա մա -
րում նոր մի փաս տա կազ մում նկա րագր ված
հետևան քը և դրա հետ հա մա ձայն է այն ի մաս -
տով, որ նա հա մա կերպ վում է դրա հետ կամ,
հա նուն իր հե տապն դած նպա տա կի, հաշտ վում Օ
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4 Տես BGHSt NJW 1989, 781; NJW 2012, 1524; NJW 2018, 1621։
5 Տես Rengier, AT, 2021, § 14 Rn. 26; Wessels/Beulke/Satzger, AT, 2020, § 7 Rn. 337 ff.; Nicolai, JA 2019, 31 (33 f.).



ա ռա ջա ցած հետևան քի հետ։6 Հա կա ռա կը, ե -
թե հան ցա գոր ծը հնա րա վոր է հա մա րում նոր -
մի փաս տա կազ մի ի րա կա նա ցու մը, բայց լրջո -
րեն վստա հում է հետևան քի վրա չհաս նե լուն,
ա պա նա գոր ծում է սոսկ անզ գու շո րեն։7

Ռ-ն գի տակ ցում էր, որ դա նա կի հար վա ծը
կա րող է ու նե նալ մա հա ցու հետևանք, բայց
վեր ջին հաշ վով հա մա ձայն էր դրա հետ։ Այս -
պի սով, նա գոր ծել է ա նուղ ղա կի դի տա վո րու -
թյամբ (ՀՀ ՔրՕ 25-րդ հոդ. 4-րդ մաս)։

II. Ա րար քի հա կաի րա վա կա նու թյու նը
Ռ-ի ա րար քը պետք է ե ղած լի նի հա կաի -

րա վա կան, այ սինքն՝ ար դա րաց ված չլի նի ՀՀ
ՔրՕ 6-րդ գլ խում նա խա տես ված որևէ հիմ քով։
Այս տեղ հար ցա կան է, թե արդ յոք Ռ-ի ա րարքն
ար դա րաց ված է անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու -
թյամբ՝ հա մա ձայն ՀՀ ՔրՕ 32-րդ հոդ վա ծի։8

1. Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան վի ճա -
կը Ռ-ի ա րար քում

Դրա հա մար պետք է առ կա ե ղած լի նի
հա կաի րա վա կան ոտնձ գու թյուն՝ ըստ ՀՀ ՔրՕ
32-րդ հոդ. 1-ին մա սի։

Ոտնձ գու թյու նը մարդ կա յին վար քի մի ջո -
ցով օ րեն քով պաշտ պան վող շա հե րի վնաս ման
սպառ նա լիքն է։9 Ն-ն բռ նել ու սեղ մում էր Ռ-ի
կո կոր դը (= մարդ կա յին վարք), ո րով նա վտանգ
էր ստեղ ծել Ռ-ի ֆի զի կա կան ան ձեռնմ խե լիու -
թյան հա մար (= օ րեն քով պաշտ պան վող շահ)։

Ոտնձ գու թյու նը պետք է առ կա ե ղած լի նի
ներ կա (պաշտ պան վե լու) պա հին։ Ոտնձ գու թյունն
առ կա է, ե թե այն ա նի ջա կա նո րեն ակն կալ վում
է, ար դեն սկսվել է կամ դեռ շա րու նակ վում է։10 Ն-
ին դա նա կով հար վա ծե լու պա հին նա խեղ դում
էր Ռ-ին։ Հետևա բար, ոտնձ գու թյունն առ կա էր։

Բա ցի այդ, Ն-ի ոտնձ գու թյու նը պետք է նաև
հա կաի րա վա կան ե ղած լի նի։ Դա այդ պես է, ե -
թե Ն-ի ա րարքն իր հեր թին ար դա րաց ված չէ
որևէ հիմ քով, ո րի պատ ճա ռով Ռ-ն պար տա վոր

չէ հան դուր ժել այն։ Ն-ի ա րար քը կա րող է ար -
դա րաց ված լի նել անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու -
թյամբ՝ ըստ ՀՀ ՔրՕ 32-րդ հոդ վա ծի։ Ե թե դա
այդ պես լի նի, ա պա Ռ-ի ա րար քը (դա նա կով
հար վա ծը) ինք նըս տինք յան կլի նի հա կաի րա վա -
կան, ո րով հետև չի թույ լատր վում անհ րա ժեշտ
պաշտ պա նու թյուն ընդ դեմ անհ րա ժեշտ պաշտ -
պա նու թյան,11 քա նի որ անհ րա ժեշտ պաշտ պա -
նու թյամբ ար դա րաց ված ա րար քը (այս տեղ՝ Ն-ի
կող մից Ռ-ին խեղ դե լը) այլևս չի կա րող դիտ վել
իբրև հա կաի րա վա կան ոտնձ գու թյուն։

ա) Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան վի ճա -
կը Ն-ի ա րար քում

Որ պես զի Ն-ի ա րար քը լի նի ար դա րաց -
ված անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյամբ, պետք է
առ կա լի նի հա կաի րա վա կան ոտնձ գու թյուն նրա
դեմ։ Այս տեղ հար ցա կան է, թե արդ յոք Ռ-ի
կող մից ծխա խո տի ծու խը Ն-ի դեմ քին փչե լը
հա կաի րա վա կան ոտնձ գու թյուն է Ն-ի դեմ ՀՀ
ՔրՕ 32-րդ հոդ. 1-ին մա սի ի մաս տով։

Ծ խա խո տի ծու խը հա տուկ Ն-ի դեմ քին
փչե լը կա րող է (մար դու դեմ քին թքե լու նմա նու -
թյամբ12) ոտնձ գու թյուն լի նել նրա պատ վի նկատ -
մամբ (ՀՀ ՔրՕ 194-րդ հոդ. 1-ին մաս)։ Գնա -
հատ ման հա մար ո րո շիչ է ընդ հա նուր ի րա վի -
ճա կա յին հա մա տեքս տը։ Ռ-ն ծ խա խո տի ծու -
խը դի տա վոր յալ փչում է Ն-ի դեմ քին այն բա -
նից հե տո, երբ Ն-ն մատ նա ցույց է ա նում իր
բաճ կո նի այր ված քը և զ գու շաց նում ասթ մա յով
հի վանդ լի նե լու պատ ճա ռով իր ա ռող ջու թյան
հա մար ծխա խո տի ծխի ա ռա վել վտան գա վոր
ռիս կե րի մա սին։ Դրա նով Ռ-ն ցույց է տա լիս իր
ա ռանձ նա հա տուկ ան տար բե րու թյու նը Ն-ի հա -
մար պո տեն ցիալ բա ցա սա կան հետևանք ներ
ա ռա ջա նա լու նկատ մամբ և ար տա հայ տում իր
հա տուկ քա մահ րան քը Ն-ի ան ձի հան դեպ և
ան հար գա լից վե րա բեր մուն քը նրա հե ղի նա կու -
թյան նկատ մամբ։13 Այդ պատ ճա ռով ծխա խո -
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6 Նշված երկու տեսությունները բովանդակային իմաստով իրարից այլևս չեն տարբերվում, տես Rengier, AT, 2020, §
14 Rn. 18։

7 Rengier, AT, 2021, § 14 Rn. 26.
8 Անհրաժեշտ պաշտպանության ստուգման սխեման տես Հովհաննիսյան, Օրինականություն 128/2022, էջ 3-4:
9 Kühl, AT, 2017, § 7 Rn. 23.
10 Kühl, AT, 2017, § 7 Rn. 39.
11 Անհրաժեշտ պաշտպանության դեմ անհրաժեշտ պաշտպանության անթույլատրելիության մասին տես BGH NStZ

2003, 599։
12 Տես Kühl, AT, 2017, § 7 Rn. 35; Jahn, JuS 2014, 176 (177); Jäger, JA 2014, 472 (473)։
13 Տես Jäger, JA 2014, 472 (473); Lilie-Hutz, FD-StrafR 2013, 352027; Reinhardt, ZJS 2015, 222 (223); այլ կարծիքի է

թերևս Jahn, JuS 2014, 176 (177)։
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տի ծու խը դեմ քին փչելն ու նի վի րա վո րա կան
բնույթ, ուս տի հա կաի րա վա կան ոտնձ գու թյուն
է Ն-ի պատ վի նկատ մամբ։14

Հար ցա կան է, թե արդ յոք ան մի ջա կա նո -
րեն վտանգ ված է նաև Ն-ի ա ռող ջու թյու նը (ՀՀ
ՔրՕ 171-րդ հոդ. 1-ին մաս)։

Ա ռող ջու թյան ար դեն իսկ չնչին վնա սում նե -
րը բա վա րար են անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան
վի ճակ ա ռա ջաց նե լու հա մար այն քա նով, որ քա -
նով դրանք այլևս չի կա րե լի դի տել իբրև սո ցիա -
լա պես ա դեկ վատ։15 Ծ խա խո տի ծու խը ներշն չե -
լիս գրգռվում են լոր ձա թա ղանթ նե րը, ինչն էլ Ն-
ի մոտ ա ռա ջաց րել է հա զի նո պա։ Թեև պետք է
հաշ վի առ նել, որ ա ռօր յա կյան քում ան սո վոր
բան չէ մի պահ ծխա խո տի ծուխ ներշն չե լը, օ րի -
նակ՝ երբ փո ղո ցում մի ծխող մարդ է անց նում
մեր կող քով, այն պես որ հա վա նա բար չի կա րե լի
խո սել սո ցիա լա պես ոչ ա դեկ վատ վար քի մա -
սին, ո րի դեպ քում հատ վում է թույ լատ րե լիու -
թյան շե մը։16 Բայց այս տեղ առ կա է այն ա ռանձ -
նա հատ կու թյու նը, որ սրճա րա նում ծխելն ար -
գել ված էր, և Ն-ն հի վանդ էր ասթ մա յով։ Այդ հի -
վան դու թյան պատ ճա ռով Ն-ն տա ռա պում է շնչու -
ղի նե րի դյու րագրգ ռու թյամբ, ուս տի ծխա խո տի
ծուխ ներշն չե լիս կա րող են ու ժե ղա նալ ասթ մա յի
ախ տան շան նե րը, կամ կա րող է մե ծա նալ ասթ -
մա յի նո պա նե րի ռիս կը։ Ն-ն ար դեն ու նե ցել էր
հա զի նո պա ու շնչա հեղձ էր լի նում։ Հի վան դու -
թյան պատ ճա ռով պետք է ել նել նրա նից, որ
ծխա խո տի ծխի նկատ մամբ օր գա նիզ մի ռեակ -
ցիա յի ուժգ նու թյու նը նման հի վան դու թյուն չու -
նե ցող մար դու հա մե մա տու թյամբ մի քա նի ան -
գամ ա վե լի ու ժեղ է։ Այդ պատ ճա ռով հա զի հա -
ջորդ նո պան լոր ձա թա ղանթ նե րի ներ կա գրգռվա -
ծու թյան պայ ման նե րում ասթ մա յով հի վան դի հա -
մար պա րու նա կում է այն պի սի մի ռեակ ցիա յի
վտանգ, ո րը զգա լիո րեն գե րա զան ցում է ծխա -
խո տի ծուխ ներշն չող ա ռողջ մար դու մոտ ակն -
կալ վող հա զի «սո վո րա կան» նո պան։ Դրա հա -

մար պետք է ել նել ֆի զի կա կան ան ձեռնմ խե լիու -
թյա նը սպառ նա ցող զգա լի վնա սու մից։17

Բա ցի դրա նից, թքի մաս նի կե րը կա րող են
պա րու նա կել վի րուս ներ ու բակ տե րիա ներ, ո -
րոնք ու նակ են վնա սե լու ա ռող ջու թյունն ու մար -
դու լա վազ գա ցու թյու նը։18 Այ նուա մե նայ նիվ պետք
է նկա տի ու նե նալ, որ ո րոշ չա փով ընդ հա նուր
կեն սա կան ռիսկ է թքի մաս նիկ ներ պա րու նա -
կող օ դի խառ նուր դի հետ շփու մը։19 Զուտ պո -
տեն ցիալ վա րա կիչ հե ղու կի հետ կոն տակ տի
մի ջո ցով ա ռող ջու թյան պո տեն ցիալ վնա սու մը
նույն պես բա ցառ վում է, ո րով հետև վայր կե նա -
պես հի վան դա գին վի ճակ չի ա ռա ջա ցել։20

Այս պի սով, առ կա է ոտնձ գու թյուն ինչ պես
Ն-ի պատ վի, այն պես էլ ֆի զի կա կան ան ձեռնմ -
խե լիու թյան նկատ մամբ։ Ռ-ի վար քը սո ցիա լա -
պես ոչ ա դեկ վատ է և անց նում է զուտ ման րու -
քի սահ ման նե րը, այն պես որ ի րա վա պահ պա -
նու թյան սկզբուն քի (Rechtsbewährungsprinzip)
կամ ան հա տա կան պաշտ պա նու թյան տե սանկ -
յու նից անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան վի ճա կի
առ կա յու թյան ըն դու նու մը լե գի տիմ է։

Ոտնձ գու թյու նը պետք է նաև առ կա լի նի
ներ կա պա հին։ Խնդ րա հա րույց է, որ ծու խը
փչելն սկզբուն քո րեն ա վարտ վել էր ար տաշնչ -
ված օ դի ամ բող ջա կան դա տար կու մից հե տո։
Հա կա ռա կը հնա րա վոր կլի ներ հիմ նա վո րել այն
տե սանկ յու նից, որ օ դում դեռ առ կա էր ծխա խո -
տի ծու խը, ուս տի հնա րա վոր կլի ներ ել նել ոտնձ -
գու թյան շա րու նա կու մից։21 Սա կայն պետք է հաշ -
վի առ նել, որ Ռ-ն ար դեն եր կու ան գամ ծխա -
խո տի ծու խը փչել էր Ն-ի դեմ քին և սի գա րե տը
տա նում էր բե րա նը, այն պես որ ան մի ջա կա նո -
րեն ակն կալ վում էր մի նոր ոտնձ գու թյուն։ Նման
ոտնձ գու թյունն օբ յեկ տի վո րեն հա կա սում է ի րա -
վա կար գին, ուս տի այն նաև հա կաի րա վա կան է։

բ) Պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու թյու նը Ն-ի
ա րար քում

Պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու թյու նը պի տի
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14 Նույն կարծիքի են AG Erfurt, NStZ 2014, 160; LG Bonn, BeckRS 2012, 3545։
15 MüKoStGB/Erb, 2020, § 32 Rn. 87.
16 Jahn, JuS 2014, 176 (177).
17 Jahn, JuS 2014, 176 (177).
18 AG Erfurt, NStZ 2014, 160; LG Bonn, BeckRS 2012, 3545. Մանրամասն Covid-19-ի կամ SARS-CoV-2-ի առնչությամբ

առաջացող իրավական հարցերի վերաբերյալ, մասնավորապես, թե արդյոք վարակը՝ որպես այդպիսին, արդեն
բավարար է, տես Koenen/Lehnart, BB 2020, 1525 (1528); Makepeace, ZJS 2020, 189 (190f.); Hotz, NStZ 2020, 320 (321f.)։

19 Jäger, JA 2014, 472 (473).
20 Տես Jahn, JuS 2014, 176 (177)։
21 Տես Jäger, JA 2014, 472 (473).



ուղղ ված լի նի ոտնձ գո ղի դեմ և լի նի անհ րա -
ժեշտ ու կոնկ րետ դեպ քում են թա կա չլի նի սո -
ցիալ-է թի կա կան սահ մա նա փա կում նե րի։22 Պաշտ -
պա նա կան գոր ծո ղու թյու նը բո լոր դեպ քե րում
անհ րա ժեշտ է, ե թե այն պի տա նի է ան մի ջա -
պես ու վերջ նա կա նա պես դա դա րեց նե լու ոտնձ -
գու թյու նը կամ գո նե թու լաց նե լու կամ դժվա րաց -
նե լու այն և (ոտնձ գու թյան են թարկ վո ղի դե րում
մի ող ջա միտ եր րորդ ան ձի ex-ante տե սանկ յու -
նից) ա մե նա մեղմ, այ սինքն՝ բո լոր պի տա նի մի -
ջոց նե րից ա մե նախ նա յող մի ջոցն է23 (տես ՀՀ
ՔրՕ 32-րդ հոդ. 4-րդ մա սը)։ Ոտնձ գու թյան են -
թարկ վո ղը պար տա վոր չէ կրել ա նո րոշ ել քի ռիս -
կը ան բա վա րար պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու -
թյան մի ջո ցով։24 Բա ցի այդ, նա հան ջե լը («ա մո -
թա լի փա խուս տը») սկզբուն քո րեն այ լընտ րանք
չէ անհ րա ժեշ տու թյան շրջա նա կում25 (տես ՀՀ
ՔրՕ 32-րդ հոդ. 2-րդ մա սը)։ Ն-ն խեղ դում էր
ոտնձ գող Ռ-ին։ Ն-ի կող մից Ռ-ի կո կոր դը սեղ -
մե լու և դրա նով շնչե լու օ դի մուտ քը փա կե լու մի -
ջո ցով թեև չվե րաց վեց օ դում գտնվող ծու խը,26

բայց Ռ-ն չէր կա րող նո րից Ն-ի դեմ քին ծխա խո -
տի ծուխ փչել, ուս տի պի տա նիու թյունն առ կա է։

Սա կայն հար ցա կան է, թե արդ յոք Ն-ի
տրա մադ րու թյան տակ չկար ա վե լի մեղմ, բայց
նույն քան արդ յու նա վետ մի ջոց։ Թեև չի կա րե լի
Ն-ից պա հան ջել, որ նա նա հան ջեր («ի րա վուն -
քը չպետք է նա հան ջի ա պօ րի նու թյան ա ռաջ»),27

բայց նա կա րող էր իր ֆի զի կա կան ա ռա վե լու -
թյան շնոր հիվ նաև մի կողմ հրել Ռ-ին, ձեռ քից
վերց նել սի գա րե տը կամ ձեռ քով փա կել նրա
բե րա նը28 ա ռանց Ռ-ի ֆի զի կա կան ան ձեռնմ -
խե լիու թյան նկատ մամբ այդ քան ուժ գին մի ջամ -
տու թյուն ցու ցա բե րե լու։ Այս պի սով, Ն-ի պաշտ -
պա նա կան գոր ծո ղու թյունն անհ րա ժեշտ չէր։

Հետևա բար, Ն-ի ոտնձ գու թյու նը հա կաի -
րա վա կան էր, քա նի որ իր հեր թին ար դա րաց -
ված չէր անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյամբ։ Այս -
պի սով, առ կա էր հա կաի րա վա կան ոտնձ գու -
թյուն Ռ-ի նկատ մամբ։

2. Պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու թյու նը Ռ-ի
ա րար քում

Ռ-ի դա նա կի հար վա ծը պի տի ուղղ ված լի -
նի ոտնձ գող Ն-ի դեմ, ինչ պես նաև լի նի անհ -
րա ժեշտ ու են թա կա չլի նի սո ցիալ-է թի կա կան
սահ մա նա փա կում նե րի։

ա) Պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու թյան անհ -
րա ժեշ տու թյու նը

Ռ-ն դա նա կով հա րա ծել է Ն-ի մեջ քին։ Այդ
ա րար քը պի տա նի էր դա դա րեց նե լու Ն-ի ոտնձ -
գու թյու նը։ Բայց այս տեղ նույն պես հար ցա կան է,
թե արդ յոք Ռ-ի տրա մադ րու թյան տակ չկար ա -
վե լի մեղմ ու նույն քան արդ յու նա վետ մի ջոց, օ -
րի նակ՝ Ն-ին մի կողմ հրե լը կամ բռունց քով հար -
վա ծե լը։ Ինչ պես վերևում նշվեց, պաշտ պա նա -
կան գոր ծո ղու թյան անհ րա ժեշ տու թյան շրջա -
նա կում փա խուստն ա վե լի մեղմ մի ջոց չի դիտ -
վում: Պետք է նաև հաշ վի առ նել, որ Ռ-ն թթ ված -
նի պա կա սի պատ ճա ռով վա խե նում էր իր կյյան -
քի հա մար և ֆի զի կա պես զգա լիո րեն փոք րա -
մար մին էր Ն-ի հա մե մատ։ Այդ քա նով Ռ-ի հա -
մար պայ քա րի ելքն ա նո րոշ էր։ Հա կաի րա վա -
կան ե ղա նա կով ոտնձ գու թյան են թարկ վողն
սկզբուն քո րեն ի րա վունք ու նի ընտ րե լու պաշտ -
պա նու թյան այն մի ջո ցը, ո րի կի րա ռու մը թույլ է
տա լիս վստա հա բար ակն կա լել ոտնձ գու թյան
վերջ նա կան դա դա րե ցում։ Պաշտ պան վո ղից կա -
րե լի է պա հան ջել, որ նա կի րա ռի ա վե լի նվազ
վտան գա վոր մի ջոց, ե թե նա ու նի բա վա րար ժա -
մա նակ ի րա վի ճա կը գնա հա տե լու հա մար, և այդ
մի ջո ցի օգ նու թյամբ ոտնձ գու թյու նը հետ մղե լու
արդ յու նա վե տու թյան հար ցում կաս կած ներ չկան։29

Կ յան քի հա մար վտան գա վոր պաշտ պա նա կան
մի ջոց ներ կի րա ռելն այդ պատ ճա ռով սկզբուն -
քո րեն թույ լատ րե լի է (ՀՀ ՔրՕ 32-րդ հոդ. 4-րդ
մա սը), բայց պաշտ պան վո ղը, ո րը դա նակ է կի -
րա ռում ան զեն մար դու դեմ,30 պար տա վոր է նախ
զգու շաց նել դրա կի րառ ման մա սին, որ քա նով
դա թույլ է տա լիս կռվի կոնկ րետ ի րա վի ճա կը, և
վնա սել մարմ նի նվազ վտան գա վոր հատ ված -

8
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22 HK-GS/Gunnar Duttge, 2022, StGB § 32 Rn. 18.
23 BGH NStZ 2015, 151 (152); NStZ 2019, 136; HK-GS/Gunnar Duttge, 2022, StGB § 32 Rn. 19.
24 BGH NStZ-RR 2007, 199 (200); NStZ 2009, 626 (627).
25 Rengier, AT, 2021, § 18 Rn. 33, 36, 38.
26 Jäger, JA 2014, 472 (473).
27 Frister, AT, 2020, Kap. 16 Rn. 26; Kühl/Hinderer, JuS 2009, 919 (923).
28 Տե՛ս, սակայն, LG Bonn, BeckRS 2012, 3545։ Այդ մասին տես նաև Reinhardt, ZJS 2015, 222 (223 f.).
29 BGH, NStZ 2019, 598 Rn. 10.
30 Rengier, AT, 2021, § 18 Rn. 41 f.; BGH, NStZ 2019, 598 Rn. 10.
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նե րը, նախ քան վնաս կպատ ճա ռի մարմ նի այն
հատ ված նե րին, ո րոնց վնա սու մը պո տեն ցիալ
մա հա ցու է։31 Ռ-ն դա նակ կի րա ռե լու մա սին չի
զգու շաց րել, բայց դա ա մենևին հնա րա վոր չէր
բա նա վոր ա նել, քան որ Ն-ն նրան խեղ դում էր։
Բայց բա վա րար է նաև կոնկ լու դենտ զգու շա ցու -
մը պաշտ պա նու թյան մի ջո ցը ցու ցադ րե լու ե ղա -
նա կով։ Ն-ն կա րո ղա ցել է դա նա կը տես նել։ Ն-ի
ոտ քը վնա սե լու փոր ձը՝ իբրև ա վե լի մեղմ մի ջոց,
ան հա ջող էր։ Հետևա բար, դա նա կով մեջ քին
հար վա ծելն անհ րա ժեշտ էր։

բ) Պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու թյան սո -
ցիալ-է թի կա կան սահ մա նա փա կու մը32

Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան շրջա նա -
կում տե ղի չի ու նե նում շա հե րի գնա հա տում (ի
տար բե րու թյուն ծայ րա հեղ անհ րա ժեշ տու թյան)։
Այ նուա մե նայ նիվ անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու -
թյան ի րա վուն քը պետք է սահ մա նա փա կել սո -
ցիալ-է թի կա կան տե սանկ յու նից։33 Այս տեղ կա -
րող է ծա գել Ռ-ի անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու -
թյու նը սահ մա նա փա կե լու հար ցը ոտնձ գու թյու -
նը մե ղա վոր կեր պով սադ րե լու պատ ճա ռով։34

Այս պես կոչ ված դի տա վոր յալ սադ րան քի
դեպ քում անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան ի րա -
վունքն ամ բող ջու թյամբ բա ցառ ված է35 (տես
ՀՀ ՔրՕ 32-րդ հոդ. 7-րդ մաս)։ Բայց Ռ-ն Ն-ի
ոտնձ գու թյու նը դի տա վոր յալ չէր հրահ րել, որ
իբր հե տո անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան քո -
ղի տակ կա րո ղա նա վնա սել նրան։36

Մե ղա վոր պրո վո կա ցիա յի մյուս դեպ քե րում,37

հա կա ռա կը, անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան ի -
րա վուն քը պետք է աս տի ճա նա վո րել։ Նման դեպք
առ կա է, երբ ան ձի նա խոր դող հա կաի րա վա -
կան ա րար քը դառ նում է կան խա տե սե լի ու ա -

դեկ վատ ոտնձ գու թյան պատ ճառ։38 Ծ խա խո տի
ծու խը նպա տա կադր ված կեր պով Ն-ի դեմ քին
փչե լը Ն-ի ֆի զի կա կան լա վազ գա ցու թյան վատ -
թա րաց ման և Ռ-ի ա րար քի վի րա վո րա կան բնույ -
թի պատ ճա ռով առն վազն օբ յեկ տի վո րեն հա -
կա սում է ընդ հա նուր հո գա ծու թյան պար տա կա -
նու թյա նը39 և այդ պատ ճա ռով հա կաի րա վա կան
է։ Բա ցի այդ, Ռ-ն կա րող էր ակն կա լել ան մի ջա -
կան ֆի զի կա կան հա կազ դում Ն-ի կող մից։ Ընդ -
հա նուր ի րա վի ճա կի լույ սի ներ քո (բաճ կո նի այր -
ված քը, նե րո ղու թյուն չխնդրե լը, այլ մի քա նի ան -
գամ ծխա խո տի ծու խը դեմ քին փչե լը) Ն-ի այդ -
պի սի կտրուկ ար ձա գան քը տա րօ րի նակ չէր։

Ըստ գե րիշ խող կար ծի քի՝ անհ րա ժեշտ
պաշտ պա նու թյան սադ րան քի այս պի սի ձևը հան -
գեց նում է անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան ի րա -
վուն քի սահ մա նա փակ ման այս պես կոչ ված «ե -
րեք աս տի ճա նի տե սու թյան» ի մաս տով։40 Ըստ
այդ տե սու թյան՝ սկզբում ոտնձ գու թյան են թարկ -
վո ղը պար տա վոր է օգտ վել ոտնձ գու թյու նից
խու սա փե լու հա մար պի տա նի բո լոր հնա րա վո -
րու թյուն նե րից (1-ին աս տի ճան), նախ քան ի րա -
վունք կու նե նա դի մե լու պա սիվ պաշտ պա նու -
թյան (2-րդ  աս տի ճան), ու միայն որ քա նով դրանք
հա ջո ղու թյուն չեն խոս տա նում, ի րա վունք ու նի
դի մե լու ակ տիվ պաշտ պա նու թյան (3-րդ  աս տի -
ճան)։41 Ռ-ն կա րող էր հա մա ձայ նել Ն-ի պայ մա -
նին ու հե ռա նալ սրճա րա նից։ Ն-ն միան գա մայն
հաս կա նա լի կեր պով Ռ-ին ա սաց, որ այդ դեպ -
քում միան գա մից կդա դա րեց նի նրան խեղ դե լը։
Բա ցա ռու թյան կար գով այս տեղ Ռ-ից կա րե լի է
պա հան ջել, որ նա փախ չեր։ Այդ պատ ճա ռով Ն-
ին դա նա կով հար վա ծե լու ե ղա նա կով նրա պաշտ -
պա նու թյունն ան թույ լատ րե լի էր։
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31 MüKoStGB/Erb, § 32 Rn. 167; BGH, NJW 2001, 3200; NStZ-RR 2013, 105 (106); NStZ 2016, 526 (527).
32 Անհրաժեշտ պաշտպանության սոցիալ-էթիկական սահմանափակումների մասին մանրամասն տես Rönnau, JuS

2012, S. 404 ff.։
33 Frister, AT, 2020, Kap. 16 Rn. 27.
34 Այս հարցի մասին տես Degener/Braband/Pampuch/Faridy, JuS 2018, 141 (145 f.).
35 Wessels/Beulke/Satzger, § 8 Rn. 346.
36 Դիտավորյալ սադրանքի նախապայմանների մասին տես Kühl, AT, 2017, § 7 Rn. 228 ff.; Norouzi, JuS 2004, 494 (495)։
37 Հայ օրենսդիրը ՀՀ ՔրՕ 32-րդ հոդ. 7-րդ մասում չի տարբերակում դիտավորյալ սադրանքը սադրանքի մյուս

ձևերից։ Սադրանքի տարբեր ձևերը միևնույն վերաբերմունքի արժանացնելն արդարացված չէ։
38 Berster/Yenimazman, JuS 2014, 329 (331); Rengier, AT, 2021, § 18 Rn. 72 f. Ըստ գերմանական դատական պրակտիկայի՝

անհրաժեշտ պաշտպանության պրովոկացիայի համար բավարար է նույնիսկ սոցիալ-էթիկական տեսանկյունից
անընդունելի վարքը, տես BGHSt 42, 97 (99 ff; BGH, NStZ-RR 2018, 170։

39 Գնահատման այս տեսանկյան մասին տես Rengier, AT, 2021, § 18 Rn. 75։
40 Lackner/Kühl/Kühl StGB § 32 Rn. 18; Duttge NStZ 2006, 266, 270; Satzger Jura 2006, 513, 520.
41 Kudlich, JuS 2003, 32 (34). Արդարության նկատառումներով ՀՀ ՔրՕ 32-րդ հոդ. 7-րդ մասը պետք է մեկնաբանել

«երեք աստիճանի տեսության» իմաստով։



Այս պի սով, անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան
ար դա րաց նող հիմքն այս տեղ առ կա չէ։ Հետևա -
բար, Ռ-ի ա րար քը հա կաի րա վա կան է։

III. Ռ-ի մեղ քը
Մեղ քը բա ցա ռող հիմ քեր չկան։ Ռ-ն գոր -

ծել է մե ղա վո րու թյամբ։
IV. Արդ յուն քը
Ռ-ն կա տա րել է սպա նու թյուն՝ հա մա ձայն

ՀՀ ՔրՕ 155-րդ հոդ. 1-ին մա սի։
Բ. ՀՀ ՔրՕ 159-րդ հոդ վա ծը
Ն-ի սպա նու թյու նը Ռ-ն չի կա տա րել անհ -

րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան սահ մա նա զանց մամբ՝
ըստ ՀՀ ՔրՕ 159-րդ հոդ վա ծի։ Հա մա ձայն ՀՀ
ՔրՕ 32-րդ հոդ. 3-րդ մա սի՝ անհ րա ժեշտ պաշտ -
պա նու թյան սահ մա նա զան ցում է հա մար վում
դի տա վո րու թյամբ ոտնձ գո ղին այն պի սի վնաս
պատ ճա ռե լը, ո րը հա մա չափ չէ հա կաի րա վա -
կան ոտնձ գու թյան բնույ թին և վ տան գա վո րու -
թյա նը և չի բխում պաշտ պան վե լու անհ րա ժեշ -
տու թյու նից: Ռ-ի գոր ծո ղու թյուն ներն ըստ էու -
թյան հա մա պա տաս խա նում էին Ն-ի ոտնձ գու -
թյան բնույ թին ու վտան գա վո րու թյա նը, ո րով -
հետև Ն-ն լր ջո րեն խեղ դում էր նրան, և իս կա -
պես վտանգ ված էր Ռ-ի կյան քը։ Դա նա կով հար -
վա ծը նաև անհ րա ժեշտ էր Ն-ի ոտնձ գու թյու նից
պաշտ պան վե լու հա մար (տես վերևում՝ Ա.II.2.ա))։
Պար զա պես Ռ-ի պաշտ պան վե լու ի րա վուն քը
կոնկ րետ դեպ քում սահ մա նա փակ ված էր «ե րեք
աս տի ճա նի տե սու թյան» ի մաս տով, քա նի որ Ն-
ի ոտնձ գու թյան պատ ճա ռը Ռ-ի սադ րանքն էր։
Քա նի որ Ռ-ի ա րար քում չկա անհ րա ժեշտ պաշտ -
պա նու թյուն, ուս տի չի կա րող լի նել նաև անհ -
րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան սահ մա նա զան ցում։

Գ. ՀՀ ՔրՕ 166-րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-ին
կե տը և 3-րդ մա սի 17-րդ կե տը (դա նա կով
հար վա ծը)

Ն-ի մեջ քին դա նա կով հար վա ծե լու մի ջո -
ցով Ռ-ն նաև դի տա վո րու թյամբ Ն-ին պատ ճա -
ռել է մարմ նա կան վնաս վածք, ո րը վտան գա -
վոր է ե ղել նրա կյան քի հա մար՝ ըստ ՀՀ ՔրՕ
166-րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-ին կե տի։ Այս հան -
ցանքն ի րա վա նոր մե րի մրցակ ցու թյան մա կար -
դա կում հետ է մղվում սպա նու թյան հան ցա կազ -
մի կող մից դրա հա տուկ բնույ թի պատ ճա ռով։42

Ռ-ի ա րար քում առ կա չէ ՀՀ ՔրՕ 166-րդ
հոդ. 3-րդ մա սի 17-րդ կե տի հա տուկ հատ կա -
նի շը, քա նի որ նա դի տա վո րու թյուն ու ներ նաև
Ն-ի մահ վան առն չու թյամբ. Ռ-ն Ն-ի մահն ա -
ռա ջաց րել է ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ, այլ
ոչ թե անզ գու շու թյամբ (տես վերևում՝ Ա.I.2.)։

Դ. ՀՀ ՔրՕ 171-րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-ին
կե տը (ծխա խո տի ծու խը Ն-ի դեմ քին փչե լը)

I. Փաս տա կազ մը
1. Օբ յեկ տիվ փաս տա կազ մը
Ռ-ն պետք է դի տա վո րու թյամբ Ն-ին պատ -

ճա ռած լի նի մարմ նա կան վնաս վածք կամ ա -
ռող ջու թյան այլ վնաս, որն ա ռա ջաց րել է ա -
ռող ջու թյան կար ճատև քայ քա յում։

Մարմ նա կան վնաս վածք պատ ճա ռե լը ցան -
կա ցած վատ, ոչ պատ շաճ վե րա բեր մունքն է, ո -
րի մի ջո ցով ոչ անն շան չա փով վա տա նում է
մար դու ֆի զի կա կան լա վազ գա ցու թյու նը։43 Ծխա -
խո տի ծու խը միա խառն ված էր թքի խո նավ
մաս նիկ նե րին, ուս տի սկզբուն քո րեն պի տա նի
էր ա ռա ջաց նե լու սրտխառ նոց։ Բայց այդ զգա -
ցու մը պետք է ազ դի նաև ֆի զի կա պես, քա նի
որ զուտ հո գե կան վնա սում նե րը մարմ նա կան
վնաս ված քի հա մար բա վա րար չեն։44 Բայց
խնդրից ա մենևին չի երևում, թե Ն-ն ընդ հան -
րա պես սրտխառ նոց է զգա ցել, որն իր հեր թին
կա րող էր ա ռա ջաց նել հա մա պա տաս խան ֆի -
զի կա կան ռեակ ցիա։ Սա կայն Ռ-ի կող մից ծխա -
խո տի ծու խը Ն-ի դեմ քին փչե լու պատ ճա ռով
գրգռվել են Ն-ի լոր ձա թա ղանթ նե րը, և նրա
մոտ սկսվել է հա զի ու ժեղ նո պա։ Դրա նով պի -
տի որ ոչ անն շան չա փով վա տա ցած լի նի նրա
ֆի զի կա կան լա վազ գա ցու թյու նը։ Դա ո րոշ վում
է ա ռա վե լա պես մի ջամ տու թյան տևո ղու թյամբ
ու ուժգ նու թյամբ, ընդ ո րում այս տեղ պետք է
հաշ վի առ նել նաև Ն-ի՝ իբրև ասթ մա յով հի -
վան դի բարձր դյու րազ գա ցու թյու նը։45 Սկս ված
հա զի նո պան զգա լի ուժգ նու թյուն ու ներ, Ն-ին
օ դը չէր հե րի քում, և այն տևել է նաև եր կար
(եր կու ան գամ փչե լը)։ Դեպ քի հան գա մանք նե -
րից ել նե լով՝ Ռ-ի ա րար քում այլևս չի կա րե լի
տես նել հան րո րեն ըն դու նե լի վարք։ Լոր ձա թա -
ղանթ նե րի գրգռման ու հա զի նո պա յի պատ ճա -
ռով առն վազն կարճ ժա մա նա կով քայ քայ վել է
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42 MüKoStGB/Hardtung, 4. Aufl. 2021, § 224 Rn. 59.
43 BeckOK-StGB/Eschelbach, 2021, § 223 Rn. 18.
44 BGH, NStZ 2016, 27; NStZ-RR 2012, 340; Sternberg-Lieben in Schönke/Schröder, StGB, 2019, § 223 Rn. 1, 4.
45 LK-StGB/Grünewald, 2019, § 223 Rn. 25.
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նաև Ն-ի ա ռող ջու թյու նը ՀՀ ՔրՕ 171-րդ հոդ. 1-
ին մա սի 1-ին կե տի ի մաս տով։ Ռ-ի ա րար քը
նաև պատ ճա ռա կան էր, իսկ նրա ա րար քի
հետևան քը՝ նրան օբ յեկ տի վո րեն մեղ սագ րե լի։

Ա ռող ջու թյա նը վնաս պատ ճա ռե լը մար -
դու մոտ հի վան դա գին վի ճակ ստեղ ծելն է կամ
ար դեն ե ղած հի վան դա գին վի ճա կի սաստ կա -
ցու մը։46 Այս տեղ դա կա րող է տե ղի ու նե ցած լի -
նել ինչ պես ծխա խո տի ծխի մեջ առ կա քաղց կե -
ղա հա րույց մաս նիկ նե րից, այն պես էլ ծխի ու
թքի խառ նուր դի մեջ առ կա հնա րա վոր բակ տե -
րիա նե րից ու վի րուս նե րից։47 Սա կայն ո՛չ ծխա -
խո տի ծխի կար ճատև ներշն չու մը (պա սիվ ծխե -
լը), հաշ վի առ նե լով նաև ասթ մա յով հի վանդ լի -
նե լը, ո՛չ բակ տե րիա նե րի ու վի րուս նե րի հետ
շփու մը չեն կա րող ան մի ջա կա նո րեն ա ռա ջաց -
նել ա ռող ջու թյան վնա սում։48 Մի հի վան դու -
թյամբ վա րակ վե լու զուտ վտան գը, որ պես կա -
նոն, բա վա րար չէ։ Բա ցի այդ, Ն-ի մոտ չի ա ռա -
ջա ցել սրտխառ նոց, ո րը, ըստ գե րիշ խող կար -
ծի քի, «հի վան դա գին, սո մա տիկ վի ճա կի»49 (օ -
րի նակ՝ որձ կա լու տևա կան զգա ցո ղու թյան)50 ա -
ռա ջաց ման դեպ քում կա րող էր հաշ վի առն վել։51

2. Սուբ յեկ տիվ փաս տա կազ մը
Ռ-ն գի տեր այն հան գա ման քի մա սին, որ

Ն-ն՝ իբրև ասթ մա յով հի վանդ, հա վա նա բար
ա վե լի զգա յուն ձևով կար ձա գան քի դեմ քին
ծխա խո տի ծուխ փչե լուն։ Բայց դա Ռ-ին չէր հե -
տաքրք րում։ Հետևա բար, նա գոր ծել է ա նուղ -
ղա կի դի տա վո րու թյամբ։

II. Հա կաի րա վա կա նու թյունն ու մեղ քը
Ռ-ի ա րարքն ար դա րաց նող կամ նրա մեղ -

քը բա ցա ռող հիմ քեր չկան։ Ռ-ն գոր ծել է հա -
կաի րա վա կան ե ղա նա կով ու մե ղա վո րու թյամբ։

III. Արդ յուն քը
Ռ-ն կա տա րել է հան ցանք՝ ըստ ՀՀ ՔրՕ

171-րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-ին կե տի։
Ե. ՀՀ ՔրՕ 264-րդ հոդ վա ծը
Ռ-ն կա րող է նաև կա տա րած լի նել ՀՀ

ՔրՕ 264-րդ հոդ. 1-ին մա սով նա խա տես ված
ա րար քը՝ վնա սե լով Ն-ի բաճ կո նը։ Նա աջ ձեռ -
քում պա հած այր վող սի գա րե տով այ րում է Ն-ի
բաճ կո նը։ Բաճ կո նը Ռ-ի հա մար ու րի շի գույք է,
քա նի որ բա ցա ռա պես իր սե փա կա նու թյու նը
չէ։52 Բաճ կոնն այ րե լով՝ Ռ-ն նաև վնա սել է այն։
Դա տե ղի է ու նե ցել, ըստ խնդրի տեքս տի, պա -
տա հա բար, ին չը խո սում է անզ գու շու թյան, մաս -
նա վո րա պես՝ ան փու թու թյան մա սին (ՀՀ ՔրՕ
26-րդ հոդ. 3-րդ մաս)։ Բայց ըստ ՀՀ ՔրՕ 24-
րդ հոդ. 2-րդ մա սի՝ անզ գու շու թյամբ կա տար -
ված ա րար քը հան ցանք է, ե թե ՔրՕ հա տուկ
մա սով դա նա խա տես ված է: Նոր քրեա կան օ -
րենս գիր քը 264-րդ հոդ վա ծում պա տաս խա -
նատ վու թյուն է նա խա տե սում ու րի շի գույ քը
միայն դի տա վո րու թյամբ վնա սե լու հա մար։ Անզ -
գու շու թյամբ ու րի շի գույ քը վնա սելն ար դա րա -
ցիո րեն այլևս հան ցանք չէ։ Հետևա բար, բա -
ցառ վում է Ռ-ի քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյու նը Ն-ի բաճ կոնն անզ գու շու թյամբ վնա սե -
լու հա մար։53 Ռ-ն չի կա տա րել հան ցանք՝ ըստ
ՀՀ ՔրՕ 264-րդ հոդ վա ծի։

Զ. Ընդ հա նուր արդ յունքն ու մրցակ ցու -
թյու նը

Ռ-ն կա տա րել է սպա նու թյուն՝ ըստ ՀՀ ՔրՕ
155-րդ հոդ. 1-ին մա սի (դա նա կով Ն-ի մեջ քին
հար վա ծե լու մի ջո ցով)՝ ա ռող ջու թյա նը դի տա վո -
րու թյամբ թեթև վնաս պատ ճա ռե լու հետ հա -
մակ ցու թյամբ՝ ըստ ՀՀ ՔրՕ 171-րդ հոդ. 1-ին
մա սի 1-ին կե տի (դեմ քին ծխա խո տի ծուխ փչե -
լու մի ջո ցով)։ Առ կա է հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
հա մակ ցու թյուն ՀՀ ՔրՕ 53-րդ հոդ. 1-ին մա սի
2-րդ տար բե րա կի (եր կու հան ցանք նե րի կա -
տա րու մը եր կու տար բեր ա րարք նե րով)։ Ռ-ն են -
թա կա է քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան յու -
րա քանչ յուր հան ցա գոր ծու թյան հա մար` ՀՀ ՔրՕ
155-րդ հոդ. 1-ին մա սով և 171-րդ հոդ. 1-ին մա -
սի 1-ին կե տով (ՀՀ ՔրՕ 53-րդ հոդ. 4-րդ մաս):
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46 BeckOK-StGB/Eschelbach, 2021, § 223 Rn. 24.
47 Տես AG Erfurt, NStZ 2014, 160; LG Bonn, BeckRS 2012, 3545։
48 Նույն կերպ տես Jahn, JuS 2014, 176 (177); Jäger, JA 2014, 472 (473)։
49 BGHSt NJW 2003, 150; BGH, NJW 2013, 3383.
50 Տե՛ս BGH, NStZ 2016, 27 թքելու դեպքի վերաբերյալ։
51 Թքելու մասին նույն կարծիքը տես OLG Zweibrücken, NJW 1991, 240 (241); Sternberg-Lieben in Schönke/Schröder,

StGB, 2019, § 223 Rn. 4; տես նաև LK-StGB/Grünewald, 2019, § 223 Rn. 25։
52 HK-GS/Edgar Weiler, 2022, StGB § 303 Rn. 2.
53 Իրեն պատճառված գույքային վնասը Ն-ն կարող է Ռ-ից պահանջել ՀՀ ՔաղՕ 1058-րդ հոդ. 1-ին մասի հիման վրա։



Քն նար վող ա րար քը այն հան ցա կազ մե րից
է, որն զգա լի փո փո խու թյուն նե րի է են թարկ վել
նոր քրեա կան օ րենսգր քում։ Նոր (05.05.2021-
ին ըն դուն ված) քրեա կան օ րենսգ քի հոդ ված
393-ը պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա նում
ի րաց նե լու նպա տա կով թմրա մի ջոց, հո գե մետ
(հո գե ներ գոր ծուն) նյութ, դրանց պատ րաս տուկ
կամ դրանց հա մար ժեք նյութ (ա նա լոգ) ա պօ -
րի նի ար տադ րե լու, պատ րաս տե լու, վե րամ շա -
կե լու, ձեռք բե րե լու, պա հե լու, տե ղա փո խե լու,
ա ռա քե լու, տա րա ծե լու, գո վազ դե լու կամ դրանք
ա պօ րի նի ի րաց նե լու կամ մեկ ու րի շի դրդմամբ՝
նրա հա մար թմրա մի ջոց, հո գե մետ (հո գե ներ -
գոր ծուն) նյութ, դրանց պատ րաս տուկ կամ
դրանց հա մար ժեք նյութ (ա նա լոգ) ա պօ րի նի
ձեռք բե րե լու հա մար։ 

Մինչ դեռ, 2003-ին ու ժի մեջ մտած քրեա -
կան օ րենսգր քի հոդ ված 266-ը պատ ժե լի է հա -
մա րում ի րաց նե լու նպա տա կով թմրա մի ջոց ներ,
հո գե մետ (հո գե ներ գոր ծուն) նյու թեր ա պօ րի նի
պատ րաս տե լը, վե րամ շա կե լը, ձեռք բե րե լը,
պա հե լը, փո խադ րե լը, ա ռա քե լը կամ դրանք ա -
պօ րի նի ի րաց նե լը, իսկ Նոր օ րենսգր քի 394-
րդ հոդ վա ծով պա տաս խա նատ վու թյուն է նա -
խա տես ված թմրա մի ջոց ներ կամ հո գե մետ (հո -
գե ներ գոր ծուն) նյու թեր պատ րաս տե լու նպա -
տա կով պրե կուր սոր ներ ա պօ րի նի պատ րաս -
տե լու, վե րամ շա կե լու, ձեռք բե րե լու, պա հե լու,
փո խադ րե լու,ա ռա քե լու կամ դրանք ա պօ րի նի
ի րաց նե լու հա մար։ Հի շա տակ ված հոդ ված նե -
րի ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ նոր
օ րենսգր քի հոդ ված 393-ը նախ կին օ րենսգր քի
հոդ ված 266-ի հա մաե մա տու թյամբ կրել է զգա -
լի կա ռուց ված քա յին փո փո խու թյուն ներ։ Մաս -

նա վո րա պես, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի հոդ -
ված 266-ը պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա -
նում ինչ պես թմրա մի ջոց նե րի, հո գե ներ գոր ծուն
նյու թե րի և դրանց խառ նուրդ նե րի, այն պես էլ
դրանց պրե կուր սոր նե րի ա պօ րի նի շրջա նա ռու -
թյան հա մար։ Այ նինչ, նոր քրեա կան օ րենս -
գիր քը պրե կուր սոր նե րի ա պօ րի նի շրջա նա ռու -
թյան հա մար նա խա տե սել է ա ռան ձին հոդ -
ված։ Մաս նա վո րա պես, հոդ ված 394–ը որ պես
ինք նու րույն հան ցա կազմ դի տար կում է թմրա -
մի ջոց, հո գե մետ (հո գե ներ գոր ծուն) նյութ, դրանց
պատ րաս տուկ կամ դրանց հա մար ժեք նյութ
(ա նա լոգ) պատ րաս տե լու նպա տա կով պրե կուր -
սոր ա պօ րի նի ար տադ րե լը, պատ րաս տե լը, վե -
րամ շա կե լը, ձեռք բե րե լը, պա հե լը, տե ղա փո -
խե լը, ա ռա քե լը, տա րա ծե լը, գո վազ դե լը կամ
դրանք ա պօ րի նի ի րաց նե լը։ Մեր կար ծի քով,
նոր օ րենս գիր քը սույն ա րարք նե րը ա ռան ձին
հոդ ված նե րով նա խա տե սե լով, ա ռա վել արդ յու -
նա վետ մո տե ցում է ցու ցա բե րել՝ հատ կա պես
օ րենսդ րա կան տեխ նի կա յի տե սանկ յու նից։ Ըստ
էու թյան, նախ կին քրեա կան օ րենսգր քի հոդ -
ված 266-ը նե րա ռում էր եր կու ինք նու րույն դիս -
պո զի ցիա՝ ի րենց սանկ ցիա նե րով և ծան րաց -
նող հան գա մանք նե րով։ Ինչ խոսք, քրեա կան
օ րենսգր քի հոդ վա ծի նման կա ռուց ված քը օ -
րենք նե րի մշակ ման տե սանկ յու նից դժվար է
ար դա րաց ված հա մա րել։ 

Միևնույն ժա մա նակ, ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 393-րդ և 394-րդ հոդ ված նե րի հա -
մե մատ ման արդ յուն քում նկա տե լի է, որ նշված
ձևա կեր պում նե րի միջև առ կա է ոչ միայն
խմբագ րա կան (ոչ նոր մա տի վա յին), այլև նոր -
մա տի վա յին տար բե րու թյուն. օ րենս դի րը 393-
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րդ հոդ վա ծում սահ մա նել է թմրա մի ջոց, հո գե -
մետ (հո գե ներ գոր ծուն) նյութ, դրանց պատ -
րաս տուկ կամ դրանց հա մար ժեք նյութ (ա նա -
լոգ) ա պօ րի նի ձեռք բե րե լը մեկ ու րի շի դրդմամբ,
իսկ 394-րդ հոդ վա ծում, որ տեղ հան ցա գոր ծու -
թյան ա ռար կա թմրա մի ջոց, հո գե մետ (հո գե -
ներ գոր ծուն) նյութ, դրանց պատ րաս տուկ կամ
դրանց հա մար ժեք նյու թի (ա նա լոգ) փո խա րեն
հան դի սա նում են դրանց պատ րաս տե լու նպա -
տա կով պրե կուր սոր ներ, նա խա տես ված չէ քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյուն մեկ ու րի շի
դրդմամբ՝ նրա հա մար պրե կուր սոր ներ ա պօ -
րի նի ձեռք բե րե լը: Այս հա մե մատ ման արդ յուն -
քում ող ջա միտ են թադ րու թյուն է ա ռա ջա նում
այն մա սին, որ օ րենս դի րը հնա րա վոր չի հա -
մա րել մեկ ու րի շի դրդմամբ՝ նրա հա մար թմրա -
մի ջոց, հո գե մետ (հո գե ներ գոր ծուն) նյութ, դրանց
պատ րաս տուկ կամ դրանց հա մար ժեք նյութ
(ա նա լոգ) պատ րաս տե լու հա մար պրե կուր սո -
նե րի ա պօ րի նի ար տադ րե լը, պատ րաս տե լը,
վե րամ շա կե լը, ձեռք բե րե լը, պա հե լը, տե ղա -
փո խե լը, ա ռա քե լը, տա րա ծե լը, գո վազ դե լը կամ
դրանք ա պօ րի նի ի րաց նե լը: Մինչ դեռ, տվյալ
ի րա վի ճա կը օ բեկ տիվ ի րա կա նու թյան մեջ հնա -
րա վոր է: Օ րի նակ, ան ձը թմրա մի ջոց պատ -
րաս տե լու նպա տա կով դրդում է մեկ այլ ան ձի
իր հա մար ձեռք բե րել պրե կուր սոր: Ել նե լով
վե րորգր յա լից՝ գտնում ենք, որ նման տար բե -
րակ ված մո տեց ման փո խա րեն ա վե լի նպա -
տա կա հար մար կլի ներ եր կու հոդ ված նե րում
դրդչու թյան հա մար քրեա կան պա տաս խա նատ -
վու թյուն նա խա տե սե լը, կամ այդ մա սին նշում
չկա տա րե լը: 

Եր կու օ րենսգր քե րի ու սում նա սիր վող հոդ -
ված նե րի վեր նագ րե րում օգ տա գործ ված է շրջա -
նա ռու թյուն բա ռը։ Մեր հա մոզ մամբ, շրջա նա -
ռու թյուն բա ռը չի հա մա պա տաս խա նում հոդ -
վա ծի դիս պո զի ցիա յում գոր ծած վող ի րաց նել
բա ռի ի մաս տին։ Նախ, հարկ է պար զել, թե
արդ յոք հոդ ված 393-ում օգ տա գործ ված շրջա -
նա ռու թյուն և ի րաց նել բա ռե րը նույ նա կան են,
թե՝ ոչ։ Մեր կար ծի քով, տվյալ եզ րույթ նե րը
որևէ կերպ չի կա րե լի հա մա րել նույ նա կան,
քա նի որ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա -
սին օ րեն քի հոդ ված 15-ի 2-րդ մա սի հա մա -
ձայն՝ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տում միևնույն

միտքն ար տա հայ տե լիս կի րառ վում են միևնույն
բա ռե րը, տեր մին նե րը կամ բա ռա կա պակ ցու -
թյուն նե րը` ո րո շա կի հեր թա կա նու թյամբ: Իսկ,
հա յե րե նում շրջա նա ռու թյուն բա ռը բա ցատր -
վում է որ պես՝ շրջապ տույտ, գոր ծա ծու թյուն,
օգ տա գոր ծում1։ Այս պի սով, շրջան ռու թյուն բա -
ռի ներ կա յաց ված մեկ նա բա նու թյան բո վան դա -
կու թյու նից դուրս են մնում օ րենսգր քում օգ -
տա գործ ված՝ ա րար քի կա տար ման այն պի սի
ե ղա նակ ներ, ինչ պի սիք են՝ թմրա մի ջոց ներ ձեռք
բե րե լը և պա հե լը։ Հարցն այն է, որ ձեռք բե րե -
լու և պա հե լու գոր ծո ղու թյուն նե րը նույ նիսկ լայն
մեկ նա բան ման պա րա գա յում, շրջա նա ռու թյան
հաս կա ցու թյան մեջ չեն տե ղա վոր վում։ Բա ցի
այդ, նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին
ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 12-ի հա մա ձայն՝ Նոր մա -
տիվ ի րա վա կան ակ տը ու նե նում է վեր նա գիր,
ո րը հա մա պա տաս խա նում է նոր մա տիվ ի րա -
վա կան ակ տի բո վան դա կու թյա նը: Այդ իսկ
պատ ճա ռով, ա ռա ջար կում ենք հոդ ված 393-ի
վեր նագ րում շրջա նա ռու թյուն բա ռը փո խա րի -
նել ի րաց նել բա ռով, ո րի պա րա գա յում կվե րա -
նա հոդ վա ծի վեր նագ րի և բո վան դա կու թյան
ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը։

Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, հոդ ված 393-ում
որ պես ա րար քի կա տար ման ե ղա նակ նշված է
նաև մեկ ու րի շի դրդմամբ՝ նրա հա մար թմրա -
մի ջոց, հո գե մետ (հո գե ներ գոր ծուն) նյութ, դրանց
պատ րաս տուկ կամ դրանց հա մար ժեք նյութ
(ա նա լոգ) ա պօ րի նի ձեռք բե րե լը:

Նախ կին օ րենսգր քի 266-րդ հոդ վա ծի վե -
րա բեր յալ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե -
լով թիվ ԵԷԴ/0125/01/09 քրեա կան գոր ծի
շրջա նակ նե րում, ի րա վա կան դիր քո րո շում է
հայտ նել առ այն, որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը
գտնում է, որ ի րաց ման նպա տա կը և ի րա ցու մը
բա ցա կա յում են, ե թե թմրա մի ջոց նե րը կամ հո -
գե մետ նյու թե րը միջ նոր դի կող մից ձեռք են
բեր վել հետևյալ չորս պայ ման նե րի միա ժա մա -
նակ յա առ կա յու թյամբ.

ա)սպա ռո ղի խնդրան քով և դրա մա կան
մի ջոց նե րով,

բ) սպա ռո ղի անձ նա կան գոր ծած մա նը հա -
մա պա տաս խան քա նա կով,

գ) ա ռանց դրանց նկատ մամբ տնօ րին ման
ի րա վուն քի,
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դ) միջ նոր դի դի տա վո րու թյունն ընդգր կում
է ոչ թե ի րա ցու մը, այլ ձեռք բեր մանն ա -
ջակ ցե լը:

Ընդ ո րում, կախ ված այն հան գա ման քից,
թե կոնկ րետ որ դե րա կա տա րի՝ ի րաց նո ղի թե
ձեռք բե րո ղի շա հե րից ել նե լով է գոր ծում միջ -
նոր դը, նրա գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է ո րակ -
վեն որ պես ի րաց ման կամ ձեռք բեր ման հան -
ցակ ցու թյուն:

Նոր ի րա վա կար գա վո րումն, ըստ էու թյան,
սահ մա նում է մի ի րա վի ճակ, երբ ան ձը կա րող
է ու րի շի ազ դե ցու թյան տակ ընկ նե լով (չու նե -
նա լով բարձր ի րա վա գի տակ ցու թյուն, մտքի
ճկու նու թյուն, կամ մտա ծե լով, որ դրդի չը գտնվում
է ծանր հո գե կան և ֆի զի կա կան տա ռա պանք -
նե րի ներ քո), չու նե նա լով թմրա մի ջո ցի ա պօ րի -
նի ի րաց ման ուղ ղա կի դի տա վո րու թյուն, օգ -
նում է վեր ջի նիս դուրս գալ զարթ խու մի հա -
մախ տա նի շից, օգ նում է ձեռք բե րել թմրա մի -
ջոց, դառ նում է ի րաց ման սու բեկտ, այլ ոչ թե
ձեռք բեր ման օ ժան դա կող, ուս տի գտնում ենք,
որ հիշ յալ ձևա կեր պումն ա նար դա րա ցիո րեն
ծան րաց նում է ան ձի կար գա վի ճա կը, ինչ պես
նաև տա լիս է տա րա կար ծիք մեկ նա բան ման
լայն հնա վո րու թյուն, ին չը չի բխում օ րեն քի տա -
ռա ցի մեկ նա բան ման օ րենսդ րա կակ պա հան -
ջից: 

Բա ցի վե րոգր յա լը, նոր ի րա վա կար գա վո -
րու մը մտա ծե լու տե ղիք է տա լիս՝ կապ ված դրդո -
ղի մոտ ի րաց ման նպա տա կի պար տա դի րու -
թյան տար րի հետ: Արդ յոք ի րա վա չափ կլի նի
նպա տա կի պար տա դի րու թյան սահ մա նու մը
դրդի չին քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են -
թար կե լիս, երբ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից
ընդ հա նուր առ մամբ բխում է ի րաց ման նպա -
տա կը կամ ի րա ցու մը, մինչ դեռ դիս պո զի ցիա յի
տա ռա ցի մեկ նա բան մամբ պարզ վում է, որ օ -
րենս դի րը չի սահ մա նել դրա պար տա դիր բնույ -
թը: Մաս նա վո րա պես, ինչ պես հայտ նի է, կամ
շաղ կա պով բա ժան ված պայ ման նե րի մա սով
մյուս պայ ման նե րի առ կա յու թյու նը պար տա դիր
բնույթ չեն կրում:

Դի տարկ վող հան ցա կազ մում նախ կին օ -
րենսգր քի հա մե մատ բո վան դա կա յին տար բե -
րու թյու նը կապ ված է դիս պո զի ցիա յի օբ յեկ տիվ
կող մի շա րադ րան քին։ Իսկ ինչ պես հայտ նի է

մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու նից, ընդ հա -
նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ հան ցա գոր ծու թյան ո -
րա կու մը սկսվում է նրա օբ յեկ տը և օբ յեկ տիվ
կող մը բա ցա հայ տե լուց2: Մաս նա վո րա պես, նոր
քրեա կան օ րենսգր քի հոդ ված 393-ի դիս պո զի -
ցիան զգա լիո րեն ընդ լայն ված է նախ կին օ -
րենսգր քի հա ման ման հոդ վա ծի հա մե մատ։
Խոս քը վե րա բե րում է ինչ պես հան ցա գոր ծու -
թյան կա տար ման ե ղա նակ նե րին, այն պես էլ
հան ցա գոր ծու թյան ա ռար կա յին։ Անդ րա դառ -
նա լով հան ցա կազ մի ա ռար կա յին՝ հարկ է նկա -
տել, որ հոդ ված 393-ը պա տաս-խա նատ վու -
թյուն է սահ մա նում նաև թմրա մի ջոց նե րի և հո -
գե մետ նյու թե րի պատ րաս տուկ նե րի կամ դրանց
հա մար ժեք նյու թե րի (ա նա լոգ) ի րաց ման հա -
մար։ Հան ցա կազ մի ա ռար կա յի նման ձևա կեր -
պու մը կհեշ տաց նի ա պա ցուց ման գոր ծըն թա -
ցը, միևնույն ժա մա նակ կսահ մա նա փա կի հան -
ցանք կա տա րած ան ձանց՝ քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյու նից խու սա փե լու հնա րա վո րու -
թյու նը։ Կար ծում ենք՝ նույն նպա տա կին է միտ -
ված նաև օ րենսդ րի կող մից հան ցան քի կա -
տար ման ե ղա նակ նե րի շրջա նա կի ըն դար ձա -
կու մը։ Մաս նա վո րա պես, նոր քրեա կան օ րենսգր -
քով, ի տար բե րու թյուն նա խոր դի, պատ ժե լի են
հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման այն պի սի ե ղա -
նակ ներ, ինչ պի սիք են՝ ար տադ րե լը, տա րա ծե -
լը, գո վազ դե լը, ինչ պես նաև մեկ ու րի շի
դրդմամբ՝ նրա հա մար թմրա մի ջոց, հո գե մետ
(հո գե ներ գոր ծուն) նյութ, դրանց պատ րաս տուկ
կամ դրանց հա մար ժեք նյութ (ա նա լոգ) ա պօ -
րի նի ձեռք բե րե լը։ Կար ծում ենք՝ այս հար ցում
օ րենս դի րը փոքր-ինչ չա փա զանց ված մո տե -
ցում է դրսևո րել, քա նի որ ար տադ րել և պատ -
րաս տել բա ռե րը այս հա մա տեքս տում, ըստ էու -
թյան, նույ նա կան են, իսկ տա րա ծե լը նույն հոդ -
վա ծում կի րառ ված տե ղա փո խել և ա ռա քել հաս -
կա ցու թյուն նե րի ամ բող ջու թյունն է։ Այ սինքն,
այս հաս կա ցու թյուն նե րի կի րա ռու մը ա վե լորդ
ծան րա բեռ նել է խնդրո ա ռար կա հոդ վա ծի դիս -
պո զի ցիան։ Ինչ վե րա բե րում է գո վազ դե լը որ -
պես հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման ե ղա նակ
նա խա տե սե լուն, ա պա այն լիո վին ար դա րաց -
ված է, հատ կա պես տեխ նո լո գիա նե րի զար -
գաց ման ներ կա փու լում։ Հարկ է նկա տել, որ
վեր ջին շրջա նում սո ցիա լա կան տար բեր ցան -
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ցե րում գո յու թյուն ու նեն բազ մա թիվ է ջեր և օգ -
տա հա շիվ ներ, ո րոնց մի ջո ցով ի րա կա նաց վում
է թմրա մի ջոց նե րի գո վազդ՝ և նույ նիսկ առ -
ցանց վա ճառք:

Ու սում նա սիր վող հան ցա կազ մի խնդրա -
հա րույց հար ցե րից է այս ա րար քի ա վարտ ման
պա հը ճշգրիտ սահ մա նե լը, ին չից էլ կա խած է,
թե այս ա րարք նե րը պետք է ո րակ վեն որ պես
հան ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս տու թյուն,
հան ցա-փորձ, թե՝ ա վարտ ված հան ցա գոր ծու -
թյուն։ Տվ յալ խնդրի պար զա բան ման հա մար
անհ րա ժեշտ է հստակ սահ մա նել, թե ինչ պի -
սին է հան ցա կազ մի (օբ յեկ տիվ կող մի) նկա -
րագր ման ե ղա նա կը: Դի տարկ վող ա րար քի օբ -
յեկ տիվ կող մը նկա րագր ված է ձևա կան հան -
ցա կազ մով։ Ինչ պես հայտ նի է քրեա կան ի րա -
վուն քի տե սու թյու նից՝ ձևա կան հան ցա կազ մե -
րում հետևանք նե րը կամ են թադր վում են, կամ
ա ռա ջա նում են ոչ բո լոր դեպ քե րում, կամ չու -
նեն նյու թա կան բնույթ, այդ պատ ճա ռով էլ չեն
կա րող հաս տատ վել դա տա վա րա կան մի ջոց -
նե րով3: Այս տե ղից հետևում է, որ այս հան ցա -
կազ մի պա րա գա յում հան ցա փոր ձը որ պես կա -
նոն հնա րա վոր չէ։ Այ դու հան դերձ, սա ընդ հա -
նուր կա նոն է, ո րը բա ցար ձակ չէ և ու նի իր բա -
ցա ռու թյուն նե րը։ Պետք է նշել նաև, որ ձևա -
կան հան ցա կազ մի պա րա գա յում հան ցա փոր -
ձը նույն պես հնա րա վոր է: Գրա կա նու թյան մեջ
էլ ար տա հայտ վել է այդ տե սա կե տը, ո րի հա -
մա ձայն՝ ձևա կան հան ցա կազ մով հան ցա գոր -
ծու թյան փոր ձը տե ղի է ու նե նում այն ժա մա -
նակ, երբ հան ցա գոր ծու թյան օբ յեկ տիվ կող մը
(գոր ծո ղու թյու նը) չի կա տար վում մինչև վերջ և
հան ցա վո րի կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով
ընդ հատ վում է4: Մեր հա մոզ մամբ, տվյալ հար -
ցի պա տաս խա նը գտնե լու հա մար բեր ված ընդ -
հա նուր կա նո նը հաշ վի առ նե լով՝ հար կա վոր է
ման րակր կիտ վեր լու ծել հան ցա կազ մի դից պո -
զի ցիա յում նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րը
և դրանք հա մադ րել հնա րա վոր ի րա վի ճակ նե -
րի հետ։ Այս պես, նա խա պատ րաս տու թյուն պետք
է հա մա րել բո լոր այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո -
րոնք թեև ան մի ջա կա նո րեն չեն մտնում հան -
ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մի մեջ, սա կայն պայ -
ման ներ են ստեղ ծում այդ պի սի գոր ծո ղու թյուն -

նե րի կա տար ման հա մար։ Այդ պի սի ա րարք -
ներ կա րե լի է հա մա րել օ րի նակ՝ թմրա մի ջոց -
ներ պատ րաս տե լու հա մար անհ րա ժեշտ սար -
քա վո րում նե րի ձեռք բե րե լը կամ ստեղ ծե լը,
թմրա մի-ջոց ներ րի ի րաց ման հա մար պո տեն -
ցիալ սպա ռող ներ փնտրե լը և այլն։ Ինչ վե րա -
բե րում է հան ցա փոր ձին, ա պա հաշ վի առ նե լով
այս հան ցա կազ մի կա ռուց ված քը՝ նման դեպ -
քե րի շրջա նա կը խիստ սահ մա նա փակ է։ Այդ -
պի սի ի րա վի ճակ հնա րա վոր է միայն այն պա -
րա գա յում, երբ հան ցա վո րը փոր ձում է թմրա -
մի ջո ցը ա պօ րի նի փո խան ցել ստա ցո ղին, սա -
կայն ի րե նից ան կախ հան գա մանք նե րում, դա
չի ստաց վում։ Մաա նա վո րա պես, պրակ տի կա -
յում շատ է տա րած ված այն ի րա վի ճա կը, երբ
թմրա մի ջո ցը դա տա պարտ յա լին փո խան ցե լու
նպա տա կով, այն նե տում են քրեա կա տա րո ղա -
կան հիմ նար կի պա րիս պի վրա յից։ Այս դեպ -
քում, ե թե թմրա մի ջո ցը վերց նեն ուղ ղիչ հիմ -
նար կի աշ խա տա կից նե րը, փո խան ցու մը փաս -
տո րեն կխա փան վի, իսկ փո խան ցո ղի ա րար քը
կո րակ վի որ պես հոդ ված 393-ի փորձ։ 

Այս հան ցա կազ մի ո րակ մանն առնչ վող հա -
ջորդ խնդրա հա րույց հար ցը վե րա բե րում է դրա՝
ո րոշ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հետ հա մակ ցու -
թյամբ ո րակ մա նը։ Խոս քը վե րա բե րում է մի
քա նի կոնկ րետ հան ցա կազ մե րին։ Այս պես,
հարց է ա ռա ջա նում, թե ինչ պես պետք է ո րա -
կել օ րի նակ՝ ար դեն իսկ հի շա տակ ված, ուղ ղիչ
հիմ նար կի աշ խա տակ ցի ա րար քը, ում մի ջո -
ցով ի րա կա նաց վում է թմրա մի ջո ցի փո խան -
ցու մը դա տա պարտ յա լին։ Մեր կար ծի քով, նման
ա րար քը հար կա վոր է ո րա կել հոդ ված ներ 393-
ի և 441-ի (պաշ տո նա տար ան ձի կող մից իշ խա -
նա կան կամ ծա ռա յո ղա կան լիա զո րու թյուն նե -
րը կամ դրան ցով պայ մա նա վոր ված ազ դե ցու -
թյու նը չա րա շա հե լը կամ լիա զո րու թյուն ներն
անց նե լը) հա մակ ցու թյամբ՝ կախ ված գոր ծի
հան գա մանք նե րից։ Այս պի սի մո տե ցու մը բխում
է մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ար -
տա հայտ ված այն կար ծի քից, ըստ ո րի՝ պաշ -
տո նա տար ան ձանց կող մից այն պի սի ա րարք -
նե րի կա տա րու մը, ո րոնք նա խա տես ված չեն
պաշ տո նեա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն սահ մա - Օ
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նող հոդ ված նե րում, կա տար վա ծը պետք է ո -
րա կել հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մակ ցու թյամբ5: 

Հե տաքրք րա կան է նաև հոդ ված 393-ի 2-
րդ մա սի 7-րդ կե տի սույն հոդ վա ծի ա ռա ջին
մա սով նա խա տես ված հան ցան քը, ո րը կա -
տար վել է ու սում նա դաս տիա-րակ չա կան հաս -
տա տու թյու նում կամ դրա հա րա կից տա րած -
քում, և նոր քրեա կան օ րենսգր քի հոդ ված 238-
ի (ան չա փա հա սին հան ցան քի հա կե լը կամ
դրան մաս նա կից դարձ նել) հա րա բե րակ ցու -
թյան հար ցը։ Այս դեպ քում ևս տվ յալ հան ցանք -
նե րի կա տա րու մը ա ռա ջաց նում է հա մակ ցու -
թյուն։ Նախ, տար բեր են դրանց օբ յեկտ նե րը,
և երկ րորդ՝ ու սում նա դա տի րա րակ չա կան հաս -
տա տու թյու նում կամ դրա հարևա նությամբ հոդ -
ված 393-ով սահ ման ված ա րաք նե րի կա տա -
րու մը չի են թադ րում դրան ցում ան չա փա հաս -
նե րի պար տա դիր ներգ րավ ման հան գա ման -
քը։ 

Նոր քրեա կան օ րենսգր քի հոդ ված 393-ը
նախ կին օ րենսգր քի հոդ ված 266-ի հա մե մատ
փո փո խու թյուն ներ է կրել նաև ծան րաց նող հան -
գա մանք նե րի մա սով։ Որ պես ծան րաց նող հան -
գա մանք հոդ ված 393-ի 2-րդ մա սի 6-րդ կե -
տում սահ ման ված է՝ սույն հոդ վա ծի 1-ին մա -
սով նա խա տես ված ա րար քը, ո րը կա տար վել է՝
զո րա մա սում կամ զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն
կրե լու այլ վայ րում։ Այս ծան րաց նող հան գա -
ման քի նպա տա կա հար մա րու թյու նը ամ բող ջու -
թյամբ հաս կա նա լի է, քա նի որ տվյալ դեպ քում
հան ցա գոր ծու թյան հիմ նա կան ան մի ջա կան օբ -
յեկ տից բա ցի վնաս է պատ ճառ վում նաև զին -
վո րա կան կար գին։ Այ սինքն, այս դեպ քում գործ
ու նենք եր կօբ յեկտ հան ցա գոր ծու թյան հետ։
Հոդ ված 393-ում ա ռան ձին կե տով՝ որ պես ծան -
րաց նող հան գա մանք, նշված է՝ սույն հոդ վա ծի
1-ին մա սով նա խա տես ված ա րար քը, ո րը կա -
տար վել է զվար ճան քի կամ հան դի սա դիր վայ -
րում կամ հաս տա տու թյու նում։ Մինչ դեռ, նման
ծան րաց նող հան գա ման քի նա խա տե սու մը
դժվար է ըն դու նե լի հա մա րել, քա նի որ այն
որևէ կերպ չի ազ դում ա րար քի հան րա յին վտան -
գա վո րու թյան աս տի ճա նի վրա։ Մաս նա վո րա -
պես, ին չով է ար տա հայտ վում զվար ճան քի վայ -
րե րում թմրա մի ջոց նե րի ի րաց ման ա վե լի բարձր

հան րա յին վտան գա վո րու թյու նը շեն քե րի բա -
կե րում կամ առևտ րի կենտ րոն նե րում թմրա մի -
ջոց նե րի ի րաց ման հա մե մատ, հաս կա նա լի չէ։
Ըստ ա մե նայ նի, օ րենս դի րը նկա տի է ու նե ցել
այն ի րո ղու թյու նը, որ զվար ճան քի վայ րե րում
այլ տե ղե րի հա մե մատ ա վե լի հա ճախ են թմրա -
մի ջոց նե րի ի րաց ման դեպ քե րը։ Սա կայն, այս
փաս տը չի կա րող հիմք հան դի սա նալ քննար -
վող հան գա մա քը որ պես ծան րաց նող հա մա րե -
լու հա մար։ 

Եվ նոր օ րենսգր քի հոդ ված 393-ը, և նախ -
կին օ րենսգր քի հոդ ված 266-ը խրա խու սա կան
նոր մեր են պա րու նա կում, սա կայն դրան ցում
կան ո րո շա կի տար բե րու թյուն ներ։ Այս պես, հոդ -
ված 266-ի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ թմրա մի ջոց -
ներ կամ հո գե մետ (հո գե ներ գոր ծուն) նյու թեր,
դրանց պրե կուր սոր ներ,ինչ պես նաև խիստ ներ -
գոր ծող կամ թու նա վոր նյու թեր կա մո վին հանձ -
նող անձն ա զատ վում է հանձն ված թմրա մի -
ջոց նե րը կամ հո գե մետ (հո գե ներ գոր ծուն) նյու -
թե րը, դրանց պրե կուր սոր նե րը կամ խիստ ներ -
գոր ծող կամ թու նա վոր նյու թերն ա պօ րի նի
պատ րաս տե լու, վե րամ շա կե լու, ձեռք բե րե լու,
պա հե լու, փո խադ րե լու կամ ա ռա քե լու հա մար
սույն գլխի 266-րդ, 268-րդ և 275-րդ հոդ ված -
նե րով նա խա տես ված քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյու նից։ Իսկ ա հա նոր օ րենսգր քի հոդ -
ված 393-ում հա ման ման նոր մը շա րադր ված է
հետևյալ բո վան դա կու թյամբ՝ սույն հոդ վա ծի 1-
ին մա սով նա խա տես ված ա ռար կա նե րը կա մո -
վին հանձ նած և դրանց ա պօ րի նի շրջա նա ռու -
թյան հետ կապ ված հան ցա գոր ծու թյա նը բա -
ցա հայ տե լուն ա ջակ ցած անձն ա զատ վում է կա -
մո վին հանձ նած ա ռար կա նե րի ա պօ րի նի շրջա -
նա ռու թյան հա մար սույն հոդ վա ծով նա խա -
տես ված քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից:
Ե թե նրա փաս տա ցի կա տա րած ա րարքն այլ
հան ցա կազմ է պա րու նա կում, ա պա ան ձը են -
թա կա է քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան
այդ հան ցա գոր ծու թյան հա մար: Ներ կա յաց ված
կար գա վու րում նե րի վեր լու ծու թյու նից ակն հայտ
է, որ նոր օ րենս գիր քը ան ձին ա զա տում է պա -
տաս խա նատ վու թյու նից թմրա մի ջոց նե րը հանձ -
նե լու և դրա հետ մեկ տեղ թմրա մի ջոց նե րի
շրջա նա ռու թյան հետ կապ ված հան ցա գոր ծու -

16

ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

3
1

  2
0

2
2

5 Տե՛ս Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.И. Чучаева. М.:
КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2010, էջ 62։
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թյա նը բա ցա հայ տե լուն ա ջակ ցե լու դեպ քում։
Փաս տո րեն, անհ րա ժեշտ է թվարկ ված եր կու
պայ ման նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյու նը։
Ըստ մեզ՝ նման մո տե ցու մը միան գա մայն ար -
դա րաց ված է։ Հարցն այն է, որ թմրա մի ջոց նե -
րի շրջա նա ռու թյու նը, որ պես կա նոն, նե րա ռում
է ան ձանց լայն շրջա նակ և կա րե լի է ա սել, որ
այս հան ցա տե սա կը ու նի ցան ցա յին բնույթ։
Ուս տի, հոդ վա ծում նշված ա ռար կա նե րի հանձ -
նու մը ա մենևին բա վա րար չէ սույն հան ցա տե -
սա կի դեմ պայ քա րի և կան խար գել ման տե -
սանկ յու նից։ Ի րա վա պահ հա մա կար գի խնդիրն
է թմրա մի ջոց նե րի շրջա նա ռու թյան ողջ շղթա յի

բա ցա հայ տու մը և դրա նում ներգ րավ ված անձ -
նաց պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լը։ Այս
հար ցում նոր օ րենսգր քում ներ կա յաց ված լու -
ծու մը կա րող է զգա լի օ գուտ ներ բե րել։ Ող ջու -
նե լի է նաև այն, որ ներ կա յիս խրա խու սա կան
նոր մը ընդ լայ նել է դրա կի րառ ման շրջա նա կը։
Նախ կին տար բե րա կում ի րաց նե լը չէր մտնում
խրա խու սա կան նոր մի կի րառ ման տի րույ թի
մեջ՝ դրա նով սահ մա նա փա կե լով ի րա վա պահ -
նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան և տվ յալ հան -
ցա գոր ծու թյան բա ցա հայտ մանն ա ջակ ցող ան -
ձանց հնա րա վոր շրջա նա կը։
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Ընդհանուր դրույթներ
Հայտ նի է, որ նա խաքն նու թյան ըն թաց -

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

է քննի չի օ րի նա կան և բա րո յա կան տե սանկ յու -
նից թույ լատ րե լի գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա, ա -
պա դրանք պետք է ան վա նել «հո գե բա նա կան
հնարք ներ»4: 

Որ պես տակ տի կա կան հնարք՝ խա բեու -
թյու նը կա րող է դրսևոր վել ակ տիվ և պա սիվ
ձևով:

Ակ տիվ խա բեու թյուն. Խա բեու թյու նը
դրսևոր վում է ակ տիվ ձևով, երբ խոս քը ճշմար -
տու թյան գի տակց ված խե ղաթ յուր ման մա սին
է5: Մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում կա -
տար վում են մի շարք քննչա կան և դա տա վա -
րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոն ցից է, օ րի նակ՝
հար ցաքն նու թյու նը: Մինչ դա տա կան վա րույ -
թում հար ցաքն նու թյուն կա տա րե լու լիա զո րու -
թյուն ու նի քննի չը, ով տվյալ քննչա կան գոր ծո -
ղու թյու նը կա տա րե լիս կա րող է օգ տա գոր ծել
տա րաբ նույթ տակ տի կա կան հնարք ներ՝ նպա -
տակ ու նե նա լով հար ցաքն նու թյան մի ջո ցով ա -
ռա վել արդ յու նա վետ կեր պով բա ցա հայ տել գոր -
ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող տե -
ղե կու թյուն նե րը, այն է` են թադր յալ կա տար ված
հան ցան քի, դրա կա տար մա նը մաս նակ ցած
ան ձի կամ ան ձանց վե րա բեր յալ տվյալ ներ ստա -
նա լը։ Նմա նա տիպ տակ տի կա կան հնարք նե -
րից մե կը հար ցաքնն վո ղին, մաս նա վո րա պես
կաս կած յա լին կամ մե ղադր յա լին, ի րա կա նու -
թյա նը չհա մա պա տաս խա նող տե ղե կատ վու -
թյան տրա մադ րումն է: Օ րի նակ` երբ եր կու ան -
ձինք կաս կած վում են նույն հան ցա վոր ա րար -
քի են թադր յալ կա տար ման մեջ, և քն նի չը Ա-ին
հար ցաքն նու թյան ըն թաց քում ա ռա ջար կում է
հան դես գալ ինք նա խոս տո վա նա կան ցուց մուն -
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քով, քա նի որ հա րա կից սեն յա կում հար ցաքնն -
վող Բ-ն  ար դեն իսկ տրա մադ րել է ամ բող ջա -
կան տե ղե կատ վու թյուն Ա-ի կող մից կա տար -
ված են թադր յալ հան ցա վոր ա րար քի մա սին:
Սա կայն տվյալ պնդումն ա նե լիս քննի չը փաս -
տա ցիո րեն չի տի րա պե տում Ա-ին հայտ նած
տե ղե կատ վու թյա նը, դեռ ա վե լին` Բ-ն հ րա ժար -
վել է վա րույթ ի րա կա նաց նող մարմ նի հետ հա -
մա գոր ծակ ցե լուց ու նրան որևէ տե ղե կատ վու -
թյուն տրա մադ րե լուց: Տվ յալ պա րա գա յում Ա-ն
մի գու ցե ըն դու նի իր մեղ քը և (կամ) տե ղե կատ -
վու թյուն տրա մադ րի Բ-ի կող մից կա տար ված
են թադր յալ հան ցա վոր ա րար քի վե րա բեր յալ`
հիմն վե լով և (կամ) դրդված լի նե լով քննի չի` ի -
րեն հայտ նած տե ղե կու թյուն նե րից:

Պա սիվ խա բեու թյուն. Խա բեու թյու նը
դրսևոր վում է պա սիվ ձևով, երբ սուբ յեկ տը մի -
տում նա վոր լռում է ճշմար տու թյան մա սին6: Այ -
սինքն՝ պա սիվ խա բեու թյու նը քննի չի կող մից
լռու թյունն է, ո րը դրսևոր վում է դի տա վո րու -
թյամբ ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կիո րեն ի -
րա կա նու թյու նը թաքց նե լով: Պետք է պար զել,
թե արդ յոք լռու թյու նը կա րե լի է հա մա րել ի րա -
կա նու թյու նը խե ղաթ յու րե լու մի ջոց, թե՞ այն ինչ-
որ բան գաղտ նի պա հե լու ե ղա նակ է: Կ.Մե լի -
տան դեռևս 1903թ. «Ստի հո գե բա նու թյու նը»
վեր տա ռու թյամբ աշ խա տան քում ստի դա սա -
կարգ ման մեջ ա ռանձ նաց նում էր լռու թյամբ
ստի տե սա կը:7 Ա մե րի կա ցի հո գե բան, Կա լի -
ֆոր նիա յի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Պոլ Էք -
մա նը լռու թյու նը դի տար կում է ստի հո գե բա նա -
կան հա մա տեքս տում: Իր՝ «Ստի հո գե բա նու -
թյու նը» վեր տա ռու թյամբ աշ խա տու թյու նում ընդգ -
ծում է ստի հիմ նա կան ձևե րը՝ մատ նան շե լով,
որ սու տը կա րող է ու նե նալ լռու թյան և ի րա կա -
նու թյան խե ղաթ յուր ման ձև: Լ ռու թյամբ ստա -
խո սը թաքց նում է ճշմա րիտ տե ղե կատ վու թյու -
նը, բայց, միևնույն ժա մա նակ, չի հայտ նում նաև
կեղ ծը, իսկ խե ղաթ յու րումն ի րե նից են թադ րում
է ոչ միայն ճշմար տու թյու նը թաքց նե լը, այլև
կեղծ տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լը:8 Սա -
կայն, նա նա խա տե սում է նաև բա ցա ռու թյուն -

ներ: Նա նշում է. «Այն դեպ քե րում, երբ բժիշ կը
պա ցիեն տին չի հայտ նում, որ նրա հի վան դու -
թյու նը մա հա ցու է կամ ոս տի կա նը կաս կած յա -
լին չի տե ղե կաց նում, որ փաս տա բա նի հետ
նրա խո սակ ցու թյու նը լսվում է, ա պա որևէ սուտ
տե ղե կատ վու թյուն նա չի փո խան ցում, սա կայն
այս բո լոր դեպ քերն ընկ նում են ստի բնո րոշ -
ման ներ քո: Այս տեղ «խաբ վող նե րը» չեն խնդրել,
որ ի րենց մո լո րեց նեն, իսկ «լռող նե րը» գոր ծել
են դի տա վո րու թյամբ, ա ռանց նա խա պես տե -
ղե կաց նե լու ա ռան ձին փաս տեր թաքց նե լու ի -
րենց մտադ րու թյան մա սին: Տե ղե կատ վու թյու -
նը թաքց վում է դի տա վո րու թյամբ և ոչ թե պա -
տա հա կա նո րեն: Հան դի պում են նաև բա ցա -
ռու թյուն ներ: Լ ռու թյու նը չի հա մար վի սուտ, ե թե
այդ մա սին առ կա է ո րո շա կի նախ նա կան պայ -
մա նա վոր վա ծու թյուն: Օ րի նակ՝ ե թե պա ցիեն -
տը նա խա պես խնդրում է բժշկին իր ա ռող ջու -
թյան մա սին վատ տե ղե կու թյուն ներ չհայտ նել,
ա պա լռու թյու նը չի հա մար վի սուտ: Սա կայն օ -
րեն քով կաս կած յա լը իր փաս տա բա նի հետ ու -
նի կոն ֆի դեն ցիալ հան դիպ ման ի րա վունք, ուս -
տի այս ի րա վուն քի խախտ ման մա սին լռե լը բո -
լոր դեպ քե րում կհա մար վի ստել»9:

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

Ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է թվալ, թե սա
բա վա կա նին լավ մի ջոց է հան ցա վո րու թյան
դեմ պայ քա րի գոր ծում, սա կայն տվյալ մե թո դի
կի րա ռու մը կա րող է ա ռաջ քա շել մի շարք հար -
ցեր, մաս նա վո րա պես՝ արդ յոք ո րո շա կի տե ղե -
կատ վու թյուն թաքց նե լու կամ ի րա կա նու թյա նը
մաս նա կի կամ ամ բող ջու թյամբ հա կա սող տե -
ղե կատ վու թյուն հայտ նե լը ըն դու նե լի ա րարք է,
թե ոչ, և, ե թե ըն դու նե լի է, ա պա պե՞տք է սահ -
մա նա փակ վի ինչ-որ պայ ման նե րով, թե՞ ոչ։
Տվյալ հար ցի շուրջ դեռևս միաս նա կան մո տե -
ցում առ կա չէ: Ա ռա ջին տե սա կե տի կողմ նա -
կից նե րը նշում են, որ քննչա կան պրակ տի կան
պետք է հիմն վի օ րեն քի նկատ մամբ հար գան -
քով, հետևա բար՝ հա մա պա տաս խա նի բա րո -
յա կա նու թյան սկզբունք նե րին, ին չը նշա նա կում
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է, որ այս դեպ քում անհ նար է խո սել խար դախ
մի ջոց նե րով լավ նպա տա կին հաս նե լու մա սին։
Այս տե սա կե տի կողմ նա կիցն էր Մ.Ս. Ստ րո գո -
վի չը, ով նշում է. «Խա բեու թյու նը կա րող է լի նել
և՛ ակն հայտ սուտ, և՛ ու նե նալ թաքն ված բարդ
ձև։ Այ սինքն, բա ռե րը կա րող են ճշմա րիտ լի -
նել, բայց խոսքն ինք նին կա րող է հնչել այն պի -
սի ձևով, այն պի սի հու զա կա նու թյամբ ու հա -
մա պա տաս խան դեմ քի ար տա հայ տու թյուն նե -
րով, որ դա տա վա րու թյան մաս նա կի ցը կա րող
է սու տը ըն դու նել որ պես ճշմար տու թյուն և հա -
կա ռա կը։ Միևնույն ժա մա նակ, այն հան գա -
ման քը, որ խա բեու թյու նը մա տուց վում է խո րա -
մանկ ձևով, այն թույ լատ րե լի չի դարձ նում։ Ընդ -
հա կա ռա կը այն ձեռք է բե րում ան հան դուր ժո -
ղա կան, ա նօ րի նա կան և ան բա րո յա կան բնույթ:10

Երկ րորդ տե սա կե տի կողմ նա կից նե րը հան -
դես են գա լիս հա կա փաս տար կով, ըստ ո րի՝ ա -
ռա ջին տե սու թյու նը ի դեա լա կան է ու դեկ լա րա -
տիվ և չի կա րող հա մա պա տաս խա նել ժա մա -
նա կա կից աշ խար հի ի րո ղու թյուն նե րին։ Ի հար -
կե, պետք է հի շել, որ քննչա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րը կա տար վում են օ րեն քով սահ ման ված կար -
գով, սա կայն գործ նա կա նում մեծ ծա վա լի աշ -
խա տան քը, ժա մա նա կի սղու թյու նը, հան ցա գոր -
ծու թյան հետ աշ խա տան քը միշտ չէ, որ թույլ է
տա լիս կի րա ռել օ րի նա կե լի հնարք ներ11։ Ա ռա -
ջին նե րից մե կը, ով բարձ րաց րել է խա բեու թյան
թույ լատ րե լիու թյան հար ցը, ե ղել է Ռ.Ս.Բել կի նը,
ով նշում էր,որ այն պայ ման նե րը,ո րոն ցում այ -
սօր աշ խա տում են վա րույթ ի րա կա նաց նող մար -
մին նե րը, ի րա պես էքստ րե մալ (ար տա կարգ) են:
Բա ցի գեր ծան րա բեռն վա ծու թյու նից և ժա մա -
նա կի մշտա պես առ կա սղու թյու նից` գնում է մո -
լի պայ քար հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ -
ման դեմ հան ցա վոր աշ խար հի կող մից: Այդ
իսկ պատ ճա ռով ան թույ լատ րե լի է քննի չին զրկել
ցան կա ցած տակ տի կա կան մի ջո ցից (հնար քից),
որն ուղղ ված է հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա -
րին, միայն այն պատ ճա ռով, որ այն (տակ տի -
կան մի ջո ցը) կա րող է կաս կած ա ռա ջաց նել
«բա րո յա կան մաք րու թյան» վե րա ցա կան պատ -
կե րա ցում նե րի մա սին:12

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

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

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

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

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

5. Ան ձի ա ռեղծ վա ծա յին և կ րո նա կան նա -
խա պա շար մունք նե րը հաշ վի առ նե լու
դեպ քում:13

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

Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քրեա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 164-րդ հոդ վա ծի 4-
րդ մա սը սահ մա նում է. «Քնն չա կան գոր ծո ղու -
թյուն ներ կա տա րե լիս ան թույ լատ րե լի է բռնու -
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թյան, սպառ նա լիք նե րի և այլ ա նօ րի նա կան մի -
ջոց նե րի կի րա ռու մը, ո րոնք կա րող են ան ձանց
կյան քի և ա ռող ջու թյան հա մար վտանգ ստեղ -
ծել»:14 «Այլ ա նօ րի նա կան մի ջոց ներ» հաս կա -
ցու թյու նը չի մեկ նա բան վում ՌԴ քրեա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քով: Այդ պես կա րե լի է
են թադ րել, որ ՈԴ Քր.Դատ օ րենս գիր քը այդ -
պի սի ան թույ լատ րե լի, ա նօ րի նա կան մի ջոց նե -
րից է հա մա րում խա բեու թյու նը, քան զի այն,
ըստ էու թյան, չի հա մա պա տաս խա նում դա տա -
վա րու թյան սկզբունք նե րին, նպա տա կա նե րին
ու խնդիր նե րին: Սա կայն, մյուս կող մից, ՌԴ
Քր.Դատ օ րենսգր քում ա նօ րի նա կան մի ջոց նե -
րի դա սա կարգ ման մեջ «խա բեու թյուն» հաս -
կա ցու թյու նը չի հան դի պում, և հաշ վի առ նե լով
այդ փաս տը՝ քննի չը ի րա վա սու է կա տա րե լու
այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց հա մար լիա -
զոր ված է Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենք նե րով: 

Ադր բե ջա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 15-րդ հոդ վա ծը
սահ մա նում է.«..ար գել վում է բռնու թյամբ, սպառ -
նա լի քով, խա բեու թյամբ և ի րա վունք նե րը ոտ -
նա հա րող այլ ա նօ րի նա կան մի ջոց նե րի կի րառ -
մամբ ցուց մունք վերց նել տու ժո ղից, կաս կած յա -
լից կամ մե ղադր յա լից, ինչ պես նաև քրեա կան
դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցող այլ ան ձան -
ցից»:15 Այս տեղ խոս քը գնում է միայն ցուց մունք
վերց նե լիս խա բեու թյան կի րառ ման ան թույ լատ -
րե լիու թյան մա սին և կա րե լի է են թադ րել, որ
մյուս քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի դեպ քում
որ պես տակ տի կա կան մի ջոց խա բեու թյու նը կի -
րա ռե լը ար գել ված չէ: Բա ցի այդ, տվյալ օ րեն քի
նոր մը չի ման րա մաս նում, թե, որ տե սա կի խա -
բեու թյունն է ար գել վում՝ ակ տիվ, թե՞ պա սիվ:

Նի դեր լանդ նե րի թա գա վո րու թյան Վե րաքն -
նիչ դա տա րա նը Guida Quint and Van den Brink
& Co 1990 գոր ծով ար գե լել է քննիչ նե րին քննչա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ ի րա կա նու -
թյու նը խե ղաթ յու րող կեղծ հայ տա րա րու թյուն -
ներ ա նել և կեղծ խոս տում ներ տալ ան ձից հան -
ցան քի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վու թյուն ստա -
նա լու նպա տա կով:16

ԱՄՆ Ի լի նոյս և Օ րե գոն նա հանգ նե րում
ար գել վել է խա բեու թյամբ տակ տի կա կան
հնարք նե րի կի րա ռու մը ան չա փա հաս նե րի
նկատ մամբ, սա կայն դրա կի րա ռու մը այ նուա -
մե նայ նիվ օ րենսդ րո րեն ար գել ված չէ 50 նա -
հանգ նե րում:17 Դրան գու մա րած, ԱՄՆ մի շարք
նա հանգ նե րի Գե րա գույն դա տա րան նե րը ի -
րենց նա խա դե պա յին ո րո շում նե րում թույ լատ -
րել են քննիչ նե րի կող մից խա բեու թյան կի րա -
ռու մը: Այս պես, Oregon v. Mathiason ԱՄՆ Գե -
րա գույն դա տա րա նը թույ լատ րել է քննիչ նե րին
խա բեու թյամբ պնդել, որ կաս կած յա լի մատ նա -
հետ քե րը հայտ նա բեր վել են հան ցան քի վայ -
րում այն դեպ քում, երբ նման բան ի րա կա նում
տե ղի չի ու նե ցել:18

Commonwealth v Gallet-ի գոր ծով Մա սա -
չու սեթ սի Գե րա գույն դա տա րա նը հաս տա տել է
ամ բաս տան յա լի խոս տո վա նու թյան օ րի նա կա -
նու թյու նը: Սա կայն, ամ բաս տան յա լը պնդում
էր, որ ի րեն հար ցաքն նող նե րը ճիշտ չեն ներ -
կա յաց րել գոր ծի հետ կապ ված ա պա ցույց նե րի
բո վան դա կու թյու նը և կեղծ ե րաշ խիք ներ են
տվել, ո րի արդ յուն քում ամ բաս տան յա լը ինք -
նա խոս տո վա նա կան ցուց մունք է տվել19:

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

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

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

3) ե թե քննի չը քննչա կան գոր ծո ղու թյուն -
ներն ի րա կա նաց նե լիս ղե կա վար վել է դա տա -
րան նե րի կող մից սահ ման ված կար գով, ա պա
խա բեու թյու նը որ պես տակ տի կա կան մի ջոց չի
կա րող վտան գի տակ դնել ինք նա խոս տո վա -
նու թյան օ րի նա կա նու թյան հար ցը:20

People v. Thomas գոր ծով Նյու Յոր քի Վե -
րաքն նիչ դա տա րա նը հան գել է այն ո րոշ ման,
որ քննիչ նե րի կող մից կի րառ ված տակ տի կա -
կան հնար քի արդ յուն քում իր ման կա հա սակ ե -
րե խա յի սպա նու թյան մեջ կաս կած վող հոր ինք -
նա խոս տո վա նա կան ցուց մուն քը կա մա վոր չէ,
քան զի նրանք սուտ տե ղե կու թյուն ներ են տրա -
մադ րել կաս կած յա լին այն մա սին, որ իր ե րե -
խան ողջ է և, որ նրա կնո ջը սույն գոր ծով
պետք է մե ղադ րանք ա ռա ջադր վի : Արդ յուն -
քում հայ րը ինք նաս պա նու թյան փորձ էր կա -
տա րել: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վճռեց, որ խա -
բեու թյամբ զու գորդ վող տակ տի կա կան հնարք -
ներն ան թույ լատ րե լի են, քան զի ուղղ ված են
ան ձի կամ քին հա կա ռակ:21 ԱՄՆ Նյու Յորք
նա հան գում այժմ քննարկ վում է օ րեն քի մի նա -
խա գիծ, հա մա ձայն ո րի՝ քննիչ նե րին արգ վե լե -
լու է օգ տա գոր ծել խա բեու թյու նը որ պես տակ -
տի կա կան մի ջոց քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե -
րի ժա մա նակ: Դա ել նում է այն դիր քո րո շու մից,
որ տվյալ տակ տի կա կան մի ջո ցի կի րա ռու մը
քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ կա -
րող է հան գեց նել ոչ կա մա վոր խոս տո վա նու -
թյան: Տվ յալ հան գա մանքն ա նըն դու նե լի է, քան -
զի պատ շաճ կեր պով քննչա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րի ըն թացքն ա պա հո վե լու և ան ձի ինք նա -

խոս տո վա նա կան ցուց մունքն ա պա հո վե լու հա -
մար քննիչ նե րը պար տա վոր են՝

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

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

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

4) Անց կաց նել քննչա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րը դա տա րան նե րի կող մից սահ ման ված կար -
գով:22

Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ կար ծում ենք, որ խա -
բեու թյու նը՝ որ պես տակ տի կա կան մի ջոց հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման արդ յու նա -
վետ մի ջոց նե րից մեկն է, սա կայն դրա կի րա -
ռու մը չպետք է լի նի ան սահ մա նա փակ: Հարկ է
ընդգ ծել Բա խի նի հետևյալ խոս քե րը. «Ի րա -
կան խա բեու թյու նը օգ տա գործ վել և օգ տա -
գործ վե լու է քննիչ նե րի կող մից որ պես տակ տի -
կա կան հնարք, և պետք է ա ռանձ նաց նել ու
ար գե լել այն խա բեու թյու նը, ո րը հա կա սում է
քրեա դա տա վա րա կան ի րա վուն քի սկզբունք նե -
րին ու նպա տակ նե րին:23 Այ սինքն՝ խա բեու թյու -
նը չպետք է հա կա սի ան ձի կամ քին, չպետք է
հիմն ված լի նի ան ձի՝ իր ի րա վունք նե րի և պար -
տա կա նու թյուն նե րի ան տեղ յա կու թյան, կեղծ ա -
պա ցույց նե րի, ու ժի, դրա կի րառ ման սպառ նա -
լի քի, սուտ խոս տում նե րի, ան ձի մտա վոր և հո -
գե կան ա րատ ներ ու նե նա լու դեպ քում:

4. Քն նի չի լռու թյան սահ ման նե րը. ՀՀ
քրեա կան դա տա վա րու թյու նում խա բեու թյամբ
ա պա ցույց ներ ձեռք բե րելն ար գել վում է (ՀՀ
քր. դատ. նոր օր-ի 97-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս),
սա կայն խա բեու թյու նը պետք է տար բե րա կել
փաս տե րի մա սին լռու թյու նից: Քր. դատ. օր-ով
սահ ման ված չէ որևէ դրույթ ըստ ո րի՝ քննի չը
պար տա վոր է մե ղադր յա լին ի րա զե կե լու քրեա -
կան գոր ծով ձեռք բեր ված բո լոր փաս տա կան
տվյալ նե րի մա սին:24 Քն նի չի լռու թյան թույ լատ -
րե լիու թյան հար ցի վե րա բեր յալ ի րա վա բա նա -
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կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Գևորգ
Դա նիել յա նը նշում է. «Քն նի չի լռու թյան հան -
գա ման քին հա մա լիր գնա հա տա կան տա լու հա -
մար առն վազն մի քա նի աս պեկտ ներ պետք է
ա ռա ջադր վեն։ 

Նախ, հայ րե նա կան դա տա վա րա կան հա -
մա կար գը հա մար վում է «ինկ վի զի ցիոն», ուս -
տի մինչ դա տա կան վա րույ թի լիար ժեք մրցակ -
ցա յին լի նե լու մա սին խո սե լը հիմ նա վոր ված չէ։
Օ րի նակ՝ Իս պա նիա յի դա տա վա րա կան օ րենսդ -
րու թյու նը լիար ժեք ե րաշ խա վո րում է մրցակ -
ցա յին սկզբունք, ընդ ո րում՝ լռե լու ի րա վուն քը
վե րա պահ վում է միայն պաշտ պա նին. վեր ջինս
կա րող է իր հեր քող ա պա ցույց նե րը միջ նոր դել
ներ կա յաց նել ան մի ջա պես դա տաքն նու թյան
փու լում, ե թե ող ջամ տո րեն գտնում է, որ դրանք
խո ցե լի կլի նեն մինչ դա տա կան վա րույ թի փու -
լում և այլն։

Հա ջորդ հար ցը վե րա բե րում է նրան, թե
խոս քը որ տվյա լը թաքց նե լու մա սին է։ Մաս -
նա վո րա պես, իր դեմ ցուց մունք տված վկա յի
մա սին չի կա րե լի լռել, քա նի որ Մար դու ի րա -
վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի մա -
սին Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
մե ղադր յալն ի րա վունք ու նի հար ցաքն նե լու իր
դեմ ցուց մունք տված վկա յին։ Մեր օ րենսդ րու -
թյամբ սխալ մամբ դա նույ նաց րել ենք ա ռե րես -
ման հետ (ՀՀ Քր. դատ. նոր օր. 224-րդ հոդ -
ված), ին չի արդ յուն քում հար ցեր տա լու ի րա -
վունք ենք վե րա պա հել նաև վկա յին, ինչն ան -
հե թե թու թյուն է։

Այլ բնույ թի տե ղե կատ վու թյու նը, այ նուա -
մե նայ նիվ, պետք է ող ջա միտ ժամ կե տում հա -
սա նե լի լի նի մե ղադր յա լին մինչև նյու թե րը ծա -
նո թաց ման հա մար ներ կա յաց նե լը, որ պես զի
վեր ջինս զրկված չլի նի հա մա պա տաս խան
պաշտ պա նա կան տակ տի կա կի րա ռե լուց»:

Քն նի չի լռու թյու նը կա րող է ո րակ վել որ -
պես պա սիվ խա բեու թյուն և ձևա վո րել լռու -
թյան էս տո պել (Estoppel by silence), ե թե՝ քննի -
չը օ րեն քով պար տա վոր է տե ղե կու թյուն նե րը
տրա մադ րել մե ղադր յա լին, քննի չը տի րա պե -
տում է այդ տե ղե կու թյուն նե րին, այ սինքն` դրանք
առ կա են քրեա կան գոր ծում, քննիչն այդ տե -
ղե կու թյուն նե րը մե ղադր յա լին չտրա մադ րե լով,
նպա տակ է հե տապն դում մե ղադր յա լի վի ճա կի

վատ թա րաց ման հաշ վին ստա նալ ան բա րե -
խիղճ ա ռա վե լու թյուն:25 Այ սինքն, ե թե քննի չը օ -
րեն քով սահ ման ված կար գով պար տա վոր էր և
կա րող էր մե ղադր յա լին գոր ծի փաս տա կան
հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ տրա մադ րել տե -
ղե կատ վու թյուն, սա կայն մյուս կող մի նկատ -
մամբ ան բա րե խիղճ ա ռա վե լու թյուն ձեռք բե րե -
լու նպա տա կով լռել է, ա պա զրկվում է այդ ա -
ռա վե լու թյու նը օգ տա գոր ծե լու ի րա վուն քից: Օ -
րի նակ՝ ե թե քննի չը պար տա վոր է մե ղադր յա -
լին տրա մադ րել գոր ծի վե րա բեր յալ ար տա վա -
րու թա յին փաս տաթղ թե րը կամ փոր ձա գե տի
կար ծի քը, սա կայն լռում է, և այդ լռու թյան արդ -
յուն քում մե ղադր յա լը ինք նա խոս տո վա նա կան
ցուց մունք է տա լիս, ա պա այդ ցուց մուն քը չի
կա րող դրվել մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյան
հիմ քում, քան զի, ե թե քննի չը ձեռ նա մուխ լի ներ
օ րեն քով սահ ման ված իր պար տա կա նու թյուն -
նե րի կա տար մա նը և տ րա մադ րեր վե րոնշ ված
փաս տա կան տվյալ նե րը, ա պա մե ղադր յալն
ըստ էու թյան չէր տա ինք նա խոս տո վա նա կան
ցուց մունք:

Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ կա րե լի է եզ րա կաց -
նել, որ քրեա կան դա տա վա րու թյու նը մրցակ -
ցու թյան ո լորտ է և ան թույ լատ րե լի է մինչ դա -
տա կան վա րույ թում քննի չից պա հան ջել մե -
ղադր յա լին ի րա զե կե լու ի րեն հայտ նի բո լոր
փաս տա կան տվյալ նե րի մա սին: Սա կայն, այն
դեպ քե րում, երբ քննի չը պար տա վոր է մե ղադր -
յա լին տրա մադ րել որևէ տե ղե կատ վու թյուն, սա -
կայն դա չի ա նում՝ նպա տակ ու նե նա լով մե -
ղադր յա լի վի ճա կի վատ թա րաց ման հաշ վին
ստա նալ ան բա րե խիղճ ա ռա վե լու թյուն, ա պա
քննի չի լռու թյու նը կա րող է ձևա վո րել լռու թյան
էս տո պել և զր կել այդ ա ռա վե լու թյունն օգ տա -
գոր ծե լու հնա րա վո րու թյու նից: 

ՀՀ Քրեա կան դա տա վա րու թյան նոր օ -
րենսգր քի 21-րդ հոդ վածն ամ րագ րում է կող մե -
րի հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան սկզբուն -
քը: Սույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա -
տա րա նը, պահ պա նե լով ան կողմ նա կա լու թյու -
նը, մե ղադ րան քի և պաշտ պա նու թյան կող մե -
րի հա մար ստեղ ծում է բո լոր ա պա ցույց նե րը
ներ կա յաց նե լու և հա մա կող մա նի հե տա զո տե -
լու հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման ներ: Դա տա -
րա նը, կող մի միջ նոր դու թյամբ, սույն օ րենսգր -
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քով սահ ման ված կար գով, ա ջակ ցում է նրան
ձեռք բե րե լու անհ րա ժեշտ ա պա ցույց ներ:26 Այ -
սինքն՝ քննի չի լռու թյան ան թույ լատ րե լիու թյու -
նը հիմ նա վոր վում է մրցակ ցու թյան և կող մե րի
հա վա սա րու թյան սկզբուն քի պահ պան մամբ:
«Օ ջա լանն ընդ դեմ Թուր քիա յի» գոր ծով Մար -
դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն
այն դիր քո րո շումն է հայտ նել, որ զեն քե րի հա -
վա սա րու թյան սկզբունքն ար դա րա ցի դա տաքն -
նու թյան լայն հաս կա ցու թյան հատ կա նիշ նե րից
մեկն է, որն ընդգր կում է նաև այն հիմ նա րար
ի րա վուն քը, որ քրեա կան վա րույ թը պետք է
մրցակ ցա յին լի նի: Քրեա կան գոր ծով մրցակ -
ցա յին դա տա վա րու թյան ի րա վուն քը նշա նա -
կում է, որ և՛ մե ղադ րան քի, և՛ պաշտ պա նու թյան
կող մե րին պետք է հնա րա վո րու թյուն տրվի տե -
ղե կա նա լու մյուս կող մի ներ կա յաց րած փաս -
տարկ նե րին ու ա պա ցույց նե րին, ինչ պես նաև
մեկ նա բա նե լու դրանք: Հ նա րա վոր են տար բեր
ե ղա նակ ներ, ո րոն ցով ներ պե տա կան ի րա վուն -
քը կա րող է ե րաշ խա վո րել այս պա հան ջի բա -
վա րա րու մը: Սա կայն, ան կախ նրա նից, թե ինչ -
պի սի մի ջոց է ընտր վել, պետք է ա պա հով վի
փաս տարկ նե րի ներ կա յաց ման վե րա բեր յալ մյուս
կող մի ի րա զե կու մը, ինչ պես նաև վեր ջի նիս
պետք է ի րա կան հնա րա վո րու թյուն տրվի մեկ -
նա բա նե լու դրանք:27 Բա ցի այդ, ՀՀ Վճ ռա բեկ
դա տա րա նը ԿԴ/0008/06/11 գոր ծով ար ձա նագ -
րել է, որ մրցակ ցու թյան սկզբունքն ար դար դա -
տաքն նու թյան հիմ նա րար ի րա վուն քի բաղ կա -
ցու ցիչ տարր է: Այս սկզբուն քի ի մաս տով դա -
տաքն նու թյան ժա մա նակ և՛ մե ղադ րան քի, և՛
պաշտ պա նու թյան կող մե րի հա մար պետք է
հա վա սա րա պես ե րաշ խա վոր վի ող ջա միտ հնա -
րա վո րու թյուն` իր գոր ծը ներ կա յաց նե լու այն -
պի սի պայ ման նե րում, ո րը նվազ բա րեն պաստ
չի լի նի, քան այն հնա րա վո րու թյու նը, ո րը տրա -
մադր վում է մրցա կից կող մին: Կող մե րի հա վա -
սա րու թյու նը, ի թիվս այ լոց, են թադ րում է, որ
մի կող մը պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա
ծա նո թա նա լու մյուս կող մի ներ կա յաց րած փաս -
տարկ նե րին և ա պա ցույց նե րին: Նշ վածն ար -

դար դա տա կան քննու թյան ի րա վուն քի ա պա -
հով ման կարևո րա գույն նա խա պայ ման է, քա -
նի որ ա ռանց կող մե րի հա վա սար տե ղե կաց -
վա ծու թյան` դա տա կան քննար կու մը նշա նա -
կում է մրցակ ցու թյան և կող մե րի հա վա սա րու -
թյան սկզբունք նե րի ան հա մա չափ ձևա կա նա -
ցում և ա ռար կա յազր կում:28 Ստաց վում է, որ
դա տաքն նու թյու նը դիտ վում է որ պես մրցակ -
ցա յին տի րույթ մե ղադ րո ղի և պաշտ պա նու -
թյան միջև, իսկ դա տա վո րը չե զոք կողմն է, ով
պետք է հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծի, որ պես զի
մրցող կող մերն ի րենց պնդում նե րը պաշտ պա -
նե լիս հան դես գան հա վա սար դիր քե րից և ի -
րենց գոր ծո ղու թյուն նե րով չխախ տեն «զեն քե -
րի հա վա սա րու թյան» սկզբուն քը: Սույն հա մա -
տեքս տում դա տաքն նու թյան ժա մա նակ քննի չի
լռու թյու նը չի կա րող հա մա պա տաս խա նել «զեն -
քե րի հա վա սա րու թյան» սկզբուն քին, քան զի
լռե լով քննի չը դի տա վո րու թյամբ նպա տակ ու -
նի ձեռք բե րե լու ան բա րե խիղճ ա ռա վե լու թյուն,
ին չը խախ տում է հա վա սա րակշ ռու թյու նը կող -
մե րի միջև և ս տեղ ծում ան հա վա սար պայ ման -
ներ մրցակ ցե լու հա մար: 

Եզ րա հան գում: Քրեա կան դա տա վա րու -
թյու նը մրցակ ցու թյան ո լորտ է և ան թույ լատ րե -
լի է մինչ դա տա կան վա րույ թում քննի չից պա -
հան ջել մե ղադր յա լին ի րա զե կե լու ի րեն հայտ -
նի բո լոր փաս տա կան տվյալ նե րի մա սին: Սա -
կայն, այն դեպ քե րում, երբ քննի չը պար տա վոր
է մե ղադր յա լին տրա մադ րել որևէ տե ղե կատ -
վու թյուն, սա կայն դա չի ա նում՝ նպա տակ ու նե -
նա լով մե ղադր յա լի վի ճա կի վատ թա րաց ման
հաշ վին ստա նալ ան բա րե խիղճ ա ռա վե լու թյուն,
ա պա քննի չի լռու թյու նը կա րող է ձևա վո րել
լռու թյան էս տո պել և զր կել այդ ա ռա վե լու թյունն
օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյու նից: Բա ցի այդ,
ե թե այն պի սի փաս տա կան տվյա լի մա սին է
խոս քը գնում, որն իր բնույ թով ո րո շիչ նշա նա -
կու թյուն ու նի այս կամ այն ի րա վուն քի սահ մա -
նա փակ ման վի ճարկ ման տե սանկ յու նից,ա պա
այդ դեպ քում քննի չի լռու թյու նը ի րա վա չափ չի
կա րող դիտ վել:
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26 ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգիրք
27 Ocalan v Tսrkey, 2003 թվականի մարտի 12, գանգատ թիվ 46221/99, կետ 166
28 ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի որոշումը գործ թիվ ԿԴ/0008/06/11-ի մասին
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա -
կան սահ մանն այն գիծն է և այդ գծով անց նող
այն ուղ ղա հա յաց մա կերևույ թը, ո րոնք ո րո շում
են ՀՀ տա րած քի շրջա նակ նե րը: Պե տա կան
սահ մանն է ՀՀ տա րած քա յին ամ բող ջա կա նու -
թյան պահ պան ման ե րաշ խի քը, ուս տի խիստ
կարևոր է այն կար գա վո րող պատ շաճ օ րենսդ -
րա կան կար գա վո րում ներ ու նե նա լը:

Պե տա կան սահ մա նի անվ տան գու թյան
կարևո րու թյու նը հաշ վի առ նե լով՝ «Պե տա կան
սահ մա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քով1 սահ մա նա յին
շերտ մուտք գոր ծած ան ձանց նկատ մամբ ո րո -
շա կի սահ մա նա փա կում ներ են նա խա տես վել:
Այդ սահ մա նա փա կում նե րի խոր քա յին ու սում -
նա սի րու թյունն ու վեր լու ծու թյունն ա ռաջ է բե -
րում սահ մա նադ րա կան նոր մե րին դրանց հա -
մա պա տաս խա նու թյան կաս կած:

Այս պես, Օ րեն քի 221-րդ հոդ վա ծի հա մա -
ձայն՝ սահ մա նա յին շերտ մուտք գոր ծած ան -
ձանց ար գել վում է օգ տա գոր ծել ո գե լից խմիչք -
ներ, շփվել սահ մա նա պահ վե րա կար գե րի անձ -
նա կազ մի հետ, զրու ցել սահ մա նա կից պե տու -
թյան սահ մա նա պահ ու ժե րի ներ կա յա ցու ցիչ -
նե րի ու բնա կիչ նե րի հետ և այլն: Մինչ անդ րա -
դառ նա լը թվարկ ված սահ մա նա փա կում նե րի
բո վան դա կու թյա նը՝ նախ բա ցա հայ տենք «սահ -
մա նա յին շերտ» հաս կա ցու թյան էու թյու նը: Օ -
րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝
սահ մա նա յին շեր տը սահ մա նա յին գո տու մի
մասն է, ո րը հա րում է պե տա կան սահ մա նին
կամ պե տա կան սահ մա նը ջրա յին տա րած քով
անց նե լիս սահ մա նա յին ջրե րի ա փե րին` մինչև
մեկ կի լո մետր լայ նու թյամբ: Սահ մա նա յին շերտ
մուտք գոր ծած ան ձանց նկատ մամբ Օ րեն քով
սահ ման ված սահ մա նա փա կում նե րը թերևս

խնդրա հա րույց չլի նեին, ե թե տե ղի ու նե ցած չլի -
նեին պա տե րազ մա կան վեր ջին ի րա դար ձու -
թյուն նե րը: Խոս քը 2020 թվա կա նի սեպ տեմ -
բեր-նո յեմ բեր ա միս նե րին Ադր բե ջա նի սան ձա -
զեր ծած պա տե րազ մի մա սին է, ո րի արդ յուն -
քում բազ մա թիվ բնա կա վայ րեր և ճա նա պարհ -
ներ, մարդ կանց պատ կա նող հո ղա տա րածք -
ներ ու բնա կե լի տներ հայտն վել են սահ մա նա -
յին շեր տի տա րած քում2: Ի րե րի նման դրու -
թյունն էա պես փո խել է Օ րեն քով նա խա տես -
ված սահ մա նա փա կում նե րի բո վան դա կու թյու -
նը՝ դրանք դարձ նե լով ոչ ի րա վա չափ:

Օ րենսդ րա կան մա կար դա կում նման ա նո -
րոշ և լայն մեկ նա բան ման տե ղիք տվող ձևա -
կեր պում նե րով լի սահ մա նա փա կում ներ նա -
խա տե սե լը հա կա սում է առն վազն ի րա վա կան
ո րո շա կիու թյան և հա մա չա փու թյան սահ մա -
նադ րա կան սկզբունք նե րին, ո րոնց բո վան դա -
կու թյու նը հետևյալն է.

Սահ մա նադ րու թյան 79-րդ հոդ վա ծի հա -
մա ձայն՝ հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու -
թյուն նե րը սահ մա նա փա կե լիս օ րենք նե րը պետք
է սահ մա նեն այդ սահ մա նա փա կում նե րի հիմ -
քե րը և ծա վա լը, լի նեն բա վա րար չա փով ո րո -
շա կի, որ պես զի այդ ի րա վունք նե րի և ա զա տու -
թյուն նե րի կրող նե րը և հաս ցեա տե րերն ի վի -
ճա կի լի նեն դրսևո րե լու հա մա պա տաս խան վար -
քա գիծ: Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան
դա տա րա նը բազ միցս նշել է, որ նոր մը չի կա -
րող հա մար վել «օ րենք», քա նի դեռ ձևա կերպ -
ված չէ բա վա րար հստա կու թյամբ, որ պես զի
ան ձին հնա րա վո րու թյուն տա կար գա վո րե լու իր
վար քա գի ծը. ան ձը պետք է կա րո ղա նա տվյալ
հան գա մանք նե րում ող ջա միտ կեր պով կան խա -
տե սել իր տվյալ գոր ծո ղու թյան հետևանք նե րը3:
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1 Այսուհետ՝ Օրենք 
2 Օրինակ՝ Մ2 ճանապարհով է անցնում Գորիս-Կապան հատվածը, մեջտեղում են տեղակայված Կարմրաքար,

Շուռնուխ, Որոտան, Նոր Առաջաձոր, Դավիթ Բեկ և այլ գյուղեր: 

ԱՆԻ ԽՈՒՐՇՈՒԴՅԱՆ  
ՀՀ կենտրոնական բանկի իրավաբանական վարչության
ֆինանսական վերահսկողության իրավական սպասարկման 
բաժնի իրավախորհրդատու 
____________________________________________________________________________________________________________
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Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի նա խա դե պա -
յին պրակ տի կան ևս բա ցա հայ տել է ի րա վա -
կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն քի ի րա վա կան բո -
վան դա կու թյու նը: Այս պես, ըստ Բարձր դա տա -
րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի՝

 Ի րա վա կան պե տու թյան սկզբուն քը, ի
թիվս այլ նի, պա հան ջում է նաև ի րա վա կան օ -
րեն քի առ կա յու թյուն։ Վեր ջինս պետք է լի նի
բա վա կա նա չափ մատ չե լի՝ ի րա վուն քի սուբ յեկտ -
նե րը պետք է հա մա պա տաս խան հան գա մանք -
նե րում հնա րա վո րու թյուն ու նե նան կողմ նո րոշ -
վե լու, թե տվյալ դեպ քում ինչ ի րա վա կան նոր -
մեր են կի րառ վում4։

 Ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբունքն
անհ րա ժեշտ է, որ պես զի հա մա պա տաս խան
հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րը ող ջա -
միտ սահ ման նե րում ի վի ճա կի լի նեն կան խա -
տե սել ի րենց վար քագ ծի հետևանք նե րը և վս -
տահ լի նեն ինչ պես ի րենց պաշ տո նա պես ճա -
նաչ ված կար գա վի ճա կի ան փո փո խե լիու թյան,
այն պես էլ ձեռք բեր ված ի րա վունք նե րի և պար -
տա վո րու թյուն նե րի հար ցում5:

 Ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն քը
են թադ րում է նաև, որ ի րա վա հա րա բե րու թյուն -
նե րի բո լոր սուբ յեկտ նե րի, այդ թվում՝ իշ խա -
նու թյան կրո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է լի -
նեն կան խա տե սե լի ու ի րա վա չափ6:

 Որ քան ա վե լի ին տեն սիվ է հիմ նա կան
ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը, այն քան ա վե լի
հստակ, կան խա տե սե լի և մատ չե լի պետք է լի -
նեն օ րենք նե րի ձևա կեր պում նե րը, որ պես զի
եր կի մաս տու թյուն չա ռա ջաց նեն մաս նա վոր ան -
ձանց հա մար ար գելք նե րի, այլ սահ մա նա փա -
կում նե րի կամ նրանց վրա դրված պար տա կա -
նու թյուն նե րի առ կա յու թյան և բո վան դա կու թյան
հար ցում7:

Անդ րա դառ նա լով հա մա չա փու թյան էու թյա -
նը՝ պետք է նշել, որ Սահ մա նադ րու թյան 78-րդ
հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ հիմ նա կան ի րա -
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ -
ման հա մար ընտր ված մի ջոց նե րը պետք է պի -
տա նի և անհ րա ժեշտ լի նեն Սահ մա նադ րու -
թյամբ սահ ման ված նպա տա կին հաս նե լու հա -
մար: Սահ մա նա փակ ման հա մար ընտր ված մի -
ջոց նե րը պետք է հա մար ժեք լի նեն սահ մա նա -
փակ վող հիմ նա կան ի րա վուն քի և ա զա տու -
թյան նշա նա կու թյա նը:

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 2016 թվա -
կա նի փետր վա րի 23-ի թիվ ՍԴՈ-1256 և 2016
թվա կա նի հու լի սի 12-ի թիվ ՍԴՈ-1293 ո րո շում -
նե րում նշվել է, որ հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և
ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման հա մար
ընտր ված մի ջոց նե րը չպետք է խա թա րեն ող -
ջա միտ հա վա սա րակշ ռու թյու նը հե տապնդ վող
նպա տա կի և այդ նպա տա կին հաս նե լու հա -
մար օգ տա գործ ված մի ջո ցի միջև: Հե տապնդ -
վող նպա տա կին հաս նե լու հա մար մի ջո ցը պի -
տա նի է այն դեպ քում, ե թե այն առն վազն կա -
րող է նպաս տել այդ նպա տա կի ի րա գործ մա -
նը։ Հիմ նա կան ի րա վուն քին մի ջամ տել անհ -
րա ժեշտ է միայն այն դեպ քում, երբ հե տապնդ -
վող նպա տա կին անհ նար է հաս նել մեկ այլ,
սա կայն նույն չափ արդ յու նա վետ ճա նա պար -
հով, որն ա վե լի քիչ կսահ մա նա փա կի խնդրո
ա ռար կա հիմ նա կան ի րա վուն քով պաշտ պան -
ված ի րա վա կան բա րի քը։ Բա ցի այդ, մի ջամ -
տու թյու նը պետք է հա մար ժեք կամ չա փա վոր
լի նի, այ սինքն՝ մի ջամ տու թյան սաստ կու թյու նը
չպետք է ան հա մար ժեք լի նի սահ մա նա փակ -
վող հիմ նա կան ի րա վուն քի նշա նա կու թյա նը և
կշ ռին8։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 2018 թվա կա նի հուն -
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3 Տե՛ս Բուսույոկն ընդդեմ Մոլդովայի (Busuioc v. Moldova) գործով 2005 թվականի մարտի 21-ի վճիռը, գանգատ թիվ
61513/00, կետ 52: Ռեկվենյին ընդդեմ Հունգարիայի (Rekvenyi v. Hungary) գործով 1999 թվաանի մայիսի 20-ի
վճիռը, գանգատ թիվ 25390/94, կետ 34: Օլսսոնն ընդդեմ Շվեդիայի (Olsson v. Sweden (No. 1)) գործով 1988
թվականի մարտի 24-ի վճիռը, գանգատ թիվ 10465/83, կետ 61: Բուսույոկն ընդդեմ Մոլդովայի (Busuioc v. Moldova)
գործով 2005 թվականի մարտի 21-ի վճիռը, գանգատ թիվ 61513/00, կետ 52: Ռեկվենյին ընդդեմ Հունգարիայի
(Rekvenyi v. Hungary) գործով 1999 թվաանի մայիսի 20-ի վճիռը, գանգատ թիվ 25390/94, կետ 34: Սանդի Թայմսն
ընդդեմ Միացյալ Թագավորության (Sunday Times v. The United Kingdom) գործով 1979արիլի 26-ի վճիռը, գանգատ
թիվ 6538/74, կետ 49 և այլն:

4 Տե՛ս Սահմանադրական դատարանի 2008 թվականի մայիսի 13-ի թիվ ՍԴՈ-753 որոշումը:
5 Տե՛ս Սահմանադրական դատարանի ՍԴՈ-630, ՍԴՈ-1142, ՍԴՈ-1289 որոշումները և այլն:
6 Տե՛ս Սահմանադրական դատարանի 2015 թվականի հունիսի 9-ի թիվ ՍԴՈ-1213 որոշումը:
7 Տե՛ս Սահմանադրական դատարանի 2019 թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ ՍԴՈ-1488 որոշումը:
8 Տե՛ս Վարդան Պողոսյան, Նորա Սարգսյան, Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. խմբագրությամբ սահմա նա -

դրու թյունը, համառոտ պարզաբանումներ: Երևան, Տիգրան Մեծ, 2016, էջ 82։
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վա րի 12-ի թիվ ԵԿԴ/0056/11/17 քրեա կան գոր -
ծով կա յաց ված ո րոշ մամբ նշել է, որ հա մա չա -
փու թյան սկզբուն քի բո վան դա կու թյու նից
հետևում է, որ ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման
հա մար ընտր ված մի ջո ցը պետք է պի տա նի ու
անհ րա ժեշտ լի նի հե տապնդ վող նպա տա կին
հաս նե լու հա մար9 և հե տապնդ վող նպա տա կի
հետ գտնվի հա մար ժեք հա րա բե րակ ցու թյան
մեջ10։

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա -
տա րա նի ի րա վա բա նու թյան հա մա ձայն՝ սահ -
մա նա փա կում նե րը պետք է անհ րա ժեշտ լի նեն
ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում, լի -
նեն հա մա չափ հե տապնդ վող նպա տա կին և կ -
րեն ժա մա նա կա վոր բնույթ11։ Կի րառ վող ցան -
կա ցած «ձևա կա նու թյուն», «սահ մա նա փա կում»
կամ «տու գանք» պետք է հա մա չափ լի նեն հե -
տապնդ վող օ րի նա կան նպա տա կին12։ Ժո ղովր -
դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում անհ րա ժեշտ
մի ջոց հա մար վե լու հա մար մի ջամ տու թյու նը
պետք է «բա վա կա նա չափ» հիմ նա վոր ված լի -
նի, ին չը պար զե լու հա մար հար կա վոր է հաշ վի
առ նել տվյալ գոր ծով հան րու թյա նը հու զող յու -
րա քանչ յուր հա յե ցա կետ13:

Այս պի սով, սահ մա նադ րա կան այս
սկզբունք նե րի լույ սի ներ քո դի տար կենք մեջ -
բեր ված սահ մա նա փա կում ներն ա ռան ձին-ա -
ռան ձին.

- Սահ մա նա յին շերտ մուտք գոր ծած ան -
ձանց ար գել վում է օգ տա գոր ծել ո գե լից խմիչք -
ներ.

Օ րենսդ րա կան նման ձևա կեր պումն ինք -
նին շատ լայն է, ընդ հան րա կան և կա տե գո -
րիկ: Ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է թվալ, թե օ -

րենս դի րը հե տապն դում է ի րա վա չափ նպա -
տակ՝ սահ մա նա յին շեր տի տա րած քում հա սա -
րա կա կան կար գի ու անվ տան գու թյան ա պա -
հով ման տե սանկ յու նից: Սա կայն վեր ջին շրջա -
նոււմ տե ղի ու նե ցած տա րած քա յին փո փո խու -
թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված, երբ բազ մա թիվ
բնա կա վայ րեր հայտն վել են սահ մա նա յին շեր -
տի տա րած քում, ո գե լից խմիչք օգ տա գոր ծե լու
բա ցար ձակ ար գել քը դառ նում է ոչ ի րա վա չափ:
Խն դիրն այն է, որ սահ մա նա յին շեր տի տա -
րած քում հայտն ված բնա կա վայ րի բնա կիչն իր
տա նը ո գե լից խմիչք օգ տա գոր ծե լու դեպ քում
խախ տե լու է Օ րեն քով սահ ման ված ար գել քը:
Միան շա նակ է, որ որևէ կերպ չի կա րող հիմ -
նա վոր վել սե փա կան տա նը ո գե լից խմիչք օգ -
տա գոր ծե լու ար գել քը, իսկ նոր մա տիվ ի րա վա -
կան ակ տի տա ռա ցի մեկ նա բա նու մը և նոր մից
որևէ բա ցա ռու թյուն չնա խա տե սե լը դրան է հան -
գեց նում:

Ակն հայտ է, որ սահ մա նա յին շեր տում հայտն -
ված բնա կա վայ րե րի բնա կիչ նե րին սե փա կան
տա նը ո գե լից խմիչք օգ տա գոր ծելն ար գե լե լը չի
կա րող որևէ բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե -
նալ սահ մա նա յին ռե ժի մի և սահ մա նում տի րող
ի րա վի ճա կի վրա, որ պի սի նպա տակ որ են թադ -
րա բար պետք է հե տապն դի օ րենսդ րա կան նման
ար գել քը: Մյուս կող մից, «ո գե լից խմիչք ներ օգ -
տա գոր ծել» ձևա կեր պու մից ո րո շա կի չէ, թե, օ -
րի նակ՝ սահ մա նա յին շեր տում հայտն ված բնա -
կա վայ րի բնա կիչն իր տան խո հա նո ցու՞մ ո գե -
լից խմիչք օգ տա գոր ծե լու դեպ քում կա րող է են -
թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան,
թե՞ տան պա տե րից դուրս՝ սահ մա նա յին շեր տի
այլ հատ վա ծում: Ընդ ո րում, վեր ջին դեպ քում ևս
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9 «Պիտանիության» չափանիշի համաձայն` միջոցը համարվում է պիտանի, եթե այն հնարավորություն է տալիս
հասնելու հետապնդվող նպատակին։ Մինչդեռ, «անհրաժեշտության» չափանիշի դեպքում միջոցը համարվում է
անհրաժեշտ, եթե օրենքով հետապնդվող նպատակը չի կարող իրացվել հավասարապես պիտանի և ավելի մեղմ
միջոցով, բացի այն միջոցից, որն ընտրվել է։

10 Նույն որոշմամբ անդրադառնալով կիրառվող միջոցի և հետապնդվող նպատակի համարժեք հարաբերակցությանը՝
Վճռաբեկ դատարանը նշել է, որ միջամտության սահմանների խորությունը չպետք է անհամարժեք լինի
սահմանափակվող հիմնական իրավունքի արժեբանական նշանակությանը և կշռին։ Այլ կերպ` կիրառվող միջոցի և
հետապնդվող նպատակի միջև պետք է լինի արդարացի հավասարակշռություն, կիրառվող միջոցը հետապնդվող
նպատակին հասնելու համար չպետք է լինի չափից ավելի խիստ` շրջանցելով այդ նույն նպատակին նվազագույն
ջանքերի գործադրմամբ այլ միջոցներով հասնելու ողջամիտ հնարավորությունները։

11 Տե՛ս Կուիմովն ընդդեմ Ռուսաստանի (Kuimov v. Russia) գործով 2009 թվականի հունվարի 8-ի վճիռը, գանգատ թիվ
32147/04, կետ 92, 96։

12 Տե՛ս Հենդիսայդն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության (Handyside v. the United Kingdom) գործով 1976 թվականի
դեկտեմբերի 7-ի վճիռը, գանգատ թիվ 5493/72, կետ 49։

13 Տե՛ս Սանդի Թայմսն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության (Sunday Times v. The United Kingdom) գործով 1979 ապրիլի
26-ի վճիռը, գանգատ թիվ 6538/74, կետ 65:



Օ րեն քով ար գել ված գոր ծո ղու թյան ի րա կա նաց -
ման վայ րը լրա ցու ցիչ հստա կեց ման և ո րո շա -
կիաց ման կա րիք ու նի:

- Սահ մա նա յին շերտ մուտք գոր ծած ան -
ձանց ար գել վում է շփվել սահ մա նա պահ վե րա -
կար գե րի անձ նա կազ մի հետ, զրու ցել սահ մա -
նա կից պե տու թյան սահ մա նա պահ ու ժե րի ներ -
կա յա ցու ցիչ նե րի և բ նա կիչ նե րի հետ.

Այս ար տա հայ տու թյուն նե րի ա ռու մով ևս
առ կա չեն չա փա նիշ ներ, ո րոնք ի րա վա կի րա ռո -
ղին հնա րա վո րու թյուն կտան ո րո շե լու, թե ան -
ձանց ո՞ր գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են դի տարկ -
վել Օ րեն քի ի մաս տով ար գելք են թադ րող շփում
կամ զրույց, կամ արդ յոք սահ մա նա պահ վե րա -
կար գե րի անձ նա կազ մի հետ յու րա քանչ յուր շփում
կամ սահ մա նա կից պե տու թյան սահ մա նա պահ
ու ժե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և բ նա կիչ նե րի հետ
տե ղի ու նե ցած յու րա քանչ յուր զրույց է, որ պետք
է դի տարկ վի որ պես Օ րեն քի ի մաս տով ար գել -
ված ա րարք: Փաս տո րեն, կրկին գործ ու նենք
կա տե գո րիկ և խիստ ընդ հան րա կան ձևա կեր -
պում նե րի հետ, ո րոնց ի րա վա չա փու թյու նը ևս
այ սօր վա ի րո ղու թյան պայ ման նե րում կաս կա ծի
տակ է դրվում: Ի րա վա կան ո րո շա կիու թյու նից
զուրկ այս ձևա կեր պում նե րը հան գեց նում են այդ
նոր մե րի հատ վա ծա կան կի րառ ման: Քն նարկ -
ված սահ մա նա փա կում նե րը, փաս տո րեն, գործ -
նա կան կի րառ ման տե սանկ յու նից ան կան խա -
տե սե լի են, դրանք կա րող են ցան կա ցած ժա -
մա նակ և ցան կա ցած մեկ նա բա նու թյամբ կի -
րառ վել՝ ձևա վո րե լով ի րա րա մերժ և հա կա սա -
կան պրակ տի կա, ին չը բա ցա ռե լը պե տու թյան
գերխն դիր նե րից մե կը պետք է լի նի: 

Պետք է հաշ վի նստել այն ի րո ղու թյան
հետ, որ ներ կա յում սահ մա նա յին շեր տում
հայտն ված բնա կա վայ րե րի բնա կիչ նե րի ան մի -
ջա կան շփու մը սահ մա նա պահ վե րա կար գե րի
անձ նա կազ մի հետ գրե թե ան խու սա փե լի է, եր -
բեմն՝ պար զա պես անհ րա ժեշտ: Նման եզ րա -
հանգ ման հիմք են Մար դու ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նի մի շարք հրա պա րա կում ներ՝ կապ -
ված մեր բնա կիչ նե րի և ադր բե ջա նա կան զին -
ծա ռա յող նե րի միջև տե ղի ու նե ցած բա խում նե -
րի հետ14: Այդ հրա պա րա կում նե րում նկա րագր -

ված դեպ քե րը բազ մա թիվ են, և քա նի դեռ սահ -
մա նա յին խնդիր ներն ի րենց հան գու ցա լու ծու մը
չեն ստա ցել, դրանք շա րու նակ վե լու են: Ուս տի,
այս պայ ման նե րում հարց է ա ռա ջա նում՝ արդ -
յոք նման բո լոր դեպ քե րում պետք է պա տաս -
խա նատ վու թյան են թարկ վեն մար դիկ: Չէ որ
ներ կա յաց ված բո լոր դեպ քե րում մար դը հայտն -
վում է պա տաս խա նատ վու թյան, ներ գոր ծու -
թյան մի ջոց նե րի սպառ նա լի քի ա ռաջ, իսկ բա -
ցա ռու թյուն ներ նա խա տես ված չեն:

Դի տարկ վող սահ մա նա փա կում նե րի՝ ո րո -
շա կիու թյան և հա մա չա փու թյան տե սանկ յու նից
խնդրա հա րույց լի նե լու մա սին է վկա յում նաև
այն, որ դրանք ի սկզբա նե չեն ու նե ցել որևէ
ող ջա միտ բա ցատ րու թյուն և հիմ նա վո րում, ինչն
ա նըն դու նե լի մո տե ցում է ի րա վաս տեղծ ման
գոր ծըն թա ցում: Օ րեն քի ըն դուն ման պատ մու -
թյան ու սում նա սի րու թյու նից պարզ է դար ձել,
որ սահ մա նա յին շերտ մուտք գոր ծած ան ձանց
վրա տա րած վող սահ մա նա փա կում ներ բո վան -
դա կող 221-րդ հոդ վա ծով լրաց վող ՀՕ-138-Ն օ -
րեն քի ըն դուն ման հիմ նա վո րում նե րում ան ձանց
ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում ներ նա խա -
տե սե լու կա պակ ցու թյամբ պար զա պես հղում է
կա տար վել այդ պա հին գոր ծող «Ի րա վա կան
ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի այն դրույ թին, որն
ըն դա մե նը պար տա վո րեց նում է ֆի զի կա կան և
ի րա վա բա նա կան ան ձանց ի րա վունք նե րի ու
ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում նե րը սահ -
մա նել բա ցա ռա պես ՀՀ օ րենք նե րով15: 

Հա տուկ ու շադ րու թյան է ար ժա նի Օ րեն քի
վի ճարկ վող նոր մում 2021 թվա կա նի օ գոս տո սի
16-ից ու ժի մեջ մտած թիվ ՀՕ-320-Ն օ րեն քով
կա տար ված լրա ցու մը, ո րով Օ րեն քի 221-րդ
հոդ վա ծով ամ րագր ված՝ սահ մա նա յին շերտ
մուտք գոր ծած ան ձանց վրա տա րած վող սահ -
մա նա փա կում նե րը լրաց վել են նո րե րով: Մաս -
նա վո րա պես, օ րենսդ րա կան լրաց ման արդ -
յուն քում սահ մա նա յին շերտ մուտք գոր ծած ան -
ձանց ար գել վել է ա ռանց հա մա պա տաս խան
թույլտ վու թյան տե սա լու սան կա րա հա նել սահ -
մա նա կից պե տու թյան տա րած քը, սահ մա նա -
յին շեր տում տե ղա կայ ված ին ժե նե րա կան կա -
ռույց նե րը և ար գե լա փա կոց նե րը, սահ մա նա -
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14 Հասանելի են, օրինակ՝ https://www.ombuds.am/am/site/ViewNews/1682, https://ombuds.am/am/site/ViewNews/1810,
https://www.ombuds.am/am/site/ViewNews/1724, https://www.ombuds.am/am/site/ViewNews/1795 և այլ հղումներով:

15 Հասանելի է http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=1713&Reading=0 հղումով: 
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պահ զոր քե րի կող մից օգ տա գործ վող շեն քե րը,
շի նու թյուն նե րը, դի տաշ տա րակ նե րը, տրանս -
պոր տա յին մի ջոց նե րը16: 

Բա ցա հայ տե լով այս նոր սահ մա նա փակ -
ման էու թյու նը՝ կրկին հայտն վում ենք նույն խնդրի
առջև, երբ սահ մա նա յին շեր տում հայտն ված
բնա կա վայ րե րի բնա կիչ ներն Օ րեն քով ամ րագր -
ված սահ մա նա փա կում են թադ րող գոր ծո ղու -
թյուն ներն ի րա կա նաց վում են ի րենց ա մե նօր յա
բնա կա նոն կյան քի ըն թաց քում: Ան հեր քե լի է, որ
Օ րեն քում ՀՕ-320-Ն օ րեն քով կա տար ված լրաց -
ման ժա մա նակ հաշ վի չի առն վել պա տե րազ մից
հե տո ստեղծ ված ի րա վի ճա կը: Այս ա ռու մով, ե -
թե հաշ վի առ նենք, որ ՀՕ-138-Ն օ րեն քով սահ -
ման ված մյուս ար գելք ներն օ րենսդ րա կան ամ -
րագ րում են ստա ցել 2007 թվա կա նին, այ սինքն՝
երբ առ կա չէր բնա կա վայ րե րի՝ սահ մա նա յին
շեր տե րում հայտն վե լու գոր ծող ի րա վի ճա կը, ա -
պա ՀՕ-320-Ն օ րեն քի ըն դուն ման ժա մա նակ
պա տե րազ մի հետևան քով տե ղի ու նե ցած տա -
րած քա յին փո փո խու թյուն նե րը պետք է ա ներկ -
բա յո րեն հաշ վի առն վեին օ րենսդ րա կան նա -
խա ձեռ նու թյան հե ղի նակ նե րի կող մից:

Սահ մա նա կից պե տու թյան տա րած քը սոսկ
տե սա լու սան կա րա հա նե լը (այ սինքն՝ ար ված
տե սագ րու թյու նը կամ նկա րը տե սա լու սան կա -
րա հա նող սար քում (բջջա յին հե ռա խոս, ֆո -
տոխ ցիկ և այլն) պահ պա նե լը՝ ա ռանց այն որևէ
կերպ 3-րդ  ան ձանց փո խան ցե լու կամ հրա -
պա րա կե լու) որևէ կերպ չի կա րող խիստ բա -
ցա սա կան անդ րա դառ նալ ՀՀ պե տա կան սահ -
մա նի պահ պան մա նը: Մինչ դեռ, նոր մի տա ռա -
ցի մեկ նա բա նու թյու նից հետևում է, որ սահ մա -
նա կից պե տու թյան տա րած քը պար զա պես լու -
սան կա րա հա նե լը դի տարկ վում է ար գելք Օ -
րեն քի ի մաս տով: Այս ի րա վի ճա կում մի ջամ տու -
թյան ան հա մա չա փու թյու նը դրսևոր վում է նրա -

նում, որ տե սա լու սան կա րա հա նե լու ար գել քը չի
պայ մա նա վոր վում ա րար քի հան գեց րած
հետևանք նե րով: Օ րենսդ րա կան նման սահ մա -
նա փա կումն էլ ա վե լի խնդրա հա րույց է դառ -
նում մինչ օրս դե լի մի տա ցիա և դե մար կա ցիա
ե ղած չլի նե լու պայ ման նե րում: Այ սինքն՝ սահ -
մա նա յին շեր տում հայտն ված ան ձի հա մար ո -
րո շա կի էլ չէ, թե, օ րի նակ՝ որ տե ղից է սկսվում
սահ մա նա կից պե տու թյան տա րած քը, որ հաս -
կա նա, թե կա րող է արդ յոք կոնկ րետ տա րած -
քը տե սա լու սան կա րա հա նել, թե ոչ:

Քն նարկ ված սահ մա նա փա կում նե րը ան -
հա մա չա փու թյան սահ մա նադ րա կան սկզբուն -
քի ա պա հով ման տե սանկ յու նից դի տար կե լիս
հարկ է նշել, որ բա ցա հայտ ված չէ, թե ինչ ի -
րա վա չափ նպա տա կի է ծա ռա յում սահ մա նա -
յին շերտ մուտք գոր ծած ան ձանց ո գե լից խմիչք -
ներ օգ տա գոր ծել, սահ մա նա պահ վե րա կար -
գե րի անձ նա կազ մե րի հետ շփվել, սահ մա նա -
կից պե տու թյան սահ մա նա պահ ու ժե րի ներ -
կա յա ցու ցիչ նե րի և բ նա կիչ նե րի հետ զրու ցել և
ա ռանց հա մա պա տաս խան թույլտ վու թյան սահ -
մա նա կից պե տու թյան տա րած քը տե սա լու սան -
կա րա հա նել ար գե լե լը: Նման սահ մա նա փա -
կում ներ նա խա տե սող օ րենք նե րի ըն դուն ման
հիմ նա վո րում նե րում պետք է առն վազն պատ -
շաճ հիմ նա վո րում ներ ներ կա յաց վեին առ այն,
որ սույն հոդ վա ծում քննարկ վող ար գելք նե րը
պի տա նի և անհ րա ժեշտ են օ րեն քով հե տապն -
դած նպա տա կին, նման ար գելք ներ սահ մա -
նելն ամ բող ջու թյամբ հնա րա վո րու թյուն է տա -
լիս հաս նե լու հե տապնդ վող նպա տա կին և այդ
նպա տա կի հետ գտնվում է հա մար ժեք հա րա -
բե րակ ցու թյան մեջ, և որ օ րեն քի նպա տա կը չի
կա րող ի րաց վել հա վա սա րա պես պի տա նի ու
ա վե լի մեղմ մի ջո ցով, քան քննարկ վող սահ մա -
նա փա կում նե րը նա խա տե սելն է:
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16 Էլ ավելի հետաքրքրական է, որ ՀՕ-320-Ն օրենքի դեռևս նախագծային փուլում որպես օրենսդրական նման
կարգավորման հիմնավորում՝ նշվել է, թե սահմանամերձ բնակավայրի բնակիչների կամ զբոսաշրջիկների կողմից
կատարվող նկարահանումները տեսալուսանկարահանող սար քերի և անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով չեն
վրիպում սահմանակից պետության սահմանապահ ծառայության ներկայացուցիչների ուշադրությունից, ինչն իր
հեր թին վեր ջին ներիս կողմից նշված գործողությունների վերաբերյալ բողոքի արտահայ տման տե ղիք է տալիս: Այն,
որ սահմանակից պետության սահմանապահ ծառայության ներկայացուցիչները կարող են բողոքի ալիք բարձրացնել
տեսալուսանկարահանող սար քերով սահմանամերձ բնակավայրի բնակիչների իրականացրած լուսանկա րա հա -
նում նե րից՝ տրամաբանական է, քանի որ նման կերպ բացահայտվում և ապացույցների տեսքով արձանագրվում են
նրանց իսկ կատարած խախտումները: Մինչդեռ, առնվազն անտրամաբանական և անպատվաբեր է այն, որ
Ադրբե ջանի դրսևորած կամքն ու ցանկությունն է դրվում ներպետական օրենսդրական կարգավորումների հիմքում:
Ավե լին, նախագծային լուծումների հիմքում նման տրամաբանությամբ առաջ քաշվող հիմնավորումներն առավել
խոցելի են դարձնում դրանցով հետապնդվող նպատակի իրավաչափությունն ու այդ կարգավորումների լեգիտիմությունն
առհասարակ:



Վե րոգր յա լի հետ մեկ տեղ մտա հո գիչ է նաև
այս սահ մա նա փա կում նե րը խախ տե լու հա մար
վրա հաս նող հետևան քը. Օ րեն քի 221-րդ հոդ -
վա ծով ամ րագր ված ար գելք նե րը խախ տե լու
դեպ քում ան ձը են թա կա է վար չա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան ՎԻՎ օ րենսգր քի 200-րդ հոդ -
վա ծով ամ րագր ված ի րա վա խախ տու մը17 կա -
տա րե լու հա մար (սանկ ցիան՝ նա խազ գու շա -
ցում կամ տու գանք 100.000 ՀՀ դրա մի չա -
փով):

ՀՕ-138-Ն օ րեն քով սահ մա նա յին շերտ
մուտք գոր ծած ան ձանց վրա տա րած վող սահ -
մա նա փա կում ներ նա խա տե սե լիս սահ մա նա յին
շեր տի տա րած քում բնա կա վայ րեր տե ղա կայ -
ված չլի նե լու փաստն օ րենսդ րին չի ա զա տում
օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րը հա սա րա -
կու թյան և պե տու թյան կա րիք նե րի զար գաց -
մա նը հա մա հունչ փո փո խե լու և երկ րում տի -
րող ի րա վի ճա կին հա մա պա տաս խա նեց նե լու
պար տա կա նու թյու նից: Ուս տի, Օ րեն քի կա տա -
րե լա գործ ման ըն թաց քում Օ րեն քի 221-րդ հոդ -
վա ծով սահ ման ված սահ մա նա փա կում նե րը
լրաց նե լուց բա ցի պետք է քննարկ ման ա ռար -
կա դառ նար նաև մինչ այդ գոր ծող սահ մա նա -
փա կում նե րը պահ պա նե լու նպա տա կա հար մա -
րու թյան կամ դրանք առ կա ի րա վի ճա կա յին
փո փո խու թյուն նե րին հար մա րեց նեու հար ցը:
Այս կա պակ ցու թյամբ Եվ րո պա կան դա տա րա -
նի դիր քո րոշ ման հա մա ձայն՝ օ րեն քը պետք է
կա րո ղա նա հա մըն թաց քայ լել փո փոխ վող հան -
գա մանք նե րին18:

Այն, որ տա րի նե րի ըն թաց քում Օ րեն քի 221-
րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված սահ մա նա փա -
կում նե րի գործ նա կան կի րառ ման անհ րա ժեշ -
տու թյուն չի ա ռա ջա ցել, դեռևս չի վկա յում այդ
սահ մա նա փա կում նե րի՝ Սահ մա նադ րու թյա նը
հա մա հունչ լի նե լու մա սին, և դրա նով նոր մը չի
կորց նում իր հա կա սահ մա նադ րա կան բնույ թը:
Սույն գի տա կան հոդ վա ծում բարձ րաց ված
խնդրի ար դիա կա նու թյան և կարևո րու թյան մա -

սին է վկա յում այն, որ խնդի րը գտնվել է նաև
Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի ու շադ րու -
թյան կենտ րո նում: Մաս նա վո րա պես, Մար դու
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի պաշ տո նա կան կայ -
քէ ջի հրա պա րա կում նե րից տե ղե կա նում ենք,
որ Օմ բուդս մա նը բարձ րաց րել է Օ րեն քի 221-
րդ հոդ վա ծի՝ Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա -
տաս խա նու թյան հար ցը՝ 2021 թվա կա նի սեպ -
տեմ բե րի 16-ին դի մե լով Սահ մա նադ րա կան դա -
տա րան19: Հետևե լով այդ դի մու մի ըն թաց քին՝
բախ վում ենք Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի
2022 թվա կա նի հու նի սի 7-ի թիվ ՍԴԱՈ-103 ո -
րոշ մա նը, ո րով սույն գի տա կան հոդ վա ծում
բարձ րաց ված խնդի րը չի կար գա վոր վել20:

Ամ փո փե լով վե րը քննարկ ված խնդիր նե -
րը՝ հարկ ենք հա մա րում նշել հետևյա լը.
Միան շա նակ է, որ օ րենսդ րա կան կար գա վո -
րում նե րը չպետք է ու ղեկց վեն ան ձանց ի րա -
վունք նե րի ան հա մա չափ սահ մա նա փակ մամբ:
Անհ րա ժեշտ է գտնել բո լոր ան ձանց ի րա -
վունք նե րը ող ջամ տո րեն հա վա սա րակշ ռող
լու ծում: Բա ցի այդ, պետք է պարզ գի տակ -
ցել, որ առ կա ի րա վա կան ա նո րո շու թյան պայ -
ման նե րում Օ րեն քի լիար ժեք ու ամ բող ջա -
կան կի րա ռու մը գործ նա կա նում պար զա պես
անհ նար է լի նե լու: Ուս տի, ի րա վա կան ո րո -
շա կիու թյան սկզբուն քի պատ շաճ պահ պա -
նու մը պա հան ջում է ա ռա վել ո րո շա կի և ա -
ռար կա յա կան դարձ նել Օ րեն քի 221-րդ հոդ -
վա ծով ամ րագր ված սահ մա նա փա կում նե րը,
հա կա ռակ պա րա գա յում դրանց ա մե նա լայն
մեկ նա բա նու թյան դեպ քում միա ժա մա նակ ա -
ռա ջա նում են խնդիր ներ հա մա չա փու թյան
սկզբուն քի պատ շաճ ա պա հով ման և ե րաշ -
խա վոր ման հար ցում: Որ պես խնդրի լու ծում
կա րող է ծա ռա յել նաև սահ մա նա յին շեր տում
հայտն ված բնա կա վայ րե րի բնա կիչ նե րի
նկատ մամբ Օ րեն քի 221-րդ հոդ վա ծով ամ -
րագր ված ար գելք նե րը չտա րա ծե լը21:
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17 Սահմանային շերտ մուտք գործելու կամ այնտեղ գտնվելու, ինչպես նաև բնակվելու կանոնները խախտելը.
18 Տե՛ս Ռիկվենյին ընդդեմ Հունգարիայի (Rekvényi v. Hungary) գործով 1999 թվականի մայիսի 20-ի վճիռը, գանգատ

թիվ 25390/94, կետ 34: «Միխայիլ Բորիսենկոն և «Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ-ն ընդդեմ Հայաստանի» գործով 2009
թվականի ապրիլի 14-ի որոշումը, գանգատ թիվ 18297/08:

19 Հասանելի է https://www.ombuds.am/am/site/ViewNews/1911 հղումով: 
20 Հասանելի է https://www.concourt.am/decision/decisions/62a0a35592c3a_sdav-103.pdf հղումով:
21 Խնդրին նման լուծում է տրված, օրինակ՝ «Պետական սահմանի մասին» Վրաստանի օրենքով, որի 25-րդ հոդվածի

6-րդ մասում հատուկ շեշտված է, որ սահմանային շերտի ռեժիմը չի տարածվում բնակեցված բնակավայրերի
նկատմամբ: Հասանելի է https://www.matsne.gov.ge/en/document/view/31966?publication=32 հղումով:
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Հա յաս տա նի ա ռա ջին Հան րա պե տու թյու -
նը, ո րը գո յատևեց ըն դա մե նը եր կու սու կես տա -
րի, չհասց րեց ու նե նալ իր սա հա մադ րու թյու նը,
չնա յած որ ո րո շում էր կա յաց վել Սահ մա նա դիր
ժո ղո վի գու մար ման մա սին1:

1920 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 2-ին Հա յաս -
տա նում հաս տատ ված խորհր դա յին իշ խա նու -
թյու նը, եր կու տա րի անց՝ 1922թ. փետր վա րի
3-ին ըն դու նեց Հայ կա կան ԽՍՀ ա ռա ջին Սահ -
մանդ րու թյու նը2:

Սո ցիա լիս տա կան Հա յաս տա նի ա ռա ջին
սահ մա նադ րու թյու նը խոր հուրդ նե րի ձևով կազ -
մա կեր պեց հան րա յին քա ղա քա կան իշ խա նու -
թյու նը:

Ան կախ ռա սա յա կան և ազ գա յին պատ կա -
նե լիու թյու նից, ճա նաչ վում էին բո լոր քա ղա քա -
ցի նե րի հա վա սար ի րա վունք նե րը: Միա ժա մա -
նակ սահ մա նա փակ վում էին բնակ չու թյան ոչ
պրո լե տա րա կան խա վե րի շա հա գոր ծող դա սա -
կար գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, հոգևո րա կա նու -
թյան, ոս տի կա նու թյան, ժան դար մե րիա յի հա -
տուկ կոր պու սի և պահ նոր դա կան բա ժան մուն -
քի նախ կին ծա ռա յող նե րի ի րա վունք նե րը: Բո -
լոր մա կար դակ նե րի խոր հուրդ նե րը ձևա վո րե -
լիս, գյու ղա ցի նե րի հա մե մատ, ա ռա վե լու թյու նը
տրվում էր բան վոր նե րին: Մեր ժե լով իշ խա նու -
թյուն նե րի տա րան ջատ ման սկզբուն քը սահ -
ման վում էր պե տա կան իշ խա նու թյան կենտ րո -
նա կան և տե ղա կան մար մին նե րի միաս նա կան
հա մա կարգ: Օ րենս դիր իշ խա նու թյունն ի րա -
կա նաց վում էին միա ժա մա նակ խոր հուրդ նե րի
հա մա գու մա րի, ԿԳԿ ի / Կենտ րո նա կան գոր -
ծա դիր կո մի տե/, ԿԳԿ ի նա խա գա հու թյան և

Հա յաս տա նի ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի
խորհր դի կող մից:

Հե տա գա սահ մա նադ րա կան զար գաց ման
ըն թաց քում նկատ վում է ո րո շա կի մի տում, ո րը
բնո րոշ վում է հայտ նի ծի սա կա տա րու թյամբ և
սահ մա նադ րա կան նոր մե րի ան գոր ծու թյամբ,
ո րոնք ձեռն տու էին և՛ իշ խա նու թյա նը, և՛ հենց
հա սա րա կու թյա նը: Իշ խա նու թյան մար մին նե -
րի գոր ծո ղու թյուն նե րը և ի րա կան սո ցիա լա կան
կյան քը չէին հա մա պա տաս խա նում սահ մա -
նադ րա կան նոր մե րին, չնա յած դրան ցից ոչ բո -
լորն էին ա նի մաստ ու կեղծ:

Հայ կա կան ԽՍՀ երկ րորդ Սահ մա նադ րու -
թյունն ըն դուն վեց 1937թ. մար տի 23-ին, ԽՍՀՄ
1936թ. Սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մից ան -
մի ջա պես հե տո: Այն հռչա կում էր «սո ցիա լիզ մի
հիմ քե րի կա ռուց ման ա վար տը»: Այդ Սահ մա -
նադ րու թյան մեջ ա ռա ջին ան գամ բա վա կա նին
լիար ժե քո րեն կար գա վոր ված էին հա սա րա կա -
կան և պե տա կան կա ռուց ված քի հար ցե րը սահ -
ման ված էր պե տա կան իշ խա նու թյան և կա ռա -
վար ման բարձ րա գույն և տե ղա կան մար մին -
նե րի, դա տա րա նի և դա տա խա զու թյան հա մա -
կարգն ու ի րա վա սու թյու նը: Հա տուկ գլուխ ներ
էին նվիր ված քա ղա քա ցի նե րի հիմ նա կան ի -
րա վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին,
ընտ րա կան հա մա կար գին: Սահ մա նադ րու թյու -
նը ար ձա նագ րում էր Հայ կա կան ԽՍՀ կա մա -
վոր միա վո րու մը ի րա վա հա վա սար միու թե նա -
կան հան րա պե տու թյուն նե րի հետ՝ ԽՍՀ Միու -
թյան կազ մի մեջ:

Եվ չնա յած Հայ կա կան ԽՍՀ 1937թ. Սահ -
մա նադ րու թյու նը ներծծ ված էր սո ցիա լիս տա -
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1 Տե՛ս «Կառավարության լրաբեր». 08.11.1919թ., N7:
2 Մանրամասն տես. Սեսրոբյան Հ.Մ. «ՀՍՍՀ, 1922թ. սահմանադրությունը» թեկնածուական դիսերտացիա. Երևան,

1946: Պետրոսյաև Շ..Ն. հայկական ՍՍ2 սահմանադրությունը և նրա պատմական զարգացումը. Երևան, 1982:
Նաև Портнов В.П., Славин М.М. Этапы развития Советской Конституции /историко – правовое исследование/. М.,
“Наука”, 1982.
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կան գա ղա փա րա խո սու թյամբ, այ նուա մե նայ -
նիվ, նրա տեքս տում ար դեն չկա յին ողջ հո -
ղագն դում սո ցիա լիզ մի հաղ թա նա կի բա ցա -
հայտ կո չե րը: Միևնույն ժա մա նակ այդ Սահ -
մա նադ րու թյան շատ նոր մեր դեկ լա րա տիվ
բնույթ ու նեին: հռչա կե լով ժո ղովր դա վա րու -
թյան, օ րի նա կա նու թյան և քա ղա քա ցի նե րի ի -
րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան սկզբունք նե -
րը՝ Սահ մա նադ րու թյունն ի զո րու չե ղավ կան -
խել հար յուր հա զա րա վոր մարդ կանց հան դեպ
ի րա կա նաց վող ար տա դա տա կան հաշ վե հար -
դար ներն ու բռնա րարք նե րը:

1978թ. ապ րի լի 14-ին ըն դուն ված Խորհր -
դա յին Հա յաս տա նի եր րորդ Սահ մա նադ րու -
թյու նը / Հիմ նա կան օ րեն քը/, ո րը մշակ վեց ԽՍՀՄ
1977թ. Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս -
խան, մարմ նա վո րում էր ներ կա յումս հիմ նա -
զուրկ հա մար վող զար գա ցած սո ցիա լիզ մի հա -
յե ցա կե տը:

Այն հռչա կում էր հա սա րա կու թյան սո ցիա -
լա կան խմբե րի և շեր տե րի բա րո յա քա ղա քա -
կան միաս նու թյան ամ րապն դու մը, մարդ կանց
պատ մա կան նոր հան րու թյան խորհր դա յին ժո -
ղովր դի ձևա վո րու մը, ամ րապն դում էր ար տադ -
րու թյան մի ջոց նե րի նկատ մամբ հա սա րա կա -
կան սո ցիա լիս տա կան սե փա կա նու թյու նը: Մաս -
նա վոր սե փա կա նու թյու նը բա ցառ ված էր: Ամ -
րապնդ վում էր խիստ կենտ րո նաց ման հիմ քի
վրա պլա նա յին տնտե սու թյան վա րու մը: Պե տա -
կան իշ խա նու թյան կազ մա կեր պու մը հիմն վում է
խոր հուրդ նե րի գե րիշ խա նու թյան սկզբուն քի վրա:

Հայ կա կան ԽՍՀ, 1978թ. Սահ մա նադ րու -
թյու նը նա խորդ նե րից տար բեր վում էր ոչ միայն
բո վան դա կու թյամբ, այլ նաև ա ռա վել կա տար -
յալ ձևով: Նրա նում, նախ կի նում գոր ծող սահ -
մա նադ րու թյուն նե րի հա մե մատ, էա կա նո րեն
փոխ ված էր գլուխ նե րի հա մա կար գու մը, Սահ -
մա նադ րու թյու նը սկսվում էր նե րա ծու թյամբ՝
պրամ բու լա յով: Միա ժա մա նակ այն նախ կի նի
պես գա ղա փա րա կա նաց ված էր: Դա ար տա -
հայտ վում էր նրա նով, որ գի տա կան կո մու նիզ -
մի գա ղա փար նե րը ճա նաչ վում էին որ պես տի -
րա պե տող գա ղա փա րա խո սու թյուն: Կո մու նիս -
տա կան ի դեա լը հի շա տակ վում էր որ պես հա -

սա րա կա կան զար գաց ման և ան հա տի դաս -
տիա րա կու թյան նպա տակ: Հա սա րա կա կան
զար գաց ման վերջ նա կան նպա տակ էր հռչակ -
վում ան դա սա կարգ կո մու նիս տա կան հա սա -
րա կար գը: Պե տու թյու նը հան դես էր գա լիս որ -
պես սո ցիա լիզ մի և կո մու նիզ մի կա ռուց ման
հիմ նա կան գոր ծիք: Աշ խա տա վո րա կան կո լեկ -
տիվ նե րը պար տա վո րեց վում էին ի րենց ան -
դամ նե րին դաս տիա րա կել կո մու նիս տա կան բա -
րո յա կա նու թյան ո գով:

Այ նուա մե նայ նիվ, Հայ կա կան ԽՍՀ, 1978թ.
Սահ մա նադ րու թյու նը պա րու նա կում էր ժո ղովր -
դա վա րա կան նոր մեր, այս տեղ տե ղին է հի շա -
տա կել հա յե րե նի, որ պես պե տա կան լեզ վի, ամ -
րագ րու մը այդ Սահ մա նադ րու թյան թիվ 72 հոդ -
վա ծում: Սա կայն ի րա կան կուր սը և գոր ծե րը
կտրուկ հե ռա նում էին այդ նոր մե րից, ին չը քա -
ղա քա ցի նե րի և պաշ տո նա տար ան ձանց մոտ
դաս տիա րա կում էր այն պի սի վե րա բեր մունք,
երբ սահ մա նադ րա կան, դրույթ ներն ըն կալ վում
էին սոսկ որ պես դեկ լա րա տիվ հայ տա րա րու -
թյուն ներ3:

Ինչ պես ի րա վա ցիո րեն նշում են Վ.Պո ղոս -
յա նը և Կ.Մի րում յա նը, «սո վե տա կան շրջա նի
սահ մա նադ րու թյուն ներն ամ բող ջու թյամբ կա -
ռուց ված են ե ղել Մարքս- Լե նին յան տե սու թյան
վրա և, հետևա բար, էա պես տար բեր վում են
արևմտ յան աշ խար հում ըն դուն ված չա փո րո -
շիչ նե րից: Ա վե լին, շուրջ յո թա նա սու նամ յա ամ -
բող ջա տի րա կան կար գե րի տի րա պե տու թյան
հետևան քով մո ռա ցու թյան տրվե ցին նա խորդ
շրջա նում ձեռք բեր ված սահ մա նադ րա կան գի -
տե լիք նե րը և անջր պետ ա ռա ջա ցավ անց յա լի
մեր ժա ռան գու թյան և նո րօր յա պատ կե րա ցում -
նե րի միջև: Այդ պատ ճա ռով էլ ներ կա յումս
հայտն վել ենք արևմտ յան ար ժեք նե րը սոսկ ըն -
դօ րի նա կո ղի դե րում4:

Սա կայն, մեր կար ծի քով, չի կա րե լի մեկ
ծայ րա հե ղու թյու նից ընկ նել մեկ այլ ծայ րա հե -
ղու թյան մեջ: Խորհր դա յին սահ մա նադ րու թյուն -
ներն ի րենց գա ղա փա րա խո սա կան և դեկ լա -
րա տիվ բնույ թով հան դերձ, էա կան դեր են խա -
ղա ցել ան ձի սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք -
նե րի պահ պան ման և ի րա գործ ման խնդրում:
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3 Տե՛ս Խաչատրյան Հ. Մ. Հայաստանի Հանրապետության առաջին սահմանադրությունը. Երևան, 1997, էջ 15:
4 Տե՛ս Վալերի Պողոսյաև, Կառլեն Միրումյան. Սահմանադրականության գաղափարը հայ իրավաքաղաքական մաքի

պատմության մեջ. - «Սահմանադրական դատարան». Տեղեկագիր, N1 /18/, 2001,
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Այս ա ռու մով, խորհր դա յին սահ մա նադ րու թյուն -
նե րի սո ցիա լա կան ուղղ վա ծու թյու նը շո շա փե լի
ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել նաև մար դու սո ցիալ-
տնտե սա կան և մշա կու թա յին ի րա վունք նե րի
մի շարք մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րի ձևա -
վոր ման և դրանց բո վան դա կու թյան վրա:

Ինչ պես վկա յում է սահ մա նադ րա կան զար -
գաց ման պատ մա կան փոր ձը ցան կա ցած երկ -
րի Սահ մա նադ րու թյան նա խա պատ րաս տու մը
խիստ բարդ գործ է: Սկզ բում մշակ վում է Հիմ -
նա կան օ րեն քի հա յե ցա կար գը, այ սինքն՝ նրա
հիմ նա կան ռազ մա վա րա կան դրույթ նե րը և ո -
րոնց հեն քի վրա ձևա վոր վում է սահ մա նադ րու -
թյան բո վան դա կու թյու նը: Հա յե ցա կար գը ծնվում
է գի տա կան քննար կում նե րից, բա նա վե ճե րից,
ի րա կա նու թյան սո ցիո լո գիա կան վեր լու ծու թյուն -
նե րից, հայ րե նա կան և ար տա սահ ման յան օ -
րենսդ րու թյան հա մե մա տա կան ի րա վա կան հե -
տա զո տու թյուն նե րի արդ յուն քում: Այ նու հետև,
ստեղծ վում է նա խա գի ծը, ո րը հրա պա րակ վում
և դառ նում է բուռն քննար կու թյուն նե րի և բա -
նա վե ճե րի ա ռար կա: Այ նու հետև, ար դեն խորհր -
դա րա նի աշ խա տան քա յին խմբե րում, հանձ նա -
ժո ղով նե րում և կո մի տե նե րում, հա մա ձայ նեց -
ված Սահմւս նադ րու թյան նսխագ ծի վերջ նա -
կան տար բե րա կը ներ կա յաց վում է խորհր դա -
րա նին կամ սահ մա նա դիր ժո ղո վին կամ ըն -
դուն վում է հան րաք վեի մի ջո ցով:

Նոր Սահ մա նադ րու թյան ըն դուն ման հար -
ցը դրվեց Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռչա -
կագ րի ան մի ջա պես ըն դու նու մից /1990 թվա -
կա նի օ գոս տո սի 23-ին/ հե տո5: Հռ չա կագ րի 12-
րդ կե տում ամ րագր ված է հետևյալ կարևոր
դրույ թը. «Սույն հռչա կա գի րը հիմք է ծա ռա յում
Հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ -
րու թյան մշակ ման, իսկ գոր ծող Սահ մա նադ -
րու թյան մեջ փո փո խու թյուն նե րի և լրա ցում նե -
րի կա տար ման, պե տա կան մար մին նե րի գոր -
ծու նեու թյան, հան րա պե տու թյան նոր օ րենսդ -
րու թյան մշակ ման հա մար»:

Այս տեղ տե ղին է նշել, որ Հռ չա կագ րի հիմ -
նա րար դրույթ ներն ու նպա տակ նե րը ո րո շա -
կիո րեն ար տա ցոլ ված են Հա յաս տա նի Հան րա -

պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան մեջ: Մաս նա -
վո րա պես վեր ջի նիս նե րա ծու թյու նում /պրեամ -
բու լա յում/ ուղ ղա կի նշված է. «Հայ ժո ղո վուր դը,
հիմք ըն դու նե լով Հա յաս տա նի ան կա խու թյան
մա սին հռչա կագ րում հաս տա տագր ված հա յոց
պե տա կա նու թյան հիմ նա րար սկզբունք նե րը և
հա մազ գա յին նպա տակ նե րը... ըն դու նում է Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու -
թյու նը»: «Հետևա բար,- գրում է Վլ. Նա զար յա -
նը, - Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին հռչա -
կա գի րը ի րա վա բա նա կան ա ռու մով Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան բո -
վան դա կու թյան օր գա նա կան մասն է6:

Վեր լու ծե լով ան ցած տա րի նե րի սահ մա -
նադ րա կան զար գաց ման փոր ձը, պետք է եզ -
րա կաց նել, որ Հռ չա կա գիրն ի րա կա նաց րել է
իր մեծ ա ռա քե լու թյու նը և կա յուն հիմք է ծա ռա -
յել ինչ պես ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան, այն պես էլ
ըն թա ցիկ օ րենսդ րու թյան, մշակ ման հա մար:
Հռ չա կագ րի հի ման դիր դրույթ նե րը ո րո շա կի
դեր են խա ղա ցել նաև 2005 և 2015 թվա կան -
նե րի սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի
մշակ ման ժա մա նակ:

Հռ չա կագ րի դրույթ նե րին հա մա պա տաս -
խան, Հա յաս տա նի Գե րա գույն խորհր դի ո րոշ -
մամբ, 1990թ. նո յեմ բե րի 5-ին նոր Սահ մա նադ -
րու թյան տեքս տի մշակ ման հա մար ստեղծ վեց
սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղով: Հանձ նա -
ժո ղո վի կազ մում ընդգրկ վե ցին պե տա կան և
քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ, պատ գա մա վոր ներ և
ի րա վուն քի մաս նա գետ ներ: Ըն դա մե նը 20 մարդ:
Սահմւս նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վը գլխա վո -
րեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Գե րա -
գույն խորհր դի նա խա գա հը:

1990թ. Օ գոս տո սի 23-ին «Հա յաս տա նի
ան կա խու թյան մա սին» հռչա կագ րի ըն դու նու -
մից հե տո Հա յաս տա նի հա սա րա կա կան քա -
ղա քա կան կյան քում կա տար ված ար մա տա կան
փո փո խու թյուն նե րը չէին կա րող ի րենց ազ դե -
ցու թյու նը չու նե նալ 1978թ. սահ մա նադ րու թյան
բո վան դա կու թյան վրա: Նրա տեքս տը 1990-
1991թթ. ըն թաց քում բազ միցս և էա կա նո րեն
փո փոխ վել էր:
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5 Տե՛ս Վահե Ստեփանյան, Անցումային ժամանակաշրջանի սահմանադրական զարգացման առանձնահատկությունները
ՀՀ-ում: - «Օրենք և իրականություն», 16 օգոստոս 2003թ., էջ 1-2:

6 Տե՛ս Վլ. Նազարյան Հայաաոանի անկախությաե հռչակագրի տասնամյակը. - «Սահմանադրական դատարաև».
Տեղեկագիր, N3 /16/, 2000, էջ 5:



Հան րա պե տու թյան պաշ տո նա կան ան վա -
նու մից հան վե ցին «Խորհր դա յին» և «Սո ցիա -
լիս տա կան» բնո րո շում նե րը: 1990թ. օ գոս տո սի
24-ին ըն դուն վեց Հայ կա կան ԽՍՀ-ի վե րան -
վան ման մա սին օ րեն քը: Մեր եր կի րը ան վան -
վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, կրճատ՝
Հա յաս տան: Ընդ ո րում եր կու ան վա նում ներն
էլ հա վա սա րա զոր են:

Փո փո խու թյուն ներ կրե ցին նան պե տա կան
խորհր դա նիշ նե րը ըն դուն վե ցին նոր պե տա կան
դրո շը, օրհ ներ գը և զի նան շա նը:

Այդ առն չու թյամբ ըն դուն վե ցին հա մա պա -
տաս խան օ րենսդ րա կան ակ տեր, ո րոն ցով,
փաս տո րեն, վե րա կանգն վե ցին Հա յաս տա նի
ա ռա ջին հան րա պե տու թյան խորհր դա նիշ նե րը:

1991–1992թթ. ըն թաց քում, իշ խա նու թյուն -
նե րի տա րան ջատ ման սկզբուն քին հա մա պա -
տաս խան, վե րա կազ մա վոր վե ցին իշ խա նու թյան
և կա ռա վար ման ինս տի տուտ նե րը: Հիմն վեց
Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի ինս տի տու տը,
նո րաց վեց ընտ րա կան հա մա կար գը:

Մե զա նում սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում -
նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րում մեծ
նշա նա կու թյուն ու նե ցան ՀՀ Գե րա գույն խորհր -
դի ըն դու նած սահ մա նադ րա կան օ րենք նե րը:
1990թ. դեկ տեմ բե րի 10-ին ըն դուն վեց սահ մա -
նադ րա կան օ րենք՝ «Հա յաս տա նի ան կա խու թյան
մա սին» հռչա կագ րին հա մա պա տաս խան ըն -
դուն ված օ րենսդ րա կան ակ տե րի մա սին: Ինչ -
պես նշում է պրո ֆե սոր Վա հե Ստե փան յա նը.
«Սահ մա նադ րա կան օ րեն քը չդա դա րեց խորհր -
դա յին սահ մա նադ րու թյան գոր ծո ղու թյու նը և,
դրա նով իսկ, չստեղ ծեց բա ցեր սահ մա նադ րաի -
րա վա կան կար գա վոր ման ո լոր տում: Այդ օ րեն -
քը պար զա պես գրվեց գոր ծող սահ մա նադ րու -
թյա նը, բարձ րա գույն ի րա վա բա նա կան ու ժից,
ա վե լի ճիշտ սահ մա նադ րու թյու նը վե րա փո խեց
այ լընտ րան քա յին ի րա վա բան/ա կան ուժ ու նե -
ցող նոր մա տիվ - ի րա վա կան ակ տի: Այն պահ -
պա նեց իր բարձ րա գույն ի րա վա բա նա կան ու ժը
բո լոր նոր մա տիվ-ի րա վա կան ակ տե րի, այդ թվում
օ րենք նե րի նկատ մամբ, բա ցա ռու թյամբ Հռ չա -
կագ րի հի ման վրա ըն դու նած օ րենք նե րի»7:

1991թ. սեպ տեմ բե րի 25-ին Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան Գե րա գույն խոր հուր դը ըն -
դու նեց «Ան կախ պե տա կա նու թյան հիմ նադ -
րույթ նե րի մա սին» սահ մա նադ րա կան օ րեն քը:
Այն մե զա նում սահ մա նադ րա կան գոր ծըն թաց -
նե րի կարևոր հանգր վան է, քան զի վե րո հիշ յալ
ի րա վա կան ակ տը բազ ման պա տակ և հա մա -
լիր բնույթ է կրում՝ ընդգր կե լով ոչ միայն պե -
տա կան, այլ նաև հա սա րա կա կան կյան քի բազ -
մա թիվ շեր տերն ու կող մե րը: Եվ դա միան գա -
մայն օ րի նա չափ է, քա նի որ հիշ յալ սահ մա -
նադ րա կան օ րեն քի էու թյու նը մեր նո րաց ված
հա սա րա կու թյան նոր մա տիվ մո դե լի ստեղ ծումն
էր: Այդ օ րեն քում /հոդ. 16/ վա վե րաց վեց նաև
գոր ծող Սահ մա նադ րու թյան մեջ հե տա գա փո -
փո խու թյուն ներ չմտցնե լու մա սին դիր քո րո շու -
մը: «Մինչև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
նոր Սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը,- աս ված է
սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծում,
գոր ծող Սահ մա նադ րու թյունն ու օ րենք նե րը գոր -
ծում են այն քա նով, որ քա նով դրանք չեն հա -
կա սում սույն օ րեն քին և Հա յաս տա նի ան կա -
խու թյան մա սին» հո չա կագ րի հի ման վրա ըն -
դուն ված օ րենսդ րա կան ակ տե րին»:

Շու տով 1990թ. վեր ջում, Սահ մա նադ րա -
կան հանձ նա ժո ղո վը հաս կա ցավ, որ պատ -
րաստ չէր ան մի ջա պես ձեռ նա մուխ լի նել Սահ -
մա նադ րու թյան նա խագ ծի ստեղծ մա նը, չնա -
յած սկզբնա կան տար բե րա կի նա խա պատ -
րաստ ման հա մար հանձ նա րա րա կան տրվել
էր: Սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ -
նե րից մե կի՝ Էդուարդ Ե գոր յա նի կար ծի քով,
«պատ րաստ չէինք և՛ տե սա կա նո րեն, և՛ գործ -
նա կա նում, չու նեինք այլ երկր նե րի սահ մա նադ -
րա կան պատ մու թյան ու սում նա սի րու թյուն նե -
րը, չու նեինք ին քիշ խան երկ րի կա ռա վար ման
բա վա րար փորձ՝ կան խե լու հա մար ա պա գա
զար գա ցու մը»8:  Հա վա նա բար դա էր հիմ նա -
կան պատ ճառ նե րից մե կը,որ ո րոշ վեց Սահ մա -
նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վը կմաս նակ ցի ո րոշ
հիմ նա րար նշա նա կու թյուն ու նե ցող օ րի նագ -
ծե րի մշակ մա նը, ո րոնք հե տա գա յում բա զա
կծա ռա յեն Սահ մա նադ րու թյան նա խագ ծի հա -
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7 Տե՛ս Վահե Ստեփանյան. Անցումային ժամանակաշրջանի սահմանադրական զարգացման առանձնահատկությունները
ՀՀ -ում: - «Օրենք և իրականություն», 16 օգոստոս 2003թ., էջ 2: 

8 Տե՛ս Էդուարդ Եգորյաև. Ճանապարհը ...II «Հայասաանի հանրապետություն» օրաթերթ, 5 հուլիս 1996թ., թիվ 131
/1570/:
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մար: Այդ պի սի օ րի նագ ծեր էին՝ «ՀՀ Գե րա -
գույն խորհր դի մա սին», «Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան նա խա գա հի մա սին» և այլն:

Սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ա ռա -
ջին նիս տը գու մար վեց միայն 1992թ. հոկ տեմ -
բե րի 15-ին: Սա կայն ար դեն 1992թ. դեկ տեմ բե -
րին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Գե րա -
գույն խորհր դի նա խա գա հու թյուն, սահ մա նադ -
րա կան հանձ նա ժո ղով և նա խա գա հի աշ խա -
տա կազմ ներ կա յաց վեց Հա յաս տա նի նոր Սահ -
մա նադ րու թյան այ լընտ րան քա յին նա խագ ծե -
րից մե կը/ ո րը նա խա պատ րաս տել էր ՀՀ ԳԱԱ
փի լի սո փա յու թյան և ի րա վուն քի ինս տի տու տի
պե տաի րա վա կան հե տա զո տու թյուն նե րի բաժ -
նի ղե կա վար Հեն րիկ Խա չատր յա նը/:

Փոր ձա գետ նե րից շա տե րի կար ծի քով այդ
նա խա գի ծը ու շադ րու թյան ար ժա նի մի շարք
ար ժա նիք ներ ու ներ: Ա հա թե ին չու այդ նա -
խագ ծի ո րոշ դրույթ ներ հաշ վի առն վե ցին սահ -
մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից9:

Հե տա գա յում ՀՀ սահ մա նադ րա կան հանձ -
նա ժո ղո վը, նրա աշ խա տան քա յին խում բը սկսե -
ցին ա ռա վել ին տեն սիվ գոր ծել: Բա վա կան է ա -
սել, որ 1992թ. հոկ տեմ բե րի 15-ից մինչև 1995թ.
մա յի սի 11-ը սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղովն
անց է կաց րել 109 նիստ: 1993թ. հու նի սի 24-ին
սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վը հա վա նու -
թյուն տվեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
Սահ մա նադ րու թյան նա խագ ծի պաշ տո նա կան
տար բե րա կին և այն ներ կա յաց րեց հա մա ժո -
ղովր դա կան քննարկ ման, ո րը տևեց ինն ա միս:

Ժո ղովր դա կան քննարկ ման ըն թաց քում
ար ված բազ մա թիվ ա ռա ջար կու թյուն նե րի, լրա -
ցում նե րի և դի տո ղու թյուն նե րի գի տա կան մշակ -
ման ու հաշ վառ ման ուղ ղու թյամբ մե ծա ծա վալ
աշ խա տանք կա տա րեց սահ մա նադ րա կան
հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տան քա յին խում բը:

Աշ խա տան քա յին խումբն իր աշ խա տանք -
նե րը վերսկ սեց Գե րա գույն խորհր դի նա խա -
գա հու թյան կող մից ստեղծ ված բազ մա կու սակ -

ցա կան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րի ա -
վար տից ան մի ջա պես հե տո 1993 թվա կա նի
նո յեմ բե րի 18-ից:

Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյու նը
աշ խա տան քա յին խմբին տրա մադ րել էր հա -
մա ժո ղովր դա կան քննար կում նե րի արդ յուն քում
ստաց ված, բազ մա կու սակ ցա կան սահ մա նադ -
րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից հա մա կարգ -
ված 700-ից ա վե լի ա ռա ջար կու թյուն ներ պա -
րու նա կող փա թե թը10: Ա ռա ջար կու թյուն նե րով
հան դես էին ե կել 300-ից ա վե լի կազ մա կեր -
պու թյուն ներ, այդ թվում՝ ՀՀ ԳԱԱ փի լի սո փա -
յու թյան և ի րա վուն քի ինս տի տու տը11, այլ ինս -
տի տուտ նե րը, Երևա նի պե տա կան հա մալ սա -
րա նի ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տը, ինչ պես
նաև բազ մա թիվ քա ղա քա ցի ներ: Դրանք բո լո -
րը հա մա կարգ վե ցին և մա սամբ հաշ վի առն վե -
ցին Սահ մա նադ րու թյան նա խագ ծի հե տա գա
լրամ շակ ման ժա մա նակ:

Հատ կան շա կան է, որ «վեց յա կի» /վեց կու -
սակ ցու թյուն նե րի/ ներ կա յաց րած սահ մա նադ -
րու թյան նա խագ ծի վե րա բեր յալ ստաց վել էր
ըն դա մե նը 72 ա ռա ջար կու թյուն և դի տո ղու թյուն՝
այդ թվում 17-ը՝ ընդ հա նուր բնույ թի, իսկ 55-ը՝
կոնկ րետ հոդ ված նե րի առն չու թյամբ: Դրանք
ներ կա յաց վել էին յոթ կազ մա կեր պու թյուն նե -
րից և ե րեք ան հատ նե րից:

Պաշ տո նա կան նա խագ ծի վե րա բեր յալ
ստաց վել էին նաև ար տա սահ ման յան, հե ղի -
նա կա վոր գի տա կան հաս տա տու թյուն նե րի և
ա ռան ձին գիտ նա կան նե րի կար ծիք նե րը, որ -
պի սիք էին՝ Ռու սաս տա նի Գի տու թյուն նե րի ա -
կա դե միա յի Պե տու թյան ի րա վուն քի ինս տի տու -
տը12, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան կա ռա վա րու -
թյանն ա ռըն թեր օ րենսդ րու թյան և հա մե մա -
տա կան ի րա վա գի տու թյան ինս տի տու տը, Ֆրան -
սիա յի նշա նա վոր ի րա վա բան-գիտ նա կան Մի -
շել Լևսա ժը13 ա մե րի կա ցի Էլի զա բեթ Էֆ. Դի -
ֆայ սը14 ռուս հայտ նի գիտ նա կան Կ.Ֆ. Շե -
րևմետևը15 և այլն: Վե րո հիշ յալ կազ մա կեր պու -
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9 Տե՛ս Սահմանադրության ոչ պաշտոնական տարբերակի շուրջ», «Ազգ», էուևիսի 10, 1993թ., թիվ 108 /359/: Об
альтернативном проекте новой Конституции Республики Армения, см. Республика Армения. 14.01.1993г.

10 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետություն», 30 մարտ, 1994թ.:
11 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետություն», 5ապրիլ 1994թ.:
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14 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետություն», 7 ապրիլ, 1994թ.
15 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետություն», 28 հունիսի 1995թ.



թյուն նե րի և գիտ նա կան նե րի փոր ձա գի տա կան
եզ րա կա ցու թյուն նե րում պա րու նակ վող ա ռա -
ջար կու թյուն ներն ու դի տո ղու թյուն նե րը նույն -
պես օգ նե ցին բա րե լա վե լու Սահ մա նադ րու թյան
նա խագ ծի ա ռան ձին դրույթ նե րը:

Վե րոնշ ված փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու -
թյուն նե րը, ընդ հա նուր առ մամբ դրա կան գնա -
հա տե ցին Սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վի
մշա կած նա խա գի ծը և գրան ցում մաս նա վո րա -
պես նշվում էր, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան նա -
խա գի ծը, ամ բող ջու թյամբ վերց րած, հա մա պա -
տաս խա նում է մի ջազ գա յին ստան դարտ նե րին
և բա վա րա րում է ժա մա նա կա կից սահ մա նադ -
րա կա նու թյան պա հանջ նե րը:

1993թ. նո յեմ բե րի 12-ին ՀՀ Գե րա գույն
խորհր դի նա խա գա հու թյու նը, լսե լով և քն նար -
կե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ -
մա նադ րու թյան նա խագ ծի ժո ղովր դա կան
քննարկ ման ըն թաց քում ստաց ված դի տո ղու -
թյուն ներն ու ա ռա ջար կու թյուն ներն ամ փո փող
բազ մա կու սակ ցա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա -
գա հի հա ղոր դու մը, ո րո շեց ի գի տու թյուն ըն -
դու նել բազ մա կու սակ ցա կան հանձ նա ժո ղո վի
հա ղոր դու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
Սահ մա նադ րու թյան նա խագ ծի ժո ղովր դա կան
քննարկ ման ըն թաց քում ստաց ված դի տո ղու -
թյուն նե րի ու ա ռա ջար կու թյուն նե րի ամ փոփ -
ման մա սին: Ո րոշ վեց ամ փո փիչ տե ղե կան քը
հանձ նել ՀՀ Գե րա գույն խորհր դի մշտա կան
հանձ նա ժո ղով նե րին, սահ մա նադ րա կան հանձ -
նա ժո ղո վին և հ նա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել պատ -
գա մա վոր նե րին և հա սա րա կա կան-քա ղա քա -
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին տե ղե կան քին
ծա նո թա նա լու:

1994թ. ապ րի լի 20-ին սահ մա նադ րա կան
հանձ նա ժո ղո վը հա վա նու թյուն տվեց նա խա -
գծի լրամ շակ ված տար բե րա կին և այն ներ կա -
յաց րեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Գե -
րա գույն խոր հուրդ: Ներ կա յաց վե ցին նաև Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու -
թյան այ լընտ րան քա յին նա խագ ծեր

1994թ. հու նի սի 1-ին Գե րա գույն խոր հուրդն
իր ար տա հերթ նիս տում ըն դու նեց ո րո շում «Հա -
յաս տա նի հան րա պե տու թյան Գե րա գույն խորհր -
դի սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կազ մի
ընդ լայն ման մա սին»16, ընդգր կե լով Գե րա գույն

խորհր դում ներ կա յաց ված և սահ մա նադ րա կան
հանձ նա ժո ղո վում ներ կա յա ցու ցիչ չու նե ցող հա -
սա րա կա կան-քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյուն -
նե րի և օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րի
հե ղի նակ նե րի մե կա կան ներ կա յա ցու ցիչ: Նույն
օ րը Գե րա գույն խոր հուր դը ո րո շեց ՀՀ Գե րա -
գույն խորհր դի նա խա գա հին ընտ րել Հա յա սա -
տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան
հանձ նա ժո ղո վի հա մա նա խա գահ:

Սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վի մշա -
կած և հա վա նու թյան ար ժա նա ցած նա խա գի ծը
վե րա դարձ վեց հանձ նա ժո ղո վին լրամ շա կե լու՝
հաշ վի առ նե լով նաև այ լընտ րան քա յին նա խագ -
ծե րը:

Ընդ լայն ված կազ մով /32 մարդ/ սահ մա -
նադ րա կան հանձ նա ժո ղովն աշ խա տեց 1994թ.
հու նի սի 30-ից մինչև 1995 թ. ապ րի լի 13-ը: Այդ
ըն թաց քում հրա վիր վեց հանձ նա ժո ղո վի 66
նիստ: Ծա վա լուն աշ խա տանք կա տա րե ցին աշ -
խա տան քա յին խմբե րը:

Աշ խա տանք ներն արդ յու նա վետ կազ մա -
կերպ ման նկա տա ռում նե րով, սահ մա նադ րա -
կան հանձ նա ժո ղովն իր կազ մած նա խագ ծի
տար բե րակն աոա ջին նիս տե րից մե կում ըն դու -
նեց որ պես հիմք կու սակ ցու թյուն նե րի նա խագ -
ծե րի դրա կան կող մե րի, Գե րա գույն խորհր դի
նստաշր ջա նում ար ված ա ռա ջարկ նե րի, ինչ -
պես նան փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն -
նե րի, զանգ վա ծա յին լրատ վու թյան մի ջոց նե -
րում տեղ գտած հրա պա րա կում նե րի հաշ վառ -
ման հի ման վրա, ձեռ նա մուխ ե ղավ հիմք ըն -
դու նած սահ մա նադ րա կան նա խագ ծի լրամ -
շակ մա նը:

Մեր կար ծի քով, Սահ մա նադ րա կան հանձ -
նա ժո ղո վի հա ջո ղու թյան գրա վա կա նը հան դի -
սա ցան նրա գոր ծու նեու թյան, ըս ւո էու թյան, ժո -
ղովր դա վա րա կան հետևյալ սկզբունք նե րը.

1. Սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վի տրա -
մադ րու թյան տակ ե ղած բո լոր նա խագ ծե րը,
ա ռանց որևէ, բա ցա ռու թյան, ճա նաչ վեց որ պես
լրամ շակ վող նա խագ ծի հա մար ա ռա ջարկ ներ
և դրանք, ա ռանց որևէ վե րա պահ ման, դար -
ձան քննարկ ման ա ռար կա.

2. հաշ վի էր առն վում և հան գա մա նո րեն
քննարկ վում էր հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի,
ինչ պես նաև նրա նիս տե րին մաս նակ ցող Գե -

36

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

3
1

  2
0

2
2

16 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի տեղեկագիր», № 12/1064/, հոդ.232-235:
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րա գույն խորհր դի պատ գա մա վոր նե րի և մաս -
նա գետ նե րի յու րա քանչ յուր ա ռա ջարկ, դի տո -
ղու թյուն, լրա ցում, փո փո խու թյուն.

3. յու րա քանչ յուր ա ռա ջարկ հանձ նա ժո ղո -
վում քննարկ վում էր միայն հանձ նա ժո ղո վի
հինգ ի րա վա բան ան դամ նե րից կազմ ված աշ -
խա տան քա յին խմբի եզ րա կա ցու թյան հի ման
վրա: Ընդ ո րում, աշ խա տան քա յին խում բը,
պար տա վոր էր իր հիմ նա վոր ված եզ րա կա ցու -
թյու նը ներ կա յաց նել ա ռանց բա ցա ռու թյան յու -
րա քանչ յուր ա ռա ջար կի վե րա բեր յալ.

4. մաս նա գի տա կան զուտ ի րա վա բա նա -
կան խնդիր նե րում վճռո րոշ նշա նա կու թյան ու -
ներ հանձ նա ժո ղո վի ի րա վա բան ան դամ նե րի
մշա կած մո տե ցում նե րը.

5. ա ռանց շտա պո ղա կա նու թյան քննարկ -
վում էր վի ճա հա րույց հար ցե րը, մաս նա վո րա -
պես, Հայ դա տի ար տա ցոլ ման անհ րա ժեշ տու -
թյու նը և ձևը, հայ րե նիք-սփյուռք առն չու թյուն -
նե րը, պե տա կան կա ռա վար ման ձևը, օ րենս -
դիր, գոր ծա դիր և դա տա կան իշ խա նու թյուն նե -
րի տա րան ջատ վա ծու թյուևը և հա կակ շիռ նե րը,
հան րա պե տու թյան նա խա գա հի սահ մա նադ -
րա կան կար գա վի ճա կը, Սահ մա նադ րա կան դա -
տա րա նի ի րա վա սու թյու նը, տե ղա կան ինք նա -
կա ռա վար ման մար մին նե րի հա մա կար գի սահ -
մա նադ րա կան հի մունք նե րը.

6. միայն բա ցա ռիկ դեպ քե րում, երբ ար -
դեն իսկ սպառ վում էր միաս նա կան տե սա կետ
մշա կե լու բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րը, լրամ -
շակ վող նա խագ ծում թողն վում էր որ պես հիմք
ըն դուն ված տար բե րա կի հա մա պա տաս խան
դրույ թը17:

Ծա վալ ված սահ մա նադ րա կան ռե ֆորմն ա -
վարտ վեց Հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան Գե -
րա գույն խորհր դի կող մից 1995թ. մար տի 27-ին
«Սահ մա նադ րա կան օ րեն քի» և 1995 թվա կա նի
ապ րի լի 4-ին «Հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան
Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րի ընտ րու -
թյուն նե րի մա սին» օ րեն քի ըն դու նու մով: Դրա -
նով իսկ կա յուն նոր մա տիվ ի րա վա կան բա զա
ստեղծ վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հիմ -
նա կան օ րեն քի ըն դուն ման հա մար18:

Սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վը որ պես
հիմք ըն դու նեց պաշ տո նա կան նա խա գի ծը /հա -
սա րա կա կան շրջան նե րում նա խա գիծն այդ պի -
սի ան վա նում էր ստա ցել/, ո րը լրամ շակ վեց և
ներ կա յաց վեց ՀՀ Գե րա գույն խորհր դի քննարկ -
մա նը: 1995թ. մա յի սին նա խա գի ծը ման րակր -
կիտ քննարկ վեց Գե րա գույն խորհր դի նստաշր -
ջա նում: Անց կաց վե ցին եր կա րատև խորհր դա -
րա նա կան քննար կում ներ, Սահ մա նադ րու թյան
նա խագ ծում մտցվե ցին զգա լի թվով փո փո խու -
թյուն ներ ու լրա ցում ներ: Դրանք բո լո րը հան -
գա մա նո րեն քննարկ վե ցին սահ մա նադ րա կան
հանձ նա ժո ղո վի լրա ցու ցիչ նիս տե րում /1995թ.
մա յի սի 10-ին և 11-ին/: հա մա ձայ նեց ված տեքս -
տը մեկ ան գամ ևս քն նար կեց Հա յաս տա նի
հան րա պե տու թյան Գե րա գույն խոր հուր դը: Եվ,
վեր ջա պես, 1995թ. Մա յի սի 12-ին Գե րա գույն
խոր հուր դը ըն դու նեց պատ մա կան ո րո շում «Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու -
թյան նա խագ ծի մա սին»: Հեն վե լով Հա յաս տա -
նի հան րա պե տու թյան 1995թ. Մար տի 27-ի Սահ -
մա նադ րա կան օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի վրա և
ղե կա վար վե լով «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան հան րաք վեի մա սին» Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան օ րեն քի 14 հոդ վա ծով, Գե րա -
գույն խոր հուր դը ո րո շեց.

1. Հա վա նու թյուն տալ Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան Գե րա գույն խորհր դի սահ մա -
նադ րա կան հանձ նա ժո ղին ներ կա յաց րած Հա -
յաս տա նի հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու -
թյան նա խագ ծին:

2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ -
մա նադ րոթ յան ըն դուն ման նպա տա կով 1995թ.
հու լի սի 5-ին անց կաց նել հան րաք վե՝ քվեար -
կու թյան դնե լով հետևյալ հար ցը. «Հա մա ձա՞յն
եք, արդ յոք, ընտ րել Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան Գե րա գույն խորհր դի հա վա նու թյանն
ար ժա նա ցած Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
Սահ մա նադ րու թյու նը19:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ողջ պատ -
մու թյան ըն թաց քում ա ռա ջին ան գամ 1995թ.
հու լի սի 5-ին անց կաց վեց սահ մա նադ րա կան
հան րաք վե:
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17 Տե՛ս ՀՀ ԳԽ սահմանադրական հանձնաժողովի զեկուցումը Հայասաաևի Հանրապեաութլան Սահմանադրության
նախագծի վերաբերյալ: Զեկուցումը քննարկվել է ՀՀ ԳԽ մայիսի 2-ի արտահերթ նիստում: «Հայաստանի
Հանրապետություն», 4 մայիս, 1995թ., Թիվ 104/1224:

18 Տե՛ս Խաչատրյան Հ.Մ. Հայաստանի Հանրապետության աոաջին Սահմանադրությունը. Երևան, 1997,էջ 17:
19 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետություն Գերաֆգույն խորհրդի տեղեակագիր». Հոդ.9/1085/, 15 մայիսի 1995թ.:



Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րը պետք է գնա -
տա հա տա կան տա յին սահ մա նադ րա կան հանձ -
նա ժո ղո վի ներ կա յաց րած և Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան

Գե րա գույն խորհր դի հա վա նու թյանն ար -
ժա նա ցած ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան նա խագ ծին:
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ակ տիվ ընտ -
րա կան ի րա վունք ու նե ցող 2189804 քա ղա քա -
ցի նե րից հան րաք վեին մաս նակ ցեց 1217531
մարդ: Ընդ ո րում 828370-ը պա տաս խա նե ցին
«ա յո» և միայն 349721 - ը «ո՞չ»: Ան վա վեր ճա -
նաչ վեց 39.440 քվեա թեր թիկ: Այս պի սով, հան -
րաք վեին մաս նակ ցեց 1.217531 քա ղա քա ցի, այ -
սինքն քվեար կու թյան ի րա վունք ու նե ցող նե րի
55,66 տո կո սը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
նոր հիմ նա կան օ րեն քի օգ տին կողմ ար տա -
հայտ վեց ընտ րող նե րի ճնշող-մե ծա մաս նու թյուևը
68,04 տո կո սը20:

Այս Սահ մա նադ րու թյունն հիմ նա կա նում
ար տա ցո լում էր մեր հա սա րա կու թյան և պե -
տու թյան զար գաց ման միան գա մայն նոր փուլ,

սո ցիա լա կան կա ռա վար ման ողջ հա մա կար գի
կա տա րե լա գոր ծու մը, ընդգ ծում Հա յաս տա նի
կար գա վի ճա կը՝ որ պես մի ջազ գա յին հա րա բե -
րու թյուն նե րի լիի րավ սուբ յեկ տի: Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյու նը ամ -
րագ րում էր սահ մա նադ րա կան կար գե րի
սկզբուն քո րեն նոր հիմ քե րը, կողմ նո րո շիչ դեր
խա ղում պե տու թյան օ րի նաս տեղծ և ի րա վա -
կի րառ գոր ծու նեու թյան հա մար: Հա վաս տում է
Հա յաս տա նի ձգտու մը՝ հետևել մի ջազ գա յին ի -
րա վուն քի հա մընդ հա նուր ճա նա չում գտած նոր -
մե րին և սկզ բունք նե րին, պահ պա նել մի ջազ -
գա յին ի րա վա կար գի կա յու նու թյու նը: 

Հե տա գա յում՝ 2005 և 2015 թվա կան նե րին
հանրք վեի մի ջո ցով էա կան փո փո խու թյուն ներ
կա տար վե ցին ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան տեքս -
տում:

Ներ կա յումս ըն թա նում է ՀՀ Սահ մա նադ -
րու թյան նոր տեքս տի նա խագ ծա յին մշա կում -
նե րը:
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Ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե րում քա ղա -
քա կան միա վո րում նե րի ֆի նան սա կան գոր ծու -
նեու թյան կամ այլ կերպ ա սած նրանց կող մից
ծախս ված ռե սուրս նե րի և դրանց ձեռք բեր ման
աղբ յուր նե րի մա սին հան րու թյա նը ի րա զե կե լու
ար դա րա ցի և կարևոր պա հանջ մունք կա: Այս
պա հանջ մուն քը բա վա րա րե լու հա մար տար բեր
պե տու թյուն ներ ու նեն տար բեր մո տե ցում ներ և
ըստ այդ մո տե ցում նե րի՝ տար բեր օ րենսդ րա -
կան կար գա վո րում ներ:

Կան այն պի սի երկր ներ, ո րոնք ընդ հան -
րա պես չու նեն նախ նա կան վե րահս կո ղու թյուն
քա ղա քա կան դե րա կա տար նե րի կող մից ընտ -
րու թյուն նե րում կամ հան րաք վե նե րում ծախս -
ված գու մար նե րի նկատ մամբ: Որ քան էլ որ
զար մա նա լի է, այդ պի սի վառ օ րի նակ է ժո -
ղովր դա վա րա կան եր կար և կա յա ցած ա վան -
դույթ ներ ու նե ցող Շ վեյ ցա րիան: Այս օ րի նա կը
հատ կա պես քննարկ ման ա ռար կա ենք դարձ -
նում այն տես նակ յունն ա ռաջ բե րե լու նպա տա -
կով, որ քա ղա քա կան դե րա կա տար ներն ի րենք՝
ա ռանց որևէ պե տա կան մի ջամ տու թյան, պետք
է հաշ վետ վո ղա կան լի նեն հա սա րա կու թյան
առջև ի րենց ֆի նան սա կան աղբ յուր նե րի և ծախ -
սե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը կա մո վին հրա -
պա րա կե լու մի ջո ցով: Ա վե լին՝ այդ պի սի ա վան -
դույթ նե րով օժտ ված քա ղա քա կան հա մա կար -
գը կբե րի հա սա րա կու թյան կող մից սպա սում,
և այն քա ղա քա կան դե րա կա տար նե րը, ո րոնք
հան դես չեն գա այդ պի սի տե ղե կու թյան հրա -
պա րա կու մով կամ թե րի կներ կա յաց նեն ի րենց
ֆի նան սա կան շար ժի մա սին տե ղե կու թյու նը,

դա հենց ա ռա ջի նը կվնա սի ի րենց, քան զի դրա
պատ ճա ռով հա սա րա կու թյու նը կա րող է ձևա -
վո րել կար ծիք և դրա նից բխող ոչ բա րեա ցա -
կամ վե րա բեր մունք տվյալ քա ղա քա կան ու ժի
կամ թեկ նա ծուի նկատ մամբ:

Մյուս կող մից, սա կայն, պետք է ա սել, որ
ժո ղովր դա վա րու թյան զար գաց մա նը զու գըն -
թաց քա ղա քա կա նու թյան հա մար ծախս վող ֆի -
նանս նե րի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու նը, իր
հեր թին, ա ճե լու և ա վե լի խո րա նա լու, քան դաշ -
տը լի բե րա լաց նե լու մի տում ու նի: Հատ կա պես,
վեր ջին եր կու տաս նամ յա կում զար գաց ման մի -
տու մը ցույց է տա լիս, որ երկր նե րը գնում են
այս ո լոր տում չա փո րո շիչ նե րի խստաց ման, վե -
րահս կո ղու թյան գոր ծիք նե րի ներդր ման, պե -
տա կան վե րահս կո ղու թյան մար մին նե րի ստեղծ -
ման, նրանց լիա զո րու թյուն նե րի ընդ լայն ման և
պե տա կան մի ջամ տու թյան ըն դար ձակ ման ճա -
նա պար հով: Այս նպա տա կով ստեղծ ված պե -
տա կան մար մին նե րը տար բեր են: Մի շարք
երկր նե րում այս լիա զո րու թյուն ներն ի րա կա -
նաց նում են ընտ րա կան մար մին նե րը (Ալ բա -
նիա, Ավստ րա լիա, Մեծ Բ րի տա նիա, Միաց յալ
Նա հանգ ներ, Կա նա դա, Չի լի, Հա յաս տան և
այլն)1:

Կան երկր ներ, որ տեղ այս գոր ծա ռույթն ի -
րա կա նաց նում են հա կա կո ռուպ ցիոն մար մին -
նե րը (Էս տո նիա, Լատ վիա, Սեր բիա, Վրաս -
տան և այլն):

Կան երկր ներ, որ տեղ այս գոր ծա ռույթն ի -
րա կա նաց նում է այն պի սի մար մին, ո րը հա -
տուկ է միայն տվյալ երկ րին կամ ինք նա տիպ է
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1 Առավել մանրամասն տես՝ Political Finance Oversight Handbook // Training in Detection and Enforcement (TIDE)//,
Edited by Magnus Ohman, 2013, pp. 41,48, 114-116 etc. // Էլեկտրոնային աղբյուրը՝ 
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իր լու ծու մով (օ րի նակ, Ֆ րան սիա՝ Քա րոզ չու -
թյան և քա ղա քա կան ֆի նա նա սա վոր ման ազ -
գա յին հանձ նա ժո ղով, Բուլ ղա րիա՝ Ազ գա յին
աու դի տի գրա սեն յակ, Գեր մա նիա՝ Խորհր դա -
րա նի նա խա գահ (կից աշ խա տա կազմ), Իս րա -
յել՝ պե տա կան վե րահս կիչ, Իս պա նիա՝ Աու դի -
տի դա տա րան և այլն)։

Բա ցի այն, որ մար մին ներն են տար բեր,
տար բեր են նաև նրանց կա ռուց ված քը, մարդ -
կա յին ռե սուրս նե րը, ինչ պես նաև լիա զո րու -
թյուն նե րը։ Այս պես՝ դի տար կենք մի քա նի ա -
ռան ձա հատ կու թյուն ներ. Ֆ րան սիա յի Քա րոզ -
չու թյան և քա ղա քա կան ֆի նան սա վոր ման ազ -
գա յին հանձ նա ժո ղովն ու նի շուրջ 30 մշտա -
կան աշ խա տա կից, կա րող է ներգ րա վել մինչև
200 ստու գող ներ, չու նի լիա զո րու թյուն պա հան -
ջե լու այլ փաս տաթղ թեր, քան սկզբնա կան հաշ -
վետ վու թյամբ ներ կա յաց վում է, սա կայն ու նի ի -
րա վունք դի մե լու ոս տի կա նու թյա նը ի րա կա նաց -
նե լու հե տաքն նու թյուն։

Գեր մա նիա յի Խորհր դա րա նի նա խա գա հի
վե րահս կո ղու թյամբ գոր ծում է 8 հո գա նոց աու -
դի տոր նե րի թիմ, ո րը հան դի սա նում է նաև վար -
չա կազ մի մաս։

Միաց յալ Նա հանգ նե րի ֆե դե րալ ընտ րա -
կան հանձ նա ժո ղո վը չնա յած ու նի «ընտ րա կան
հանձ նա ժո ղով» ան վա նու մը, սա կայն ընտ րու -
թյուն նե րի կազ մա կերպ ման հետ առն չու թյուն
չու նի և ս տեղծ վել է միայն ֆի նաս նա կան վե -
րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար2։

Բեր ված ա ռան ձին օ րի նակ նե րի և հատ -
կա պես ի րա րից շատ տար բեր լի նե լու ընտ րու -
թյու նը ներ կա յաց ված է հայտ նե լու կար ծիք,
պնդում, որ թերևս չկա հա մընդ հա նուր ըն դուն -
ված որևէ մո դել, ա վե լին՝ առ կա չէ նաև լիա զո -
րու թյուն նե րի թույ լատ րե լի կամ փոր ձով ա պա -
ցուց ված ճիշտ կամ ըն դու նե լի շրջա նակ: Ե թե
մեր ու սում նա սի րու թյամբ ա վե լի ա ռաջ գնանք,
կտես նենք, որ ան գամ ա ռա ջին հա յաց քից նույ -
նա տիպ լու ծում կի րա ռող երկր նե րի դեպ քում,
օ րի նակ՝ ընտ րա կան մար մին նե րի դեպ քում,
միմ յան ցից շատ տար բեր են լիա զո րու թյուն նե -
րը, գոր ծիք նե րը, պար բե րա կա նու թյու նը, պե -
տա կան մի ջամ տու թյան չա փը և այլն: Լու ծում -
նե րը, ի հար կե, տար բեր են ըստ երկր նե րի,
բայց, այ նուա մե նայ նիվ, կան նաև ընդ հան րու -

թյուն ներ, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են նպա -
տա կի նույ նու թյամբ, ինչ պես նաև այս ո լոր տում
առ կա մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րով ամ րագր -
ված միաս նա կան սկզբունք նե րով: Դի տար կենք
ա ռա վել հայտ նի և Հա յաս տա նի հա մար կի րա -
ռե լի այդ պի սի փաս տաթղ թե րը։

Եվ րո պա յի Խորհր դի խորհր դա րա նա կան
վե հա ժո ղո վի կող մից ըն դուն ված.

- «Եվ րո պա յի Խորհր դի նոր մե րի հետ ժո -
ղովր դա վա րա կան ճա նա պար հով ընտր -
ված կու սակ ցու թյուն նե րի ար գել քի ան -
հա մա տե ղե լիու թյան մա սին զե կույց»
1999 թվա կա նի 8467 զե կույց (Doc. 8467
(1999)),

- «Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի վար -
քագ ծի կա նոն ներ» 2000 թվա կա նի 1438
հանձ նա րա րա կա նը.

- «Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ֆի -
նան սա վոր ման մա սին» 2001 թվա կա նի
1516 հանձ նա րա րա կա նը.

- «Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ֆի -
նան սա վոր ման մա սին զե կույց» 2001
թվա կա նի 9077 զե կույց (Doc. 9077
(2001)).

- «Եվ րո պա յի Խորհր դի ան դամ պե տու -
թյուն նե րում քա ղա քա կան կու սակ ցու -
թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան սահ մա նա -
փա կում նե րի մա սին զե կույց» 2002 թվա -
կա նի 9526 զե կույց (Doc. 9526 (2002)).

- «Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի և
ընտ րա կան քա րոզ չու թյան ո լոր տում ֆի -
նան սա վոր ման ո լոր տում կո ռուպ ցիա յի
դեմ պայ քա րի հիմ նա կան կա նոն ներ»
հանձ նա րա րա կա նը (Rec(2003)4)՝ ըն -
դուն ված Եվ րո պա յի խորհր դի նա խա -
րար նե րի կո մի տեի կող մից 2003 թվա -
կա նին.

- «Եվ րո պա յի Խորհր դի ան դամ պե տու -
թյուն նե րում քա ղա քա կան կու սակ ցու -
թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան սահ մա նա -
փա կում նե րի մա սին» 2002 թվա կա նի
1308 հանձ նա րա րա կա նը.

- «Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ո -
լոր տում լա վա գույն կա նոն նե րը» 2010
թվա կա նի 1736 հանձ նա րա րա կա նը։

Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի «Հա նուն ժո -
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ղովր դա վա րու թյան՝ օ րեն քի մի ջո ցով» (Վե նե -
տի կի հանձ նա ժո ղով) կող մից ըն դուն ված փաս -
տաթղ թե րի ցան կում կա րող ենք նշել.

- «Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ար -
գել ման կամ ար ձակ ման և նմա նա տիպ
մի ջոց նե րի մա սին կա նո նա կարգ» CDL-
INF(2000)001՝ ըն դուն ված 41-րդ պ լե նար
նիս տին (Վե նե տիկ, 1999 թվա կա նի դեկ -
տեմ բե րի 10-11),

- «Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ֆի -
նան սա վոր ման մա սին կա նո նա կարգ և
զե կույց»՝ ըն դուն ված 46-րդ պ լե նար նիս -
տին (Վե նե տիկ, 2001 թվա կա նի մար -
տի 9-10),

- «Զե կույց քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն -
նե րի հիմ նադր ման, կազ մա կերպ ման և
գոր ծու նեու թյան մա սին», կազմ ված է
թե մա տիկ հար ցա շա րին տրված պա -
տաս խան նե րի հի ման վրա՝ ըն դուն ված
57-րդ պ լե նար նիս տին (Վե նե տիկ, 2003
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 12-13),

- «Ու ղե ցույց և բա ցատ րա կան զե կույց քա -
ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի բնա գա -
վա ռում օ րենսդ րու թյան վե րա բեր յալ. ո -
րոշ հա տուկ հար ցեր» CDL-
AD(2004)007rev՝ ըն դուն ված 58-րդ պ -
լե նար նիս տին (Վե նե տիկ, 2004 թվա -
կա նի մար տի 12-13),

- Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի գոր -
ծու նեու թյան կար գա վոր ման մա սին կա -
նո նա կարգ, «Քա ղա քա կան կու սակ ցու -
թյուն նե րին օ տա րերկր յա աղբ յուր նե րից
ֆի նան սա կան նվի րա բե րու թյուն նե րի ար -
գել քի վե րա բեր յալ եզ րա կա ցու թյուն»
CDL-AD(2006)014՝ ըն դուն ված 66-րդ պ -
լե նար նիս տին (Վե նե տիկ, 2006 թվա -
կա նի մար տի 17-18),

- «Զե կույց ընտ րու թյուն նե րին քա ղա քա -
կան կու սակ ցու թյուն նե րի մաս նակ ցու -
թյան մա սին» CDL-AD(2006)025՝ ըն -
դուն ված Ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րու -
թյուն նե րով խորհր դի 16-րդ հան դիպ -
մա նը (Վե նե տիկ, 2006 թվա կա նի մար -
տի 16) և Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի
67-րդ պ լե նար նիս տին (Վե նե տիկ, 2006
թվա կա նի հու նի սի 9-10),

- «Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ո -
լոր տում լա վա գույն կա նոն նե րը» CDL-

AD(2009)002՝ ըն դուն ված 77-րդ պ լե -
նար նիս տին (Վե նե տիկ, 2008 թվա կա -
նի դեկ տեմ բե րի 12-13), 

- «Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի գոր -
ծու նեու թյան ի րա վա կան կար գա վոր ման
կա նո նա կարգ» (CDL-AD(2010)024)՝ ըն -
դուն ված 84-րդ պ լե նար նիս տին (Վե նե -
տիկ, 2010 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 15-
16)։

Նշ ված փաս տաթղ թե րը չեն կազ մում մի -
ջազ գա յին ի րա վա կան աղբ յուր նե րի սպա ռիչ
ցան կը, այն կա րե լի է շա րու նա կել։ Նշ վա ծը
վկա յում է, որ թեև մի ջազ գա յին ի րա վա կան
փաս տաթղ թե րում ընտ րու թյուն նե րի և հան րաք -
վե նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման ո լոր -
տում կա նո նա կար գում նե րը հիմ նա կա նում խորհ -
դատ վա կան բնույթ են կրում և մե ծա պես վե -
րա բե րում են ընտ րու թյուն նե րի և հան րաք վե -
նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման սկզբունք -
նե րին, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի գոր -
ծու նեու թյան և հատ կա պես դրա ֆի նան սա վոր -
ման հար ցե րը մշտա պես գտնվում են մի ջազ -
գա յին հան րու թյան ու շադ րու թյան կենտ րո նում։

Ե թե մեկ ընդ հա նուր մտքով փոր ձենք ի մի
բե րել վե րը թվար կած փաս տաթղ թե րում ամ -
րագր ված հիմ նա կան գա ղա փա րը, ա պա կձևա -
կեր պենք, որ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե -
րի, թեկ նա ծու նե րի, քա ղա քա կան նա խա ձեռ -
նու թյուն նե րի, քա ղա քա կան դա շինք նե րի կող -
մից ծախս վող ֆի նանս նե րը պետք է լի նեն օ րի -
նա կան, կո ռուպ ցիա յից զերծ, թա փան ցիկ, վե -
րահս կե լի, հաշ վետ վո ղա կան, ծա նո թաց ման
հա մար հա սա նե լի և այլն:

Յու րա քանչ յուր պե տու թյուն, պահ պա նե լով
հա մընդ հա նուր ըն դու նե լի սկզբունք նե րը, պետք
է ընտ րի իր օ րենսդ րու թյա նը, քա ղա քա կան հա -
մա կար գին, քա ղա քա կան ու ժե րի և հա սա րա -
կու թյան պա հանջ նե րին, ժո ղովր դա վա րա կան
ա վան դույթ նե րի մա կար դա կին, ան ցած փոր -
ձին հա մա պա տաս խա նող և դրա նում հայտ նա -
բեր ված թե րու թյուն նե րը շտկե լուն ուղղ ված հա -
մա պա տաս խան լու ծում ներ: 

Հա յաս տա նում գոր ծող հա մա կարգն ու նի
ան ցած ո րո շա կի ճա նա պարհ, այս պա հին գոր -
ծող օ րենսդ րա կան լու ծում նե րի հա մակ ցու թյուն
և զար գաց ման ու բա րե լավ ման տես լա կան:
Մինչև Հա յաս տա նի օ րի նա կի ներ կա յա ցու մը,
անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում անդ րա դառ նալ
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քա ղա քա կան ֆի նանս նե րի տե սակ նե րին և կա -
ռուց ված քին:

Քա ղա քա կա նու թյան հա մար ծախս վող կա -
պի տա լը, որ պես կա նոն, բա ժան վում է եր կու
հիմ նա կան բա ղադ րի չի՝ 

 կու սակ ցու թյուն նե րի ա մե նօր յա ֆի նան -
սա կան գոր ծու նեու թյուն,

 ընտ րու թյուն նե րի և հան րաք վե նե րի ժա -
մա նակ քա ղա քա կան դե րա կա տար նե -
րի կող մից ի րենց մաս նակ ցու թյունն ա -
պա հո վե լու հա մար ներգ րավ վող և
ծախս վող ռե սուրս ներ:

Չ նա յած այս եր կու բա ղադ րիչ նե րը, որ -
պես կա նոն, ի րար հետ շախ կապ ված են, սա -
կայն գործ նա կա նում դրանք կա րող են և ի րա -
րից ան կախ հան դես գալ: Օ րի նակ, երբ կու -
սակ ցու թյունն ա ռա ջադր վել է ինչ-որ ընտ րու -
թյուն նե րում (օ րի նակ՝ պառ լա մեն տա կան ընտ -
րու թյուն նե րում՝ հա մա մաս նա կան ընտ րա կար -
գով), ա պա, ան կաս կած, գործ ու նենք շաղ -
կապ ված դեպ քի հետ: Հ նա րա վոր է ի րա վի -
ճակ, երբ ներգ րավ ված ռե սուրս նե րը դժվար
լի նի տար բե րա կել, քան զի կու սակ ցու թյան ա -
ռօր յա գոր ծու նեու թյունն ու քա րո զար շավն ըն -
թա նում են միա ժա մա նակ՝ զու գա հե ռա բար և
եր բեմն դժվար է գտնել այն բա ժա նա րար գի -
ծը՝ արդ յոք տվյալ ֆի նան սա կան ծախ սը ա -
ռօր յա գոր ծու նեու թյանն է վե րա բե րում, թե՝ քա -
րոզ չու թյա նը:

Ե թե կու սակ ցու թյուն նե րը, որ պես կա նոն,
հան դի սա նում են պե տա կան գրան ցում ան ցած
սուբ յեկտ ներ կամ առն վազն այս կամ այն կերպ
ճա նաչ ված պե տու թյան, ինչ պես նաև հա սա -
րա կու թյան կող մից, ա պա ընտ րա կան գոր ծըն -
թաց նե րում որ պես սուբ յեկտ կա րող են հան -
դես գալ ոչ միայն կու սակ ցու թյու նը, այլ նաև
կու սակ ցու թյուն նե րի դա շին քը, նա խա ձեռ նող
խում բը, ֆի զի կա կան ան ձը և այլ: Եվ ե թե, օ րի -
նակ, ըն թա նում են տե ղա կան ինք նա կա ռա -
վար ման մե ծա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ -
րու թյուն ներ և ա ռա ջադր վել է ան կու սակ ցա -
կան թեկ նա ծու, ա պա թեկ նա ծուի կող մից քա -
րոզ չու թյան հա մար ծախս վող գու մար նե րը ա -
ռան ձին են և չեն խաչ վում որևէ կու սակ ցու -

թյան ֆի նան սա կան գոր ծու նեու թյան հետ՝ առն -
վազն ֆոր մալ ա ռու մով:

Այս եր կու օ րի նակ նե րը, ա ռանց ան գամ
դրանք ման րա մասն ներ կա յաց նե լու, տե սա նե -
լի կեր պով ի ցույց են դնում, որ ար դա րաց ված
է քա ղա քա կա նու թյան հա մար ծախս վող ռե -
սուրս նե րի բա ժա նու մը եր կու հիմ նա կան բա -
ղադ րի չի: Բա ժա նու մը ոչ միայն զուտ բո վան -
դա կա յին ի մաստ ու նի, այլև այդ բա ժան ման
հիմ քի վրա, որ պես կա նոն, կա ռուց վում է նոր -
մա տիվ բա զան, պա հանջ նե րը, վե րահս կո ղա -
կան գոր ծիք նե րը, վար չա րա րու թյու նը, պե տու -
թյան դե րը և այլն:

Վե րը շա րադր վա ծի լույ սի ներ քո անդ րա -
դառ նա լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում
Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի վե -
րահս կիչ-վերս տու գիչ ծա ռա յու թյա նը, ծա ռա յու -
թյան գոր ծա ռույթ նե րին, լիա զո րու թյուն նե րին,
կա ռուց ված քին, զար գաց ման տես լա կա նին և
պատ մա կան է վո լու ցիա յին, հարկ ենք հա մա -
րում նշել, որ մինչև 2011 թվա կա նի ՀՀ ընտ րա -
կան օ րենսգր քի3 ըն դու նու մը, ո րով ստեղծ վեց
Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի վե -
րահս կիչ-վերս տու գիչ ծա ռա յու թյու նը, քա ղա -
քա կա նու թյան հա մար ծախս վող ռե սուրս նե րի
նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյունն ի րա կա նաց վել
է եր կու տար բեր ինս տի տու ցիո նալ կա ռույց նե -
րի կող մից, և կու սակ ցու թյուն նե րի ըն թա ցիկ
ֆի նան սա կան գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ վե -
րահս կո ղու թյու նը դուրս էր ընտ րա կան մար -
մին նե րի, մաս նա վո րա պես՝ կենտ րո նա կան ընտ -
րա կան հանձ նա ժո ղո վի կամ նրա կող մից
ստեղծ ված որևէ մարմ նի ի րա վա սու թյու նից և
ի րա կա նաց վում էր Ար դա րա դա տու թյան նա -
խա րա րու թյան կազ մում գոր ծող տես չա կան
մարմ նի կող մից։

Մյուս բա ղադ րի չի՝ ընտ րու թյուն նե րի և հան -
րաք վե նե րի մաս նակ ցու թյան ըն թաց քում քա -
րո զար շա վի հա մար ծախս վող ռե սուրս նե րի վե -
րահս կո ղու թյունն ի սկզբա նե ե ղել է ընտ րա -
կան հանձ նա ժո ղով նե րի լիա զո րու թյուն նե րի
շրջա նակ նե րում, ին չը բնա կան է, քան զի ընտ -
րա կան մար մին նե րը պա տաս խա նա տու են ընտ -
րու թյուն նե րի և հան րաք վե նե րի կազ մա կերպ -
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ման հա մար: Քա րո զար շա վը հան դի սա նում է
ընտ րու թյուն նե րի և հան րաք վե նե րի բաղ կա -
ցու ցիչ և ան բա ժան մա սը, և քա րոզ չու թյան
նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու նը, ան կաս կած,
իր մեջ նե րա ռում է քա րոզ չու թյան հա մար ծախս -
վող գու մար նե րի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու -
նը: Ա վե լին՝ 2015 թվա կա նին ըն դուն ված Սահ -
մա նադ րու թյան4 194-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
«Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը
կազ մա կեր պում է Ազ գա յին ժո ղո վի և տե ղա -
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ընտ -
րու թյուն նե րը, հան րաք վե նե րը, ինչ պես նաև վե -
րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում դրանց օ րի -
նա կա նու թյան նկատ մամբ»: Կենտ րո նա կան
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ընտ րու թյուն նե րի
և հան րաք վե նե րի քա րո զար շա վի ժա մա նակ
պար տա վոր է ի րա կա նաց նել քա րոզ չու թյան
նկատ մամբ վերհս կո ղու թյուն, որն իր մեջ նե -
րա ռում է թե ըն թա ցիկ վե րահս կո ղու թյու նը, թե
այս կամ այն խախտ ման վե րա բեր յալ վերջ նա -
կան գնա հա տա կան տա լը, ինչ պես նաև գնա -
հա տա կանն առ այն, թե որ քա նով է այդ խախ -
տումն ազ դել կամ կա րող էր ազ դել ընտ րու -
թյուն նե րի արդ յունք նե րի վրա: Ա վե լին՝ այդ պի -
սի լիա զո րու թյամբ օժտ ված են ոչ միայն կենտ -
րո նա կան, այլև ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա -
կան հանձ նա ժո ղով նե րը՝ ի րենց սպա սարկ ման
տա րած քում և ի րենց կող մից ամ փոփ վող ընտ -
րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում: Ընտ րա կան օ -
րենս գիր քը և հան րաք վե նե րի մա սին օ րենսդ -
րու թյու նը նա խա տե սում են մեծ թվով սահ մա -
նա փա կում ներ նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան
հա մար ծախս վող ռե սուրս նե րի վե րա բեր յալ:

Վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ պետք է նշել,
որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում Կենտ -
րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը, որ պես
սահ մա նադ րա կան մար մին և ընտ րա կան մար -
մին նե րը, որ պես ընտ րու թյուն ներ և հան րաք -
վե նե րը կազ մա կեր պող օ ղակ ներ, ի րենց ամ -
բող ջու թյան մեջ օժտ ված են քա րոզ չու թյան հա -
մար ծախս վող ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի
նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե -
լու գոր ծա ռույ թով։ Բա ցա ռու թյուն կկազ մի միայն
այդ դեպ քը, երբ պե տու թյունն ընդ հան րա պես

հրա ժար վի քա րոզ չու թյան հա մար ծախս վող
գու մար նե րի նկատ մամբ պե տա կան վե րահս -
կո ղու թյու նից:

Քա րոզ չու թյան հա մար ծախս վող գու մար -
նե րի նկատ մամբ պե տա կան վե րահս կո ղու թյան
ինս տի տու տի առ կա յու թյու նը պա հան ջում է մաս -
նա գի տա կան և արդ յու նա վետ գոր ծու նեու թյուն՝
այդ վե րահս կո ղու թյան շրջա նակ նե րում հե -
տապնդ վող նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար։
Այս տե սանկ յու նից մաս նա գի տա կան և արդ յու -
նա վետ գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա -
մար անհ րա ժեշտ է ու նե նալ մաս նա գի տաց ված
կա ռույց, որն իր ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի -
կա յում կձևա վո րի կա յուն գոր ծե լա կերպ, ի րա -
վա կան դիր քո րո շում ներ և տե սա կետ ներ, կկա -
տա րի ձեռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե րի վեր լու -
ծու թյուն, կամ փո փի պրակ տի կան և կա ռա ջար -
կի նոր մո տե ցում ներ և լու ծում ներ՝ ո լոր տում
առ կա խնդիր նե րի հաղ թա հար ման հա մար։ Այդ
ա ռու մով ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րին նման
լիա զո րու թյուն նե րով օժ տե լը, մեր կար ծի քով,
ար դա րաց ված չէ՝ հաշ վի առ նե լով հանձ նա ժո -
ղով նե րի ան դամ նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ -
նե րը (այդ թվում՝ մաս նա գի տա կան) և նրանց
հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րը: Վե րո շա րադր վա -
ծի լույ սի ներ քո Վե րահս կիչ-վերս տու գիչ ծա -
ռա յու թյան ստեղ ծու մը և նրան բա վա րար ան -
կա խու թյուն տրա մադ րե լը, ծա ռա յու թյան ղե կա -
վա րի ա պա քա ղա քա կան լի նե լու պա հանջ սահ -
մա նե լը կա րե լի հա մա րել հա ջող ված փորձ: Այն
նաև դրա կան է ըն դուն վել Եվ րո պա յի խորհր դի
Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րող պե տու թյուն նե րի
խմբի (ԳՐԵԿՈ) կող մից, որն իր 2014 թվա կա նի
Հա յաս տա նի պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար -
ման վե րա բեր յալ երկ րորդ զե կույ ցի Գնա հատ -
ման մեջ՝ կու սակ ցու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր -
ման թա փան ցի կու թյան կա պակ ցու թյամբ նշել
է, որ ըն դուն վում է, որ իշ խա նու թյուն նե րի կող -
մից ձեռ նարկ վել են մի քա նի մի ջո ցա ռում ներ,
այդ թվում՝ Վե րահս կիչ-վերս տու գիչ ծա ռա յու -
թյան ստեղ ծու մը, որ պես մշտա կան մար մին՝
կու սակ ցու թյուն նե րի և նա խընտ րա կան քա րո -
զար շավ նե րի ֆի նան սա վո րու մը վե րահս կե լու
ի րա վա սու թյամբ (Հա յաս տա նի պար տա վո րու -
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4 Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն՝ ընդունված 1995 թվականի հուլիսի 5-ին (2015 թվա կանի
դեկտեմբերի 6-ի փոփոխություններով, ուժի մեջ են մտել 2015 թվականի դեկտեմբերի 22-ին), ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ
թողարկում Հոդ. 1118, www.arlis.am



թյուն նե րի կա տար ման վե րա բեր յալ երկ րորդ
զե կույ ցի Գնա հատ ման եր րորդ փուլ, կետ 13)5։

Նույն Գնա հատ մամբ ԳՐԵԿՈ-ն նշել է նաև,
որ «Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րը Պար տա -
վո րու թյուն նե րի կա տար ման զե կույ ցի մշակ ման
ժա մա նակ ար դեն մա սամբ ի րա կա նաց րել էին
ըն թա ցիկ ա ռա ջար կու թյու նը, որ միան գա մայն
զգա լի մի ջոց ներ էին ձեռ նարկ վել կու սակ ցու -
թյուն նե րի և նա խընտ րա կան քա րո զար շավ նե րի
նկատ մամբ վե րա հսկո ղու թյան հա մա պա տաս -
խան մե խա նիզմն ա պա հո վե լու հա մար»՝ ընդգ -
ծե լով որ պես մշտա կան մար մին Վե րահս կիչ-
վերս տու գիչ ծա ռա յու թյան ստեղ ծու մը՝ ընդ լայն -
ված կադ րա յին ռե սուրս նե րով, ո րը նույն պես դի -
տարկ վել էր որ պես բա րե լա վում (կետ 16)6:

Գոր ծող Ընտ րա կան օ րենսգր քում7 ամ -
րագր ված կա նո նա կար գում նե րի հա մա ձայն,
Վե րահս կիչ-վերս տու գիչ ծա ռա յու թյունն ի րա -
կա նաց նում է նա խընտ րա կան հիմ նադ րամ ներ
կա տար վող մու ծում նե րի, ծախ սե րի և դրանց
հաշ վարկ ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն
(Ընտ րա կան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մաս): 

Վե րահս կիչ-վերս տու գիչ ծա ռա յու թյու նը գոր -
ծում է ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րից ան -
կախ և հաշ վե տու չէ նրանց: Ծա ռա յու թյան ղե -
կա վա րի պաշ տո նը ինք նա վար պաշ տոն է, ծա -
ռա յու թյան մյուս եր կու աշ խա տա կից նե րը քա -
ղա քա ցիա կան ծա ռա յող ներ են: Ծա ռա յու թյան
ղե կա վա րը նշա նակ վում է Կենտ րո նա կան ընտ -
րա կան հանձ նա ժո ղո վի ո րոշ մամբ՝ 7 տա րի
ժամ կե տով: Նա չի կա րող լի նել որևէ կու սակ -
ցու թյան ան դամ (ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նա -
կա հատ վա ծում ներգ րավ վում են նաև աու դի -
տոր ներ և կա րող են ներգ րավ վել նաև մաս նա -
գետ ներ)։

Վե րահս կիչ-վերս տու գիչ ծա ռա յու թյու նը թեկ -
նա ծու նե րի, ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու -
սակ ցու թյուն նե րի նա խընտ րա կան հիմ նադ րամ -
նե րում ե ղած մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման վե րա -
բեր յալ հայ տա րա րագ րե րը ստա նա լուց հե տո`
7 օր վա ըն թաց քում, բայց ոչ ուշ, քան ընտ րու -
թյան արդ յունք նե րի ամ փոփ ման հա մար սահ -
ման ված ժամ կե տից մեկ օր ա ռաջ, ստու գում,
ստուգ ման արդ յունք նե րով կազ մում է եզ րա -
կա ցու թյուն և ներ կա յաց նում Կենտ րո նա կան
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով, ո րը այն ան հա պաղ
հրա պա րա կում է իր հա մա ցան ցա յին կայ քում:
Եզ րա կա ցու թյան մեջ խախ տում ներ ար ձա նագր -
ված լի նե լու դեպ քում Կենտ րո նա կան ընտ րա -
կան հանձ նա ժո ղո վը պար տա վոր է քննար կել
այն (Ընտ րա կան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի
5-րդ մաս):

Սա կայն հարկ է նկա տել, որ նման կա նո -
նա կար գումն ու ժի մեջ է մտել 2022 թվա կա նի
հուն վա րի 1-ից8, իսկ մինչ այդ ժամ կե տը Վե -
րահս կիչ-վերս տու գիչ ծա ռա յու թյան ստեղծ ման
պա հից սկսած՝ այն ի րա կա նաց նում էր նաև
կու սակ ցու թյուն նե րի ըն թա ցիկ ֆի նան սա կան
գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն,
ո րը 2022 թվա կա նի հուն վա րի 1-ից վե րա պահ -
վեց Կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման հանձ նա -
ժո ղո վին։

Այս պի սով, ե թե նախ կի նում կու սակ ցու -
թյուն նե րի ֆի նան սա կան գոր ծու նեու թյան նկատ -
մամբ վե րահս կո ղու թյունն ամ բող ջու թյամբ վե -
րա պահ ված էր միայն մեկ մարմ նի, ա պա այս
պա հին ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես վել են
քա ղա քա կա նու թյան հա մար ծախս վող կա պի -
տա լի եր կու հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րի նկատ -
մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող եր կու
տար բեր ինս տի տու ցիո նալ կա ռույց ներ՝ տա -
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5 Գնահատման երրորդ փուլ՝ Հայաստանի պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ երկրորդ զեկույց՝
«Քրեականացում (ETS 173 և 191, GPC 2)», «Կուսակցությունների ֆինանսավորման թա փան ցի կու թյուն» // Ընդունվել
է ԳՐԵԿՈ-ի կողմից՝ դրա 66-րդ լիագումար նիստում (Ստրասբուրգ, 8-12 դեկ տեմ բերի 2014 թվական) // Greco RC-III
(2014) 26E, էլեկտրոնային աղբյուր՝ https://rm.coe.int /CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?doc-
umentId=09000016806c2b39 (դիմելու անսաթիվ՝ 25.03.2022թ.)

6 Տե՛ս նույն տեղում։
7 «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» ՀՕ-202-Ն Հայաստանի Հանրապետության

սահմանադրական օրենք՝ ընդունված 2016 թվականի մայիսի 25-ին, ուժի մեջ է մտել 2016 թվականի հունիսի 1-ին։
ՀՀՊՏ 2016.05.30/42(1222) Հոդ.456, www.arlis.am

8 ««Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն ներ և
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-54-Ն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենք՝ ընդունված
2021 թվականի մայիսի 7-ին, ուժի մեջ է մտել 2021 թվականի հունիսի 26-ին։ Միասնական կայք 2021.05.17-
2021.05.30, www.arlis.am 
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րան ջա տե լով կու սակ ցու թյուն նե րի ըն թա ցիկ ֆի -
նան սա կան գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ վե -
րահս կո ղու թյու նը ընտ րու թյուն նե րի և հան րաք -
վե նե րի ժա մա նակ քա ղա քա կան դե րա կա տար -
նե րի կող մից նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան
հա մար կա տար վող ծախ սե րի նկատ մամբ վե -
րահս կո ղու թյու նից։ Միա ժա մա նակ, հարկ է
նկա տել, որ 07.05.2021թ. ««Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան ընտ րա կան օ րենս գիրք» սահ -
մա նադ րա կան օ րեն քում փո փո խու թյուն ներ և
լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան օ րեն քի
22-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն9՝ Ընտ րա կան օ -
րենսգր քի հի շա տակ ված 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սը շա րադր վել է հետևյալ խմբագ րու թյամբ. 

«Նա խընտ րա կան հիմ նադ րամ ներ կա տար -
վող նվի րատ վու թյուն նե րի, ծախ սե րի և դրանց
հաշ վարկ ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյունն
ի րա կա նաց նում է Կո ռուպ ցիա յի կա նխար գել -
ման հանձ նա ժո ղո վը սույն օ րենսգր քով և «Կո -
ռուպ ցիա յի կան խար գել ման հանձ նա ժո ղո վի
մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն -
քով սահ ման ված կար գով։»։

Վե րոգր յա լով, ըստ էու թյան, նա խա տես -
վում է ու նե նալ կու սակ ցու թյուն նե րի ֆի նան սա -
կան գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ վե րահս կո -
ղու թյան մեկ միաս նա կան ինս տի տու ցիո նալ
կա ռույց՝ Կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման հանձ -
նա ժո ղո վը, ո րը ինք նա վար պե տա կան մար մին
է։ Գա ղա փա րա խո սու թյու նը, որ հան րա յին ֆի -
նանս նե րի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա -
կա նաց նող մար մի նը պետք է հնա րա վո րու թյուն
ու նե նա ան կախ գոր ծել և զերծ լի նել քա ղա քա -
կան, կոր պո րա տիվ և այլ հնա րա վոր կաշ կանդ -
վա ծու թյու նից, ըն դու նե լի է և ող ջու նե լի։ Սա -
կայն հարկ է նկա տել, որ կու սակ ցու թյուն նե րի
ֆի նան սա կան գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ վե -
րահս կո ղու թյունն ամ բող ջու թյամբ Կո ռուպ ցիա -
յի կան խար գել ման հանձ նա ժո ղո վին վե րա պա -
հե լը կա րող է գոր ծառ նա կան ա ռու մով, մեր
կար ծի քով, հան գեց նել սահ մա նադ րա կա նու -
թյան հետ կապ ված խնդիր նե րի՝ հաշ վի առ նե -
լով այն հան գա ման քը, որ ՀՀ Սա հա մանդ րու -
թյան 194-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝

«Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն
ան կախ պե տա կան մար մին է, ո րը կազ մա կեր -
պում է Ազ գա յին ժո ղո վի և տե ղա կան ինք նա -
կա ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րու թյուն նե րը,
հան րաք վե նե րը, ինչ պես նաև վե րահս կո ղու -
թյուն է ի րա կա նաց նում դրանց օ րի նա կա նու -
թյան նկատ մամբ:»։

Ան վի ճե լի է, որ ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի
մաս է կազ մում նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյու -
նը, ո րի վե րա բեր յալ օ րենսդ րո րեն սահ ման -
ված են նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան կար գը
և նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան նա խա պատ -
րաստ ման, կազ մա կերպ ման և ի րա կա նաց ման
ֆի նան սա վոր ման կա նոն նե րը։ Ընտ րա կան գոր -
ծըն թա ցի տվյալ փու լի՝ նա խընտ րա կան քա -
րոզ չու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ վե -
րահս կո ղու թյան ի րա կա նա ցու մը, ըստ էու թյան,
հան գում է ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու -
սակ ցու թյուն նե րի, թեկ նա ծու նե րի կող մից նա -
խընտ րա կան քա րոզ չու թյու նը օ րեն քով սահ -
ման ված կար գին և ֆի նան սա վոր ման կա նոն -
նե րին հա մա պա տաս խան ի րա կա նա ցումն ա -
պա հո վե լուն կամ խախ տում նե րը կան խե լուն,
խախ տումն կա տա րե լու դեպ քում՝ բա ցա սա կան
հետևանք նե րը վե րաց նե լուն և ըստ անհ րա ժեշ -
տու թյան սանկ ցիա ներ կի րա ռե լուն։ Ընդ ո րում,
հենց նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյանն առնչ -
վող խախ տում նե րի հիմ քով է հնա րա վոր ընտ -
րա կան գոր ծըն թա ցի հիմ նա կան սուբ յեկտ նե -
րի՝ ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու -
թյուն նե րի, թեկ նա ծու նե րի նկատ մամբ կի րա -
ռել բա վա կա նին ծայ րա հե ղա կան մի ջոց՝ դի մել
դա տա րան թեկ նա ծուի, ընտ րու թյուն նե րին մաս -
նակ ցող կու սակ ցու թյան ընտ րա կան ցու ցա կի
գրան ցումն ու ժը կորց րած ճա նա չե լու հա մար:

Գործ նա կա նում ընտ րու թյուն նե րի և հան -
րաք վե նե րի քա րոզ չու թյան ֆի նան սա վոր ման
նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նա ցումն
ա ռանց նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան կար գի
նկատ մամբ (վե րահս կո ղու թյան) հսկո ղու թյան
հնա րա վոր չէ։ Մինչ այժմ ընտ րու թյուն նե րի և
հան րաք վե նե րի քա րոզ չու թյան ֆի նան սա վոր -
ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյունն ի րա կա -
նաց վել է այս պես ա սած ընտ րա կան մար մին -
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նե րի ման դա տով, և որ դրա արդ յուն քը սպա -
ռո ղը՝ հան րա յին վե րահս կո ղու թյան գոր ծա ռույ -
թից զատ, ընտ րա կան մար մին նե րի հա մա -
կարգն է։

Գործ նա կա նում ծա ռա յու թյունն իր այդ գոր -
ծա ռույթն ի րա կա նաց նում է ընտ րա կան հանձ -
նա ժո ղով նե րի հետ ակ տիվ փոխ գոր ծակ ցու -
թյան մեջ, եր բեմն հա մա տեղ, և դա բնա կան է
մի շարք պատ ճառ նե րով։ Նախ, Ընտ րա կան
օ րենսգր քի 19-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի հա մա -
ձայն՝ ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րը հսկում
են նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան՝ Ընտ րա -
կան օ րենսգր քով կամ օ րենսգր քի հի ման վրա
ըն դուն ված ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված
կար գի պահ պա նու մը և խախ տում ներ հայտ -
նա բե րե լու դեպ քում՝ ձեռ նար կում հա մա պա -
տաս խան մի ջոց ներ։ Նշ վա ծից բա ցի, ընտ րա -
կան օ րենսգր քի միա տե սակ կի րառ ման և անհ -
րա ժեշ տու թյան դեպ քում դրա նոր մե րի պար -
զա բան ման ի րա վունքն ու պար տա կա նու թյու -
նը տրված է Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ -
նա ժո ղո վին։ Այս ա ռու մով ծա ռա յու թյան աշ -
խա տան քի հա մար ստեղծ ված է գրա վիչ մի ջա -
վայր՝ ա պա հով ված լի նե լով Կենտ րո նա կան
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի հետ օ պե րա տիվ
քննար կում ներ կազ մա կեր պե լու, անհ րա ժեշտ
տե ղե կու թյուն ներ և պար զա բա նում ներ ստա -
նա լու, հա մա պա տաս խան ի րա վա կան կա նո -
նա կար գում ներ սահ մա նե լու անհ րա ժեշ տու -
թյան մա սին Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ -
նա ժո ղո վին հրա տա պու թյան ռե ժի մով ի րա զե -
կե լու և Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա -
ժո ղո վի կող մից անհ րա ժեշտ ի րա վա կար գա -
վո րում ներ հրա տա պու թյան ռե ժի մով ստա նա -
լու ի րա կան հնա րա վո րու թյամբ։ Այս գոր ծե լաո -
ճը կան խա տե սե լի է դարձ նում ընտ րու թյուն նե -
րը կազ մա կեր պող մար մին նե րի գոր ծու նեու -
թյու նը, մո տե ցում նե րը քա ղա քա կան դե րա կա -
տար նե րի և ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի բո լոր
մաս նա կից նե րի հա մար։ Քա ղա քա կան ու ժերն
ու թեկ նա ծու նե րը քա րոզ չու թյան ֆի նան սա -
վոր ման օ րենսդ րու թյան կի րառ ման շրջա նակ -
նե րում հա ճախ են բախ վում բազ մա թիվ ի րա -
վի ճակ նե րի, երբ խորհր դատ վու թյան կա րիք
են ու նե նում, և այս դեպ քե րում նրանք կա րո -
ղա նում են ստա նալ ծա ռա յու թյան և Կենտ րո -
նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի հա մա տեղ
և հա մա ձայ նեց ված կար ծի քը՝ ի րենց վար քա -

գի ծը օ րենսդ րու թյան պա հան ջով ձևա վո րե լու
հա մար։

Ամ փո փե լով վե րոգր յա լը գտնում ենք, որ
նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ֆի նան սա վոր -
ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան վե րա պա -
հումն այն պի սի մարմ նի, ո րը կապ ված չէ Կենտ -
րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի հետ,
կհան գեց նի վե րը նկա րագր ված «գրա վիչ մի -
ջա վայ րի» կորս տի, կթու լաց նի ընտ րա կան հանձ -
նա ժո ղով նե րի և վե րահս կո ղու թյուն ի րա կանց -
նող մարմ նի միջև փոխ գոր ծակ ցու թյու նը, ինչն
էլ, իր հեր թին կհան գեց նի վե րահս կո ղու թյան
արդ յու նա վե տու թյան նվազ մա նը։ Այս ա ռու մով
գտնում ենք, որ նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան
ֆի նան սա վոր ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու -
թյու նը պետք է վե րա պահ վի Վե րահս կիչ-վերս -
տու գիչ ծա ռա յու թյա նը։ Ա վե լին, անհ րա ժեշտ
ենք հա մա րում Վե րահս կիչ-վերս տու գիչ ծա ռա -
յու թյու նը վե րան վա նել Կենտ րո նա կան ընտ րա -
կան հանձ նա ժո ղո վի Վե րահս կիչ-վերս տու գիչ
ծա ռա յու թյուն՝ հաշ վի առ նե լով այն գոր ծա ռույթ -
նե րը, ո րոնք, մեր կար ծի քով, պետք է վե րա -
պահ վեն ծա ռա յու թյա նը։

Անդ րա դառ նա լով քա ղա քա կան ֆի նանս -
նե րի մյուս բա ղադ րի չին՝ կու սակ ցու թյուն նե րի
ա ռօր յա գոր ծու նեու թյան հետ կապ ված պե տա -
կան վե րահս կո ղու թյա նը, նշենք, որ նախ կի -
նում այս գոր ծա ռույ թը ևս վե րա պահ ված էր
ծա ռա յու թյա նը և կենտ րո նա կան ընտ րա կան
հանձ նա ժո ղո վը հան դի սա նում էր այս ո լոր տի
լիա զոր պե տա կան մար մի նը։ Նման գոր ծա -
ռույ թի վե րա պա հու մը Կենտ րո նա կան ընտ րա -
կան հանձ նա ժո ղո վին գոր ծառ նա կան ա ռու մով,
մեր հա մոզ մամբ, հան գեց նում էր սահ մա նադ -
րա կա նու թյան հետ կապ ված խնդիր նե րի, քա -
նի որ կու սակ ցու թյուն նե րի ֆի նան սա կան գոր -
ծու նեու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյունն
առ հա սա րակ, ո րը կապ ված չէ ընտ րա կան կամ
հան րաք վեի գոր ծըն թաց նե րի շրջա նակ նե րում
նրանց մաս նակ ցու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝
նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ֆի նան սա վոր -
ման հետ, չի տե ղա վոր վում ՀՀ Սահ մա նադ րու -
թյամբ Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո -
ղո վին վե րա պահ ված գոր ծա ռույթ նե րի ցան -
կում։ Ուս տի, բա վա կա նին ող ջա միտ է կու սակ -
ցու թյուն նե րի՝ ընտ րու թյուն նե րին չառնչ վող ֆի -
նան սա կան գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ վե -
րահս կո ղու թյու նը, որ պես գոր ծա ռույթ Կենտ -
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րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ի րա վա -
սու թյան շրջա նակ նե րից դուրս հա նե լը և որևէ
այլ պե տա կան մարմ նին վե րա պա հե լը։

Ամ փո փե լով և ամ բող ջաց նե լով քա ղա քա -
կան միա վո րում նե րի ֆի նան սա կան գոր ծու նեու -
թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան վե րա բեր -
յալ մեր մո տե ցում նե րը՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու -
թյամբ և ընտ րա կան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման -
ված կա նո նա կար գում նե րի հաշ վառ մամբ՝
գտնում ենք, որ կու սակ ցու թյուն նե րի ա մե նօր -
յա ֆի նան սա կան գոր ծու նեու թյան և ընտ րու -
թյուն նե րի ու հան րաք վե նե րի ժա մա նակ քա -
ղա քա կան դե րա կա տար նե րի կող մից ի րենց
մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վե լու հա մար ներգ -
րավ վող և ծախս վող ռե սուրս նե րի նկատ մամբ
վե րահս կո ղու թյունն անհ րա ժեշտ է տա րան ջա -
տել և Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո -
ղո վի ի րա վա սու թյա նը վե րա պա հել միայն նա -
խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ֆի նան սա վոր ման
նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու նը։ Ուս տի, կու -
սակ ցու թյուն նե րի ֆի նան սա կան գոր ծու նեու -
թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան վե րա բեր -
յալ գոր ծող Ընտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման -
ված «մի ջանկ յալ» կար գա վո րու մը, մեր կա ծի -
քով, Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո -
ղո վին վե րա պահ ված գոր ծա ռույթ նե րի և ընտ -

րա կան գոր ծըն թա ցի շրջա նակ նե րում օ րի նա -
կա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան արդ -
յու նա վե տու թյան տե սանկ յու նից՝ ա մե նաող ջա -
միտ և սահ մա նադ րա կա նու թյան տե սանկ յու -
նից՝ ըն դու նե լին է։ Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր -
ված գտնում ենք, որ կա րիք կա վե րա նա յե լու
ընտ րա կան օ րենսդ րու թյու նը և դեռ ու ժի մեջ
չմտած կա նո նա կար գումն առ այն, որ կու սակ -
ցու թյուն նե րի ֆի նան սա կան գոր ծու նեու թյան
նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյունն ամ բող ջու թյամբ
2023 թվա կա նի հուն վա րի 1-ից վե րա պահ վում
է Կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման հանձ նա ժո ղո -
վին, վե րաց նե լու՝ որ պես լա վա գույն լու ծում թող -
նե լով այժմ գոր ծող ի րա վա կար գա վո րում նե րը,
ո րի հա մա ձայն ա մե նօր յա ֆի նան սա կան գոր -
ծու նեու թյան և նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան
ֆի նան սա վոր ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու -
թյու նը տա րան ջատ ված է և միայն վեր ջի նիս
նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու նը վե րա պահ ված
է Վե րահս կիչ-վերս տու գիչ ծա ռա յու թյա նը։ Ի րո -
ղու թյունն ար ձա նագ րող ևս մեկ փո փո խու թյուն
կհան դի սա նար Վե րահս կիչ-վերս տու գիչ ծա ռա -
յու թյան կար գա վի ճա կի ամ րագ րու մը որ պես
Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի
ծա ռա յու թյա ն։
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Ընդ հա նուր կի րա ռա կան բա ռա պա շա րում
«սահ մա նադ րու թյուն» բա ռը կի րառ վել է տար -
բեր նշա նա կու թյուն նե րով: Օ րի նակ, այն եր -
բեմն կի րառ վում է ինչ- որ բա նի կա ռուց ված քը,
օր գա նիզ մի կազ մու թյու նը (մար դու կոնս տի տու -
ցիան) բնու թագ րու թյան նպա տակ նե րով: Ի րա -
վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ տվյալ տեր -
մի նը ևս կի րառ վում է ոչ միան շա նակ: Այս պես,
բի տա նա ցի գիտ նա կան Զ. Օլ դե րը գրում է, որ
«ցան կա ցած կա զա կեր պու թյուն պետք է ու նե -
նա սահ մա նադ րու թյուն»1:

Սա կայն ա ռա վել հա ճախ այս եզ րույ թը կի -
րառ վում է ի րա վա գի տու թյան մեջ և նշա նա -
կում հա տուկ ի րա վա բա նա կան փաս տա թուղթ՝
հիմ նա կան օ րենք (եր բեմն սա հա նադ րու թյու նը
հա տուկ ան վան վում է հիմ նա կան օ րենք, օ րի -
նակ, Գեր մա նիա յում, Ֆի լա դել ֆիա յում), հիմ -
նա կան օ րենք նե րի (Շ վե դիա և այլն), իսկ եր -
բեմն նաև այլ ակ տե րի հա մա խումբ (օ րի նակ,
Մեծ Բ րի տա նիա յի Միաց յալ) Թա գա վո րու թյուն
և Հ յո սի սա յին Իռ լան դիա)2: Նման նշա նա կու -
թյամբ սահ մա նադ րու թյու նը` մարդ կա յին հա -
սա րա կու թյան մեջ նոր մա տիվ-ի րա վա կան կար -
գա վոր ման և ի րա վա կան մտքի եր կա րատև
զար գաց ման արդ յունք է: Եվ միևնույն ժա մա -
նակ՝ Նոր ժա մա նակ նե րին անց նե լիս հա սա -
րա կու թյան վի ճա կում ո րո շա կի բեկ ման ցու ցա -
նիշ:

Ինչ-որ դրույթ ներ, ինչ պես այժմ կա սեինք,
սահ մա նադ րա կան նշա նա կու թյուն ու նեին Եգիպ -
տո սի, Բա բե լո նի, Հնդ կաստպ նի, Չի նաս տա նի
հնա գույն փաս տաթղ թե րում3, սա կայն «սա հա -
նադ րու թյուն» եզ րույ թը սկիզբ է առ նում հռո -
մեա կան կայս րե րի ի րա վա կան ակ տե րից: Հրո -
վար տակ նե րին, հրա մա նագ րե րին, կար գադ -
րագ րե րին զու գա հեռ նրանք ըն դու նում էին ակ -
տեր, ո րոնք սկսում էին «constitutio»՝ (ես) հաս -
տա տում, ո րո շում եմ: Նման ակ տե րը որևէ ընդ -
հան րու թյուն չու նեն ժա մա նա կա կից սա հա նադ -
րու թյուն նե րի հետ. դրանք կար գա վո րում էին
հան րա յին և մաս նա վոր ի րա վուն քի տար բեր և
ա ռան ձին հար ցեր:

Հիմ նադ րա կան ի մաս տով, ո րո շա կի կազ -
մա կերպ վա ծու թյան հաս տատ ման, ո րո շա կի
կար գի հիմ քե րի նե րած ման հա մար «սահ մա -
նադ րու թյուն» բա ռը սկսեց կի րառ վել միջ նա -
դար յան եվ րո պա կան լա տի նե րե նով: Միևնույն
ժա մա նակ գլո սա տոր նե րը4, իսկ հե տա գա յում
հետգ լո սա տոր նե րը ա ռանձ նա հա տուկ ի րա վա -
կան ակ տե րի նկատ մամբ սկսե ցին կի րա ռել
«հիմ նա կան օ րենք» բա ռա կա պակ ցու թյու նը:
Սա հա մանդ րու թյուն ներ ան վան վում էին նաև
խա չա կիր նե րի «մու սուլ մա նա կան ան հա վատ -
նե րից» զավթ ված տա րածք նե րում ռազ մա կան-
ֆեո դա լա կան բա նա կա տե ղե րի ո րոշ ակ տեր,
վա նա կան միա բա նու թյուն նե րի, քա ղա քա յին
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1 Alde JU. Constitutuional and Administrative Law. M.Y., 2007, P 3:
2 Конституции государств Европы:в 3 т, М., 2001; Конституции государств Америки :в 3 т.М., 2006;Конституции

государств Азии: в 3 т. М., 2010; Конституции зарубежных государств: Великобритания,Франция, Германия, Италия,
Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония: учеб.пособие/ сост.В.В. Маклаков.М., 2006. 

3 Որոշ հետազոտողներ կարծում են, որ «սահմանադրական հատվածների» բազմությունը հասել է մեզ նաև հունական
քաղաքներից. Burns W. Ancients and moderns. The Emergence os Modern Constitutionalism // Birns W. Democracy and
Constitution: Essays Washington, 2006.P. 4.

4 Գլոսատորներ՝ սկզբում վանքում գիտնական վանականներ, հետագայում՝ XI-XIII դդ. իրավաբանների դպրոց, որը
ծագել է Բաբելոնյան համալսարանում (Իտալիա): Նշումները, որոնք գլոսատորները կատարում էին ուսունասիրվող
հռոմեական աղբյուրների տողատակերում և լուսանցքներն անվանվում էին գլոսներ: Հետգլոսատորները, ովքեր
համալսարաններում փոխարինեցին գլոսատորներին, արդեն իրականացնում էին հռոմեական իրավական
ժառանգության քննադատական-դոգմատիկ վերաշահում և փորձում այն հարմարեցնել եվրոպական ժոոովուրդների
կյանքի նոր պայմաններին: (տե՛ս Лазарев В.В. Липень С.В. История методология юридической науки.М., 2016,
с.96-97).

ՆՈՐԻԿ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ
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հան րա պե տու թյուն նե րի կա նո նադ րու թյուն նե -
րը: XVII դա րում սահ մա նադ րու թյուն ներ ըն -
դուն վե ցին ա մե րիկ յան գա ղութ նե րի բնա կիչ -
նե րի կող մից, սա կայն սահ մա նադ րու թյուն նե -
րը, ի րենց ժա մա նա կա կից ըն կա լում նե րով, Միջ -
նա դա րում և Նոր ժա մա նակ նե րի սկզբում դեռ
բա ցա կա յում էին:

Սահ մա նադ րու թյան ըն դուն ման պա հանջ -
նե րը, դրա հաս կա ցու թյան որ պես նոր պե տա -
կան կա ռույ ցի հիմ նադ րա կան ակ տի մշա կու -
մը, Մեծ Բ րի տա նիա յում, ԱՄՆ և Ֆ րան սիա յում
XVII-XVII դա րե րում սահ մա նադ րա կան նշա նա -
կու թյան փաս տաթղ թե րի ըն դու նու մը կապ ված
էր5 ֆեո դա լա կան կա ռույ ցի և ֆեո դա լա կան ի -
րա վուն քի, «ար տո նու թյուն նե րի ի րա վուն քի» դեմ
ժո ղովր դի պայ քա րի հետ:

Որ պես երկ րի բրի տա նա կան գա ղու թա յին
կախ վա ծու թյու նից ա զատ ման արդ յունք պե -
տու թյուն նե րի ա ռա ջին սա հա նադ րու թյու նը (Ան -
կա խու թյան հռչա կա գի րը ըն դուն վել է 1776թ.)
ըն դուն վել է ԱՄՆ 1787թ.6 (նախ քան այդ գոր -
ծում Էին 1777թ. ԱՄՆ Հա մա դաշ նու թյան Հոդ -
ված նե րը): Հե տա գա յում ըն դուն վե ցին Լե հաս -
տա նի և Ֆ րան սիա յի 1971թ. սահ մա նադ րու -
թյուն նե րը (փաս տա ցի չէին գոր ծում): XIX դ. ա -
ռա ջին կե սին սա հա նադ րա կան ի րա վաս տեղ -
ծու մը ընդգր կեց գրե թե ամ բողջ Եվ րո պան: Սա -
հա նադ րու թյուն նե րը կամ սահ մա նադ րա կան օ -
րենք նե րը (որ պես սա հա նադ րու թյան հա վել յալ
հատ ված) ըն դուն վե ցին Եվ րո պա յի հա րա վա -
յին սահ ման նե րից (Իս պա նիա, Ի տա լիա) մինչև
հյու սի սա յի նը (Նոր վե գիա,

Շ վե դիա), արևմուտ քից (Ֆ րան սիա) մինչև
արևելք (Լե հաս տան): Նույն ժա մա նա կա հատ -
վա ծում սկսե ցին սահ մա նադ րու թյուն ներ ըն -
դուն վել Լա տի նա կան Ա մե րի կա յի երկր նե րում

(դրան ցից ա ռա վել վա ղը՝ 1811թ. Վե նե սուե լա յի
Սահ մա նադ րու թյու նը): XIXդ. երկ րորդ կե սին
սահ մա նադ րու թյուն նե րի ստեղծ ման գոր ծըն -
թա ցը տա րած վեց Ա սիա յում (ճա պո նիա յի 1889թ.
Սահ մա նադ րու թյու նը), XXդ. ա ռա ջին կե սին՝ այլ
երկր նե րում. Ի րան (1906թ.), Չի նաս տան (1912թ):
Սահ մա նադ րա կան նշա նա կու թյան ակ տեր ըն -
դուն վե ցին Մեծ Բ րի տա նիւ պում 1867թ. և հե -
տա գա յում Կա նա դա յի հա մար: Ինչ վե րա բեր -
վում է Աֆ րի կա յի, ա պա միակ սահ մա նադ րու -
թյու նը այդ ժա մա նա կաշր ջա նում գոր ծում էր
Լի բե րիա յում, հիմն ված 1847թ. սևա մոր թե րի՝
ԱՄՆ գաղթ յալ նե րի կող մից: Այս սահ մա նադ -
րու թյու նը պատ ճեն ված էր ԱՄՆ Սահ մա նադ -
րու թյու նից:

Ա ռա ջին Հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից
հե տո սահ մա նադ րու թյուն ներ ըն դուն վե ցին
Արևել|ան Եվ րո պա յի երկր նե րում, 1918թ՝ հռչակ -
վում է ա ռա ջին սո ցիա լիս տա կան սահ մա նադ -
րու թյու նը՝ Ռու սաս տա նի Խորհր դա յին Դաշ նու -
թյան Սո ցիա լիս տա կան Հան րա պե տու թյան
(ՌԽԴՍՀ), 1924թ՝ Խորհր դա յին Սո ցիա լիս տա -
կան Հան րա պե տու թյուն նե րի Միու թյան (ԽՍՀՄ)
Սա հա նադ րու թյու նը: Ըն դուն վե ցին նաև ԽՍՀՄ
կազ մում ինք նա վար և միու թե նա կան հան րա -
պե տու թյուն նե րի սահ մա նադ րու թյուն նե րը,
ԽՍՀՄ հետ հարևան Արևել քի երկր նե րի սահ -
մանդ րու թյուն նե րը (Բու խա րա, Մոն ղո լիա, Տուվ,
Խիվ): Այս շրջա նում Արևմտ յան Եվ րո պա յի մետ -
րո պոլ-պե տու թյուն նե րը սկսե ցին ի րենց գա -
ղութ նե րում (Հնդ կաս տա նում, Հ յու սի սա յին Աֆ -
րի կա յի ա ռան ձին պե տու թյուն նե րում) նե րա ծել
ա ռա ջին շնորհ ված սահ մա նադ րու թյուն նե րը:
Նման «գա ղու թա յին սահ մա նադ րու թյուն նե րը»
հա ճախ ան վան վում էին գա ղութ նե րում ղե կա -
վա րող կա ռա վա րիչ նե րի ա նուն նե րով:
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5 Այստեղ և ստորև նշված են սահմանադրության ընդուման, այլ ոչ դրանց ուժ ստանալու տարեթվերը: Մեծ
Բրիտանիայում, որտեղ սահմանադրությունը չի հանդիսանում միասնական փաստաթուղթ, այլ բաղկացած է
բազաթիվ օրենքներից և այլ ակտերից, առաջին սահմանադրական փաստաթուղթ սովորաբար համարում են
1215թ. Ազատության մեծ խարտիան, որը գլխավորապես ամրագրում է թագավորական իշխանության նկատմամբ
բարոնների իրավունքները:

6 Նախքան 1787թ. ԱՄՆ պետությունների առաջին սահմանադրության ընդունումը սահմանադրություններ ընդունվել
են առանձին հյուսիսամերիկյան գաղութերում՝ նահանգներում: Դրանք ունեին փոքր ծավալ, իսկ դրանց
բովանդակությունը չէր համապատասխանում ժամանակակից սահմանադրության հասկացությանը: Դրանցից
առաջինները պարունակում էին արդարութհան վերաբերյալ բրիտանական մետրոպոլին ուղղված կոչեր, հետագաները՝
մերժում էին բրիտանական գաղութի նույնիսկ «ուղղիչ» իշխանության պահպանության հնարավորությունը,
պաշտպանում մարդու բնական իրավունքների գաղափարները և պահանջում անկախություն: Քանի որ բրիտանական
Սահմանադրությունը, որը սովորաբար անվանվում է չգրված, բաղկացած է տարբեր ակտերից (կարգավիճակներից,
հետագայում՝ օրենքներից, դատական նախադեպերից, ավանդույթներից (կոնվենցիոնալ համաձանագրերից)),
երբեն համարում են, որ առաջին սահմանադրությունը ծագել է հատկապես Անգլիայում:



Երկ րորդ Հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից
հե տո ար տերկր յա սո ցիա լիս տա կան երկր նե -
րի՝ Եվ րո պա յում (Ալ բա նիա, Բուլ ղա րիա, Ռու -
մի նիա և այլն), Ա սիա յում (Չի նաս տան, ԿԺԴՀ
և այլն), Լա տի նա կան Ա մե րի կաում (Կու բա)
«ազ գա յին դե մոկ րա տիա յի երկր նե րի» ծա գու -
մը հան գեց րեց այդ երկր նե րում նոր սո ցիա լիս -
տա կան սահ մա նադ րու թյուն նե րի ըն դուն մա նը7:
XXդ. 50-70-ա կան թվա կան նե րին գա ղու թա յին
հա մա կար գի փլուզ ման և հե տա գա յում Ա սիա -
յում, Աֆ րի կաjում, Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում
հար յու րից ա վե լին նոր պե տու թյուն նե րի ձևա -
վոր ման արդ յունք նում ըն դուն վե ցին մո տա վոր
200 նոր պե տու թյուն նե րի սահ մա նադ րու թյուն -
ներ (հաշ վառ վում են նրանք, ո րոնք բազ մա կի
փո փոխ վել են): Սահ մա նադ րա կան զար գաց -
ման գոր ծըն թա ցը ստա ցավ նոր խթան ներ XXդ.
90- ա կան թվա կան նե րին տո տա լի տար սո ցիա -
լիզ մի հա մա կար գի փլուզ ման արդ յուն քում
(ԽՍՀՄ փլու զում, այլ երկր նե րի կող մից զար -
գաց ման այլ ուղ ղու ընտ րու թյուն), Ա սիա յի, Աֆ -
րի կա յի, Լատ նի նա կան Ա մե րի կա յի պե տու թյուն -
նե րից մե ծա մաս նու թյու նում գրանց վեց տո տա -
լի տար ռե ժիմ նե րի ան կում: Այդ պե տու թյուն նե -
րում ևս  ըն դուն վե ցին նոր հիմ նա կան օ րենք -
ներ:

XXդ. 70-ա կան թվա կան նե րին մու սուլ մա -
նա կան ֆուն դա մեն տա լիզ մի երկր նե րում սկսած
Քու վե թից (1962թ) սկսե ցին ըն դու նել սահ մա -
նադ րու թյուն (նի զամ ներ, այժմ դրանք առ կա
են նման բո լոր երկր նե րում)8: Ի րենց սա հա -

նադ րու թյուն ներն են գոր ծում բազ մա թիվ երկր -
նե րի դաշ նա յին սուբ յեկտ նե րում (Բ րա զի լիա,
Գե րա նիա, Ռու սաս տան, ԱՄՆ և այլն), եր բեմն՝
ինք նա վար ձևա վո րում նե րում (օ րի նակ, Ղ րի մի
Ինք նա վար Հան րա պե տու թյան 1988թ. Սա հա -
նադ րու թյու նը): Հիմ նա կան օ րենք ներ գո յու թյուն
ու նեն նաև Չի նաս տա նի հա տուկ վար չա կան
շրջան նե րում՝ Սյան գա նում (նախ կին Հոն կոնգ)
1997թ. և Ա մո նում (Մա յաո նախ կին պոր տու -
գա լա կան գա ղութ) 1999թ: Ներ կա յումս տի րա -
պե տում ենք 1000 ա վե լին սահ մա նադ րու թյուն -
նե րի և պե տու թյուն նե րի սահ մա նադ րա կան ակ -
տե րի ու դաշ նու թյան սու բեկտ նե րի և ինք նա -
վար ձևա վո րում նե րի 500 սահ մա նադ րու թյուն -
նե րի (հիմ նա կան օ րենք նե րի, կա նո նադ րու -
թյուն նե րի) ըն դուն ման և գործ ման փոր ձով (նե -
րա ռե լով փո փո խած հիմ նա կան օ րենք նե րը)9:

Գոր ծող սահ մա նադ րու թյուն նե րը բնու թագր -
վում են ձևե րի և բո վան դա կու թյուն նե րի հսկա -
յա կան բազ մա զա նու թյամբ: Ո րոշ երկր նե րի (Իս -
րա յել, Շ վե դիա և այլն) սա հա նադ րու թյուն նե րի
կազ մու թյու նում նե րառ վում են մի քա նի հիմ -
նա կան օ րենք ներ: Օ րենք նե րը, ո րոնք չեն ան -
վան վում հիմ նա կան ներ, սա կայն ո րոշ երկր նե -
րում (Մեծ Բ րի տա նիա, Կա նա դա, Նոր Զե լան -
դիա և այլն)10 դաս վում են սա հա նադ րա կան նե -
րի շար քին, հա ճախ խիստ բա զա թիվ են (ո րոշ
ա մե րիկ յան հե ղի նակ ներ հա մա րում են, որ Բ -
րի տա նա կան սահ մա նադ րու թյու նը կա գում են
300 ա վե լին օ րենք ներ)11: Ո րոշ սահ մա նադ րու -
թյուն նե րի տեքս տե րի նկատ մամբ կրա կաց վել
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7 Ինչպես խորհրդային սահմանադրությունները, դա տոտալիտար բնույթի սահմանադրություն էր (պրոլետարիատի
դիկտատուրա, միակ կուսակցության՝ կոմունիստականի ղեկավարական դերը, տեղի ինքնավարության, մարդու
բնական իրավունքների, մասնավոր իրավունքի, ազատ մրցակցության մերժում և այլն), սակայն տոտալիտար
սոցիալիստական պետությունը (հետագա զարգացման ընթացքում դրա տոտալիզմի որոշ կողմեր չեզոքացվեցին,
օրինակ, իրականացվեց պրոլետարիատի դիկտատուրայի հայեցակարգից հրաժարում) սկզբունքորեն տարբերվում
է ֆաշիզմից (արիական ռասայի գերակայում և «թերի ազգությունների» ոչնչացում, համաշխարհային իշխանության
զավթում, «ֆյուրերի» անսահանափակ իշխանություն, կոնցենտրացիոն ճանբարներ), այլ տոտալիտար ռեժիմներից
(օրինակ, ռազմական խորհուրդների կառավարումից):

8 Հիմնական նիզամներ’ մետրոպոլի կողմից շնորհված ակտեր (սովորաբար աշ-շուրի հետ խորհրդակցությունից
հետո, կայացած մետրոպոլին առընթեր և նշանակված վերջինիս կողմից մուսուլմանական հանրույթի հեղինակավոր
անձանց կազմով): Հիմնական նիզամները ունեն սահմանադրության ձև և բովանդակություն, սակայն իրական
սահմանադրություն համարվում է Ղուրանը, որի վերաբերյալ շարադրված է որոշ նիզամներում (օրինակ, 1992թ.
Սաուդյան Արաբիայի Հիմնական Նիզամի հոդ. 1): Իսրաիլում նաև համարվում է, որ սկզբունքային սահմանադրական
դրույթերը առկան են հիմնադրական կրոնական տեքստերում (օրինակ, Մովսեսի Հնգամատյանը), այդ իսկ
պատճառով երբեմն համարում են, որ Իսրաելում չկա հատուկ փաստաթղթի որակով սահմանադրություն, այլ
կիրառում են հինական օրենքները (դրանք ընդունված են 10 ավելին):

9 Տե՛ս Конституция в XXI веке. Сравнительно-правовое исследование.Отв.ред.проф. Чиркин В.Е.М., 2014,с. 15.
10 Մեծ Բրիտանիայում և անգլոսաքսոնական իրավունքի որոշ այլ երկրներում պաշտոնապես չեն տարբերակվում

հիմնական (սահմանադրական) և այլ օրենքներ: Բոլոր օրենքնրը ունեն միանման ուժ:
11 Տե՛ս Creat Britain. Constitutions of the Countries of the Worid. M.Y., 1984.
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են տա րա ծա կան լրա ցում ներ (Հնդ կաս տա նում
դրան ցից ո րոշ նե րը հա մե մա տա կան են ԱՄՆ
Սա հա նադ րու թյան ծա վալ նե րի հետ) և հա վել -
ված ներ (Մեծ Բ րի տա նիա յում սահ մա նադ րա -
կան բնույթ ու նե ցող օ րենք նե րի հա վել ված նե -
րը, օ րի նակ, 2005թ. Սահ մա նադ րու թյան բա -
րե փո խու թյան վե րա բեր յալ օ րեն քի հա վել վա -
ծը, եր բեմն մի քա նի, նույ նիսկ տասն յակ ան -
գամ ըստ ծա վա լի գե րա զան ցում է հիմ նա կան
տեքս տին)12: Մեծ Բր տա նիա յի, Նոր Զե լա դիա -
յի և մյուս նե րի սահ մա նադ րու թյուն նե րի կազ -
մու թյան մեջ նե րառ վում են դա տա կան նա խա -
դե պե րը (ըստ սահ մա նադ րա կան նշա նա կու -
թյան հար ցե րի բարձ րա գույն դա տա րան նե րի
ո րո շում ներ), ինչ պես նաև սահ մա նադ րա կան
ա վան դույթ նե րը: Մեծ Բ րի տա նիա յում եր բեն,
որ պես սահ մա նադ րու թյան կազ մու թյուն նե -
րառ վում են հայտ նի բրի տա նա կան ի րա վա -
բան նե րի սկզբուն քա յին եզ րա կա ցու թյուն նե րը,
քա նի որ դա տա րան նե րը ըստ սահ մա նադ րա -
կան հար ցե րի ա ռան ձին դեպ քե րում նման
դրույթ նե րին են հղում ի րենց ո րո շում նե րը:

Ֆ րան սիա կան գրա կա նու թյան մեջ կի րառ -
վում է «սահ մա նադ րա կան բլոկ» հաս կա ցու -
թյու նը, քա նի որ 1958թ. սահ մա նադ րու թյու նը
գլխա վո րա պես ամ րագ րում է հան րա պե տու -
թյան բարձ րա գույն մար մին նե րի հա րա բե րու -
թյուն նե րի կար գը, իսկ բա զա թիվ այլ հա ցեր
կար գա վոր վում էին 1789թ. Մար դու և քա ղա -
քա ցու ի րա վունք նե րի հռչա կագ րով, 1946թ. գոր -
ծող և ներ կա յումս չեղ յա լա կա նաց ված Սա հա -
նադ րու թյան նա խա բա նով, 2004թ. Շր ջա կա
մի ջա վայ րի խար տիա յով և ո րոշ այլ ակ տե րով:

Մու սուլ մա նա կան ֆուն դա մեն տա լիզ մի երկր -
նե րում  Քա թար, Միաց յալ Ա րա բա կան է մի րու -
թյուն ներ, Օ ման, Սաուդ յան Ա րա բիա և այլն)
Ղու րա նին (Մուհ հա մադ մար գա րեի գրառ ված
պատ վի րան նե րին) զու գա հեռ կարևոր սահ մա -
նադ րա կան նշա նա կու թյուն ու նի Սուն նան (մար -
գա րեի կյան քի նկա րագ րու թյու նը): Ո րոշ երկր -
նե րի (օ րի նակ, 1992թ. Սաուդ յան Ա րա բիա յի)
թա գա վո րա կան հիմ նա կան նի զա նե րում Ղու -
րա նը և Սուն նան հայ տա րար վել են սահ մա -

նադ րու թյուն: Այս սուրբ գրքե րի հի ման վրա
վե րահսկ վում են սահ մա նադ րա կան նշա նա -
կու թյան բազ մա թիվ դրույթ ներ, ձևա վոր վում է
ի րա վա կի րառ պրակ տի կան: Վեր ջին տաս նամ -
յա կում այս փաս տաթղ թե րին միաց վում է, ինչ -
պես աս վել է, թա գա վո րա կան հիմ նա կան նի -
զամ նե րը: Այս պի սով, գի տա կան եզ րա կա ցու -
թյուն նե րի և ընդ հան րա ցում նե րի հա մար առ -
կա է հսկա յա կան նյութ, ո րը հա մե մա տա կան
վեր լու ծու թյան դեպ քում կա րող է նաև կի րառ -
վել գոր ծող սահ մա նադ րու թյուն նե րի կա տա րե -
լա գործ ման հա մար:

Այս ի րա վա բա նա կան նոր մա տիվ նյու թի
ընդ հան րաց ված ան վան ման հա մար (նույ նիսկ
ե թե այն բաղ կա ցած է տա րա տե սակ տար րե -
րից) երկր նե րի մե ծա մաս նու թյու նում կի րառ -
վում է «սահ մա նադ րու թյուն» ան վա նու մը: Լա -
տի նա կան Ա մե րի կա յի ա ռան ձին իս պա նա լե -
զու երկր նե րում, Կա րիբ յան տա րա ծաշր ջա նի
անգ լիա լե զու պե տու թյո նե րում «սահ մա նադ րու -
թյուն» բա ռին ա վե լաց վում է «քա ղա քա կան»
ա ծա կա նը (Վե նե սուե լա, Կո լում բիա, Մեք սի կա
և այլն): Դա ա մե նից ա ռաջ պայ մա նա վոր ված է
նրա հետ, որ ո րոշ լե զու նե րում «սա հա նադ րու -
թյուն» բա ռը նշա նա կում է նաև կա նո նադ րու -
թյուն (օ րի նակ, արհ միու թյուն նե րի կա նո նադ -
րու թյուն), և այս երևույթ նե րի սա հա մա զատ -
ման հա մար, նե րած վում է նշված ա ծա կա նը:

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ներ -
կա յաց ված են սահ մա նադ րու թյան տար բեր
հաս կա ցու թյուն ներ: Ար տերկր յա հրա տա րակ -
չու թյուն նե րում ա ռա ջարկ վող սա հա նում նե րը,
որ պես կա նոն, կա տա րում են շեշ տադ րու թյուն
սահ մա նադ րու թյան «պե տու թյան և դրա բա -
ղադ րիչ նե րի» կար գա վոր ման վրա»13 դի տար -
կում այն որ պես կա նոն նե րի հա մա խումբ, ո րը
վե րա բեր վում է պե տու թյա նը14, գլխա վո րը տես -
նե լով նրա նում, որ «սա հա նադ րու թյո նը սահ -
մա նում է իշ խա նու թյան օ րի նա կա նու թյու նը»15:
Բ րի տա նա ցի գիտ նա կան Ջ. Օլ դե րը, հա մա -
կար գե լով անգ լիա կան գրա կա նու թյան մեջ այս
և այլ բնու թագ րիչ ներ, հաս տա տեց, որ սահ մա -
նադ րու թյան միաս նա կան ի րա վա բա նա կան
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12 Տե՛ս Constitutional Reform Act 2005. L, 2005. Chap.4.
13 Տե՛ս Guissani E. Constitutional abd Administrative Law. L., 2008. P. 4-5.
14 Տե՛ս Homon P., Troper M. Drot Constitutionnel. 30-e ed.P., 2007. P. 24.
15 Տե՛ս Barnett H. Constitutional abd Administrative Law. 7th ed. L., 2009. P. 5.



սա հա նում գո յու թյուն չու նի, իսկ այն տար րե րը,
ո րոնց հե ղիակ նե րը կո չում են բնո րոշ գծեր (ի -
րա վա կան և ոչ ի րա վա կան նոր մա նե րի կոմ բի -
նա ցիա ներ, ո րոնք հաս տա տում են քա ղա քա -
կա նու թյան մաս նա կից նե րի վար քագ ծա յին կար -
գա վո րիչ և կա ռա վա րիչ հիմ քե րը, «սահ մա նադ -
րու թյուն» կամ «հիմ նա կան օ րենք» ան վա նու -
մով ինս տի տու տը, ըն դուն ված և փո փոխ վող
հաս տատ ված գոր ծըն թա ցի ու ղիով, կա ռա վա -
րու թյան աշ խա տան քը սահ մա նող կա նոն նե րի
հա մա խում բը), չեն հա մա պա տաս խա նում բրի -
տա նա կան Սահ մա նադ րու թյա նը16: Տվ յալ գրքի
հա ջորդ հատ ված նե րում հե ղի նակ նե րը փոր ձել
են տալ սահ մա նում, ո րը, ըստ նրանց տե սանկ -
յու նի, կի րա ռա կան է նաև բրի տա նա կան Սահ -
մա նադ րու թյան նկատ մամբ:

Ինչ պես նշում է պրո ֆե սոր Գ.Սա ֆար յա նը
«Սահ մա նադ րու թյան հաս կա ցու թյու նը լա տի -
նե րե նում (constitutio)» նշա նա կում է հիմ նել,
սահ մա նել: Սա կայն ա մեն մի «հիմ նում» կամ
«սահ մա նում», «սահ մա նադ րու թյամբ» կամ
«սահ մա նադ րու թյուն» չէ: Վեր ջինս հիմ նա կա -
նում բնո րոշ վում է որ պես պե տու թյան հիմ նա -

կան օ րենք (օ րենք նե րի ամ բող ջու թյուն), որն
ու նի բարձ րա գույն ի րա վա բա նա կան ուժ: Տվյալ
օ րեն քի հիմ նա կան բնու թագ րիչ նե րը պայ մա -
նա վոր ված են այն հան գա ման քով, որ դրա նով
սահ ման վում են.

- պե տա կան կար գի հի մունք նե րը,
- մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի

ու հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի ա պա -
հով ման ու պաշտ պա նու թյան գաղտ նիք -
նե րը,

- պե տա կան իշ խա նու թյան հա մա կար գը,
դրա գոր ծա ռույթ նե րը, կազ մա կերպ ման
սկզբունք ներն ու կար գը,

- քա ղա քա կան իշ խա նու թյան ի րա կա նաց -
ման և ան հա տի քա ղա քա կան, տնտե -
սա կան, սո ցիա լա կան ա զա տու թյուն նե -
րի դրսևոր ման ի րա վա կան սահ ման նե -
րը»17:

Այս պի սով, կա րե լի է ամ փո փել, որ ար դի
սահ մա նադ րու թյու նը դի տար կում է ոչ միայն
պե տու թյան հիմ նա կան օ րենք, այլև հա սա րա -
կա կան դա շինք և ի րա վա քա ղա քա կան հիմ նա -
րար փաս տա թուղթ:
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16 Տե՛ս Alder J. Constitutional abd Administrative Law. 6th ed. N.Y., 2007. P. 7.
17 Հարությունյան Գ. Սահմանադրական մշակույթ. Պատմության դասերը և ժամանակի մարտահրավերները:

Վերահրատրակչություն՝ լրամշակումներով: Երևան, 2016, էջ 23-24:
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Հան րա յին ծա ռա յու թյան հա մա կար գում ա -
ռանձ նա հա տուկ դեր և նշա նա կու թյուն ու նի պե -
տա կան ծա ռա յու թյու նը: Ի րա վա բա նա կան գրա -
կա նու թյան մեջ պե տա կան ծա ռա յու թյան վե րա -
բեր յալ կար ծիք նե րը և սահ մա նում նե րը բազ մա -
զան են և կախ ված պե տու թյան կա ռա վար ման
ձևից ու զար գաց ման աս տի ճա նից` դրանք փո -
փոխ վում են: Այս պես` Ն.Մ.Կոր կու նո վը պե տա -
կան ծա ռա յու թյու նը դի տար կում է որ պես պե -
տու թյան և պե տա կան ծա ռա յո ղի միջև ո րո շա կի
հա սա րա կա կան-կա ռա վար չա կան հա րա բե րու -
թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն, ո րոնք հիմն ված են
ո րո շա կի են թա կա յու թյան վրա, ու նեն հա տուկ
լիա զո րու թյուն ներ և պար տա կա նու թյուն ներ և
ուղղ ված են պե տա կան կա ռա վար ման հա տուկ
խնդիր ներ լու ծե լուն1: Ա. Ա. Տա րա նո վը կար ծում
է, որ պե տա կան ծա ռա յու թյու նը նա խա տես ված
է պե տու թյան և պե տա կան մար մին նե րի գոր -
ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լու, ի րենց ի րա վա -
սու թյան սահ ման նե րում պե տա կան մար մին նե -
րի արդ յու նա վետ գոր ծու նեու թյան հա մար պայ -
ման ներ ստեղ ծե լու, կա ռա վար չա կան գոր ծու -
նեու թյան կազ մա կեր պու մը և քա ղա քա ցի նե րի
ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն ներն ա պա հով -
ման հա մար2: Պե տա կան ծա ռա յու թյան հիմ նա -
կան գոր ծա ռույ թը պե տու թյա նը, հա սա րա կու -
թյա նը և ժո ղովր դին ծա ռա յելն է3: Ռ. Եղ յա նի
բնո րոշ մամբ` պե տա կան ծա ռա յու թյունն ան մի -
ջա կա նո րեն կապ ված է պե տու թյան գոր ծու նեու -
թյան հետ և ըստ էու թյան, ար տա հայ տում է պե -
տու թյան ողջ կազ մա կեր պա կան աշ խա տան քը4:

Հարկ է նշել, որ պե տա կան ծա ռա յու թյան
հաս կա ցու թյու նը սո վո րա բար հստակ սահ ման -
վում է օ րեն քով։ Այս պես` Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյու նում «պե տա կան ծա ռա յու թյուն» հաս -
կա ցու թյունն ա ռա ջին ան գամ ամ րագր վել է
«Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան մա սին» 2001
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 4-ի ՀՕ-272 օ րեն քով,
այ նու հետև նույն բո վան դա կու թյամբ սահ ման -
վել է «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» 2011
թվա կա նի ՀՕ-172-Ն և 2018 թվա կա նի մար տի
23-ի ՀՕ-206-Ն օ րենք նե րով: 2018 թվա կա նի
մար տի 23-ին ըն դուն ված «Հան րա յին ծա ռա -
յու թյան մա սին» օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
մա սի հա մա ձայն` պե տա կան ծա ռա յու թյու նը
մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյուն է, որն ուղղ -
ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ -
րու թյամբ պե տա կան մար մին նե րին վե րա պահ -
ված լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց մա նը։

Ու սում նա սի րե լով և վեր լու ծե լով պե տա կան
ծա ռա յու թյան վե րը նշված հաս կա ցու թյան սահ -
ման ման բո վան դա կու թյու նը` կա րե լի է ա ռանձ -
նաց նել պե տա կան ծա ռա յու թյա նը բնո րոշ
հետևյալ հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րը`

1. պե տա կան ծա ռա յու թյու նը մաս նա գի տա -
կան գոր ծու նեու թյուն է: Սա նշա նա կում է, որ
պե տա կան ծա ռա յու թյու նը պա հան ջում է հա -
մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե -
րի, հմտու թյուն նե րի և աշ խա տան քա յին փոր ձի
առ կա յու թյուն, պե տա կան ծա ռա յու թյան պաշ -
տոն ներ զբա ղեց նե լու հա մար սահ ման վում են
կոնկ րետ ո րա կա վոր ման պա հանջ ներ, և պե -
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1 Տե՛ս Коркунов Н.М., Русское государственное право, Том I, СПб, 1909, стр. 271.
2 Տե՛ս Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан, Алматы, 2002, стр. 74.
3 Տե՛ս Абезин Д. А., Голоманчук Э. В., Мельников Р. О., Трифонова К. А., Служебное право : учебное пособие, Вол-

гоградский институт управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС. – Волгоград : Издво Волгоград. института
управления – филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС, 2016, стр. 21.

4 Տե՛ս Եղյան Ռ. Հ., Քաղաքացիական (պետական) ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան,
2004, էջ 9:
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տա կան ծա ռա յո ղը պետք է բա վա րա րի այդ
պա հանջ նե րը, հա մա պա տաս խա նի տվյալ պաշ -
տո նի հա մար սահ ման ված կրթու թյան և աշ -
խա տան քա յին ստա ժի չա փա նիշ նե րին: 

2. Պե տա կան ծա ռա յու թյունն ի րա կա նաց -
վում է բա ցա ռա պես պե տա կան մար մին նե րում:
Պետք է ար ձա նագ րել, որ պե տա կան մար մին -
նե րում պե տա կան ծա ռա յու թյունն ի րա կա նաց -
նում են պաշ տոն նե րի ան վա նա ցան կով նա -
խա տես ված հաս տի քա յին միա վոր զբա ղեց նող
հան րա յին ծա ռա յող նե րը` ար ժա նի քա հե նու թյան
վրա հիմն ված կա րիե րա յին ա ռա ջըն թա ցով`
հան րա յին ծա ռա յու թյան կա յու նու թյան սկզբուն -
քին հա մա պա տաս խան:

3. Պե տա կան ծա ռա յու թյունն ա պա հո վում
է պե տա կան մար մին նե րին վե րա պահ ված լիա -
զո րու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը: Սա նշա նա -
կում է, որ պե տա կան ծա ռա յու թյու նը պե տա -
կան ծա ռա յու թյան պաշ տոն զբա ղեց նող ան -
ձանց մի ջո ցով ի րա կա նաց նում է կոնկ րետ պե -
տա կան մարմ նի պաշ տո նեա կան լիա զո րու -
թյուն նե րը, ուղղ ված է այդ մարմ նի առջև դրված
խնդիր նե րի կա տար մա նը և նպա տակ նե րի ու
գոր ծա ռույթ նե րի գործ նա կան ի րա գործ մա նը:

4. Պե տա կան ծա ռա յու թյունն ի րա կա նաց -
վում է ի րա վա կան հիմ քի վրա: Հիշ յալ հատ կա -
նիշն ինք նին նշա նա կում է, որ պե տա կան մարմ -
նին վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րը պետք է
սահ ման ված լի նեն բա ցա ռա պես Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ` Սահ մա -
նադ րու թյամբ, օ րենք նե րով կամ են թաօ րենսդ -
րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով, և
պե տա կան մար մին ներն ու պե տա կան ծա ռա -
յու թյան պաշ տոն զբա ղեց նող ան ձինք ի րա վա -
սու են կա տա րել միայն այն պի սի գոր ծո ղու -
թյուն ներ, ո րոնց հա մար լիա զոր ված են Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ:

5. Պե տա կան ծա ռա յու թյու նը հա տու ցե լի
է: Պե տա կան ծա ռա յու թյան վար ձատ րու թյունն
ի րա կա նաց վում է բա ցա ռա պես պե տա կան բյու -
ջեի մի ջոց նե րի հաշ վին, այ սինքն` պե տա կան
ծա ռա յու թյան պաշ տոն զբա ղեց նող ան ձինք ի -
րենց կա տա րած աշ խա տան քի դի մաց օ րեն -
քով սահ ման ված կար գով և չա փով վար ձատ -
րու թյուն են ստա նում պե տա կան բյու ջեից։

Հարկ է նշել, որ պե տա կան ծա ռա յու թյու նը
բնու թագ րող վեր ջին հատ կա նի շը ուղ ղա կիո -
րեն չի բխում պե տա կան ծա ռա յու թյան սահ -

ման ման բո վան դա կու թյու նից, սա կայն հաշ վի
առ նե լով յու րա քանչ յուր աշ խա տո ղի` աշ խա -
տան քի ար դա րա ցի վար ձատ րու թյան ի րա վուն -
քի ա պա հով ման սկզբուն քի կարևո րու թյունն ու
նշա նա կու թյու նը, գտնում ենք, որ պե տա կան
ծա ռա յու թյան սահ մա նու մը պետք է բո վան դա -
կի նաև հիշ յալ հատ կա նի շը: 

Հաշ վի առ նե լով վե րոնշ յա լը և ա ռա վել ամ -
բող ջա կան դարձ նե լով պե տա կան ծա ռա յու -
թյան հաս կա ցու թյան սահ մա նու մը` ա ռա ջար -
կում ենք «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» օ -
րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը շա րադ րել
հետևյալ խմբագ րու թյամբ`

«2. Պե տա կան ծա ռա յու թյու նը պե տա կան
մար մին նե րում մաս նա գի տա կան և պե տա կան
մի ջոց նե րից վար ձատր վող գոր ծու նեու թյուն է,
որն ուղղ ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան օ րենսդ րու թյամբ պե տա կան մար մին նե -
րին վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա -
նաց մա նը։»:

Պե տա կան ծա ռա յու թյունն իր հեր թին դա -
սա կարգ վում է տար բեր տե սակ նե րի, ո րոնք
հիմ նա կա նում կապ ված են պե տա կան-ծա ռա -
յո ղա կան գոր ծու նեու թյան բո վան դա կու թյան
մաս նա գի տաց ման և կոնկ րետ պե տա կան մար -
մին նե րի լիա զո րու թյուն նե րի հետ: Այս պես` «Հան -
րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» 2018 թվա կա նի
մար տի 23-ի ՀՕ-206-Ն օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի
3-րդ մա սի հա մա ձայն` պե տա կան ծա ռա յու -
թյունն ընդգր կում է` 1) քա ղա քա ցիա կան ծա -
ռա յու թյու նը, 2) դի վա նա գի տա կան ծա ռա յու -
թյու նը, 3) մաք սա յին ծա ռա յու թյու նը, 4) հար -
կա յին ծա ռա յու թյու նը, 5) փրկա րար ծա ռա յու -
թյու նը, 6) զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նը (բա -
ցա ռու թյամբ օ րեն քով սահ ման ված պար տա -
դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյան զո րա կո չի մի -
ջո ցով ի րա կա նաց վող շար քա յին կազ մի պար -
տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյան), 7) ազ գա -
յին անվ տան գու թյան մար մին նե րում ծա ռա յու -
թյու նը, 8) ոս տի կա նու թյու նում ծա ռա յու թյու նը,
9) հա կա կո ռուպ ցիոն կո մի տեում ծա ռա յու թյու -
նը, 10) քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յու թյու նը,
11) դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար -
ման ծա ռա յու թյու նը, 12) դա տա կան կար գադ -
րիչ նե րի ծա ռա յու թյու նը:

Վե րոնշ յալ ի րա վա նոր մի բո վան դա կա յին
ու սում նա սի րու թյու նից ուղ ղա կիո րեն պարզ է
դառ նում, որ ի տար բե րու թյուն 2001 թվա կա -

54

ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

3
1

  2
0

2
2



55

ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

նին ըն դուն ված «Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու -
թյան մա սին» և 2011 թվա կա նին ըն դուն ված
«Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» օ րենք նե րի՝
2018 թվա կա նին ըն դուն ված «Հան րա յին ծա -
ռա յու թյան մա սին» օ րեն քով նախ՝ պե տա կան
ծա ռա յու թյան տե սակ նե րը ձևա կերպ ված են
բա վա րար չա փով ո րո շա կի և հս տակ, բա ցի
այդ, որ պես պե տա կան ծա ռա յու թյան ա ռան -
ձին տե սակ ներ` հան վել են դա տա կան ծա ռա -
յու թյու նը և քա ղա քա ցիա կան հա տուկ ծա ռա -
յու թյու նը: Այս ա ռու մով հարկ է նշել, որ դա տա -
կան ծա ռա յու թյու նը գոր ծում էր միայն Դա տա -
կան դե պար տա մեն տում, սա կայն 2018 թվա -
կա նին քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան բա րե -
փո խում նե րի արդ յուն քում ըն դուն ված «Քա ղա -
քա ցիա կան ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն քի գոր -
ծո ղու թյան ո լոր տը տա րած վեց նաև Դա տա -
կան դե պար տա մե նի վրա, և Դա տա կան դե -
պար տա մե նի դա տա կան ծա ռա յող նե րը, ինչ -
պես նաև քա ղա քա ցիա կան հա տուկ ծա ռա յող -
նե րը «Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան մա սին»
օ րեն քի 44-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման -
ված նոր մի ի րա վա կան ու ժով հա մար վե ցին քա -
ղա քա ցիա կան ծա ռա յող ներ, միայն դա տա կան
ծա ռա յու թյան պաշ տոն նե րից դա տա վո րի օգ -
նա կա նի պաշ տո նը դար ձավ պե տա կան հա յե -
ցո ղա կան պաշ տոն, հետևա բար վե րոգր յա լով
պայ մա նա վոր վոծ դա դա րեց գոր ծել դա տա կան
ծա ռա յու թյու նը և քա ղա քա ցիա կան հա տուկ ծա -
ռա յու թյու նը։

Պետք է նշել, որ հան րա յին ծա ռա յու թյունն
ընդգր կում է պե տա կան ծա ռա յու թյու նը, հա -
մայն քա յին ծա ռա յու թյու նը և հան րա յին պաշ -
տոն նե րը։ 2018 թվա կա նին ըն դուն ված «Հան -
րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն քը սահ մա -
նում է հան րա յին ծա ռա յու թյուն ըն դուն վե լու
միաս նա կան պա հանջ ներ, ո րոնք պար տա դիր
են պե տա կան ծա ռա յու թյան, հա մայն քա յին ծա -
ռա յու թյան և հան րա յին պաշ տոն նե րի հա մար՝
այդ պի սով ա պա հով վե լով հան րա յին ծա ռա յու -
թյան բո լոր տե սակ նե րի միջև ո րո շա կի միաս -
նա կա նու թյուն։ Սա կայն հան րա յին ծա ռա յու -
թյան յու րա քանչ յուր տե սակ, ընդ հան րա կան
հատ կա նիշ ներ ու նե նա լով մյուս տե սակ նե րի
հետ, ու նի նաև ո րո շա կի տար բե րա կիչ ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն ներ: Մաս նա վո րա պես` պե տա -
կան ծա ռա յու թյու նը, ու նի ո րո շա կի ընդ հան րու -
թյուն ներ և տար բե րու թյուն ներ թե՛ հա մայն քա -

յին ծա ռա յու թյան, թե՛ հան րա յին պաշ տոն նե րի
հետ: Այս պես` պե տա կան ծա ռա յու թյու նը ու նի
հետևյալ ընդ հան րա կան հատ կա նիշ նե րը հան -
րա յին ծա ռա յու թյան ե րեք տե սակ նե րի հետ՝ 

Ø պե տա կան ծա ռա յու թյու նը և հա մայն -
քա յին ծա ռա յու թյու նը մաս նա գի տա կան գոր -
ծու նեու թյուն են, եր կու ծա ռա յու թյունն էլ կոչ -
ված են ի րա կա նաց նե լու պե տու թյան խնդիր -
ներն ու գոր ծա ռույթ նե րը, և նշ ված ծա ռա յու -
թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ
պե տա կան ծա ռա յու թյու նը պե տա կան մար մին -
նե րի, իսկ հա մայն քա յին ծա ռա յու թյու նը հա -
մայնք նե րի խնդիր ներն ու գոր ծա ռույթ ներն են
ի րա կա նաց նում:

Ø թե՛ պե տա կան ծա ռա յու թյան, թե՛ հա -
մայն քա յին ծա ռա յու թյան պաշ տոն նե րի ան վա -
նա ցան կով նա խա տես ված պաշ տոն զբա ղեց -
նող ան ձինք, ինչ պես նաև պե տա կան ծա ռա -
յու թյան կամ հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան կադ -
րե րի ռե զեր վում գտնվող ան ձինք հա մար վում
են հան րա յին ծա ռա յող ներ:

Ø «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» օ -
րեն քի 12-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված են հան -
րա յին ծա ռա յու թյան հիմ նա կան սկզբունք նե -
րը, ո րոնք պար տա դիր են հան րա յին ծա ռա յու -
թյան բո լոր ե րեք տե սակ նե րի հա մար: 

Ø Պե տա կան և հա մայն քա յին ծա ռա յող -
նե րի հա մար սահ ման վել են պե տա կան ծա ռա -
յու թյան և հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան պաշ -
տոն ներ զբա ղեց նե լու, ինչ պես նաև հան րա յին
ծա ռա յու թյուն ըն դուն վե լու միաս նա կան պա -
հանջ ներ: Մաս նա վո րա պես` «Հան րա յին ծա -
ռա յու թյան մա սին» օ րեն քի 13-րդ հոդ վա ծով
սահ ման ված են հան րա յին ծա ռա յու թյան պաշ -
տոն զբա ղեց նե լու ընդ հա նուր պա հանջ ներ, և
միայն այդ պա հանջ նե րը բա վա րա րող քա ղա -
քա ցի նե րը ի րա վունք ու նեն զբա ղեց նել հան -
րա յին ծա ռա յու թյան պաշ տոն, իսկ 14-րդ հոդ -
վա ծով սահ ման ված են այն ընդ հա նուր պայ -
ման նե րը, ո րոնց առ կա յու թյան դեպ քում անձն
ի րա վունք չու նի ըն դուն վե լու հան րա յին ծա ռա -
յու թյուն:

Ø Պե տա կան ծա ռա յու թյան յու րա քանչ յուր
տե սակ և հա մայն քա յին ծա ռա յու թյուն ու նեն
պաշ տոն նե րի ան վա նա ցանկ, ինչ պես նաև պե -
տա կան և հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան յու րա -
քանչ յուր պաշ տո նի հա մար նա խա տես ված է
պաշ տո նի անձ նա գիր (աշ խա տա տե ղի նկա րա -

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
3

1
  2

0
2

2



գիր), ո րը հնա րա վո րիս ճշգրիտ ար տա ցո լում է
տվյալ պաշ տո նի հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րը։ 

Ø «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն -
քի 18-րդ, 19-րդ և 20-րդ հոդ ված նե րով ամ -
րագր ված են հան րա յին ծա ռա յո ղի հիմ նա կան
ի րա վունք ներն ու հիմ նա կան պար տա կա նու -
թյուն նե րը, ինչ պես նաև հան րա յին ծա ռա յո ղին
հանձ նա րա րա կան ներ տա լու սահ մա նա փա -
կում նե րը, ո րոնք հա վա սա րա պես պար տա դիր
են թե՛ պե տա կան ծա ռա յող նե րի, թե՛ հա մայն -
քա յին ծա ռա յող նե րի հա մար:

Ø Պե տա կան և հա մայն քա յին ծա ռա յու -
թյան փոխ կա պակց վա ծու թյու նը բնու թագր վում
է պե տա կան և հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան
զբա ղեց րած պաշ տոն նե րից ա զատ վե լու հիմ -
քե րով: Պե տա կան ծա ռա յու թյան և հա մայն քա -
յին ծա ռա յու թյան մա սին օ րենսդ րու թյամբ սպա -
ռիչ թվարկ ված են հան րա յին ծա ռա յո ղին զբա -
ղեց րած պաշ տո նից ա զա տե լու կամ լիա զո րու -
թյուն նե րը դա դա րեց նե լու հիմ քե րը, հետևա բար
պե տա կան և հա մայն քա յին ծա ռա յող նե րը ա -
զատ վում են զբա ղեց րած պաշ տոն նե րից կամ
նրանց լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րեց վում են
բա ցա ռա պես այդ հիմ քե րից որևէ մե կի առ կա -
յու թյան դեպ քում: 

Ø Պե տա կան ծա ռա յու թյան, հա մայն քա -
յին ծա ռա յու թյան և հան րա յին պաշ տոն նե րի
փոխ կա պակց վա ծու թյունն առ կա է նաև ընդ -
հա նուր ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում` բա րե -
վար քու թյան հա մա կար գի տար րե րում: «Հան -
րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն քով սահ ման -
վում են հան րա յին պաշ տոն զբա ղեց նող ան -
ձանց և հան րա յին ծա ռա յող նե րի վար քագ ծի
սկզբունք ներ և դրան ցից բխող վար քագ ծի կա -
նոն ներ (այդ թվում՝ պաշ տո նեա կան (ծա ռա յո -
ղա կան) պար տա կա նու թյուն նե րի ի րա կա նաց -
ման հետ կապ ված նվեր ներ ըն դու նե լու ար գել -
քի վե րա բեր յալ), ան հա մա տե ղե լիու թյան պա -
հանջ նե րի, այլ սահ մա նա փա կում նե րի և շա հե -
րի բախ ման նույ նա տիպ կա նոն ներ, ո րոնք հա -
վա սա րա պես կի րա ռե լի են և՛ պե տա կան ծա ռա -
յող նե րի, և՛ հա մայն քա յին ծա ռա յող նե րի, և՛ հան -
րա յին պաշ տոն զբա ղեց նող ան ձանց հա մար: 

Ø «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն -
քով սահ ման ված են թե՛ պե տա կան ծա ռա յու -
թյան, թե՛ հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան հա մա -
պա տաս խան պաշ տոն ներ զբա ղեց նող ան ձանց,
թե՛ հան րա յին պաշ տոն ներ զբա ղեց նող ան -

ձանց հա մար գույ քի, ե կա մուտ նե րի, շա հե րի և
ծախ սե րի հայ տա րա րագր ման պար տա կա նու -
թյուն:

Ø «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն -
քի 47-րդ և 48-րդ հոդ ված նե րի հա մա ձայն`
հան րա յին պաշ տոն զբա ղեց նող ան ձանց և
հան րա յին ծա ռա յող նե րին ի րենց ծա ռա յո ղա -
կան լիա զո րու թյուն նե րը կա տա րե լու հա մար
տրա մադ րում են նույ նա տիպ սո ցիա լա կան ե -
րաշ խիք ներ և սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյուն,
ո րոնք ծա ռա յո ղա կան գոր ծու նեու թյան խթան -
ման հիմք են հան դի սա նում և ա պա հո վում են
հան րա յին ծա ռա յու թյան մեջ գտնվող անձ նաց
ու նրանց ըն տա նիք նե րի կյան քի անհ րա ժեշտ
ո րա կը: 

Ø «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն -
քի 49-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան ծա -
ռա յու թյան, հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան և հան -
րա յին պաշ տոն նե րում աշ խա տած ժա մա նա -
կա հատ վա ծը հա մար վում է հան րա յին ծա ռա -
յու թյան ստաժ: Այ սինքն` պե տա կան ծա ռա յու -
թյան ստա ժը, հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան ստա -
ժը և հան րա յին պաշ տոն նե րում աշ խա տած ժա -
մա նա կա հատ վա ծը օ րենսդ րո րեն հա վա սա րեց -
վել են միմ յանց, ինչն ի րա պես ա պա հո վում է
հան րա յին ծա ռա յու թյան տե սակ նե րի փոխ կա -
պակց վա ծու թյու նը:

Պե տա կան ծա ռա յու թյու նը, հա մայն քա յին
ծա ռա յու թյան և հան րա յին պաշ տոն նե րի հետ
ընդ հան րու թյուն ներ ու նե նա լով հան դերձ, այ -
նուա մե նայ նիվ, ու նի պե տա կան ծա ռա յու թյա նը
բնո րոշ ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո -
րոն ցով տար բեր վում է հա մայն քա յին ծա ռա յու -
թյու նից և հան րա յին պաշ տոն նե րից: Մաս նա -
վո րա պես` պե տա կան ծա ռա յու թյու նը հա մայն -
քա յին ծա ռա յու թյու նից տար բեր վում է հետևյալ
հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով`

Ø Հան րա յին ծա ռա յու թյան ո լոր տում ի րա -
կա նաց րած բա րե փո խում նե րի արդ յուն քում 2018
թվա կա նի ըն դուն ված «Քա ղա քա ցիա կան ծա -
ռա յու թյան մա սին» և «Հան րա յին ծա ռա յու թյան
մա սին» օ րենք նե րին պե տա կան ծա ռա յու թյան
ա ռան ձին տե սակ նե րը հա մա պա տաս խա նեց -
նե լու նպա տա կով 2020 թվա կա նի հուն վա րի
21-ին Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից ըն դուն վե ցին
մի շարք օ րենք նե րում փո փո խու թյուն ներ և լրա -
ցում ներ կա տա րե լու մա սին 65 օ րենք ներ, սա -
կայն այդ փա թե թում նե րառ ված չէր «Հա մայն -

56

ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

3
1

  2
0

2
2



57

ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

քա յին ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն քը: Այ սինքն`
հան րա յին ծա ռա յու թյան ո լոր տում ի րա կա նաց -
րած բա րե փո խում նե րը չեն գոր ծում հա մայն -
քա յին ծա ռա յու թյու նում: Այդ բա րե փո խում նե րի
արդ յուն քում պե տա կան ծա ռա յու թյան ա ռան -
ձին օ րենք նե րով հստակ ամ րագր վե ցին, որ պե -
տա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բո լոր պաշ տոն նե -
րը, մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված սկզբունք նե -
րին հա մա պա տաս խան, պետք է զբա ղեց վեն
միայն մրցու թա յին կար գով: Մինչ դեռ «Հա մայն -
քա յին ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն քի 14.1-ին
հոդ վա ծի հա մա ձայն` հա մայն քա յին ծա ռա յու -
թյան թա փուր պաշ տոն նե րը զբա ղեց վում են
նաև ար տամր ցու թա յին կար գով, այ սինքն` ա -
ռանց մրցույ թի: Բա ցի այդ, ամ բող ջո վին վե րա -
նայ վեց նաև թա փուր պաշ տոն ներ զբա ղեց նե -
լու հա մար անց կաց վող մրցու թա յին կար գը, օ -
րենք նե րով ամ րագր վեց մրցույ թի անց կաց ման
եր կու տե սակ` ներ քին և ար տա քին, իսկ հա -
մայն քա յին ծա ռա յու թյու նում մրցույ թի տե սակ -
ներ սահ ման ված չեն:

Ø 2018 թվա կա նին ըն դուն ված «Քա ղա քա -
ցիա կան ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն քով ամ -
բող ջո վին վե րա նայ վեց պաշ տոն նե րի գնա հատ -
ման հա մա կար գը, սահ ման վեց պաշ տոն նե րի
դա սա կարգ ման և գնա հատ ման նոր մո դել, ո -
րի հա մա ձայն` քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան
պաշ տոն նե րը դա սա կարգ վում են եր կու հիմ -
նա կան խմբե րի՝ քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու -
թյան ղե կա վար պաշ տոն ներ և քա ղա քա ցիա -
կան ծա ռա յու թյան մաս նա գի տա կան պաշ տոն -
ներ5: Հա մայն քա յին ծա ռա յու թյու նում դեռևս
գոր ծում է պաշ տոն նե րի գնա հատ ման և դա -
սա կարգ ման հին հա մա կար գը, ո րի հա մա ձայն`
հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան պաշ տոն նե րը դա -
սա կարգ վում են ե րեք խմբի` հա մայն քա յին ծա -
ռա յու թյան գլխա վոր, ա ռա ջա տար և կրտ սեր
պաշ տոն ներ: 

Ø 2018 թվա կա նին ըն դուն ված «Քա ղա քա -
ցիա կան ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն քով նա -
խա տես ված չէ նաև քա ղա քա ցիա կան ծա ռա -
յող նե րի ա տես տա վո րում, ա վե լին` դեռևս 2017
թվա կա նի հուն վա րի 1-ից քա ղա քա ցիա կան ծա -
ռա յու թյան հա մա կար գում դա դա րեց վել է պար -
տա դիր ա տես տա վոր ման գոր ծըն թա ցը, և քա -
ղա քա ցիա կան ծա ռա յո ղի ա տես տա վոր ման ինս -

տի տու տը փո խա րին վել է քա ղա քա ցիա կան ծա -
ռա յո ղի կա տա րո ղա կա նի գնա հատ ման հա մա -
կար գով, ո րը ի րա կա նաց վում է աշ խա տան քա -
յին ծրագ րե րի կազմ ման և կա տա րո ղա կան նե -
րի գնա հատ ման արդ յունք նե րով, մինչ դեռ հա -
մայն քա յին ծա ռա յու թյան հա մա կար գում դեռևս
գոր ծում է հա մայն քա յին ծա ռա յող նե րի ա տես -
տա վոր ման ինս տի տու տը:

Պե տա կան ծա ռա յու թյու նը հան րա յին պաշ -
տոն նե րից տար բեր վում է հետևյալ հիմ նա կան
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով`

Ø Պե տա կան ծա ռա յու թյան և հա մայն քա -
յին ծա ռա յու թյան պաշ տոն զբա ղեց նող ան ձինք
հան րա յին ծա ռա յող ներ են, իսկ հան րա յին պաշ -
տոն ներ զբա ղեց նող ան ձինք հան րա յին ծա ռա -
յող ներ չեն, այլ հա մար վում են հան րա յին ծա -
ռա յու թյան մեջ գտնվող կամ հան րա յին պաշ -
տոն զբա ղեց նող ան ձինք, և նրանց վրա չի
տա րած վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
օ րենսդ րու թյամբ հան րա յին ծա ռա յող նե րին վե -
րա բե րող ի րա վա կան կար գա վո րում նե րը:

Ø «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն -
քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` հան -
րա յին պաշ տոն ներն ընտ րո վի կամ նշա նա կո -
վի պաշ տոն ներ են, ո րոնք զբա ղեց վում են քա -
ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի, հա յե ցո ղա կան ո -
րո շում նե րի, ինչ պես նաև օ րեն քով նա խա տես -
ված այլ ըն թա ցա կար գե րի արդ յուն քով, մինչ -
դեռ պե տա կան ծա ռա յու թյան յու րա քանչ յուր
տե սա կը կար գա վո րող օ րեն քով (նաև հա մայն -
քա յին ծա ռա յու թյան օ րեն քով) հստակ սահ ման -
ված են պե տա կան ծա ռա յու թյան թա փուր պաշ -
տոն նե րը զբա ղեց նե լու ե ղա նակ նե րը:

Ø Հան րա յին ծա ռա յու թյան պաշ տոնն ար -
ժա նի քա հեն, կա րիե րա յին ա ռա ջըն թա ցով բնու -
թագր վող, քա ղա քա կան չե զո քու թյուն, քա ղա -
քա կան զսպվա ծու թյուն և մաս նա գի տա կան
գոր ծու նեու թյուն պա հան ջող հաս տի քա յին միա -
վոր է, այ սինքն` ար ժա նի քա հե նու թյան վրա
հիմն ված կա րիե րա յին ա ռա ջըն թա ցը, քա ղա -
քա կան չե զո քու թյու նը և քա ղա քա կան զսպվա -
ծու թյու նը հան րա յին ծա ռա յու թյան պաշ տո նը
բնու թագ րող հիմ նա կան, կարևո րա գույն հատ -
կա նիշ ներն են և հան րա յին ծա ռա յող նե րի հա -
մար կրում են պար տա դիր, իմ պե րա տիվ բնույթ,
մինչ դեռ հան րա յին պաշ տոն նե րի հա մար հիշ -
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յալ հատ կա նիշ նե րից և որևէ մե կը նա խա տես -
ված չէ:

Ø Հան րա յին պաշ տոն նե րը ընտ րո վի կամ
նշա նա կո վի պաշ տոն ներ են, ո րոնք զբա ղեց -
վում են քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի, հա յե -
ցո ղա կան ո րո շում նե րի, ինչ պես նաև օ րեն քով
նա խա տես ված այլ ըն թա ցա կար գե րի արդ յուն -
քով: Նշ ված ի րա վա կան նոր մից ուղ ղա կիո րեն
կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ հան րա յին պաշ -
տոն ներ զբա ղեց նե լու հիմ քե րը կան խո րո շում
են նաև այդ պաշ տոն նե րից ա զա տե լու հիմ քե -
րը: Այս պես` «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին»
օ րեն քով սահ ման ված չէ որևէ այլ ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն հան րա յին պաշ տոն զբա ղեց նող
ան ձի նշա նակ ման և ա զատ ման հար ցում, ուս -
տի հան րա յին պաշ տոն զբա ղեց նող ան ձը կա -
րող է նշա նակ վել կամ ա զատ վել այդ պաշ տո -
նից քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի կամ հա յե -
ցո ղա կան ո րոշ ման արդ յուն քում: Հան րա յին
ծա ռա յող նե րը չեն կա րող ա զատ վել քա ղա քա -
կան գոր ծըն թաց նե րի կամ հա յե ցո ղա կան ո -
րոշ ման արդ յուն քում, հան րա յին ծա ռա յող նե րը
զբա ղեց րած պաշ տոն նե րից ա զատ վում են բա -

ցա ռա պես օ րեն քով սահ ման ված ա զատ ման
հիմ քե րից որևէ մե կի առ կա յու թյան դեպ քում:

Ամ բող ջաց նե լով հե տա զո տու թյան արդ -
յունք նե րը` կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ պե տա -
կան ծա ռա յու թյան հիմ նա կան նպա տա կը պե -
տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի գործ նա կան ի րա -
կա նա ցումն է, նրա առջև դրված խնդիր նե րի
լու ծու մը, հա սա րա կու թյան բա րե կե ցու թյան ա -
պա հո վու մը, հան րա յին շա հի բա վա րա րու մը`
Սահ մա նադ րու թյա նը և օ րենք նե րին հա մա պա -
տաս խան: Ներ կա յումս հան րա յին ծա ռա յու թյան
ա ռան ձին տե սակ հա մար վող պե տա կան ծա -
ռա յու թյունն ընդգր կում է 12 ծա ռա յու թյան տե -
սակ, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րը կապ ված է կոնկ -
րետ պե տա կան մարմ նի լիա զո րու թյուն նե րի
հետ և ու նի իր ա ռան ձին օ րենսդ րա կան կար -
գա վո րումն ու ա ռանձ նա հա տու թյուն նե րը: Պե -
տա կան ծա ռա յու թյա նը բնո րոշ են մի շարք
հատ կա նիշ ներ, ո րոնց հի ման վրա պե տա կան
ծա ռա յու թյու նը ու նի ո րո շա կի ընդ հան րու թյուն -
ներ և տար բե րու թյուն ներ և՛ հա մայն քա յին ծա -
ռա յու թյան, և՛ հան րա յին պաշ տոն նե րի հետ: 
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Ա ռող ջու թյան ի րա վուն քը մի ջազ գայ նո րեն
ըն դուն ված ի րա վունք է, քա նի որ աշ խար հի բո -
լոր պե տու թյուն նե րը գի տակ ցում են ա ռող ջու -
թյան պահ պան ման կարևո րու թյունն ի րենց բնակ -
չու թյան և քա ղա քա ցի նե րի շրջա նում: Մար դու
ար ժա նա պա տիվ կյան քի հիմ նա կան հատ վա ծը
կազ մում է վեր ջի նիս ա ռող ջու թյան բարձր և
բար վոք մա կար դա կը, ին չը ոչ միայն ան ձի կամ
բու ժաշ խա տող նե րի կենտ րո նա կան խնդիր նե -
րից է, այլ նաև պե տու թյան: Պե տու թյունն ա -
ռող ջու թյան պահ պան ման ո լոր տում իր պա -
տաս խա նատ վու թյունն ի րա կա նաց նում է ինչ -
պես հա մա պա տաս խան արդ յու նա վետ ի րա վա -
կան կար գա վո րում ներ հաս տա տե լու, այլ նաև
քա ղա քա կա նու թյանն մշակ ման և կոնկլ յու դենտ
գոր ծո ղու թյուն ներ ու մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա -
նաց նե լու մի ջո ցով:

Ա ռող ջու թյան պահ պան ման ի րա վունքն իր
ամ րագ րումն է ստա ցել ոչ միայն ազ գա յին օ -
րենսդ րու թյան շրջա նակ նե րում, այլ նաև մի շարք
մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րում, ինչ պի սիք են
Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա -
կա գի րը, Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մշա կու -
թա յին ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ -
նա գիր, ո րով ամ րագր վում է սույն դաշ նագ րին
մաս նակ ցող պե տու թյուն նե րի՝ յու րա քանչ յուր
մար դու ֆի զի կա կան և հո գե կան ա ռող ջու թյան
ա ռա վե լա գույնս հա սա նե լի մա կար դա կի ի րա -
վուն քը ճա նա չե լու պար տա կա նու թյու նը: 

Յու րա քանչ յուր պե տու թյուն, ո րը միա ցել է
վե րը նշված մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րին,
պար տա վոր է վե րա նա յել իր ի րա վա կան հա մա -
կար գը և ամ րագ րում տալ ոչ միայն ա ռող ջու -
թյան ի րա վուն քին, այլ նաև ա ռող ջու թյան ի րա -
վուն քի հա րա կից ի րա վունք նե րին՝ կապ ված ա -
ռող ջու թյան ա պա հով ման հա մար պայ ման նե րի
ստեղծ մա նը, ին չով էլ փաստ վում է պե տու թյան
պա տաս խա նատ վու թյու նը ա ռող ջու թյան պահ -
պան ման ի րա վուն քի ի րաց ման գոր ծում: Պե -
տու թյունն ա ռող ջու թյան պահ պան ման ո լոր տում

իր պար տա կա նու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս
պար տա վոր է հետևել ոչ միայն մի ջազ գայ նո րեն
հաս տատ ված ու ղե նիշ նե րին, այլ նաև ձեռ նար -
կել այն բո լոր անհ րա ժեշտ և բա վա րար մի ջոց -
նե րը, ո րոնք կլի նեն թե արդ յու նա վետ, թե ի րա -
վա չափ ու ո րո շա կի, ին չով էլ պայ մա նա վոր ված
է պե տու թյան պա տաս խա նատ վու թյան մե ծագույն
բե ռը ա ռող ջու թյան պահ պան ման գոր ծում: 

Պե տու թյան պա տաս խա նա տա վու թյան ամ -
րագ րու մը և պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը անհ րա -
ժեշտ են ոչ միայն ա ռող ջա պա հա կան ըն թա ցիկ
խնդիր նե րի լուծ ման և ո րակ յալ բժշկա կան օգ -
նու թյան տրա մադր ման, այլ նաև հա մա ճա րա -
կա յին այն պի սի ի րա վի ճակ նե րում ճիշտ կողմ -
նո րոշ ման և կա ռա վար ման հա մար, ինչ պի սիք
են 2020 թվա կա նի նոր կո րո նա վի րու սա յին հի -
վան դա ցու թյան տա րա ծու մը, ո րը ա ղե տա լի
հետևանք ներ ա ռա ջաց րեց ոչ միայն ա ռող ջա -
պա հա կան, այլ նաև պե տու թյան գոր ծու նեու -
թյան այլ ո լորտ նե րի վրա:

Քա նի որ ա ռող ջու թյան պահ պան ման ո լոր -
տում պե տու թյունն ու նի ա ռանց քա յին դե րա կա -
տա րու թյուն, ուս տի պե տու թյան կող մից մշակ -
վող և մշակ վե լիք ի րա վա կան ակ տե րը և քա ղա -
քա կա նու թյու նը ա ռա վե լա գույնս պետք է վեր
հա նեն ո լոր տա յին հիմ նախն դիր նե րը, իսկ լու -
ծում ներն ու կար գա վո րում նե րը ար ձա գանք
գտնեն ի րա վա կան ակ տե րում:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 85-րդ հոդ վա ծը,
բա ցի մար դու՝ ա ռող ջու թյան պահ պան ման ի -
րա վուն քը սահ մա նե լուց, նա խա տե սում է նաև
այլ պար տա վո րու թյուն, այն է հիմ նա կան անվ -
ճար բժշկա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ցան կը ՀՀ
օ րեն քով սահ մա նե լը, սա կայն մինչ օր անվ ճար
բժշկա կան ծա ռա յու թյուն նե րի և անվ ճար կամ
հա մավ ճա րա յին սկզբուն քով բժշկա կան օգ նու -
թյուն և ս պա սար կում ստա ցող ան ձանց ցան կը
նա խա տես վում է ոչ թե օ րեն քով, այլ ՀՀ կա ռա -
վա րու թյան 04.03.2004թ.-ի «Պե տու թյան կող -
մից անվ ճար և ար տոն յալ պայ ման նե րով բժշկա -
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կան օգ նու թյուն և ս պա սար կում ստա նա լու մա -
սին» թիվ 318-Ն ո րոշ մամբ՝ են թաօ րենսդ րա կան
ակ տով, ո րում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ
ի րա կա նաց նե լը շատ ա վե լի դյու րին է, քան օ -
րեն քում: Այս ի րա վի ճա կը եր կու խնդիր է ա ռա -
ջաց նում: Նախ, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 85-րդ
հոդ վա ծի 2-րդ մա սը կրում է հռչա կագ րա յին
բնույթ: Երկ րորդ, են թաօ րենսդ րա կան ակ տում
դյու րին կեր պով փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում -
ներ կա տա րե լը կա րող է ա ռա ջաց նել բժշկա -
կան օգ նու թյուն և ս պա սար կում ստա նա լու ըն -
թաց քում մար դու ի րա վունք նե րի բա զում խախ -
տում նե րի ռիսկ:

Բա ցի այդ, «Բ նակ չու թյան բժշկա կան օգ -
նու թյան և ս պա սարկ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով
(այ սու հետ՝ Օ րենք) նա խա տես ված են մի շարք
դրույթ ներ, ո րոնք ու նեն կա տա րե լա գործ ման
կա րիք, այ լա պես ևս  ի րենց մեջ պա րու նա կում
են մար դու ի րա վունք նե րի խախտ ման ռիս կեր:
Այս պես, Օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով
նա խա տես վում է ա ռանց պա ցիեն տի կամ նրա
օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի հա մա ձայ նու թյան
բժշկա կան գաղտ նի քի փո խանց ման դեպ քե րը,
ո րը պետք է ի րա կա նաց վի Կա ռա վա րու թյան
սահ մա նած կար գով: Սա կայն խնդիրն այն է, որ
մինչ օրս նման կարգ սահ ման ված չէ, ին չը կա -
րող է ծնել մի շարք խնդիր ներ ևս բժշ կա կան
գաղտ նի քի բա ցա հայտ ման հետ կապ ված:

Մեկ այլ խնդիր ար ձա նագր վում է Օ րեն քով
նա խա տես ված բժշկա կան օգ նու թյուն և ս պա -
սար կում ի րա կա նաց նող նե րի կող մից պա ցիենտ -
նե րի հետ վճա րո վի ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց -
ման պայ մա նա գիր կնքե լու հետ, ե թե պա ցիեն -
տը ընդգրկ ված չէ անվ ճար կամ ար տոն յալ պայ -
ման նե րով բժշկա կան օգ նու թյուն և ս պա սար -
կում ստա ցող ան ձանց ծրագ րի մեջ: Խն դիրն
այն է, սա կայն, որ թմրա բա նա կան բժշկա կան
օգ նու թյուն և ս պա սար կում ստա նա լու ըն թաց -
քում հնա րա վոր են չնույ նա կա նաց ված ան ձանց
բուժ ման դեպ քեր, ո րոնք ի րա կա նաց վում են
վճա րո վի հի մունք նե րով, ին չը նա խա տես ված է
ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2022 թվա -
կա նի հուն վա րի 21-ի «Պե տու թյան կող մից ե -
րաշ խա վոր ված անվ ճար և այլ պայ ման նե րով
թմրա բա նա կան բժշկա կան օգ նու թյան և ս պա -
սարկ ման կազ մա կերպ ման և ի րա կա նաց ման
չա փո րո շի չը հաս տա տե լու և ա ռող ջա պա հու -
թյան նա խա րա րի 2018 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի

10-ի թիվ 18-Ն հրա մանն ու ժը կորց րած ճա նա -
չե լու մա սին» թիվ 03-Ն հրա մա նով: ՀՀ քա ղա -
քա ցիա կան օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն՝ պայ -
մա նագ րի էա կան պայ ման նե րից է նաև պայ մա -
նագ րի կող մե րի նույ նա կա նա ցու մը: Ստաց վում
է, որ տվյալ դեպ քում հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց -
նել «Բ նակ չու թյան բժշկա կան օգ նու թյան և ս -
պա սարկ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես -
ված պա հանջ նե րը, բժշկա կան օգ նու թյուն և ս -
պա սար կում ի րա կա նաց նող ներն էլ չեն կա րող
ի րա կա նաց նել ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րը:
Հե տաքրք րա կա նը նաև այն է, որ այս և մի շարք
այլ պար տա կա նու թյուն նե րի չկա տար ման հա -
մար բու ժաշ խա տող նե րի և/ կամ բժշկա կան օգ -
նու թյուն և ս պա սար կում ի րա նաց նող նե րի հա -
մար որևէ պա տաս խա նատ վու թյուն սահ ման -
ված չէ, ին չը կա րող է հան գեց նել օ րենսդ րու -
թյան ան կա տա րու թյան: 

Հատ կան շա կան է ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան
նա խա րա րի 2021 թվա կա նի օ գոս տո սի 17-ի «Ա -
ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի ազ դե ցու թյան նշա -
նա կա լիու թյան ո րոշ ման չա փո րո շի չը հաս տա -
տե լու մա սին» թիվ 3129-Լ հրա մա նը (այ սու հետ՝
Չա փո րո շիչ), ո րով կար գա վոր վում են ա ռող ջա -
պա հու թյան բնա գա վա ռի վրա oրեն քի կամ կա -
ռա վա րու թյան ո րոշ ման նա խագ ծի նշա նա կա լի
ազ դե ցու թյան ո րոշ ման հետ կապ ված հա րա բե -
րու թյուն նե րը: Սույն չա փո րոշ չով նա խա տես վում
է, որ ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի ցան կա ցած
ի րա վա կան ակ տի նա խա գիծ, լի նի դա օ րեն քի
թե կա ռա վու թյան ո րոշ ման նա խա գիծ են թա կա
է ո լոր տի վրա ազ դե ցու թյան նշա նա կա լիու թյան
գնա հատ ման: Սույն պա հան ջը նա խա տես վում
է նաև «Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա -
սին» ՀՀ օ րեն քով, ին չը սա կայն իր ման րա -
մասն կար գա վո րումն է գտնում Չա փո րոշ չով:
Այն թույլ է տա լիս ըն դու նե լու այն պի սի ի րա վա -
կան ակ տեր, ո րոնց ազ դե ցու թյան մա կար դա կը
ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի խնդիր նե րի կար -
գա վոր ման վրա նա խա պես ստուգ վում է, ո րոշ -
վում և անհ րա ժեշտ փո փո խու թյուն նե րի արդ -
յուն քում ըն դուն վում է ու մտնում օ րի նա կան ու -
ժի մեջ: Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հա յին
կազ մա կեր պու թյան կող մից մշակ վել են ա ռող -
ջու թյան վրա ազ դե ցու թյան գնա հատ ման մե -
թոդ նե րը և գոր ծի քա կազ մը: ԱՀԿ բնո րոշ մամբ
ա ռող ջու թյան վրա ազ դե ցու թյան գնա հա տու մը
գործ նա կան մո տե ցում է, որն օգ տա գործ վում է
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գնա հա տե լու քա ղա քա կա նու թյան, ծրագ րի կամ
ի րա վա կան ակ տի հնա րա վոր ազ դե ցու թյուն նե -
րը բնակ չու թյան ա ռող ջու թյան վրա:1 ԱՀԿ-ի կող -
մից ա ռա ջարկ վող ա ռող ջու թյան վրա ազ դե ցու -
թյան գնա հատ ման մե թոդ նե րից մեկն էլ հան -
դի սա նում է ռիս կի գնա հա տու մը: ՀՀ կա ռա վա -
րու թյան 2021 թվա կա նի հուն վա րի 14-ի «Կար -
գա վոր ման ազ դե ցու թյան գնա հատ ման մե թո -
դա կան ու ղե ցույ ցը հաս տա տե լու մա սին» թիվ
46-Լ ո րոշ մամբ սահ ման ված է մե թոդ նե րի այն
հա մա խում բը, ո րով ի րա կա նաց վում է կար գա -
վոր ման ազ դե ցու թյան գնա հա տու մը, այդ թվում
ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում: Նախ, նշեմ, որ
ա ռող ջա պա հու թյու նը, լի նե լով ա վե լի սե ցի ֆիկ և
կարևոր ո լորտ, անհ րա ժեշ տու թյուն ու նի մե թո -
դա կան այլ, ի րեն ա վե լի հա տուկ մե թո դա կան
ու ղե ցույ ցի հաս տատ ման: Բա ցի այդ, ԱՀԿ կող -
մից ա ռա ջարկ վող մե թոդ նե րից կարևո րա գույ -
նը՝ ռիս կի գնա հա տու մը նե րառ ված չէ ՀՀ կա -
ռա վա րու թյան կող մից հաս տատ ված մե թո դա -
կան ու ղե ցույ ցի մեջ, ին չի արդ յուն քում ա ռող ջա -
պա հու թյան ո լոր տի ի րա վա կան ակ տե րի կար -
գա վոր ման ազ դե ցու թյան գնա հա տումն ի րա -
կա նաց նե լիս նա խա տես ված ի րա վա կար գա վո -
րում նե րի ռիս կայ նու թյու նը մնում է ստվե րում՝
թողն վե լով լիա զոր մարմ նի հա յե ցո ղու թյան վրա,
ին չը, կար ծում եմ, ճիշտ չէ այն պատ ճա ռա բա -
նու թյամբ, որ կա րող է ռիս կի են թար կել հան րա -
յին ա ռող ջա պա հու թյու նը նման ի րա վա կար գա -
վո րու մը կի րա ռե լիս: Սա է պատ ճա ռը, որ մի
շարք ի րա վա կան ակ տե րի դրույթ ներ կրում են
կա՛մ հռչա կագ րա յին բնույթ, կամ էլ պա րու նա -
կում են օ րենսդ րա կան բա ցեր ու կո լի զիա ներ: 

Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մշա կու թա -
յին ի րա վունք նե րի կո մի տեի կող մից տրված 14-
րդ  ընդ հա նուր մեկ նա բա նու թյան (այ սու հետ՝
Ընդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն) 12-րդ կե տով
նշվում է, որ ա ռող ջու թյան ի րա վունքն իր բո լոր
ձևե րով և բո լոր մա կար դակ նե րում պա րու նա -
կում է հետևյալ փոխ կա պակց ված և էա կան
տար րե րը, ո րոնց ճշգրիտ կի րա ռու մը կախ ված
կլի նի ո րո շա կի մաս նա կից պե տու թյու նում տի -
րող պայ ման նե րից.

- Հա սա նե լիու թյուն: Հա սա նե լիու թյունն ի -
րե նից են թադ րում է այն պի սի բժշկա կան հաս -
տա տու թյուն նե րի, բժշկա կան նշա նա կու թյան

ապ րանք նե րի, դե ղո րայ քի, սար քա վո րում նե րի
և բժշ կա կան ծրագ րե րի առ կա յու թյուն, ո րոնք
անհ րա ժեշտ են և բա վա րար ո րակ յալ բժշկա -
կան օգ նու թյան տրա մադր ման հա մար: Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան օ րի նա կով կա րող ենք
նշել ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2021թ.-
ի հու լի սի 28-ի «Հիմ նա կան դե ղե րի ցան կը սահ -
մա նե լու և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա -
ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2018 թվա կա նի
մար տի 17-ի թիվ 07-Ն հրա մանն ու ժը կորց րած
ճա նա չե լու մա սին» թիվ 56-Ն հրա մա նը, որ տեղ
նե րառ ված են է ժան և ոչ արդ յու նա վետ դե ղեր
պե տա կան պատ վե րի շրջա նակ նե րում տրա -
մադր ման հա մար: Սա կայն գործ նա կա նում ա -
ռա ջա նում են այն պի սի խնդիր ներ, երբ պա -
ցիենտ նե րին նշա նակ վում է այլ, ա վե լի արդ յու -
նա վետ և թան կար ժեք դե ղո րայ քը, ո րը նե րառ -
ված չէ հիմ նա կան դե ղե րի ցան կի մեջ, ին չի
արդ յուն քում վեր ջին ներս, ու նե նա լով ֆի նան սա -
կան դժվա րու թյուն նե րը չեն կա րո ղա նում գնել
ի րենց անհ րա ժեշտ դե ղե րը:

- Մատ չե լիու թյու նը: Բժշ կա կան հաս տա -
տու թյուն ներն ու ծա ռա յու թյուննե րը պետք է հա -
սա նե լի լի նեն բո լո րին ա ռանց խտրա կա նու թյան՝
մաս նա կից պե տու թյան ի րա վա սու թյան շրջա -
նակ նե րում: 

- Ըն դու նե լիու թյուն: Ըն դու նե լիու թյան ա -
ռու մով կա րող ենք որ պես օ րի նակ փաս տել
բժշկա կան է թի կա յի հետ կապ ված ի րա վա կար -
գա վո րում նե րը, ո րոնք նե րառ վել «Բ նակ չու թյան
բժշկա կան օգ նու թյան և ս պա սարկ ման մա սին»
ՀՀ օ րեն քում, ինչ պես նաև մշակ վել և ըն դուն վել
է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2022 թ -ի փետր վա րի 17-
ի «Բու ժաշ խա տող նե րի մաս նա գի տա կան է թի -
կա յի կա նոն նե րը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 182-
Ն ո րո շու մը, ո րով սահ ման վել են բժշկա կան է -
թի կա յի կա նոն նե րը: Նշենք, որ վեր ջին ներս ու -
նեն կա տա րե լա գործ ման անհ րա ժեշ տու թյուն
հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ: 

Ան չափ կարևոր է բու ժաշ խա տող նե րի գոր -
ծում պա ցիեն տի և այլ ան ձանց հետ հա ղոր դակ -
ցու թյան, ո րո շում նե րի կա յաց ման հետ կապ ված
գոր ծըն թաց նե րը: Մի կող մից, բու ժաշ խա տող նե -
րը օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված պար տա վո րու -
թյուն ու նեն ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու թյուն
տրա մադ րել պա ցիեն տին իր ա ռող ջա կան վի -
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ճա կի և բժշ կա կան մի ջամ տու թյուն նե րի, ինչ պես
նաև բժշկա կան օգ նու թյուն և ս պա սար կում տրա -
մադ րե լու ըն թաց քում օ րենսդ րու թյամբ սահ ման -
ված նաև այլ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում:
Տե ղե կատ վու թյան տրա մադր ման հետ կապ ված
գոր ծըն թա ցը ևս պետք է կար գա վոր վի, քա նի
որ հա ճախ են լի նում այն պի սի դեպ քեր, երբ բու -
ժաշ խա տող նե րը չեն տրա մադ րում ամ բող ջա -
կան տե ղե կատ վու թյուն կամ տրա մադ րում են
մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված բժշկա կան է թի կա -
յի բո լոր կա նոն նե րին հա կա ռակ: Մյուս կող մից,
բու ժաշ խա տող նե րը պետք է տե ղե կատ վու թյան
տրա մադր ման հետ մեկ տեղ պա ցիեն տին ներգ -
րավ վի ո րո շում կա յաց նե լու գոր ծըն թա ցում, որն
էլ հենց հա մար վում է տե ղե կաց ված հա մա ձայ -
նու թյան ողջ գոր ծըն թաց: Սույն մա սով որևէ հի -
շա տա կում չկա բու ժաշ խա տող նե րի մաս նա գի -
տա կան է թի կա յի կա նոն նե րի մեջ: Հա վե լեմ նաև,
որ պա ցիենտ նե րի հետ հա ղոր դակ ցու թյունն իր
մեջ նե րա ռում է ոչ միայն օ րենսդ րու թյան սահ -
ման ված տե ղե կատ վու թյան տրա մադր ման հետ
կապ ված գոր ծըն թաց, այլ նաև է լեկտ րո նա յին ե -
ղա նա կով պա ցի նետ նե րին հետ հա ղոր դակ ցու -
թյու նը, սո ցիա լա կան մե դիան օգ տա գոր ծե լու ըն -
թաց քում պրո ֆե սիո նա լիզ մի դրսևո րում նե րը,
պա ցիեն տի մահ վան վե րա բեր յալ լու րը իր հա -
րա զատ նե րին հայտ նե լու հետ կապ ված է թի կա -
կան նոր մե րը և այլն: Բժշ կա կան է թի կան, սա -
կայն չի սահ մա նա փակ վում վե րը նշվա ծով: Վեր -
ջի նիս մեջ նե րառ ված են նաև այն պի սի է թի կա -
կան կա նոն ներ, ո րոնք վե րա բե րա կան են գաղտ -
նիու թյան քա ղա քա կա նու թյա նը, բժշկա կան փաս -
տաթղ թե րի (այդ թվում՝ է լեկտ րո նա յին) կա ռա -
վար մա նը, գե նե տի կա յի և վե րար տադ րո ղա կան
ա ռող ջու թյան ո լոր տում, պա լիա տիվ խնամ քի,
օր գան-հյուս վածք նե րի փոխ պատ վաստ ման,
բժշկա կան փոր ձար կում նե րի և նո րա րա րու թյան,
ինչ պես նաև մաս նա գի տա կան ինք նա կար գա -
վոր ման և բժշ կա կան օգ նու թյան տրա մադր ման
ու ֆի նան սա վոր ման ո լորտ նե րում է թի կա կան
կա նոն նե րին, ո րոնց կար գա վո րու մը և ամ րագ -
րու մը շատ կարևոր է և անհ րա ժեշտ:

- Ո րակ: Բժշ կա կան հաս տա տու թյուն ներն

ու ծա ռա յու թյուն նե րը մշա կութա յին ա ռու մով ըն -
դու նե լի լի նե լուն զու գա հեռ պետք է հիմն ված լի -
նեն նաև ա պա ցու ցո ղա կան բժշկու թյան վրա և
լի նեն գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված, ո րակ յալ:
Սա պա հան ջում է, ի թիվս այ լոց, հմուտ բժշկա -
կան անձ նա կազմ, գի տա կա նո րեն հաս տատ -
ված և օգ տա գործ ման հա մար նա խա տես ված
պահ պան ման ժամ կե տի մեջ գտնվող դե ղո րայք
ու բժշկա կան սար քա վո րում ներ, անվ տանգ և
խ մե լու ջուր, ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան
սա նի տա րա կան պայ ման ներ:

Սրանք այն ուղ ղու թյուն ներն են, ո րոնց ի -
րա գոր ծու մը պետք է ա պա հով վի յու րա քանչ յուր
պե տու թյուն, այդ թվում Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյու նը ո րակ յալ և մատ չե լի բժշկա կան օգ -
նու թյուն և ս պա սար կում տրա մադ րե լու հա մար:

Մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նու թյու նը յու րա քանչ յուր պե տու թյան
պար տա վո րու թյունն է հա մար վում, ինչ պես նշված
է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 86-րդ հոդ վա ծում, ո -
րի հա մար կա ռա վա րու թյու նը ստա նում է իշ խա -
նա կան ման դատ մար դու և քա ղա քա ցու ի րա -
վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նե լու
հա մար: Ա վե լին, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 1-ին
հոդ վա ծով սահ ման ված սո ցիա լա կան պե տու -
թյան հա յե ցա կարգն ի րե նից են թադ րում է ա -
պա հո վել մար դու ար ժա նա պա տիվ կյանքն ու
պայ ման ներ ստեղ ծել նրա հա մա կող մա նի զար -
գաց ման հա մար2, այլ կերպ ա սած պե տու թյան
հա մընդ հա նուր բա րե կե ցու թյան ա պա հով մանն
ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա խումբ, ո րը
որ պես սո ցիա լա կան պե տու թյան ժա մա նա կա -
կից հա յե ցա կարգ՝ պե տու թյան կա ռա վար ման
ա պա րա տին գոր ծե լու ա վե լի լայն հնա րա վո րու -
թյուն ներ է տա լիս:3 Այս իշ խա նու թյու նը բա ցա -
ռա պես մար դու ի րա վունք նե րի ի րա գոր ծումն ա -
ռաջ տա նե լու և հաս նե լու հա մար է։ Պե տու -
թյունն այլևս ոչ միայն պաշտ պա նում է մար դու
ի րա վունք նե րը խախ տում նե րից, այլև ձգտում է
այդ ի րա վունք նե րի ան խո չըն դոտ ի րաց ման հա -
մար նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծե լուն:4

Ա ռող ջու թյան ի րա վուն քը պաշտ պա նե լու կա -
ռա վա րու թյան պար տա վո րու թյու նը չի սահ մա -
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նա փակ վում զուտ բժշկա կան հաս տա տու թյուն -
նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լիու թյամբ, այլ
նաև ա ռող ջա պա հա կան պատ շաճ և ճշգ րիտ
տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լիու թյամբ։ Սույն դրույ -
թը հա մա հունչ է Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և
մշա կու թա յին ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա -
յի 12-րդ հոդ վա ծին տրված 14-րդ Ընդ հա նուր
մեկ նա բա նու թյան 12 (բ) կե տին: Այն տե ղե կատ -
վու թյու նը, ո րը պա րու նա կում է հան րա յին ա ռող -
ջա պա հու թյա նը սպառ նա ցող տե ղե կու թյուն ներ,
այդ թվում է պի դե միա յի և պան դե միա յին վե րա -
բե րող տե ղե կու թյուն ներ, պետք է հրա պա րակ -
վեն մի միայն ի րա վա սու հան րա յին մարմ նի կող -
մից: Սույն ի րա վա կար գա վո րու մը բխում է Տե ղե -
կատ վա կան հանձ նա ժո ղո վի 2010 թվա կա նի թիվ
1 կա նո նա կար գի 12-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րից,
ո րոնք վե րա բե րում են Հան րա յին տե ղե կատ վա -
կան ծա ռա յու թյան ստան դարտ նե րին, ինչն էլ
պար տա վո րեց նում է կա ռա վա րու թյա նը տե ղե -
կատ վու թյուն տրա մադ րել հան րու թյա նը: Նույն
ի րա վա կար գա վո րու մեը նա խա տես վում է «Տե -
ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն -
քի 7-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, ո րի հա մա ձայն՝
տե ղե կատ վու թյուն տնօ րի նողն ան հա պաղ հրա -
պա րա կում կամ այլ մատ չե լի ձևով հան րու թյա նը
տե ղե կաց նում է իր տնօ րի նու թյան տակ գտնվող
այն տե ղե կու թյու նը, ո րի հրա պա րա կու մը կա րող
է կան խել պե տա կան և հա սա րա կա կան անվ -
տան գու թյու նը, հա սա րա կա կան կար գին, հան -
րու թյան ա ռող ջու թյանն ու բար քե րին, այ լոց ի -
րա վունք նե րին և ա զա տու թյուն նե րին, շրջա կա
մի ջա վայ րին, ան ձանց սե փա կա նու թյանն սպառ -
նա ցող վտան գը։ Խն դի րը, սա կայն, այն է, որ
սո ցիա լա կան ցան ցե րի կող մից տրա մադր վող
բազ մա թիվ ա ռա վե լու թյուն նե րին զու գըն թաց վեր -
ջին ներս ա պա հո վում են տե ղե կատ վու թյան մեծ
հոսք, ո րի շրջա նակ նե րում բար դու թյուն ներ են
ա ռա ջա նում՝ կապ ված տե ղե կատ վու թյան
ճշգրտու թյան կամ ա պա տե ղե կատ վու թյան հետ:
Ցա վոք, վեր ջինս ա վե լի մեծ թափ է առ նում,
մաս նա վո րա պես ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում:

Այս երևույ թը կոչ վում է ին ֆո դե միա, ո րը ևս պե -
տու թյան պա տաս խա նատ վու թյան տակ պետք է
լի նի: Ին ֆո դե միա յի դեմ պայ քա րի մեկ նար կը ա -
ռաջ է քա շել Ա ռող ջա պա հու թյան գլխա վոր տնօ -
րեն Թեդ րոս Հեբ րե յե սու սը: Խն դիրն այն է, որ
նրա բնու թագր մամբ ին ֆո դե միան հա մա ճա րա -
կը շատ ա վե լի վտան գա վոր է, քան հենց ին քը
պան դե միան: Եվ ի րոք, պան դե միա յի ժա մա նա -
կա հատ վա ծում տար բեր լրատ վա կան մի ջոց ներ
և ան հատ ներ ողջ աշ խար հում և Հա յաս տա նում
տա րա ծում էին այն պի սի լու րեր, ո րոնք ի րա կա -
նու թյա նը թե՛ գի տա կա նո րեն, թե գործ նա կա նում
չէին կա րող հա մա պա տաս խա նել: Օ րի նակ, կո -
րո նա վի րու սա յին հի վան դա ցու թյան հա մա ճա -
րա կով պայ մա նա վոր ված լոք դաու նը սահ ման -
վել էր չա րա բաս տիկ 5G ցանց տե ղադ րե լու նպա -
տա կով:5 Կամ նոր կո րո նա վի րու սա յին հի վան -
դա ցու թյան դեմ պայ քա րի շրջա նակ նե րում պատ -
վաս տան յու թե րի ստեղ ծու մը նպա տակ է հե -
տապն դում ան ձանց շրջա նում ա ռա ջաց նել
անպտ ղու թյուն կամ չի պա վո րել բնակ չու թյա նը6

և նմա նա տիպ այլ ա պա տե ղե կատ վա կան նյու -
թե րի շրջա նա ռու թյուն: Արդ յուն քում բնակ չու թյան
շրջա նում հստակ պատ կե րա ցում չկար Քո վիդ-
19 հի վան դու թյան վտան գա վո րու թյան, կան խար -
գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի մա սին: Բա ցի այդ, ՀՀ
ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան և Ա ռող -
ջա պա հու թյան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պու -
թյան կող մից տրվող տվյալ նե րի միջև ե ղած հա -
կա սու թյուն ներն էլ ա վե լի էին սրում բնակ չու -
թյան մեջ վի րու սի տա րած վա ծու թյան և վ տան -
գա վո րու թյան մա սին կաս կած նե րը, ին չը իր հեր -
թին հան գեց րեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյու նում հի վան դա ցու թյան և մա հա ցու թյան թվի
ան հա վա նա կան ա ճին: Միայն 2021 թվա կա նի
վեր ջին ե ռամս յա կում ստեղծ վեց HealthBuddy
բջջա յին հա վել վա ծը, ո րը ի րե նից ներ կա յաց նում
էր chatbot՝ թվա յին նո րա րա րու թյուն 12-ից բարձր
ան ձանց հա մար` COVID-19-ի վե րա բեր յալ հա -
մա պար փակ և հու սա լի տե ղե կատ վու թյուն ստա -
նա լու հա մար:7 Այս դեպ քում, սա կայն ևս  ի րա զե -
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6 Տե՛ս https://www.azatutyun.am/a/31548842.html, 2021թ.
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D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/healthbuddy, 2021թ.



կում չի րա կանց վեց, ո րի պատ ճա ռով ՀՀ բնակ -
չու թյան միայն քիչ հատ ված տե ղե կաց վեց բջջա -
յին հա վել վա ծի մա սին:

Հան րու թյա նը տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ -
րե լու պար տա վոր վա ծու թյան մեջ նե րառ վում է
նաև ին տեր նե տա յին կայ քե րի մեջ հա մա պա -
տաս խան ա ռող ջա պա հա կան տե ղե կատ վու թյան
տե ղադ րու մը, ին չը խնդրա հա րույց է ՀՀ ա ռող -
ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան պաշ տո նա կան
վեբ-կայ քի՝ www.moh.am պա րա գա յում: Նախ,
կայ քում բա վա կա նին դժվար է տե ղե կատ վու -
թյուն փնտրել, մաս նա վո րա պես դա վե րա բե -
րում է «Ի րա վա կան ակ տեր» բաժ նում ա ռող ջա -
պա հա կան ո լոր տին որևէ ի րա վա կան ակտ
փնտրե լուն և գտ նե լուն, ին չը ևս խո չըն դո տում է
ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տին վե րա բե րող տե -
ղե կատ վու թյուն ստա նա լու մար դու ի րա վուն քին:

Ինչ պես նշվեց վերևում բժշկա կան ծա ռա -
յու թյուն նե րի տնտե սա կան մատ չե լիու թյունն ա -
պա հո վող ա ռանց քա յին ի րա վա կան ակ տե րից է
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 04.03.2004թ.-ի «Պե տու -
թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված անվ ճար և ար -
տոն յալ բժշկա կան օգ նու թյան և ս պա սարկ ման
մա սին» թիվ 318-Ն ո րո շու մը, ո րի բո վան դա կու -
թյու նը, սա կայն, բարդ է շա րադր ված և դժ վա -
րաց նում է ի րա վա կան ակ տի մեկ նա բա նու մը
թե՛ ի րա վա կի րառ մար մին նե րի, թե՛ պա ցիենտ -
նե րի կող մից, ինչն էլ ա ռա ջաց նում է բժշկա կան
ծա ռա յու թյուն նե րի տնտե սա կան մատ չե լիու թյան
խնդիր: Ուս տի, ինչ պես նշվեց վերևում, անհ րա -
ժեշտ է ոչ միայն օ րեն քով սահ մա նել անվ ճար
հիմ նա կան բժշկա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ցան -
կը և տ րա մադր ման կար գը, այլ նաև օ րեն քի բո -
վան դա կու թյու նը շա րադ րել այն պես, որ ի րա -
վա կի րառ պրակ տի կա յում խո չըն դոտ ներ չա ռա -
ջա նան: 

Ի րա զեկ վա ծու թյան ցածր մա կար դա կը առ -
կա է ոչ միայն բնակ չու թյան, այլ նաև բու ժաշ -
խա տող նե րի շրջա նում: Այս պես, «Բ նակ չու թյան
բժշկա կան օգ նու թյան և ս պա սարկ ման մա սին»
ՀՀ օ րեն քի մի շարք դրույթ նե րով նա խա տես -
ված է պա ցիեն տի ի րա վուն քը (և հա մա պա տաս -
խա նաար նաև բու ժաշ խա տո ղի պար տա կա նու -
թյու նը) ստա նա լու ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու -
թյուն բժշկա կան օգ նու թյան և ս պա սարկ ման

ծա վալ նե րի, դրանց հա մար սահ ման ված վճար -
նե րի չա փի, վճար ման կար գի վե րա բեր յալ: Բա -
ցի այդ, բժշկա կան կազ մա կեր պու թյան կող մից
պե տու թյան կող մից անվ ճար և ար տոն յալ պայ -
ման նե րով բժշկա կան օգ նու թյուն ստա ցող պա -
ցիենտ նե րին տրա մադր վում է ի րա զեկ ման թեր -
թիկ, ո րը ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու թյուն պետք
է պա րու նա կի պե տու թյան կող մից անվ ճար կամ
հա մավ ճա րի սկզբուն քով տրա մադր վող բժշկա -
կան օգ նու թյան և ս պա սարկ ման հետ կար գա -
վո րում նե րի և պա ցիեն տի ի րա վունք նե րի մա -
սին: Ի րա զեկ ման թեր թի կի ձևը սահ ման ված է
ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2003 թ.-ի
դեկ տեմ բե րի 18-ի թիվ 3274-Ա հրա մա նով, նշվում
է, որ բժշկա կան կազ մա կեր պու թյու նը պար տա -
վոր վում է տե ղե կաց նել պե տու թյան կող մից անվ -
ճար կամ ար տոն յալ պայ ման նե րով բժշկա կան
օգ նու թյուն և ս պա սար կում ստա ցող պա ցիեն -
տին բժշկա կան օգ նու թյան տրա մադր ման ծա -
վալ նե րի, հնա րա վո րու թյուն նե րի, մե խա նիզմ նե -
րի մա սին: Սա կայն ինչ պես տես նում ենք, Մար -
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի 2020-2021թթ
տա րե կան զե կույց նե րից, բժշկա կան կազ մա -
կեր պու թյուն նե րը ոչ միայն տեղ յակ չեն պա հում,
այլ նաև օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րից տե -
ղե կաց ված չլի նե լու պատ ճա ռով նույ նիսկ խախ -
տում են մար դու ի րա վունք նե րը բժշկա կան օգ -
նու թյուն ստա նա լիս: Ուս տի անհ րա ժեշտ է մշա -
կել այն պի սի հա մա կարգ, ո րով բու ժաշ խա տող -
նե րը մշտա պես տե ղե կաց ված լի նեն ի րենց պար -
տա կա նու թյուն նե րից, ինչ պես նաև օ րենսդ րա -
կան կար գա վո րում նե րից մար դու ի րա վունք նե -
րը չխախ տե լու նպա տա կով: Բա ցի այդ, հարկ է
նշել, որ ի րա զեկ ման թեր թի կը, ո րը տրա մադր -
վում է պա ցի նետ նե րին զուրկ է պետ պատ վե րի
շրջա նակ նե րում պա ցիեն տի ի րա վունք նե րի մա -
սին հա մա պար փակ տե ղե կատ վու թյու նից, ին չը
ևս պատ շաճ բու ժօգ նու թյան տրա մադր ման ե -
րաշ խիք նե րից ամ րագր ման տե սանկ յու նից
կարևոր է: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րո շա րադր յա լը՝ կա րող
ենք փաս տել, որ ա ռող ջու թյան պահ պան ման ի -
րա վուն քի ի րաց ման գոր ծում պե տու թյան պա -
տաս խա նատ վու թյու նը ամ բող ջու թյամբ դրսևո -
րում չի ստա նում: 
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Введение
Республика Армения в разное время за-

ключила 44 соглашения о защите иностранных
инвестиций. На сегодня в Республике Армения
насчитывается 15 действующих соглашений со
странами ЕС (после прекращения соглашения
с Италией в 2018 г.). Все эти соглашения были
заключены в период с 1990 г. по 2006 г.,
причем первое такое соглашение было заключе-
но с Испанией в 1990 г., то есть еще до распада
СССР. Помимо этого, сегодня существует Все-
объемлющее Соглашение о партнерстве (СЕРА)
между ЕС и Республикой Армения, подписанное
в 2017 г. и вступившее в силу с 1 марта 2021 г1.
При этом в окончательном тексте этого Согла-
шения глава «Инвестиции» оказалась состоящей
из одной статьи 203, согласно которой стороны
договорились провести через три года после
вступления Соглашения в силу исследование
состояния защиты инвестиций и на этой основе
рассмотреть возможность проведения перего-
воров о дополнении Соглашения положениями
о защите инвестиций.

Как известно из права международных до-
говоров, стабильность двусторонних договорных
отношений зависит от отношения к таким дого-
ворам со стороны обоих его участников. К пре-
кращению (в том числе и досрочному) или не-
обходимости изменения таких договоров может
привести множество различных факторов, таких
как смена внешнеполитических или внутриполи-
тических приоритетов хотя бы одного из его
участников, а также, например, решение высшего
суда государства-участника о противоречии этого
договора нормам национальной конституции и

следовательно, об отказе в его применении в на-
циональном правопорядке. Сюда же можно отнести
и решения судов региональных интеграционных
объединений (например, Суда ЕС или Суда ЕАЭС)
о противоречии договоров, заключенных тем или
иным государством-членом данного объединения,
его учредительным документам.

При анализе очень сложного и комплексного
вопроса об инвестиционных соглашениях стран-
членов ЕС с третьими государствами, куда входит
и Республика Армения, нужно принимать во
внимание сразу несколько ключевых факторов.
Во-первых, это происходящие изменения в рас-
пределении соответствующей компетенции между
самим ЕС и его государствами-членами. Во-вто-
рых, произошедшее за последнее десятилетие
изменение на резко отрицательное отношение
большинства государств-членов ЕС и самого ЕС
к арбитражному рассмотрению инвестиционных
споров. В-третьих, активная роль Суда ЕС, ко-
торый самостоятельно определяет условия при-
менения того или иного международного согла-
шения в правопорядке ЕС исходя из собственных
критериев, а также порядок участия стран-
членов ЕС и ЕС в целом в международных судах
или трибуналах. Именно в таком порядке будут
рассмотрены в данной статье вопросы дей-
ствующих двусторонних инвестиционных согла-
шений, заключенных Республикой Армения со
странами Европейского Союза.

1. Изменения в распределении соответ-
ствующей компетенции между ЕС и его го-
сударствами-членами

В соответствии со ст. 207 Договора о
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1 Comprehensive and enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy
Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part // OJ L 23,
26.1.2018, p. 4 466.

ЭРНА АЙРИЯН
Председатель суда евразийского экономического Союза
____________________________________________________________________________________________________________

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ АРМЕНИИ СО СТРАНАМИ ЕС
О ЗАЩИТЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СВЕТЕ РЕШЕНИЯ

СУДА ЕС ПО ДЕЛУ ACHMEA



функционировании ЕС регулирование прямых
иностранных инвестиций было включено в об-
щую торговую политику ЕС, которая, в свою
очередь, входит в перечень вопросов, входящих
в исключительную компетенцию Союза (ст. 3(1)
ДФЕС). Именно поэтому после 2009 г. речь
идет о постепенной замене действующих дву-
сторонних соглашений о защите иностранных
инвестиций, заключенных государствами-чле-
нами ЕС с третьими странами, на соглашения о
торговле и партнерстве, заключаемые от имени
ЕС, где вопросам защиты инвесторов посвя-
щалась бы специальная глава. Напряженные
дискуссии вызвал вопрос о судьбе более чем
1300 двусторонних договоров о защите ино-
странных инвестиций, заключенных государст-
вами-членами ЕС до вступления Лиссабонского
договора в силу. В то время как Комиссия и Ев-
ропарламент настаивали на том, чтобы такие
договоры были прекращены как можно быстрее
для того, чтобы не мешать разработке согла-
шений от имени ЕС, государства-члены ЕС
резко возражали против такого подхода и на-
стаивали, чтобы передача полномочий на уро-
вень ЕС касалась только соглашений, заклю-
чаемых уже после вступления Лиссабонского
договора в силу, но не уже существующих дву-
сторонних соглашений. После двух лет перего-
воров было найдено «прагматичное» компро-
миссное решение, исходя из объективной не-
возможности для ЕС быстро заменить такие
соглашения2. Принятый 2012 г. специальный
Регламент ЕС исходит из того, что все ранее за-
ключенные государствами двусторонние дого-
воры о защите иностранных инвестиций про-
должают действовать, но государства-члены
ЕС должны уведомить Комиссию о всех таких
соглашениях, которые они хотели бы сохранить.
Кроме того, государства-члены ЕС теперь обя-
заны согласовывать с Европейской Комиссией
все свои действия в рамках этих договоров,

включая участие в инвестиционных спорах, а
также получать разрешение Комиссии на про-
дление или изменение этих соглашений3. В
обмен на это Комиссия получала согласие госу-
дарств-членов ЕС на автоматическое прекра-
щение таких договоров, заключенных ими с
каким-либо третьим государством в случае
вступления в силу Соглашения ЕС с этим госу-
дарством, которое содержало бы положение о
защите инвестиций.

Оживленно обсуждавшийся вопрос участия
государств-членов ЕС в инвестиционных со-
глашениях нового образца, заключаемых от
имени ЕС, длительное время оставался непро-
ясненным. Комиссия ЕС настаивала на том, что
стороной таких соглашений должен выступать
исключительно Союз.

В свою очередь, государства-члены ЕС на-
стаивали также на своем участии в них, что
означало па практике ратификацию таких со-
глашений не только Европарламентом, но и 38
национальными и региональными парламентами
государств-членов ЕС4. Этот вопрос был решен
Судом ЕС в Заключении № 2/15 от 16 мая 2017
г., вынесенном по поводу Соглашения между
ЕС и Сингапуром. Согласно мнению Суда ЕС,
такое соглашение не может быть заключено
только от имени Европейского Союза, так как
оно касается также вопросов, которые относятся
к совместной компетенции ЕС и государств-
членов (например, портфельные инвестиции
(инвестиции в ценные бумаги) как было особо
отмечено Судом, порядок рассмотрения инве-
стиционных споров, которые выводятся из-
под юрисдикции национальных судов и поэтому
не может быть создан без согласия государств-
членов ЕС5).

Применительно к Соглашению между ЕС и
Арменией Заключение Суда ЕС № 2/15 оказывает
самое непосредственное влияние на понимание
трех вопросов. Во-первых, это объясняет, почему

66

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

3
1

  2
0

2
2
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// Santa Clara Journal of International Law. 2014. Vol.12. No. 1. P. 120.

3 Regulation 1219/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 establishing transitional
arrangements for bilateral investment agreements between Member States and third countries // (2012) O.TL351/40

4 Klemann D., Kiibck G. The Signing, Provisional Application, and Conclusion of Trade and Investment Agreements in the
EU: The Case of CETA and Opinion 2/15 // Legal Issues of Economic Integration. 2018. Vol. 45. No. 1. P. 14
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со стороны ЕС участниками этого Соглашения
являются также все государства-члены ЕС. Во-
вторых, становится объяснимой причина вре-
менного применения по инициативе ЕС ряда
ключевых положений этого Соглашения с 1
июня 2018 г. и до 1 марта 2021 г. (дата вступле-
ния Соглашения в силу)6. Это было сделано
для того, чтобы запустить действие ряда поло-
жений Соглашения почти сразу после его под-
писания и не дожидаясь окончания длительной
процедуры ратификации и национальными и
региональными парламентами стран-членов ЕС
(это заняло почти 3 года), но только по вопросам,
относящимся к исключительной компетенции
ЕС. В-третьих, в отсутствии в тексте Соглашения
СЕРА главы о защите иностранных инвестиций
нет ничего необычного. Именно в таком виде
были подписаны соглашения ЕС с Японией,
Австралией и Новой Зеландией. В-четвертых,
такой подход Суда ЕС в отношении компетенции
Европейского Союза в отношении иностранных
инвестиций говорит о том, что даже если спустя
3 года после вступления этого Соглашения в
силу стороны согласуют порядок рассмотрения
инвестиционных споров, такое дополнение этого
Соглашения также потребует ратификации всеми
парламентами стран-членов ЕС, но уже без вся-
кого временного применения этих положений.
Иными словам, по видимому механизм разре-
шения инвестиционных споров в этом Согла-
шении может в лучшем случае появиться ближе
к концу этого десятилетия.

2. Отрицательное отношение в ЕС к
арбитражному рассмотрению инвестицион -
ных споров.

На сегодня Европейский Союз и
большинство его стран-членов являются

решительными противниками арбитражного
рассмотрения инвестиционных споров и
выступают за его замену на постоянно
действующий международный инвестиционный
суд. Не вдаваясь в детали формирования столь
отрицательного отношения ЕС (это заслуживает
отдельного исследования), достаточно лишь
указать на то, что это произошло после того,
как страны ЕС неожиданно для них обнаружили
себя среди ответчиков по искам инвесторов,
хотя первоначально инвестиционный арбитраж
создавался как средство выведения
инвестиционных споров из-под юрисдикции
национальных судов именно развивающихся
стран-импортеров капитала. Сейчас
инвестиционный арбитраж воспринимается
правительствами, доктриной и общественным
мнением в ЕС как нелегитимный, пристрастный
и непрозрачный7, и даже как «фронтальное
наступление на демократию», так как он
подменяет собой контроль национальных судов
за принимаемыми парламентами законами8.
Идея о реформе инвестиционного арбитража и
об особой миссии ЕС как самого крупного в
мире импортера и одновременно экспортера
капитала впервые была официально высказана
Европейской Комиссией в 2015 г.9 и с тех пор
последовательно реализуется в соглашениях,
заключаемых от имени ЕС в части рассмотрения
инвестиционных споров.

Предлагаемый ЕС механизм принципиально
отличается от существующего арбитражного
порядка разрешения инвестиционных споров
за счет отказа от тех черт, которые были
заимствованы из международного коммерческого
арбитража, а именно, участие сторон в
назначении арбитров и выплате гонораров
арбитрам, окончательность и финальность
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6 Council Decision (EU) 2018/104 of 20 November 2017 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application
of the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic
Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part // O.T L 23,
26.1.2018, p. 1-3.

7 Zarate J. Legitimacy Concerns of the Proposed Multilateral Investment Court: Is Democracy Possible? // Boston College
Law Review. 2018. Vol. 59. No. 8. P.2767.

8 Marceddu M., Ortolani P. What Is Wrong with Investment Arbitration? Evidence from a Set of Behavioural Experiments //
The European Journal of International Law. 2020. Vol. 31. No. 2. P. 406.

9 Commission Concept paper “Investment in TTIP and beyond - the path for reform. Enhancing the right to regulate and
moving from current ad hoc arbitration towards an Investment Court”, доступно на
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153408.PDF



решений, конфиденциальность слушаний и
арбитражных решений. Эти характеристики
международного коммерческого арбитража
считаются оправданными и эффективными для
споров между частными лицами, но оказались
неприемлемым при рассмотрении споров с
участием государств в качестве ответчика в
инвестиционном арбитраже, где инвесторы все
чаще оспаривали нормативные акты, принятие
парламентами в общественных интересах.
Именно поэтому в рамках предложенной ЕС
модели инвесторы не имеют нрава участвовать
в назначении судей (проект ЕС подчеркнуто
использует слово «судьи», а не «арбитры»),
которые назначаются на длительный срок ЕС и
государством-участником этого соглашения, и
они же выплачивают судьям вознаграждение.
Это должно снять проблему возможной
предвзятости и пристрастности судей. Наличие
апелляционной инстанции призвано, с одной
стороны, минимизировать риск возможных
ошибок при рассмотрении споров, а с другой,
способствовать созданию устойчивой, целостной
и предсказуемой практики толкования и
применения норм инвестиционных соглашений
(отсутствие такой практики и непоследова -
тельные и противоречивые решения являются
одним из основных упреков в адрес
инвестиционного арбитража). Требование к
назначаемым судьям о необходимости прекратить
после назначения любую иную деятельность,
связанную с инвестиционными спорами по
любым иным инвестиционным соглашениям,
призвано минимизировать любой конфликт
интересов и пристрастность судей.

В 2017 г. предложения Комиссии ЕС о
реформе инвестиционного арбитража были
скорректированы вследствие осознания
практических сложностей с созданием отдельного
механизма для каждого соглашения10, а также

желания включить в процесс реформ
существующие двусторонние соглашения
государств-членов ЕС с третьими странами.
Вместо создания инвестиционных судов в рамках
отдельных соглашений, ЕС перешел к политике
переговоров на всех уровнях о создании единого
постоянно действующего международного
инвестиционного суда.

Использованный Судом ЕС в решении по
делу Achmea аргумент о том, что
инвестиционный арбитраж не является частью
судебной системы ЕС11, вызвал опасения, что
Суд ЕС в принципе является противником
особого порядка рассмотрения инвестиционным
споров в международных соглашениях с участием
ЕС и негативно отнесется к планам Комиссии
по реформе инвестиционного арбитража.
Определенная ясность в этом вопросе наступила
в 2019 г. после Заключения Суда ЕС № 1/17, в
котором Суд признал соответствующим праву
ЕС новый порядок рассмотрения инвести цион -
ных споров, уже включенный в доработанный
соответствующим образом текст Соглашения
СЕТА между ЕС и Канадой12. Таким образом,
Суд ЕС поддержал планы Комиссии о переходе
к постоянно действующему инвестиционному
суду, но при выполнении ряда условий. Во-
первых, создание такого суда не должно
ущемлять автономный характер права ЕС, чего
можно достичь, если создаваемый на основе
международного договора инвести ционный суд
будет заниматься исключительно толкованием
положений только этого договора, а не права
ЕС. Во-вторых, решения такого суда не должны
приводить к понижению существую щего в ЕС
уровня правовой защиты за счет обязывания
Европейского Союза изменять или отменять
собственные правовые акты13. В-третьих, такой
суд должен соответствовать статье 47 Хартии
основных прав ЕС в части независимости и
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Международное правосудие. 2018. Т. 28. № 4. С. 7

11 CJEU, С-284/16, Slovak Republic v. Achmea BV, [2018] ECR 158. О фактических обстоятельствах дела Achmea и
аргументах Суда ЕС см.: Исполинов А. С. Принципы автономности и приоритета права ЕС как оружие Суда
Европейского союза в конфликте с инвестиционными арбитражами. Часть 1. Дело Achmea // Российский юридический
журнал. 2021 .№ 2. С. 56-77.

12 CJEU, Opinion 1/17 Accord ECG UE-Canada Official Journal, 2017/C 369/02.
13 Ibid. Para. 150.
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доступности, что означает именно постоянно
действующий суд с обязательным наличием
апелляционной инстанции, в котором судьи
назначаются на длительный срок и имеют
процессуальные гарантии их, беспристрастности
и независимости. Суд ЕС предполагает, что
Европейский Союз должен в ходе переговоров
с третьими странами о создании такого суда
обеспечить выполнение этих требований, в
противном случае Суд ЕС признает соответ -
ствующий договор противоречащим праву ЕС.
Т. е. именно эти условия вероятно будут пред -
ло жены Армении в случае проведения
переговоров о том, чтобы дополнить Соглашения
2018 г. с ЕС положениями о защите инвестиций
и об особом порядке рассмотрения инвести -
цион ных споров. Необходимо отметить, что
жесткость условий, выдвинутых Судом ЕС для
соглашений такого рода, говорит о том, что эта
позиция не предполагает каких-либо компро -
миссов и основана на подходе «все или ничего».

3. Суд ЕС и существующие двусторонние
соглашения стран-членов ЕС с Армении.

Крайне сложной и неопределенной остается
ситуация с существующими пятнадцатью
двусторонними инвестиционными соглашениями,
заключенными в разное время государствами-
членами ЕС с РА (эти соглашения входят в
1360 двусторонних соглашений, в отношении
которых страны члены ЕС направили
уведомление в Комиссию о своем желании их
сохранить). Все эти соглашения предусматривают
примерно одинаковый (за исключением
некоторых деталей) арбитражный порядок
разрешения инвестиционных споров, который,
как было показано выше, вызывает сейчас
крайне негативную реакцию государств-членов
ЕС и самого Суда ЕС. Кроме этого, все эти
соглашения содержат также так называемую
«закатную оговорку» (sunset clause), согласно
которой в случае прекращения соглашения все
его положения сохраняют силу в течение
длительного времени (как правило, от 5 до 15

лет) в отношении капиталовложений, осущест -
вленных до его даты прекращения. Это означает,
что несмотря на прекращение действия
двустороннего соглашения между РА и Италией
в 2018 г., его положения будут применяться в
течение установленного этим соглашением срока
5 лет, то есть вплоть до 13 января 2023 г. в
отношении инвестиций, сделанных до даты
расторжения - 13 января 2018 г.

С учетом отмеченной выше передачи в
2009 г. на уровень ЕС полномочий по регули-
рованию прямых иностранных инвестиций на
уровень ЕС, в отношении таких инвестиционных
соглашений стран членов ЕС с РА (все они за-
ключены до 2009г возможно несколько вари-
антов развития событий. Во-первых, такие со-
глашения могут быть автоматически прекращены
в случае внесения дополнений о защите ино-
странных инвесторов в уже заключенное между
ЕС и РА Соглашение СЕРА. Именно это про-
изошло с 57 двусторонними инвестиционными
соглашениям стран-членов ЕС, заключенных с
Канадой, Вьетнамом, Мексикой и Сингапуром,
с которыми ЕС уже имеет соглашения с главой
о защите инвестиций.

Во-вторых, государства-члены ЕС вправе
на основании приведенного выше Регламента
2012 г. продлевать такие соглашения с РА, из-
менять их и даже заключать новые (такая воз-
можность допускается этим Регламентом, но
опять-таки с разрешения Комиссии. Прошедшие
10 лет со дня принятия этого Регламента пока-
зали, что процесс замещения существующих
двусторонних инвестиционных соглашений
стран-членов ЕС новыми соглашениями от
имени ЕС оказался гораздо более длительным,
чем предполагался вначале.

Но данным Комиссии, в период с 2011 по
2019 гг. Комиссия выдала 164 разрешения раз-
ным государствам-членам ЕС на проведение
переговоров с третьими странами о заключении
с ними новых двусторонних инвестиционных
соглашений14. При этом нельзя исключать, что
в скором времени Комиссия будет рассматривать
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14 Report from the Commission to the European parliament and the Council on the application of Regulation (EU) No
1219/2012 establishing transitional arrangements for bilateral investment agreements between Member States and third
countries Brussels, 6.4.2020 COM(2020) 134 final, p. 3.



такое согласие при условии включения в дву-
стороннее соглашение положений о замене ар-
битражного рассмотрения инвестиционных спо-
ров в качестве обязанности инвесторов пере-
давать такие споры в международный инве-
стиционный суд после его создания.

В-третьих, в судьбу таких соглашений стран-
членов ЕС с РА может вмешаться Суд ЕС в том
случае, если он найдет несоответствие их поло-
жений праву ЕС. Согласно мнению большинства
представителей доктрины в этом случае к таким
соглашениям будет применяться правовой ре-
жим, предусмотренный ст. 351 ДФЕС15. Эта
статья разрешает государствам-членам ЕС не
применять нормы права ЕС, если они противо-
речат международным договорам, заключенным
этим государством до его вступления в ЕС. Од-
нако Суд ЕС по-своему толкует положения этой
статьи. По мнению Суда ЕС, эти договоры
могут продолжать свое действие, но только в
части, не противоречащей праву ЕС, в противном
случае государство-член ЕС должно предпринять
все возможные меры но внесению соответ-
ствующих изменений в эти договоры. В случае,
если из-за позиции государства-контрагента,
такие изменения внести на удается, то госу-
дарство-член ЕС обязано денонсировать (пре-
кратить) этот договор16. Даже в случае растор-
жения таких инвестиционных соглашений они
продолжат применяться в силу наличия в них
уже упомянутых закатных оговорок, что ослож-
няет решимость Суда ЕС устранить противоречие
таких соглашений нраву ЕС.

В этом случае у Суд ЕС есть еще один ва-
риант действий, уже опробованный им в не-
давнем решении по делу Konstroy, которое ка-
салось Договора к Энергетической Хартии, в
котором участвуют не только сам ЕС и страны-
члены ЕС, но и значительное количество третьих
стран17. В этом решении Суд ЕС не только при-
знал противоречащей праву ЕС оговорку о рас-
смотрении инвестиционных споров в арбитраже,

но и запретил ее применение в отношении спо-
ров, где ответчиками выступают страны-члены
ЕС или Союз в целом. Иными словами, проти-
воречие праву ЕС устранялось не через рас-
торжение договора, а через запрет на его при-
менение в определенных ситуациях. Представ-
ляется, что нельзя полностью исключать сце-
нарий, при котором такой же подход будет при-
менен Судом ЕС к существующим двусторонним
инвестиционным соглашениям стран-членов ЕС
с третьими странами, включая РА, в части по-
ложений об арбитражном рассмотрении споров
по искам инвесторов из третьих стран к госу-
дарствам-членам ЕС18. В этом случае инвесторам
из этих стран будут доступны для защиты своих
прав только либо суды ЕС, либо национальные
суды стран-членов Союза.

Заключение
15 двусторонних соглашений о защите

иностранных инвестиций, заключенных в 1990-
2000 гг. РА со странами ЕС, резко выделяются
на фоне остальных 24 таких же соглашений РА
с другими странами. Стабильность и
исполнимость соглашений со странами ЕС
напрямую зависит от тех процессов, которые
идут сейчас в Европейском Союзе в отношении
иностранных инвестиций и механизмов их
защиты. К таким процессам относятся передача
соответствующих полномочий от государств-
членов на уровень ЕС, резко негативное
восприятие инвестиционного арбитража как
легитимного механизма разрешения
инвестиционных споров, а также активная роль
Суда ЕС по оценке положений инвестиционных
соглашений с участием стран-членов ЕС. 

В том, что касается передачи полномочий,
то более чем понятно в перспективе все
двусторонние соглашения между РЛ и странами
ЕС о защите иностранных инвестиций будут
заменены положениями специальной главы о
защите инвестиций, которая должна будет
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15 Eilmansberger T. Bilateral Investment Treaties and EU Law // Common Market Law Review. 2009. Vol. 46. No. 2. P. 397.
16 Case C-84/98 Commission v. Portugal [2000], ECR 1-5215. Para. 53.
17 CJEU, С-741/19, Republique de Moldavie v Societe Komstroy, venant aux droits de la societe Energoalians, Judgment of the

Court (Grand Chamber) of 2 September 2021.
18 Damjanovic L, de Sadeleer N. I Would Rather Be a Respondent State Before a Domestic Court in the EU than Before an

International Investment Tribunal // European Papers - A Journal on Law and Integration. 2019. Vol. 4. No. 1. P. 51-52.
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появиться после 2024 г. в Соглашении между
ЕС и РА (СЕРА). В этом случае все 15 соглашений
РА со странами ЕС будут автоматически
прекращены вместе с прекращением действия
«закатной» оговорки в этих соглашениях.

Резкое неприятие в Европе арбитражных
механизмов разрешения инвестиционных споров
привело к разработке Европейской Комиссией
концепции его реформирования, под которой
понимается постепенная его замена постоянным
международным инвестиционным судом во всех
новых и уже действующих соглашениях как
самого ЕС, так и его стран-членов. Причем
возможности добиться уступок со стороны ЕС
в этом вопросе практически исключены в силу

условий, сформулированных Судом ЕС в
Заключении № 1/17, то есть во всех случаях
будет реализовываться подход «все или ничего».

Принимая во внимание длительность
процесса замены существующих двусторонних
соглашений стран-членов ЕС с третьими
странами (включая РА) о защите инвестиций
новыми соглашениями Европейского Союза с
уже новым механизмом разрешения
инвестиционных споров, нельзя исключать того,
что арбитражные положения существующих
двусторонних соглашений стран-членов ЕС будут
признаны Судом ЕС неприменимыми в
инвестиционных спорах, где ответчиками будут
выступать государства-члены ЕС.
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Ար դի աշ խար հում գի տու թյուն ու տեխ նի -
կան զար գա նում են ա նա սե լի մեծ ա րա գու թյամբ:
Տեխ նո լո գիա նե րը 21-րդ դա րում ի րենց ազ դե -
ցու թյուն են թող նում կյան քի գրե թե բո լոր ո -
լորտ նե րի վրա՝ ա ռօր յա կյան քից մինչև ռազ -
մարդ յու նա բե րու թյուն և ա ռող ջա պա հու թյուն:
Նման ազ դե ցու թյան պայ ման նե րում հա սա րա -
կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը են թարկ վում են
դի նա միկ փո փո խու թյան, և ի րա վուն քի՝ որ պես
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա -
վոր չի հա մար ա ռա ջա նում է խնդիր՝ կար գա վո -
րե լու մեծ թա փով զար գա ցող հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն նե րը: Սա կայն ներ կա յումս լուրջ
խնդիր է ի րա վա կան կար գա վո րում նե րի գրե թե
ամ բող ջո վին բա ցա կա յու թյու նը տեխ նոո լոր տում,
ա ռա վե լա պես՝ ար հես տա կան բա նա կա նու թյան
հետ կապ ված հար ցե րում: Չ նա յած ո րոշ երկր -
նե րի փոր ձե րին՝ ներ պե տա կան մա կար դա կով
կար գա վո րե լու խնդի րը՝ այն պա հան ջում է հա -
մա պար փակ կար գա վո րում։ Խնդ րի բար դու թյու -
նը և ար դիա կա նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է
նրա նով, որ նախ կի նում գոր ծող մե թո դը, այն է՝
հա րա բե րու թյուն նե րի ա մեն մի նոր փո փո խու -
թյան դեպ քում հար ցը լու ծել օ րենսդ րի կող մից
նոր կար գա վո րում սահ մա նե լով, տվյալ դեպ -
քում գրե թե չի գոր ծում, քա նի որ նույ նիսկ ա մե -
նաօ պե րա տիվ օ րենս դի րը ի վի ճա կի չէ նման
ա րա գու թյան պայ ման նե րում նոր կար գա վո րում -
ներ սահ մա նե լու: Իսկ ի՞նչ ա րա գու թյան մա սին է
խոս քը: Ա ռա ջըն թա ցի հետ մեկ տեղ նաև մե ծա -
նում է հենց ա ռա ջըն թա ցի ա րա գու թյու նը: Ռեյ
Կուրզ վեյ լը դեռևս 2001 թվա կա նին ա սել էր, որ
21-րդ դա րում մենք տես նե լու ենք ոչ թե 100, այլ
քսան հա զար տար վա ա ռա ջըն թաց1: Այ սօր ար -
հես տա կան բա նա կա նու թյու նը զար գա նում է մեծ
թա փով: Հայտ նի ըն կե րու թյուն նե րը, ինչ պի սիք

են «Google»-ը, «Facebook»-ը, «Apple»-ը, «Mi-
crosoft»-ը մեծ ներդ րում ներ են ի րա կա նաց նում
ար հես տա կան բա նա կա նու թյան ո լոր տում: «Face-
book»-ը 2019թ.-ին 7.5 մլն դո լար է ներդ րել Մյուն -
խե նում գտնվող Ար հես տա կան բա նա կա նու թյան
է թի կա ինս տի տու տում, «Google»-ը 2014թ.-ին
400 մլն դո լա րով գնել է նոր ստեղծ վե լիք ար -
հես տա կան բա նա կա նու թյան ծրա գիր2: Ար դեն
կան դրանց արդ յունք նե րը՝ ինք նա կա ռա վար -
վող մե քե նա ներ, վի րա հա տու թյան ժա մա նակ
օգ տա գործ վող ռո բոտ ներ, բարդ հաշ վա պա հա -
կան հաշ վառ ման և անվ տան գու թյան հա մա -
կար գեր, ինչ պես նաև հա մա կար գեր, ո րոնք կա -
րո ղա նում են ստու գել ի րա վա կան փաս տաթղ -
թեր: Ար հես տա կան բա նա կա նու թյան զար գաց -
ման և կա ռա վար ման շուրջ ծա վալ վող քննար -
կում նե րի ֆո նին շատ քիչ ու շադ րու թյան է ար -
ժա նա նում կամ ընդ հան րա պես ու շադ րու թյուն
չի դարձ վում այն հար ցին, թե արդ յոք առ կա ի -
րա վա կան կար գա վո րում նե րը, ո րոնք նա խա -
տես ված են մարդ կանց վար քա գի ծը կար գա վո -
րե լու հա մար, կկա րո ղա նա՞ն կար գա վո րել ար -
հես տա կան բա նա կա նու թյան կի րառ ման ըն -
թաց քում ա ռա ջա ցող հա րա բե րու թյուն նե րը:

Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու -
նը հա մա կող մա նի ա պա հո վե լու հրա մա յա կա -
նից հետևում է, որ տեխ նո լո գիա կան դա րում
ար հես տա կան բա նա կա նու թյան, տե ղե կատ վա -
կան տեխ նո լո գիա նե րի և դրանք ստեղ ծող նե րի
ու օգ տա գոր ծող նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը չի կա -
րե լի թող նել ա ռանց հսկո ղու թյան և պա տաս -
խա նատ վու թյան: Պե տու թյուն նե րը, ո րոնք մար -
դու ի րա վունք նե րի պահ պա նու թյունն ու պաշտ -
պա նու թյու նը հա մա րում են ի րենց ա ռաջ նա յին
նպա տակ նե րից մե կը, այս պայ ման նե րում պար -
տա վոր են ա պա հո վել հա մա կար գա յին և արդ -
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յու նա վետ մե խա նիզմ ներ, ո րոնց մի ջո ցով հնա -
րա վոր կլի նի նա խա կան խել, կան խել զար գա -
ցող տեխ նո լո գիա նե րի կող մից մար դու ի րա -
վունք նե րի խախ տում նե րը և խախ տում նե րի
դեպ քում պա տաս խա նատ վու թյան արդ յու նա -
վետ մե խա նիզմ ներ գոր ծար կել: Այս ո լոր տը ի -
րա վա կան կար գա վոր ման են թար կե լիս պե տա -
կան իշ խա նու թյան կող մից շատ կարևոր է պահ -
պա նել հա վա սակշ ռու թյու նը ի նո վա ցիոն տեխ -
նո լո գիա նե րի զար գաց ման և մար դու ի րա վունք -
նե րի պահ պան ման միջև, քան զի շատ խիստ
պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րը կա րող են
խո չըն դո տել տեխ նո լո գիա կան զար գա ցու մը:

Ի վեր ջո, ի՞նչ է ար հես տա կան բա նա կա նու -
թյու նը: Ար հես տա կան ին տե լեկ տը հա վա քա -
կան եզ րույթ է, որն ու նի մի շարք են թաո լորտ -
ներ՝ մե քե նա յա կան ու սու ցում (machine learning),
բնա կան լեզ վի մշա կում (natural language pro-
cessing), ռո բո տա շի նու թյուն (robotics), նյար դա -
յին ցան ցեր (neural networks), խոր ու սու ցում
(deap learining) և այլն3։ Ար հես տա կան բա նա -
կա նու թյան բնո րո շում նե րից մե կի հա մա ձայն
ար հես տա կան բա նա կա նու թյու նը տեխ նո լո գիա
է, ո րը օգ տա գործ վում է ավ տո մա տաց նե լու հա -
մար այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք սո վո րա -
բար պա հան ջում են մարդ կա յին բա նա կա նու -
թյուն։ Ար հես տա կան ին տե լեկ տը (այ սու հետ՝
ԱԻ) հա մար վում է նաև տեխ նո լո գիա կան տենդ -
նեց, ա նա լի տիկ գոր ծիք նե րի կա տե գո րիա, ա -
նո րոշ կոն ցեպտ ա ռանց հստակ բա ցատ րու -
թյան: Ար հես տա կան բա նա կա նու թյու նը կա րող
է լի նել ռո բոտ, թեր մոս տատ, մե քե նա յա կան ու -
սուց ման ալ գո րիթմ4: ԱԻ-ն տար բեր վում է հա -
մա կարգ չա յին ալ գո րիթմ նե րից նրա նով, որ այն
կա րող է կա տա րե լա գործ վել ինք նու րույն ձեռք
բե րած փոր ձի հի ման վրա: Այս յու րա հա տուկ
ֆունկ ցիան հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ԱԻ-ին

ի րար նման ի րա վի ճակ նե րում գոր ծել տար բեր
կերպ՝ կախ ված նախ կի նում կա տա րած գոր ծո -
ղու թյուն նե րից: Այս պատ ճա ռով էլ շատ դեպ քե -
րում ար հես տա կան բա նա կա նու թյան արդ յու -
նա վե տու թյու նը և պո տեն ցիա լը պարզ չէ5:

Տե ղին է նշել, որ ռո բոտ և ար հես տա կան
բա նա կա նու թյուն հաս կա ցու թյուն նե րը հո մա -
նիշ ներ չեն: Ար հես տա կան բա նա կա նու թյու նը
ծրա գիրն է, ո րում դրսևոր վում է ին տե լեկ տը,
իսկ ռո բո տը ֆի զի կա կան տարրն է, որն ի րա -
կա նաց նում է ար հես տա կան բա նա կա նու թյան
կա յաց րած ո րո շում նե րը: Սա կայն ոչ բո լոր ռո -
բոտ ներն են «խե լա ցի», և ոչ բո լոր դեպ քե րում
է, որ ար հես տա կան բա նա կա նու թյու նը կա րիք
ու նի ռո բո տի տես քով ար տա քին ձևի՝ իր գոր -
ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար6։

Տար բե րա կում են պայ մա նա կա նո րեն եր -
կու տե սա կի ար հես տա կան բա նա կա նու թյուն՝
«թույլ» և «ու ժեղ»: «Թույլ» ար հես տա կան բա -
նա կա նու թյու նը, ո րը հա ճախ նաև ան վան վում
է նեղ բա նա կա նու թյուն, կենտ րո նա ցած է ո րո -
շա կի ո լոր տի և տի պի գոր ծո ղու թյուն ներ կա -
տա րե լու վրա: Սրա հիմ նա կան նպա տա կը ավ -
տո մա տաց նելն է այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո -
րոնք մարդ կան ցից պա հան ջում են շատ ժա -
մա նակ կամ, երբ հարկ է աշ խա տել մեծ չա փե -
րով տվյալ նե րի հետ7: «Ու ժեղ» ար հես տա կան
բա նա կա նու թյու նը տե սա կան տեր մին է, ո րը
օգ տա գործ վում է նկա րագ րե լու հա մար ար հես -
տա կան բա նա կա նու թյան զար գաց ման ո րո շա -
կի տես լա կան: Ըստ դրա, ե թե հնա րա վոր լի նի
ստեղ ծել «ու ժեղ» բա նա կա նու թյուն, ա պա նա
մտա վոր ու նա կու թյուն նե րով չի զի ջի մար դուն,
այն կու նե նա ինք նա կա ռա վար վող գի տակ ցու -
թյուն և օժտ ված կլի նի խնդիր ներ լու ծե լու, սո -
վո րե լու, և ա պա գան պլա նա վո րե լու ու նա կու -
թյամբ8: Չ նա յած նրան, որ մարդ կու թյու նը դեռ
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չի կա րո ղա ցել ստեղ ծել նման բա նա կա նու թյուն,
սա կայն գիտ նա կան նե րի նպա տակն է հենց
այս պի սի ար հես տա կան բա նա կա նու թյուն ու -
նե նա լը: Հե տա զո տող նե րի կար ծի քով, ե թե ա -
պա գա յում հնա րա վոր լի նի հաս նել նման արդ -
յուն քի, այ սինքն դրանք կա րո ղա նան ինք նու -
րույն մտա ծել, ու նե նան է մո ցիա ներ, ա պա օ -
րենք նե րը հարկ կլի նի փո խե լու այն պես, որ
հնա րա վոր լի նի ամ բող ջու թյամբ կար գա վո րել
նրանց դե րը հա սա րա կու թյու նում9: 

Ար հես տա կան բա նա կա նու թյան ներդ րու -
մը ա ռող ջա պա հու թյան, տրանս պոր տի, է ներ -
գե տի կա յի և այլ ո լորտ ներ իր հետ բե րում է մի
շարք ռիս կեր՝ պայ մա նա վոր ված նրա նով, որ
մարդ կանց փո խա րեն հա մա կար գիչն է կա յաց -
նում ո րո շում ներ: Արդ յուն քում ար դեն կան հաս -
տատ ված դեպ քեր, երբ ար հես տա կան բա նա -
կա նու թյու նը վնաս է պատ ճա ռել մարդ կանց և
նույ նիսկ դար ձել է մահ վան պատ ճառ: Ար հես -
տա կան բա նա կա նու թյու նը ակ տի վո րեն կի րառ -
վում է նաև վի րա հա տու թյուն նե րի ժա մա նակ և
թույլ է տա լիս բժշկին, գտնվե լով այլ երկ րում,
ի րա կա նաց նել վի րա հա տու թյուն, սա կայն կա
մոտ 144 մահ վան դեպք, ո րը հետևանք է սար -
քի ծրագ րա յին խա փան ման10: 

Ըստ Պ.Ան դեր սո նի ար հես տա կան բա նա -
կա նու թյան կող մից պատ ճառ ված վնաս նե րը ո -
րո շա կի դա սա կարգ ման են են թարկ վում: Ա ռա -
ջի նը անձ նա կան տվյալ նե րի սխալ օգ տա գոր -
ծումն է, ո րը կա րող է դրսևոր վել անվ տան գու -
թյան հա մա կար գի խա փան մամբ, ինչ պես նաև
անձ նա կան տվյալ նե րի սխալ ըն կալ մամբ: Արդ -
յուն քում կա րող է ոչն չա նալ մաս նա վոր տե ղե -
կատ վու թյու նը ան փու թու թյան կամ սխա լի պատ -
ճա ռով, ա ռանց ին ֆոր մա ցիա յի սե փա կա նա -
տի րոջ հա մա ձայ նու թյան ձեռք բեր վել և օգ տա -
գործ վել այդ ին ֆոր մա ցիան՝ խախ տե լով օ -
րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րը կամ պայ մա -
նագ րից բխող պա հանջ նե րը: Երկ րոր դը կա -
ռա վար ման ձա խող ման հետևան քով ա ռա ջա -
ցած վնաս ներն են: Օ րի նակ՝ տվյալ նե րը սխալ
ներ կա յաց նել, թաքց նել կամ դրանց նկատ մամբ

ան փու թու թյուն ցու ցա բե րել: Եր րոր դը այն վնաս -
ներն են, ո րոնք ա ռա ջա նում են ար հես տա կան
ին տե լեկ տի կող մից մա տուց վող ծա ռա յու թյուն -
նե րի ոչ պատ շաճ լի նե լու հետևան քով: Օ րի -
նակ՝ ԱԻ-ի կող մից այն պի սի ո րո շում նե րի ըն -
դու նու մը, ո րոնք չեն հա մա պա տաս խա նում նրա
ձեռք բե րած կամ նրա նում մուտ քագր ված տվյալ -
նե րին: Չոր րոր դը այն պի սի ծրագ րե րի օգ տա -
գոր ծումն է, ո րոնք նա խա տես ված են հան -
ցանք նե րի կա տար ման հա մար: Օ րի նակ՝ վի -
րուս ներ, “տրո յա կան ձիեր”, ո րոնք փո փո խում
կամ ոչն չաց նում են ին տե լեկ տում նե րառ ված
տվյալ նե րը, փո խում են ԱԻ-ի ծրագ րա յին կա -
ռուց ված քը: Հա ջորդ օ րի նա կը լրտե սող ծրագ -
րերն են, ո րոնք ա ռանց սե փա կա նա տի րոջ կամ
օգ տա գոր ծո ղի թուլտ վու թյան հետևում են նրանց
և կա րող են ձեռք բե րել նրանց մա սին ցան կա -
ցած տե ղե կատ վույ թուն՝ օգ տա նուն ներ, գաղտ -
նա բա ռեր, նրանց գտնվե լու վայ րի մա սին տե -
ղե կու թյուն և այլն: Հին գե րորդ տե սա կը ԱԻ-ի
«չա րա շա հումն» է պե տա կան իշ խա նու թյան
կող մից: Պե տա կան իշ խա նու թյան կող մից չա -
րա շա հու մը կա րող է ի րա կա նաց վել նաև քննչա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ի րա վա պահ մար -
մին նե րի աշ խա տան քի ըն թաց քում11:

Վե րը շա րադր վա ծից հետևում է, որ ԱԻ-ի
օգ տա գոր ծու մը հղի է մի շարք վտանգ նե րով,
ո րոնք կա րող են մեծ վնաս նե րի ա ռա ջաց ման
պատ ճառ դառ նալ, և նման պայ ման նե րում ի -
րա վա կան կար գա վո րում նե րի բա ցա կա յու թյու -
նը կամ դրանց խիստ սահ մա նա փակ բնույ թը
հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս պա տաս խա նե լու
այն հար ցին, թե ո՞վ պետք է պա տաս խա նատ -
վու թյան են թարկ վի պատ ճառ ված վնա սի հա -
մար կամ՝ ո՞վ պետք է հա տու ցի ԱԻ-ի պատ ճա -
ռած վնաս նե րը:

Ար հես տա կան բա նա կա նու թյան կի րառ ման
ըն թաց քում հնա րա վոր են նաև քրեաի րա վա -
կան կար գա վո րում պա հան ջող ի րա վի ճակ ներ.

Ø ար հես տա կան բա նա կա նու թյան հա մա -
կարգ ստեղ ծե լիս թույլ է տրվել հան -
ցանք կա տա րե լու հան գեց րած սխալ,
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9 Տե՛ս Čerka, P., Grigienė, J. & Sirbikytė, G. (2015) Liability for Damages Caused by Artificial Intelligence. Computer Law &
Security Review. 31 (3), 377:

10 https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/25/death-by-robot-mechanised-danger-in-our-changing-world (հասանելի
է՝ 09.05.2021թ.):

11 Տե՛ս Patrick L. Anderson,(2019) Damages Caused by AI Errors and Omissions: Management Complicity, Malware, and
Misuse of Data,էջ 7
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Ø ար հես տա կան բա նա կա նու թյան հա մա -
կարգ կա տար վել է ոչ ի րա վա չափ մուտք,
ո րը հան գեց րել է նրա գոր ծա ռույթ նե րի
վնաս մա նը կամ փո փոխ մա նը, ին չի
հետևան քով կա տար վել է հան ցանք,

Ø ինք նու սուց ման ու նա կու թյուն ու նե ցող
ար հես տա կան բա նա կա նու թյու նը ո րո -
շում է կա յաց րել հան ցանք կա տա րե լու
մա սին,

Ø ար հես տա կան բա նա կա նու թյու նը հան -
ցա գործ նե րի կող մից ստեղծ վել է հան -
ցանք ներ կա տա րե լու հա մար12։

ԱԻ-նե րի ստեղ ծու մը ա ռանց անվ տան գու -
թյան կա նոն նե րի պահ պան ման կա րող է հան -
գեց նել մի ի րա վի ճա կի, երբ ԱԻ-ն դեմ լի նի իր
ան ջատ մա նը և փոր ձի ին քը կի րա ռել այլ տեխ -
նո լո գիա կան հա մա կար գեր, ա վե լի մեծ հա վա -
կա նու թյամբ նրանք, ո րոնց մի ջո ցով ստեղծ վել
է, և ս տեղ ծի իր կրկնօ րի նա կը: Ճիշտ չծրագ րա -
վոր ված ին տե լեկ տը ա ռանց անվ տան գու թյան
կա նոն նե րի պահ պան ման հնա րա վոր է սկսի
օգ տա գոր ծել բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը հաս -
նե լու հա մար այն նպա տա կին, ին չի հա մար ի -
րեն ծրագ րա վո րել են13:

Այ սինքն, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ԱԻ-ի
գոր ծո ղու թյուն նե րը հիմ նա կա նում պայ մա նա -
վոր ված են նրա առջև դրված նպա տա կով և
հա վա նա կան վնաս նե րի ա ռա ջա ցումն էլ սահ -
ման ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար հնա -
րա վոր բո լոր մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման արդ -
յունքն է: 

Ռ. Լի նե սի և Ֆ. Լ յու սի վե րո յի կար ծի քով
ար հես տա կան բա նա կա նու թյան պատ ճա ռած
վնա սի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում
այն ծրագ րա վո րող ան ձը կամ օ րեն քով սահ -
ման ված շրջա նակ նե րում դրա շա հա գործ ման
հա մար պա տաս խա նա տու ան ձը14։ Մենք հա -
մա կար ծիք ենք ար տա սահ ման յան հե տա զո -
տող նե րի հետ. նշված մո տե ցու մը կի րա ռե լի

կլի նի նաև ՀՀ օ րենսդ րա կան կար գա վո րում -
նե րի շրջա նակ նե րում ար հես տա կան բա նա կա -
նու թյունն ա ռա վել վտան գի աղբ յուր հա մա րե -
լու պա րա գա յում:

Այս պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր -
քի15 1072-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը սահ մա նում
է. «ի րա վա բա նա կան ան ձինք և քա ղա քա ցի նե -
րը, ո րոնց գոր ծու նեու թյու նը կապ ված է շրջա -
պա տի հա մար ա ռա վել վտան գի աղբ յու րի հետ
(տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, մե խա նիզմ նե -
րի, բարձր լար վա ծու թյան է ներ գիա յի, ա տո մա -
յին է ներ գիա յի, պայ թու ցիկ նյու թե րի, ու ժեղ ներ -
գոր ծող թույ նե րի և այլ նի օգ տա գոր ծում, շի նա -
րա րա կան և դրա հետ կապ ված այլ գոր ծու -
նեու թյան ի րա կա նա ցում), պար տա վոր են հա -
տու ցել ա ռա վել վտան գի աղբ յու րով պատ ճառ -
ված վնա սը, ե թե չեն ա պա ցու ցում, որ վնա սը
ծա գել է ան հաղ թա հա րե լի ու ժի կամ տու ժո ղի
դի տա վո րու թյան հետևան քով…»:

Նոր մի ի մաս տով ա ռա վել վտան գի աղբ -
յուր է հա մար վում ցան կա ցած գոր ծու նեու թյուն,
ո րի ի րա կա նա ցու մը ստեղ ծում է մար դու կող -
մից դրա լիա կա տար վե րահս կո ղու թյան անհ -
նա րի նու թյան պատ ճա ռով վնաս պատ ճա ռե լու
մեծ հա վա նա կա նու թյուն, ինչ պես նաև այդ պի -
սի հատ կու թյուն ներ ու նե ցող ա ռար կա նե րի,
նյու թե րի և ար տադ րա կան, տնտե սա կան կամ
այլ նշա նա կու թյան այլ օբ յեկտ նե րի օգ տա գործ -
ման, փո խադր ման, պահ պան ման գոր ծու նեու -
թյու նը:

Նշ ված նոր մը պա րու նա կում է ա ռա վել
վտան գի աղբ յուր հան դի սա ցող գոր ծու նեու թյան
տե սակ նե րի ցանկ՝ բարձր լար ման տրանս պոր -
տա յին մի ջոց նե րի, մե խա նիզմ նե րի, է լեկտ րա -
կան է ներ գիա յի, պայ թու ցիկ նյու թե րի և այլ նի
օգ տա գոր ծում, շի նա րա րու թյան և դրա հետ
կապ ված այլ գոր ծու նեու թյան ի րա կա նա ցում և
այլն:

Սա կայն այդ ցան կը կրում է բաց բնույթ, և
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12 Տե՛ս Բարսեղյան Գ., Արհեստական բանականության քրեական պատասխանատվություն. տեսական և կիրառական
ասպեկտներ, ՀՀ դատախազության գիտագործնական և ուսումնամեթոդական հանդես Օրինականություն, Երևան,
№ 121 2021, էջ 19։

13 Տե՛ս Omohundro, S. M. (2008) The Basic AI Drives. In: Proceedings of the 2008 conference on Artificial General
Intelligence 2008. Amsterdam, IOS Press. Էջ 483

14 Տե՛ս Leenes R. Laws on Robots, Laws by Robots, Laws in Robots: Regulating Robot Behaviour by Design / R. Leenes, F. Lu-
civero // Law, Innovation and Technology. – 2014. – Vol. 6, iss. 2. – P. 194–222.

15 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք, ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության
Ազգային ժողովը 1998 թվականի մայիսի 5-ին։ Ուժի մեջ է մտել 1999 թվականի հունվարի 1-ին։ Գործում է։ ՀՕ-239,
ՀՊՏ 1998.08.10/17(50)



դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով գոր ծու նեու թյան
ըն թաց քում օգ տա գործ վող ա ռար կա նե րի, նյու -
թե րի կամ այլ օբ յեկտ նե րի հա տուկ հատ կու -
թյուն նե րը, ի րա վունք ու նի ա ռա վել վտան գի
աղբ յուր ճա նա չել նաև ցան կում չնշված այլ գոր -
ծու նեու թյու նը։ Այս պի սով, հաշ վի առ նե լով ար -
հես տա կան բա նա կա նու թյան հնա րա վո րու թյուն -
նե րը, դա տա րա նի ո րոշ մամբ այն կա րող է ճա -
նաչ վել ա ռա վել վտան գի աղբ յուր:

Մի ջազ գա յին ի րա վուն քը ԱԻ-ն չի ճա նա -
չում, որ պես ի րա վուն քի սուբ յեկտ, և այն ի րա -
վուն քի սուբ յեկտ ճա նա չե լու վե րա բեր յալ բա -
վա կան ակ տիվ քննար կում ներ են գնում, և
քննար կու մե րի հա մա տեքս տում ա ռանձ նա կի
կարևո րու թյուն է տրվում ԱԻ-ի և այն ծրագ րա -
վո րո ղի/ստեղ ծո ղի հա րա բե րու թյուն նե րին:
Դեռևս հռո մեա կան ի րա վուն քում ամ րագր վել
էր պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման պար -
տա կա նու թյու նը դնել այդ վնա սը պատ ճա ռո ղի
կամ էլ այն ան ձի վրա, ով պա տաս խա նա տու է
վնաս պատ ճա ռո ղի հա մար: ՀՀ քա ղա քա ցիա -
կան օ րենսգր քի 1058-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
քա ղա քա ցու ան ձին կամ գույ քին, ինչ պես նաև
ի րա վա բա նա կան ան ձի գույ քին պատ ճառ ված
վնա սը լրիվ ծա վա լով են թա կա է հա տուց ման
այն պատ ճա ռած ան ձի կող մից: Վնա սի հա -
տուց ման պար տա կա նու թյունն օ րեն քով կա րող
է դրվել վնաս չպատ ճա ռած ան ձի վրա: Վնաս
պատ ճա ռած անձն ա զատ վում է այն հա տու ցե -
լուց, ե թե ա պա ցու ցում է, որ վնասն իր մեղ քով
չի պատ ճառ վել: Օ րեն քով կա րող է նա խա տես -
վել վնա սի հա տու ցում` վնաս պատ ճա ռո ղի մեղ -
քի բա ցա կա յու թյամբ16:

Ե թե հար ցը քննարկ վի հիշ յալ ի րա վա կան
կար գա վոր ման հա մա տեքս տում, ա պա ԱԻ-ի
կող մից վնաս պատ ճա ռե լու դեպ քում, որ պես
վնաս պատ ճա ռած անձ կա րող է դիտ վել հենց
ար հես տա կան ին տե լեկ տը, այն ծրագ րա վո րո -
ղը կամ վնաս պատ ճա ռե լու պա հին ին տե լեկ տը
օգ տա գոր ծո ղը: Սա կայն մինչև նրան ցից որևէ
մե կին վնաս պատ ճա ռե լու հա մար պա տաս խա -
նատ վու թյան են թար կե լը պետք է հաշ վի առ նել
մի շարք հան գա մանք ներ: Ե թե խոս քը գնում է

ԱԻ-ին, որ պես վնաս պատ ճա ռած անձ դի տար -
կե լուն, ա պա տե սա կան գրա կա նու թյան մեջ
քննարկ վող հնա րա վոր տար բե րակ նե րից մե կը
ԱԻ-ն  ի րա վուն քի սուբ յեկտ ճա նա չելն է, այս պես
կոչ ված «է լեկտ րո նա յին անձ», «e-person»17, ո րը
բա վա կա նին խնդրա հա րույց հարց է: Քա նի որ
ներ կա յումս մենք չու նենք «ու ժեղ» ԱԻ, և միայն
սե փա կան մտա ծա կան պրո ցե սի արդ յուն քում
ո րո շում նե րը ան ձամբ ըն դու նող և ի րա գոր ծող
ին տե լեկ տի առ կա յու թյան պայ ման նե րում հնա -
րա վոր կլի նի դրան տալ «է լեկտ րո նա յին ան ձի
կար գա վի ճակ»: Մար դուն, որ պես ի րա վուն քի
սուբ յեկտ ճա նա չե լու հիմ քում հենց դրված էր
նրա մտա ծա կան ու նա կու թյուն նե րով օժտ ված
լի նե լու հան գա ման քը և նրան ի րա վունք նե րով
օժ տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը: Սա կայն ի րա վուն -
քի սուբ յեկ տը չի կա րե լի նույ նաց նել մար դու հետ:
Չ. Գրե յը նշել է, որ չնա յած այն հան գա ման քին,
որ ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ, ա -
ռօր յա կյան քում «սուբ յեկ տը» հա մա րում են մար -
դուն հո մա նիշ, սա կայն ի րա վուն քի սուբ յեկ տը
ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ կրողն
է18: Եվ տվյալ դեպ քում, երբ մենք ու նե նում ենք
գի տակ ցու թյամբ, մտա ծե լու և ո րո շում ներ կա -
յաց նե լու կա րո ղու թյամբ օժտ ված, ինք նա զար -
գա ցող նոր հա մա կարգ, ո րը չի կա տա րում գոր -
ծո ղու թյուն նե րը ալ գո րիթմ նե րի հի ման վրա, այլ
ինքն է ստեղ ծում նոր ալ գո րիթմ ներ, ա պա առն -
վազն ար դա րա ցի չէ նրան ի րա վուն քի սուբ յեկ -
տի կար գա վի ճա կով չօժ տե լը: Այս հա մա տեքս -
տում հարց է ա ռա ջա նում, ե թե ԱԻ-ին ճա նա չում
ենք ի րա վուն քի սուբ յեկտ, ա պա այն ինչ ի րա -
վունք նե րով և պար տա կա նու թյուն նե րով պետք
է օժտ ված լի նի: Մար դու, որ պես ի րա վուն քի
սուբ յեկ տի այլ ի րա վունք նե րի կող քին հիմ նա -
րար ի րա վունք է հա մար վում կյան քի ի րա վուն -
քը, ե թե հար ցը այս տե սանկ յու նից դի տար կենք,
ա պա կա րե լի է ա սել, որ ԱԻ-ի հա մար, երբ նա
ու նե նա ի րա վուն քի սուբ յեկ տի կար գա վի ճակ
հիմ նա րար ի րա վունք կա րող է լի նել հա կա ռակ
իր կամ քի ի րեն ա պաակ տի վաց նե լու ար գել քը:
Այն փաս տը, որ ԱԻ-ի՝ կյան քի տար բեր բնա գա -
վառ նե րում կի րա ռու մը կա րող է հան գեց նել մի
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ի րա վի ճա կի, երբ անհ րա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա -
նա այն ա պաակ տի վաց նե լու ակն հայտ է, սա -
կայն տվյալ դեպ քում շատ կարևոր է դեակ տի -
վաց ման նպա տա կի ընդգ ծու մը, քա նի որ հնա -
րա վոր է ա ռա ջա նան ի րա վի ճակ ներ, երբ դրա
դեակ տի վա ցու մը լի նի անհ րա ժեշտ մար դու ի -
րա վունք նե րի, հա սա րա կու թյան, պե տու թյան շա -
հե րի պաշտ պա նու թյան տե սանկ յու նից, սա կայն
հնա րա վոր են նաև դեպ քեր, երբ ԱԻ-ի դեակ -
տի վա ցու մը կա տար վի այլ ան ձանց վնաս պատ -
ճա ռե լու կամ հան ցա վոր նպա տակ նե րով:
Հետևա բար, ինչ պես «Մար դու ի րա վունք նե րի և
հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի մա սին» եվ րո պա -
կան կոն վեն ցիան հնա րա վոր է հա մա րում պե -
տու թյան կող մից ու ժի գոր ծադր մամբ կյան քից
զրկե լը բա ցար ձակ անհ րա ժեշ տու թյան պայ ման -
նե րում և սահ մա նում այդ դեպ քե րը, այդ պես էլ
պետք է սահ մա նել բա ցար ձակ անհ րա ժեշ տու -
թյան դեպ քում ԱԻ-ի դեակ տի վաց ման պայ ման -
նե րը: Իսկ մնա ցած բո լոր դեպ քե րում դեակ տի -
վաց ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն՝ ընդ -
հուպ մինչև քրեա կան: Տվ յալ դեպ քում հնա րա -
վոր բար դու թյու նը, ո րը կա րող է ա ռա ջա նալ ի -
րա վա կի րառ պրակ տի կա յի ըն թաց քում, ո րո շելն
է, թե որ դեպ քե րը կա րող են դի տարկ վել ար -
հես տա կան ին տե լեկ տի կամ քին հա կա ռակ դեակ -
տի վա ցում ներ: Հ նա րա վոր հա մա րե լով «ու ժեղ»
ԱԻ-ի ստեղ ծու մը, ո րը կու նե նա գի տակ ցու թյուն
և ինք նա զար գա նա լու հնա րա վո րու թյուն, գրե թե
անհ նար է պատ կե րաց նել ԱԻ, ո րը կու նե նա
կամք և է մո ցիա ներ, հա մե նայն դեպս այն պի սի
տես քով ինչ պի սին մարդ կա յինն է, այդ պի սի
կամ քը, ցան կու թյուն նե րը, է մո ցիա նե րը միևնույն
է լի նե լու են ար հես տա կան, է լեկտ րո նա յին սխե -
մա ներ: Հետևա բար անհ րա ժեշտ է կամ քը ԱԻ-
ի դեպ քում գնա հա տել այլ աս պեկ տից, մաս նա -
վո րա պես ինչ պես ար դեն նշե ցինք ԱԻ-ն, ու նի ո -
րո շա կի նպա տա կաուղղ վա ծու թյուն, և ԱԻ-ի այն
օ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք ուղղ ված
են իր առջև դրված ի րա վա չափ նպա տա կին
հաս նե լուն, խո չըն դո տե լը կա րող է դի տարկ վել
գոր ծո ղու թյուն, ո րը ի րա կա նաց վել է ԱԻ-ի կամ -
քին հա կա ռակ: Այս հա մա տեքս տում նպա տա -

կա հար մար է քննար կել «Facebook» սո ցիա լա -
կան ցան ցի կող մից ԱԻ-ի դեակ տի վաց ման դեպ -
քը19: «Facebook»-ը ան ջա տել էր եր կու «չատ-բո -
տե րին», երբ նրանք սկսել էին հա ղո րա դակց վել
մի լեզ վով, ո րը միայն ի րենց էր հաս կա նա լի:
Եր կու բո տե րը «Ա լի սան» և «Բո բը»-ը ձևա փո -
խել էին անգ լե րե նը, որ պես զի ի րենց շփու մը
հեշ տաց նեն և նրանց շփու մը ան հաս կա նա լի էր
դար ձել դրանց հետևող ծրագ րա վո րող նե րի հա -
մար: Եվ գիտ նա կան նե րի հիմ նա կան ան հանգս -
տու թյուն նե րից մեկն այն էր, թե ինչ կլի ներ, ե թե
դրանք լի նեին ռազ մա կան նպա տակ նե րով
ստեղծ ված ԱԻ-ն  էր: Այս դեպ քում այդ բո տե րը
դեակ տի վաց վե ցին:

Քն նար կե լով դեակ տի վաց ման ի րա վա չա -
փու թյու նը մեր ա ռա ջադ րած տե սա կան դի -
տանկ յու նից, կա րե լի է ա սել, որ դրանց դեակ -
տի վա ցու մը ի րա վա չափ էր, քա նի որ նրանց
գոր ծո ղու թյուն նե րը դուրս էին դրանց առջև
դրված ի րա վա չափ նպա տա կից, չնա յած ԱԻ-ի
ինք նա կա տա րե լա գոր ծու մը խրա խու սե լի է, քա -
նի որ տասն յակ տա րի ներ գիտ նա կան նե րի
ջան քե րը այդ պի սի հնա րա վո րու թյա նը հաս նե -
լուն են ուղղ ված ե ղել։ Սա կայն ինք նա կա տա -
րե լա գոր ծու մը պետք է թույլ տրվի դրանց հա -
մար նա խա սահ մա նած և նա խան շած նպա -
տակ նե րի սահ ման նե րում, ա վե լի բարձ րաց նե -
լով դրանց արդ յու նա վե տու թյու նը:

Մյուս ի րա վուն քը, ո րը ԱԻ-ն  ի րա վուն քի սուբ -
յեկտ դառ նա լու դեպ քում պետք է ու նե նա, հե ղի -
նա կա յին ի րա վունքն է20: Ներ կա յումս ար դեն
կան մտա վոր սե փա կա նու թյան օբ յեկտ ներ, ո -
րոնք ստեղծ վել են ԱԻ-ի կող մից21: Նույ նիսկ ար -
դեն առ կա է օն լայն ցու ցաս րահ-խա նութ, որ տեղ
ներ կա յաց ված են ար վես տի գոր ծեր ստեղծ ված
ԱԻ-ի կող մից22: Քա նի որ դեռևս չկա ամ բող ջո -
վին ինք նա վար ԱԻ և մտա վոր սե փա կա նու թյան
օբ յեկտ հան դի սա ցող գոր ծե րը հիմ նա կա նում
մա թե մա տի կա կան ալ գո րիթմ նե րի արդ յունք են,
ո րոնք ծրագ րա վո րող նե րի կող մից են ներդր վում
ԱԻ-ի մեջ, այդ պատ ճա ռով էլ նրանց ստեղ ծած
արդ յունք նե րի ի րա վա տե րը հիմ նա կա նում հա -
մար վում են ԱԻ ծրագ րա վո րո ղը, ԱԻ սե փա կա -
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19 https://www.thesun.co.uk/tech/4141624/facebook-robots-speak-in-their-own-language/, (հասանելի է 26.07.21)
20 Տե՛ս Ужов Фёдор Вадимович, Искусственный интеллект как субъект права, Էջ 359
21 https://en.wikipedia.org/wiki/Edmond_de_Belamy, (հասանելի է 26.07.21)
22 https://www.artaigallery.com/collections, (հասանելի է 26.07.21)



նա տե րը/ներդ րո ղը և ԱԻ վերջ նա կան օգ տա -
գոր ծո ղը23: Նշ ված ե րեք կա տե գո րիա նե րի սուբ -
յեկտ նե րի դեպ քե րում էլ ըն դուն վում է, որ ի րա -
վունք նե րը տրա մադր վե լու են ի րա վա բա նա կան
ֆիկ ցիա յի մի ջո ցով, երբ նրանք չու նեն ստեղ ծա -
գոր ծա կան ներդ րում արդ յուն քի ստաց ման գոր -
ծում, սա կայն ի րա վունք են ստա նա լու։ Այս սուբ -
յեկտ նե րը դի տարկ վում են նաև հե ղի նա կա յին ի -
րա վուն քի շրջա նա կում հնա րա վոր պաշտ պա -
նու թյուն տրա մադ րե լու տե սանկ յու նից, և ըն դուն -
վում է, որ այդ մի ջո ցով լուծ վում է «մարդ-հե ղի -
նա կի» առ կա յու թյան պա հան ջի հար ցը24: Իսկ
այն դեպ քում, երբ ԱԻ-ն  ար դեն ձեռք բե րի ի րա -
վա սուբ յեկ տու թյուն այն հնա րա վո րու թյուն կստա -
նա իր ստեղ ծած արդ յունք նե րի ի րա վա տե րը
դառ նալ։ Այդ դեպ քում հարկ է վե րա նա յել օ -
րենսդ րու թյամբ «հե ղի նակ» հաս կա ցու թյու նը, որ
մարդ-հե ղի նա կից բա ցի, այն նե րա ռի նաև «ոչ
մարդ-հե ղի նա կին այդ պի սով նոր ճա նա պարհ
բա ցե լով ԱԻ-ի զար գաց ման հա մար25:

Ինչ վե րա բե րում է ԱԻ-ի պար տա կա նու -
թյուն նե րը և պա տաս խա նատ վու թյու նը սահ -
մա նե լուն, որ պես ի րա վուն քի սուբ յեկտ, ա պա
պար տա կա նու թյուն նե րը չպետք է ա վե լի նվազ
սահ ման վեն, իսկ պա տաս խա նատ վու թյու նը ա -
վե լի մեղմ, նույն պայ ման նե րում մար դու ու նե -
ցա ծից, որ պես զի ԱԻ-ն  ար տադ րող նե րի, գոր -
ծա տու նե րի կող մից չօգ տա գործ վի ա վե լի հար -
մար մի ջոց հնա րա վոր պա տաս խա նատ վու թյու -
նից խու սա փե լու կամ ա վե լի մեղմ պա տաս խա -
նատ վու թյուն կրե լու, քան նույն պայ ման նե րում
նրանք կկրեին մարդ աշ խա տո ղի դեպ քում:

ԱԻ-ին ի րա վուն քի սուբ յեկտ ճա նա չե լով՝
լիո վին չի լուծ վում վնա սը հա տու ցե լու հետ կապ -
ված հար ցե րը: Ներ կա յիս ի րա վա կան կար գա -
վո րում նե րի հա մա տեքս տում այս քայ լով միայն
հնա րա վո րու թյուն կլի նի վնա սը հա տու ցե լու
պար տա կա նու թյու նը դնել ԱԻ-ի վրա, որ պես
«է լեկտ րո նայն ան ձի», սա կայն հարց է ա ռա ջա -
նում, թե ինչ պես է ո րոշ վե լու ԱԻ-ի մեղ քը վնաս

պատ ճա ռե լուց կամ ԱԻ-ն  ինչ պես է, որ պես
վնաս պատ ճա ռած անձ ա պա ցու ցե լու իր մեղ -
քի բա ցա կա յու թյու նը: Նաև ա նո րոշ է, թե ինչ
մի ջոց նե րով է ԱԻ-ն, որ պես ա ռան ձին ի րա -
վուն քի սուբ յեկտ հա տու ցե լու վնաս նե րը: Այդ
դեպ քում հնա րա վոր տար բե րակ է օգ տա գոր -
ծել Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի այն դրույ թը,
ըստ ո րի վնա սի հա տուց ման պար տա կա նու -
թյու նը կա րող է դրվել վնաս չպատ ճա ռած ան -
ձի վրա, սա կայն այս դեպ քում էլ անհ րա ժեշտ
կլի նի ԱԻ-ի նկատ մամբ սահ մա նել յու րա հա -
տուկ «հո գա բար ձու թյան ինս տի տուտ» և օ րի -
նակ այն օգ տա գոր ծո ղը հա մար վի նրա «հո գա -
բար ձուն»: Քն նարկ վում է նաև ա պա հո վագ րու -
թյան կամ փոխ հա տուց ման ֆոն դեր ստեղ ծե լու
մի ջո ցով հար ցին լու ծում տա լու գա ղա փա րը26:

Ամ փո փե լով կա րե լի է ա սել, որ ԱԻ-ի ու նա -
կու թյու նը՝ նախ կին փոր ձը ու սում նա սի րե լու և
նրա նից սո վո րե լու, ան հա տա կան ո րո շու ներ
ըն դու նե լու և ան կախ աշ խա տե լու մոտ ա պա -
գա յում կա րող է մեծ խնդիր նե րի ա ռա ջաց ման
պատ ճառ հան դի սա նալ ի րա վա կան կար գա -
վո րում նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ու
ստեղ ծում է վնաս նե րի ա ռա ջաց ման մեծ հա -
վա նա կա նու թյուն: Նման պայ ման նե րում անհ -
րա ժեշտ է ո լոր տը հա մա պար փակ ի րա վա կան
կար գա վոր ման են թար կել և վերջ դնել այս հա -
րա բե րու թյուն նե րում առ կա ի րա վա կան ա նո -
րո շու թյա նը: Մինչ այդ ինչ վե րա բե րում է վնաս -
նե րի պատ ճառ մա նը ԱԻ-ի կող մից, դրանց հա -
տուց մա նը ու դրանց հա մար պա տաս խա նատ -
վու թյա նը պետք է ա ռաջ նորդ վել հետևյալ
սկզբուն քով, որն ամ րագր ված է Մի ջազ գա յին
պայ մա նագ րե րում է լեկտ րո նա յին հա ղոր դակ -
ցու թյան մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման մա սին ՄԱԿ-
ի կոն վեն ցիա յի 12-րդ հոդ վա ծում, ըստ ո րի ֆի -
զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձը, ում օգ -
տին ծրագ րա վոր ված է ե ղել հա մա կար գի չը,
պա տաս խա նա տու է հա մա կարգ չի գե նե րաց -
րած ցան կա ցած հա ղոր դագ րու թյան հա մար27:
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23 Տե՛ս Տաթևիկ Դավթյան, Արհեստական ինտելեկտի ստացած արդյունքների իրավական պաշտպանության
հնարավորությունը հարակից իրավունքների ինստիտուտի շրջանակում, էջ 33

24 Տե՛ս նույն տեղը:
25 Տե՛ս նույն տեղը:
26 https://www.munichre.com/topics-online/en/digitalisation/who-is-liable-when-robots-cause-damage.html, (հասանելի է

26.07.21)
27 Տե՛ս Čerka, P., Grigienė, J. & Sirbikytė, G. (2015) Liability for Damages Caused by Artificial Intelligence. Computer Law &

Security Review. 31 (3), 387:
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Խնդ րի ա ռանց քը կազ մում են անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի հար ցե րը։ Այդ հա մա -
տեքս տում պետք է կա տա րել ոտնձ գո ղի հնա րա վոր ար դա րաց ման ին ցի դենտ ստու գում, ին չը են -
թադ րում է ստուգ ման ող ջա միտ քայ լե րի հա ջոր դա կա նու թյան պահ պա նում։ Այդ ըն թաց քում պետք է
քննարկ ման ա ռար կա դարձ նել «դա սա կան» թե մա ներ, ինչ պես, օ րի նակ, ան զեն մար դու դեմ դա նակ
կի րա ռե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը և անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը
դրա սադ րան քի դեպ քում։ Ինչ պես փաս տա կազ մի, այն պես էլ հա կաի րա վա կա նու թյան մա կար դա -
կում պետք է անդ րա դառ նալ այն հար ցին, թե ինչ պես պետք է գնա հա տել ծխա խո տի ծուխն ու րի շի
դեմ քին փչելը։
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The focus of this case is on questions of the right of self-defence. In this context, an incidential
analysis of a possible justification of the attacker is to be carried out, which focuses on adherence to a com-
prehensible examination structure. In this context, “classic” topics such as the necessity of using a knife
against an unarmed person and the restriction of self-defence after provocation must be dealt with. The
question of how to classify the blowing cigarette smoke in the face must also be addressed, both on the
level of the elements of the offence and on the level of unlawfulness.
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ԳՈՒՐԳԵՆ ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ ՍԱԹԵՆԻԿ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ 
Փաստաբան,Դատավորի թեկնածուի հավակնորդ Դատավորի թեկնածուի հավակնորդ 
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐԺԵՔ ՆՅՈՒԹԵՐԻ (ԱՆԱԼՈԳԻ) ԱՊՕՐԻՆԻ

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՐԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱՄ ԴՐԱՆՔ ԱՊՕՐԻՆԻ ԻՐԱՑՆԵԼՈՒ
ՀԱՆՑԱԿԱԶՄԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ՝ ՆՈՐ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է թմրա մի ջոց նե րի ա պօ րի նի ի րաց ման հան ցա կազ մին վե րա բե րող
խնդրա հա րույց հար ցե րին։ Մաս նա վո րա պես, հե ղի նակ նե րը քննարկ վող հան ցա կազ մը ու սում նա սի -
րել են նոր և նախ կին քրեա կան օ րենսգր քե րի հա մա տեքս տում՝ կա տա րե լով դրանց հա մե մա տա կան
վեր լու ծու թյուն։ հոդ վա ծում անդ րա դարձ է կա տար վել ու սում նա սիր վեղ ա րար քի ո րակ մանն առնչ վող
ո րոշ կարևոր խնդիր նե րին, մաս նա վո րա բար, տվյալ հան ցա գոր ծու թյան ա վարտ ման պա հի, այլ ա -
րարք նե րի հետ հա մակ ցու թյամբ ո րակ ման և այլ հար ցե րին։ Բա ցի այդ, հե ղի նակ նե րը ո րոշ ա ռա -
ջարկ ներ են ներ կա յաց րել դի տարկ վող հոդ վա ծի կա տա րե լա գործ ման ուղ ղու թյամբ, ո րը վե րա բե րում
է ինչ պես սույն հան ցան քի հա սա րակ տե սա կին, այն պես էլ դրա ծան րաց նող հան գա մանք նե րին։

Բա նա լի բա ռեր. Թմ րա մի ջոց ներ, շրջա նա ռու թյուն, ի րաց նել, դիս պո զի ցիա, ձևա կան հան ցա -
կազմ, ծան րաց նող հան գա ման ք։

ГУРГЕН КОТАНДЖЯН САТЕНИК АНДРЕАСЯН
Кандидат юридических наук, Кандидат в судьи Адвокат, Кандидат в судьи

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ (ПСИХОАКТИВНЫХ) ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕПАРАТОВ ИЛИ 

ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ВЕЩЕСТВ (АНАЛОГОВ) ИЛИ ИХ НЕЗАКОНННЫМ СБЫТОМ 
В КОНТЕКСТЕ НОВОГО УГОЛОВНОГО КОДЕКСА

В данной статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с составом преступления
оборота наркотиков. В частности, авторы изучили обсуждаемое преступление в контексте нового и
прежнего уголового кодекса, сделав их сравнительный анализ. В данной статье рассматриваются не-
которые ключевые вопросы, связанные с квалификацией исследуемого деяния, в частности момент
окончания преступления, вопросы квалификации в совокупности с другими деяниями и другие
проблемы. Кроме того, авторами внесены некоторые предложения по совершенствованию изучаемой
статьи, в которой рассматривается как простой вид данного преступления, так и его отягчающие об-
стоятельства.

Ключевые слова. Наркотики, оборот, сбыт, диспозиция, формальный состав, отягчающие об-
соятельства.

GURGEN KOTANJYAN SATENIK ANDREASYAN
PhD in Law Judge candidate Advocate, Judge Candidate 

CERTAIN ISSUES RELATED TO ILLICIT TURNOVER IN NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC 
(PSYCHOACTIVE) SUBSTANCES, THEIR PREPARATIONS OR SUBSTANCES EQUIVALENT TO THEM
(ANALOGUES) OR THEIR ILLEGAL REALIZATION IN THE CONTEXT OF THE NEW CRIMINAL CODE

This article deals with problematic issues related to the composition of the crime of drug trafficking. In
particular, the authors studied the crime under discussion in the context of the new and former criminal
cods, making their comparative analysis. This article discusses some key issues related to the qualification of
the act under study, in particular the moment of the end of the crime, the issues of qualification in
conjunction with other acts and other problems. In addition, the authors made some suggestions to improve
the article under study, which considers both a simple type of this crime and its aggravating circumstances.

Keywords: Drugs, turnover, realization, disposition, formal composition, aggravating circumstances.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ՍԵՐԳԵՅ ԲԵՐԲԵՐՅԱՆ
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի շրջանավարտ

ԽԱԲԵՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ՏԱԿՏԻԿԱ՞, ԹԵ՞ ՀԱԿԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՐԱՐՔ
(ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ)

Հոդ վա ծի նպա տակն է քրեա դա տա վա րա կան հար թու թյու նում բա ցա հայ տել խա բեու թյան՝ որ -
պես տակ տի կա կան հնար քի էու թյու նը: Ի րա վուն քի և բա րո յա կա նու թյան փոխ հա րա բե րու թյան խնդի -
րը ե ղել և մնում է գի տա կան   գրա կա նու թյան մեջ ա մե նա կարևոր և վի ճա հա րույց նե րից մե կը։ Այն ա -
ռա վել ակն հայտ է դառ նում քրեա դա տա վա րա կան հար թու թյու նում, որ տեղ մաս նա վոր և հան րա յին
շա հե րի բա խումն ու նի հա տուկ է թի կա կան կողմ, քա նի որ քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում
հա վաս տի տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու խնդի րը եր բեմն չա փա զանց դժվար է լի նում։ Սույն հոդ վա -
ծում կքննարկ վի մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում խա բեու թյու նը՝ որ պես տակ տի կա կան մի ջոց,
դրա հնա րա վոր ձևե րը, ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և թույ լատ րե լիու թյան սահ ման նե րը, կկա տար վի
հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն ներ պե տա կան և ար տա սահ ման յան երկր նե րի օ րենսդ րու թյան և դրա
կի րառ ման միջև, ինչ պես նաև կքննարկ վի խնդրի լուծ ման հնա րա վոր տար բե րակ նե րը:

Հոդ վա ծի հիմ նա կան խնդիր ներն են՝ վեր լու ծել վա րույթ ի րա կա նաց նող մարմ նի կող մից կի րառ -
վող խա բեու թյու նը և դրա հնա րա վոր դրսևո րում նե րը տակ տի կա կան (մար տա վա րա կան) տե սանկ -
յու նից, ինչ պես նաև պա տաս խա նել այն հար ցին, թե արդ յո՞ք քննի չի լռու թյու նը տակ տի կա կան (մար -
տա վա րա կան) հնարք է, թե խա բեու թյան ձև: 

Հե ղի նա կը եզ րա կաց նում է, որ ան թույ լատ րե լի է մինչ դա տա կան վա րույ թում քննի չից պա հան ջել
մե ղադր յա լին ի րա զե կե լու ի րեն հայտ նի բո լոր փաս տա կան տվյալ նե րի մա սին, սա կայն, այն դեպ քե -
րում, երբ քննի չը պար տա վոր է մե ղադր յա լին տրա մադ րել որևէ տե ղե կատ վու թյուն, սա կայն դա չի ա -
նում՝ նպա տակ ու նե նա լով մե ղադր յա լի վի ճա կի վատ թա րաց ման հաշ վին ստա նալ ան բա րե խիղճ ա -
ռա վե լու թյուն, ա պա քննի չի լռու թյու նը կա րող է ձևա վո րել լռու թյան էս տո պել և զր կել այդ ա ռա վե լու -
թյունն օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյու նից: 

Բա նա լի բա ռեր. տակ տի կա, բա րո յա կա նու թյուն, խա բեու թյուն, ակ տիվ խա բեու թյուն, լռու թյուն,
էս տո պել, լռու թյան էստոպել

СЕРГЕЙ БЕРБЕРЯН
Выпускник юридического факультета Французского университета в Армении

ОБМАН: СЛЕДСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ИЛИ НЕЗАКОННОЕ ДЕЙСТВИЕ?
(КОНЦЕПЦИЯ И ДОПУСТИМОСТЬ)

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

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

Основными задачами данной статьи является анализ обмана, используемого органами прокуратуры,
его возможных проявлений с тактической точки зрения, а также ответ на вопрос, является ли
молчание следователя тактическим трюком или формой обмана.

Автор приходит к выводу о недопустимости требовать от следователя на досудебном этапе ин-
формировать обвиняемого обо всех известных ему фактах, однако в случаях, когда следователь
обязан предоставить обвиняемому определенную информацию, но делает это не для того, чтобы
получить нечестное преимущество. Молчание следователя может создать тупиковую ситуацию
молчания, лишая его возможности воспользоваться этим преимуществом.

Ключевые слова: тактика, мораль, обман, активный обман, молчание, эстоппель, эстоппель
молчанием.
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SERGEY BERBERYAN
Graduate of the Faculty of Law of the French University in Armenia

DECEPTION: AN INVESTIGATIVE TACTIC OR AN ILLEGAL ACT? (CONCEPT AND ADMISSIBILITY)

The purpose of this article is to reveal the essence of deception as a tactical method in the criminal
justice system.

The issue of the relationship between law and morality has remained one of the most controversial in
the scientific literature. It becomes more apparent in the criminal justice system, where the conflict of pri-
vate-public interests has a special ethical aspect, as the task of obtaining reliable information during
investigative actions is sometimes extremely difficult. This article will discuss the lie/deception in pre-trial
proceedings as a tactical method, its possible forms, features, and limits of permissibility, a comparative
analysis of domestic and foreign legislation, its application, and possible solutions to the problem. The
main tasks of the article are to analyze the deception used by the prosecuting authority, its possible
manifestations from a tactical point of view, as well as to answer the question whether the investigator’s
silence is a tactical trick or a form of deception.

The author concludes that it is inadmissible to require the investigator in the pre-trial proceedings to
inform the accused of all the facts known to him, but in cases where the investigator is obliged to provide the
accused with some information, but does not do so in order to gain a dishonest advantage. The investigator’s
silence may create a stalemate of silence, depriving him of the opportunity to use that advantage.

Keywords: tactics, morality, deception, active deception, silence, estoppel, estoppel by silence.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՆԻ ԽՈՒՐՇՈՒԴՅԱՆ
ՀՀ կենտրոնական բանկի իրավաբանական վարչության
ֆինանսական վերահսկողության իրավական սպասարկման 
բաժնի իրավախորհրդատու

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ ՈՐՈՇ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ
ԻՐԱՎԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդ վա ծը նվիր ված է «Պե տա կան սահ մա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ մա նա յին շերտ մուտք
գոր ծած ան ձանց նկատ մամբ նա խա տես ված այն պի սի սահ մա նա փա կում նե րի ի րա վա չա փու թյա նը,
ինչ պի սիք են ո գե լից խմիչք ներ օգ տա գոր ծե լը, սահ մա նա պահ վե րա կար գե րի անձ նա կազ մի հետ
շփվե լը, սահ մա նա կից պե տու թյան սահ մա նա պահ ու ժե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ու բնա կիչ նե րի հետ
զրու ցե լը և ա ռանց հա մա պա տաս խան թույլտ վու թյան սահ մա նա կից պե տու թյան տա րած քը տե սա լու -
սան կա րա հա նե լը: Այս սահ մա նա փա կում նե րը դի տարկ վել են ո րո շա կիու թյան և հա մա չա փու թյան
սահ մա նադ րա կան սկզբունք նե րին հա մա պա տաս խա նու թյան տե սանկ յու նից: 

Բա նա լի բա ռեր. Պե տա կան սահ ման, սահ մա նա յին շերտ, սա մա նա փա կում ներ, ո րո շա կիու -
թյուն, հա մա չա փու թյուն:

АНИ ХУРШУДЯН 
Юрисконсультант юридических услуг финансового надзора 
Юридического отдела Центрального банка РА

ПРАВОМЕРНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ В ЗАКОНЕ РА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ

Статья посвящена правомерности ограничений, предусмотренных Законом РА «О Государственной
границе» для лиц, въезжающих в пограничную полосу, в частности ограничения связанные с упо-
треблением алкоголя, контактом с представителями пограничной службы, общением с представителями
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пограничной службы, и жителями пограничного государства, видеосъемка территории пограничного
государства без надлежащего разрешения. Вышеперечисленные ограничения рассматривались с
точки зрения соблюдения конституционных принципов определенности и соразмерности.

Ключевые слова: Государственная граница, пограничная полоса, ограничения, определенность,
соразмерность.

ANI KHURSHUDYAN
Legal advisor of the Legal Service Division of the
Financial Supervision of the Legal Department of the
Central Bank of the RA

LEGALITY OF CERTAIN RESTRICTIONS IN THE RA LAW ON THE STATE BORDER

The article is aim at the examination of the legality of restrictions imposed on persons entering the
border zone by the RA Law on State Border, such as the use of alcohol, contact with border guards, talking
to border guards and residents of the border state, filming the premises of the border state without due
permission. These limitations have been viewed in terms of compliance with the constitutional principles of
certainty and proportionality.

Keywords: State border, border zone, restrictions, proportionality, certainty.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
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ԱՐՄԵՆ ՇՈՒՔՈՒՐՅԱՆ 
Իրավագիտության թեկնածու

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 
(ԱՌԱՋԻՆ, ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՎ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ)

Այս հոդ վա ծում հե ղի նա կը հան գա մա նո րեն վեր լու ծել է հայ սահ մա նադ րա կան մտքի և սահ մա -
նադ րու թյան՝ Ար դի շրջա նի զար գաց ման հիմ նախն դիր նե րը հայ կա կան ե րեք հան րա պե տու թյուն նե -
րի հի ման վրա։ Ա ռա ջին Հան րա պե տու թյու նը, քա ղա քա կան և ի րա վա կան շատ դժվա րին ժա մա նա -
կաշր ջա նում, չհասց րեց ըն դու նել սահ մա նադ րու թյուն, թեև դրա մա սին ո րո շում կա յաց վեց։

Խորհր դա յին տա րի նե րին ըն դուն վել են ե րեք Սահ մա նադ րու թյուն ներ, ո րոնք կրել են ԽՍՀՄ
Սահ մա նադ րու թյան ու ժեղ ազ դե ցու թյու նը և, ըստ էու թյան, կրել են դե կո րա տիվ բնույթ։

Հա յաս տա նի եր րորդ Հան րա պե տու թյու նում մինչ այժմ ըն դուն վել է միայն մեկ սահ մա նադ րու -
թյուն, ո րը եր կու ան գամ էա կան փո փո խու թյուն ներ է կրել (2005 և 2015 թվա կան նե րին)։ Խորհր դա -
յին սահ մա նադ րու թյուն նե րի հա մե մատ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյունն ա վե լի ժո ղովր դա վա րա կան է, իսկ
ի րա կա նում գոր ծող Սահ մա նադ րու թյու նը։

Բա նա լի բա ռեր. սահ մա նադ րու թյուն, հան րա պե տու թյուն, խորհր դա յին սահ մա նադ րու թյուն,
սահ մա նադ րա կա նու թյուն, հռչա կա գիր, սո ցիա լիս տա կան   սահ մա նադ րու թյու ն։

АРМЕН ШУКУРЯН 
Кандидат юридических наук

КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АРМЕНИИ 
(В ПЕРИОД ПЕРВОЙ, ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ РЕСПУБЛИК)

В настоящей статье автор подробно проанализировал вопросы развития армянской конституционной
мысли и конституции - Современный период на основе трех армянских республиках. Первая
Республика в очень сложный политико-правовой период не успела принять конституцию, хотя
решение об этом было принято.
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В советский период было принято три Конституции, которые находились под сильным влиянием
Конституции СССР и, по сути, носили декоративный характер.

В третьей Республике Армения принята пока только одна конституция, которая дважды (в 2005
и 2015 гг.) претерпела значительные изменения. По сравнению с советскими конституциями,
Конституция РА является более демократической и, по сути, действующей Конституцией.

Ключевые слова: конституция, республика, советская конституция, конституционализм,
декларация, социалистическая конституция.

ARMEN SHUKURYAN 
????????????????????????

CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF THE STATEHOOD OF ARMENIA 
(DURING THE PERIOD OF THE FIRST, SECOND AND THIRD REPUBLICS)”

In this article, the author analyzed in detail the issues of the development of the Armenian
constitutional thought and constitution - the Modern period based on the three Armenian republics. The
First Republic, in a very difficult political and legal period, did not have time to adopt a constitution,
although a decision was made to do so.

During the Soviet period, three Constitutions were adopted, which were strongly influenced by the
Constitution of the USSR and, in fact, were of a decorative nature.

In the third Republic of Armenia, only one constitution has been adopted so far, which has undergone
significant changes twice (in 2005 and in 2015). Compared to the Soviet constitutions, the RA Constitution
is more democratic and, in fact, is an acting Constitution.

Keywords: constitution, republic, Soviet constitution, constitutionalism, declaration, socialist constitu-
tion.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐՄԵՆ ՍՄԲԱՏՅԱՆ
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար,
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 
իրավագիտության ամբիոնի հայցորդ,

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԴԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

Հոդ վա ծում ու սում նա սիր վել են ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե րում քա ղա քա կան միա վո րում նե րի
ֆի նան սա կան գոր ծու նեու թյան մա սին հան րու թյան ի րա զե կե լուն ուղղ ված ժա մա նա կա կից պե տու -
թյուն նե րի օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ներն ու ինս տի տու ցիո նալ ա պա հո վու մը: Ներ կա յաց ված են
ո լոր տում առ կա մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րը։ Ման րա մասն անդ րա դարձ է կա տար վում Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյու նում կու սակ ցու թյուն նե րի ա մե նօր յա ֆի նան սա կան գոր ծու նեու թյան և ընտ րու -
թյուն նե րի (հան րաք վե նե րի) ժա մա նակ քա ղա քա կան դե րա կա տար նե րի կող մից ի րենց մաս նակ ցու -
թյունն ա պա հո վե լու հա մար ներգ րավ վող և ծախս վող ռե սուրս նե րի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան
խնդիր նե րին, ինչ պես նաև այդ հար ցում Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի և վե րահս կիչ-
վերս տու գիչ ծա ռա յու թյան դե րին։

Բա նա լի բա ռեր. քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն, թեկ նա ծու, կու սակ ցու թյուն նե րի ֆի նան սա վո -
րում, Վե րահս կիչ-վերս տու գիչ ծա ռա յու թյուն, քա րոզ չու թյուն, նա խընտ րա կան հիմ նադ րամ, Կենտ րո -
նա կան ընտ րա կան հանձնաժողով
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АРМЕН СМБАТЯН
Секретарь Центральной избирательной комиссии,
Соискатель кафедры юриспруденции 
Академии государственного управления РА

РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ В ВОПРОСЕ КОНТРОЛЯ НАД 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

В статье рассмотрены законодательные регулирования и институциональное обеспечение со-
временных государств, направленные в демократических странах на информирование общественности
о финансовой деятельности политических объединений. Представлены имеющиеся в данной области
международные документы. Подробно рассмотрены вопросы осуществляемого в Республике Армения
контроля над ежедневной финансовой деятельностью партий и ресурсами, привлекаемыми и расхо-
дуемыми политическими исполнителями в целях обеспечения своего участия в выборах (референдумах),
а также роль Центральной избирательной комиссии и Контрольно-ревизионной службы в данном во-
просе.

Ключевые слова: политическая партия, кандидат, финансирование партий, Контрольно-
ревизионная служба, агитация, предвыборный фонд, Центральная избирательная комиссия

ARMEN SMBATYAN
Secretary of Central Electoral Commission
Applicant for a scientific degree at the Chair of Law of 
Public Administration Academy of RA

THE ROLE OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION IN CONTROL OVER THE 
FINANCIAL ACTIVITIES OF POLITICAL ASSOCIATIONS

The article examines the legislative regulations and institutional provisions of modern democratic
states aimed at raising public awareness about the financial activities of political actors. The international
documents available in this area are presented. The issues of control exercised over the daily financial
activities of political parties and resources attracted and spent by political actors in order to ensure their
participation in elections (referendums) in the Republic of Armenia, as well as the role of the Central
Election Commission and the Audit and Oversight Service with regards to this matter, are discussed in de-
tail.

Keywords: political party, candidate, financing of parties, Audit and Oversight Service, campaign,
pre-election fund, Central Election Commission.
_______________________________________________________________________________________________
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ՆՈՐԻԿ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կը հան գա մա նո րեն քննար կում է ժա մա նա կա կից սահ մա նադ րու թյան
հաս կա ցու թյան հիմ նախն դի րը, ինչ պես նաև բա ցա հայ տում է սահ մա նադ րու թյան ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. սահ մա նադ րու թյուն, հիմ նա կան օ րենք, ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, սահ մա -
նադ րա կան կար գա վո րում, սահ մա նադ րու թյան ժա մա նա կա կից հաս կա ցու թյու նը: 
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НОРИК ШАХНАЗАРЯН
Соискатель Института философии, права и социологии НАН РА, 

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КОНСТИТУЦИИ

В данной статье автор рассматривает проблемы понятие и особенности современной конститу-
ции.

Ключевые слова: конституция, основной закон, особенности, конституционного регулирование,
понятия современной конституции.

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

THE CONCEPT AND THE PECULIARITIES OF MODERN CONSTITUTION

In this article the author considers in detail the conceptual problem of modern constitution, also
discovers the peculiarities of the constitution.

Keywords: constitution, main law, peculiarities, constitutional regulation, the modern concept of con-
stitution.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՆՈՒՇ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, հայցորդ,
Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կազմակերպաիրավական
վարչության գլխավոր իրավաբան

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԵՎ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄՅՈՒՍ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՀԵՏ

Գի տա կան հոդ վա ծում հե ղի նա կը ու սում նա սի րել և հա մադ րա կան վեր լու ծու թյան է են թար կել
հան րա յին ծա ռա յու թյան տե սակ նե րից պե տա կան ծա ռա յու թյու նը, ներ կա յաց րել է պե տա կան ծա ռա -
յու թյան բնո րոշ ման վե րա բեր յալ ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ առ կա կար ծիք ներն ու մի ջազ -
գա յին փոր ձը, ա ռանձ նաց րել է պե տա կան ծա ռա յու թյա նը բնո րոշ հիմ նա կան հատ կա նիշ ներն ու ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո րոնց հի ման վրա ներ կա յաց րել է այդ ծա ռա յու թյան ընդ հան րու թյուն նե -
րը և տար բե րու թյուն նե րը հան րա յին ծա ռա յու թյան մյուս տե սակ նե րի՝ հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան և
հան րա յին պաշ տոն նե րի հետ: 

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

АНУШ ОВИКОВНА
соискатель Института философии, социологии и права НАН РА,
Главный юрист организационно-правового департамента Офиса 
гражданской службы аппарата премьер-министра

ОБЩЕСТВЕННАЯ СЛУЖБА, КЛАССИФИКАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ВИДАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

В научной статье автор изучил и подверг сравнительному анализу общественную службу от
видов государственной службы, представил мнения и зарубежный опыт юридической литературы от-
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носительно определения общественной службы, выделил основные черты и признаки, характерные
для общественной службы, на основании чего он представил общие черты и отличия этой службы с
другими видами государственной службы: муниципальной службой и государственной должностью.

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

ANUSH MOVSISYAN
applicant Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA
Chief Lawyer of the Organizational and Legal Department 
of the Civil Service Office of Staff of the Prime Minister

PUBLIC SERVICE, CLASSIFICATION AND INTERACTION WITH OTHER TYPES 
OF PUBLIC SERVICE

In the scientific article, the author studied and conducted a comparative analysis of public service by
types of public service, presented the opinions of the legal literature on the definition of public service and
foreign experience, identified the main features and features inherent in public service, on the basis of
whichhe presented the common features and differences of this service from other types of public service-
municipal service and public office: 

Keywords: public service, public service, types of public service, municipal service, public ositions:
_______________________________________________________________________________________________
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ՎԻԿՏՈՐՅԱ ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտ
Իրավաբան ՀՀ ԱՆ «Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ում

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ԻՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

Սույն հոդվածը նվիրված է առողջու թյան պահպանման իրավունքի իրացման գործում պետու -
թյան պատասխանատվու թյանը, պետու թյան կողմից իր ստանձնած պատասխանատվու թյան իրա-
կանացման արդյունավետու թյանը և այն հիմնախնդիրների վերհանմանը, որոնք առկա են պետու -
թյան կողմից առողջապահու թյան ոլորտում քաղաքականու թյան մշակման, իրավաստեղծագործու -
թյան և իրավակիրառման գործունեու թյան ընթացքում: ՀՀ Սահմանադրու թյամբ և ՀՀ կողմից վավե-
րացված մի շարք միջազգային փաստաթղթերով առողջու թյան իրավունքը ամրագրված է որպես
մարդու առանցքային և կարևորագույն իրավունքներից մեկը: Սույն իրավական ակտերով նախա-
տեսվում է պետու թյան կողմից մարդու ֆիզիկական և հոգեկան առողջու թյան առավելագույնս հա-
սանելի մակարդակի իրավունքն ապահովելու պարտականու թյունը: Սակայն առողջապահական ըն-
թացիկ գործունեու թյունը, ինչպես նաև 2020թ.-ին Հայաստանում տարածում գտած կորոնավիրուսա-
յին նոր հիվանդացու թյունը ցույց տվեց, որ պետու թյունը իր վրա ստանձնած պարտականու թյուննե-
րը պատշաճ չի իրականացնում: Սույն հոդվածի նպատակն է վերհանել և բացահայտել այն հիմ-
նախնդիրները, որոնք խոչընդոտ են հանդիսանում մարդու առողջու թյան պահպանման իրավունքի
իրացման համար:

Բանալի բառեր. պետու թյան պատասխանատվու թյուն, առողջու թյան պահպանման իրավունք,
հանրային առողջապահու թյուն, բժշկական օգնու թյուն, բժշկական ծառայություններ
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ВИКТОРИЯ АКОПДЖАНЯН
Аспирант юридического факультета ЕГУ
Юрист в ЗАО «Национальный центр лечения зависимостей» 
Министерство Здравохранения

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВА НА ЗДОРОВЬЕ

Данная статья посвящена ответственности государства при реализации права на охрану здоровья,
эффективности реализации, взятой на себя государством ответственности, выявлению проблем,
существующих при разработке государственной политики, законотворчестве и правоприменении.
Право на здоровье закреплено как одно из основных прав человека в Конституции Республики
Армения и в ряде международных документов, ратифицированных Республикой Армения. В этих
правовых актах закреплена обязанность государства обеспечивать право на максимально достижимый
уровень физического и психического здоровья человека. Однако текущие деятельность в области
здравоохранения, а также распространение новой коронавирусной болезни в Армении в 2020 году
показали, что государство не выполняет свои обязанности должным образом. Целью данной статьи
является выявление и идентификация проблем, которые являются препятствием для реализации
права человека на здоровье.

Ключевые слова: ответственность государства, права на охрану здоровья, общественное
здравоохранение, медицинская помощь, медицинские услуги

VICTORIA HAKOBJANYAN
Ph.D. student at YSU Law Faculty
Lawyer at “National Center of Addictions Treatment” of MoH CJSC

THE STATE RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF THE RIGHT TO HEALTH

This article is devoted to the protection of the state in the realization of the right to health care, the
effectiveness of the implementation of the responsibility assumed by the state, the identification of the
problems that exist during the state policy development, lawmaking and law enforcement activities. The
right to health is enshrined as one of the key human rights in the Constitution of the Republic of
Armenia and in a number of international documents ratified by the Republic of Armenia. These legal
acts stipulate the obligation of the state to ensure the right to the highest attainable standard of physical
and mental health. However, current health activities, such as the new coronavirus disease that spread
in Armenia in 2020, have shown that the state is not fulfilling its responsibilities properly. The purpose
of this article is to reveal and identify the issues that can appear as an obstacle to the realization of the
right to health.

Keywords: state responsibility, the right to health, public health, medical assistance, health services
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ԷՐՆԱ ՀԱՅՐԻՅԱՆ
Եվրասիական տնտեսական միության դատարանի նախագահ

Օ ՏԱ ՐԵՐԿՐ ՅԱ ՆԵՐԴ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԱ ՍԻՆ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԵՎ
ԵՎ ՐԱ ՄԻՈՒ ԹՅԱՆ ԵՐԿՐ ՆԵ ՐԻ ՄԻՋԵՎ ԿՆՔՎԱԾ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԵ ՐԸ՝ 

ACHMEA-Ի ԳՈՐ ԾՈՎ

Ներկա գիտական հոդվածում լուսաբանված են Եվրասիական տնտեսական միու թյան դատա-
րանում օտարերկրյա ներդրումների և դրանց պաշտպանու թյան կառուցակարգերի կապակցու թյամբ
ներկայումս ընթացող գործընթացները, այդ թվում՝ փորձ է արված վերլուծել 1990-2000 թթ. Հայաս-
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տանի Հանրապետու թյան և Եվրամիու թյան երկրների միջև կնքված օտարերկրյա ներդրումների մա-
սին 15 երկկողմանի համաձայնագրերի «ճակատագիրը»:

Բանալի բառեր. Եվրամիու թյան անունից կնքված առևտրի և գործընկերու թյան մասին համա-
ձայնագիր, ներդրումային վեճերի լուծման կառուցակարգ, ներդրումային արբիտրաժ, Achmea-ի
գործ:

ЭРНА АЙРИЯН
Председатель суда евразийского экономического Союза.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ АРМЕНИИ СО СТРАНАМИ ЕС О ЗАЩИТЕ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В СВЕТЕ РЕШЕНИЯ СУДА ЕС ПО ДЕЛУ ACHMEA

В настоящей научной статье освещены процессы, которые идут сейчас в Европейском Союзе в
отношении иностранных инвестиций и механизмы их защиты, в том числе делается попытка проана-
лизировать “судьбы” 15-ти двусторонних соглашений о защите иностранных инвестиций, заключённых
Республикой Армения со странами ЕС.

Ключевые слова: Соглашение о торговле и партнёрстве, заключаемые от имени ЕС, Механизм
разрешения инвестиционных споров, инвестиционный арбитраж, инвестиционный суд, дело Ach-
mea.

ERNA HAYRIYAN
president of the court of the Eurasian Economic Union

ARMENIAN‘S INTERNATIONAL AGREEMENTS WITH THE EU MEMBER STATES 
OF THE PROTECTION OF FOREIGN INVESTMENTS IN THE LIGHT OF THE DECISION 

OF THE EU COURT IN THE ACHMEA CASE

This scientific article highlights the processes that are currently happening in the European Union in
relation to foreign investments and the mechanisms for their protection, including an attempt is made to
analyze the “fate” of 15 bilaterial agreements on the protection of foreign investments, concluded in 1990-
2000 by the Republic of Armenia with EU member states.

Keywords: trade and partnership agreement concluded on behalf of the EU, investment disputes
resolution mechanism, investment arbitration, investment court, Achmea case.
_______________________________________________________________________________________________
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ՆԱՀԱՊԵՏ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության
ֆակուլտետի բակալավրիատի չորրորդ կուրսի ուսանող

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 
ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԸ

Ար դի աշ խար հում տեխ նո լո գիա նե րի ա նա սե լի մեծ ա րա գու թյամբ զար գա ցու մը և այդ զար գաց -
ման հիմ նա կան նպա տակ հան դի սա ցող ար հես տա կան բա նա կա նու թյան օր-օ րի կա տա րե լա գոր ծու -
մը ար դեն իսկ ա ռա ջաց րել են մի ի րա վի ճակ, երբ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մի գե րակ -
շիռ խումբ մնա ցել է ա ռանց ի րա վա կան կար գա վոր ման։ Մինչ մեծ ըն կե րու թյուն նե րը մի լիար դա վոր
դո լար նե րի ներդ րում ներ են կա տա րում ար հես տա կան բա նա կա նու թյան զար գաց ման մեջ, շատ քիչ
պե տու թյուն ներ կան, որ քայ լեր են ձեռ նար կում դրա հետևան քով ա ռա ջա ցող նոր հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րե լու հա մար։ Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են այն հնա րա վոր ի րա վի -
ճակ նե րը, ո րոնք ա ռա ջա նում և կա րող են ա ռա ջա նալ ար հես տա կան բա նա կա նու թյան զար գաց ման

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
3

1
  2

0
2

2



և օգ տա գործ ման ծա վալ նե րի մե ծաց ման ըն թաց քում և արդ յու նա վետ տար բե րակ ներն ու ե ղա նակ նե -
րը, ո րոնց մի ջո ցով կա րե լի է կար գա վո րել այդ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը։ Ի թիվս այլ նի
քննարկ վում է ար հես տա կան բա նա կա նու թյան նկատ մամբ հո գա բար ձու թյան ինս տի տուտ սահ մա -
նե լու և նրա պատ ճա ռած վնաս նե րի փոխ հա տուց ման հա մար ֆոդ ներ ստեղ ծե լու հնա րա վո րու թյու նը։

Բա ցի ար հես տա կան բա նա կա նու թյան կող մից վնաս ներ պատ ճա ռե լու արդ յուն քում ա ռա ջա ցող
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա վա կան կար գա վոր ման հար ցե րը և այդ վնաս նե րի տե -
սակ նե րը քննար կե լուց, ա ռանձ նա կի ու շադ րու թյուն է դարձ վել նաև ար հես տա կան բա նա կա նու թյան
ի րա վունք նե րին՝ կյան քի ի րա վուն քին, դեակ տի վաց ման ար գել քին և մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա -
վուն քին։ Ա ռանձ նա կի ու շադ րու թյուն է դարձ վել պար տա կա նու թյուն նե րին և պա տաս խա նատ վու թյա -
նը, ո րոնց մա սով ամ րագր վել է, որ դրանք չպետք է ա վե լի նվազ լի նեն քան մար դու նը, որ պես զի ար -
հես տա կան բա նա կա նու թյու նը չօգ տա գործ վի ա պօ րի նի նպա տակ նե րին հաս նե լու մի ջոց։

Հոդ վա ծի նպա տա կը, հե տա գա յում օ րենսդ րի կող մից այս հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե -
րը կար գա վո րող ի րա վա կան ակ տեր ըն դու նե լիս, ու ղե նիշ դառ նալն է։

Բա նա լի բա ռեր. ար հես տա կան բա նա կա նու թյուն, ար հես տա կան բա նա կա նու թյան պատ ճա -
ռած վնաս ներ, քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, ի րա վա կան ֆիկ ցիա, ար հես տա կան բա նա կա -
նու թյան պա տաս խա նատ վու թյուն, ի րա վա սուբ յեկ տու թյուն, ար հես տա կան բա նա կա նու թյան քա ղա -
քա ցիաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վունք, կյան քի ի րա -
վունք, ար հես տա կան բա նա կա նու թյան ի րա վունք նե ր։

НААПЕТ СУКИАСЯН
Студент четвертого курса бакалавриата юридического факультета
Ереванского государственного университета

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЕГО ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

В современном мире немыслимое стремительное развитие технологий, повседневное совершен-
ствование искусственного интеллекта, являющееся основной целью этого развития, уже создали
ситуацию, когда преобладающая группа общественных отношений осталась без правового регулиро-
вания.. В то время как крупные компании вкладывают миллиарды долларов в развитие искусственного
интеллекта, очень немногие страны предпринимают шаги по регулированию возникающих в
результате новых общественных отношениях. В статье представлены возможные ситуации, которые
могут возникнуть при развитии искусственного интеллекта, при расширении его использования, эф-
фективные варианты и способы регулирования этих общественных отношений. В числе прочего об-
суждается возможность учреждения института опеки над искусственным интеллектом и создания
фондов для возмещения причиненного им ущерба.

Помимо обсуждения вопросов правового регулирования общественных отношений, возникающих
в результате причинения вреда искусственным интеллектом, особое внимание было уделено правам
искусственного интеллекта - право на жизнь, запрет на деактивацию, право на интеллектуальную
собственность. Особое внимание было уделено обязанностям и ответственности, в отношении
которых было указано, что они не должны быть меньше человеческих, чтобы искусственный
интеллект не использовался как средство для достижения противоправных целей.

Цель статьи - стать ориентиром для законодателя в дальнейшем при принятии правовых актов,
регулирующих данные общественные отношения.

Ключевые слова։ искусственный интеллект, ущерб причиненный искусственным интеллектом,
уголовная ответственность, юридическая фикция, ответственность искусственного интеллекта, юри-
дическое лицо, гражданско-правовая ответственность искусственного интеллекта, интеллектуальная
собственность, права искусственного интеллекта.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND SOME ISSUES OF ITS LEGAL REGULATION

In the modern world, the unspeakable rapid development of technology, the day-to-day improvement
of artificial intelligence, which is the main goal of that development, has already created a situation when a
predominant group of public relations has been left without legal regulation. While large companies are
investing billions of dollars in artificial intelligence development, there are very few countries that are
taking steps to regulate the resulting new public relations. The article presents the possible situations that
arise and which may arise during the development of artificial intelligence, during the increase of its use,
the effective options and ways through which these public relations can be regulated. Among other things,
the possibility of establishing an institution of guardianship over artificial intelligence and creating funds to
compensate for the damage caused by it is being discussed.

In addition to discussing the issues of legal regulation of public relations arising as a result of damage
caused by artificial intelligence, special attention was paid to the rights of artificial intelligence - the right to
life, the ban on deactivation, the right to intellectual property. Particular attention was paid to the duties
and responsibilities, in respect of which it was stated that they should not be less than the human, so that
artificial intelligence is not used as a means to achieve illegal goals.

The purpose of the article is to become a guideline when the legislator adopts legal acts regulating
these public relations in the future.

Keywords։ artificial intelligence, damages caused by artificial intelligence, criminal liability, legal
fiction, artificial intelligence liability, legal entity, artificial intelligence civil liability, intellectual property,
artificial intelligence rights.
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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:

ÐÐ ¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü §úðÆÜ²Î²ÜàôÂÚàôÜ¦ ¶Æî²¶àðÌÜ²Î²Ü ºì
àôêàôØÜ²ØºÂà¸²Î²Ü Ð²Ü¸ºêàôØ îä²¶ðìàÔ Ðà¸ì²ÌÜºðÆÜ 
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