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2014 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 19-ին Ար -
դա րա դա տու թյան ա կա դե միա յում տե ղի ու -
նե ցավ հան դի սա վոր մի ջո ցա ռում՝ նվիր -
ված Ար դա րա դա տու թյան ա կա դե միա յի ա -
ռա ջին ունկն դիր նե րի մաս նա գի տա կան
պատ րաստ ման դա սըն թա ցի ա վար տին:
Դիպ լոմ նե րը շրջա նա վարտ նե րին հանձ նեց
ա կա դե միա յի ռեկ տոր Ռու բեն Մե լիք յա նը: 

Հան դի սու թյա նը ներ կա էին դա տա խա -
զու թյան, դա տա կան իշ խա նու թյան, ար դա -
րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան, ՀՀ փաս -
տա բան նե րի պա լա տի ներ կա յա ցու ցիչ ներ,
Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր ներ, Ա կա -
դե միա յի դա սա խոս ներ և  այլ հյու րեր: 

Ար դա րա դա տու թյան ա կա դե միա յում
մաս նա գի տա կան պատ րաս տում է ան ցել
դա տա խազ նե րի թեկ նա ծու թյուն նե րի ցու -
ցա կում ընդգրկ ված տասն հինգ ունկն դիր,
ո րոն ցից ու սու ցու մը հա ջո ղու թյամբ ա վար -

տել է տասն մե կը: Դա տա խազ նե րի թեկ -
նա ծու թյուն նե րի ցու ցա կում ընդգրկ ված ան -
ձինք Ար դա րա դա տու թյան ա կա դե միա յում
ութ ու կես ա միս տևո ղու թյամբ (2014 թվա -
կա նի մար տի 17-ից նո յեմ բե րի 28-ը) ու սու -
ցում են ան ցել Ար դա րա դա տու թյան ա կա -
դե միա յի կող մից մշակ ված`  Դա տա խազ -
նե րի թեկ նա ծու թյուն նե րի ցու ցա կում ընդգրկ -
ված ան ձանց մաս նա գի տա կան պատ րաստ -
ման ու սուց ման ծրագ րի հի ման վրա` ստա -
նա լով գի տե լիք ներ և հմտու թյուն ներ ընդ -
հա նուր մաս նա գի տա կան, հա տուկ մաս -
նա գի տա կան և հա րա կից մաս նա գի տա -
կան ո լորտ նե րում: Նրանք ու սում նա սի րել
են ընդ հա նուր թվով 30 մաս նա գի տա կան
դա սըն թաց ներ: Հա գե ցած կրթա կան ծրա -
գրում նե րառ վել է նաև ա վե լի քան ե րեք ա -
միս տևո ղու թյամբ փոր ձաշր ջա նը: 

Շ նոր հա վո րե լով ունկն դիր նե րին` Ար -
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ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

դա րա դա տու թյան ա կա դե միա յի ռեկ տոր
Ռու բեն Մե լիք յա նը նշեց, որ ունկն դիր նե րը
մաս նա գի տա կան պատ րաստ ման շրջա նա -
կում 30 քննու թյուն են հանձ նել, ան ցել բա -
վա կան դժվար ճա նա պարհ, իսկ դժվա րու -
թյուն նե րով ձեռք բե րածն ա վե լի ար ժե քա -
վոր է լի նում:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ
Էմիլ Բա բա յա նը, ով ղե կա վա րում է Ա կա -
դե միա յի կա ռա վար ման խոր հուր դը, ա ռանձ -
նա հա տուկ ընդգ ծեց ա պա գա դա տա վոր -
նե րի և դա տա խազ նե րի՝ պե տու թյան ա նու -
նից մարդ կանց ճա կա տագ րեր ո րո շե լու
կար ևո րա գույն ա ռա քե լու թյու նը, ին չը դառ -
նա լու է նրանց ա մեն օր յա գոր ծու նեու թյան
բաղ կա ցու ցիչ մա սը:

Ար դա րա դա տու թյան ա կա դե միա յի
շրջա նա վարտ ներն ի րենց խոս քում վստա -
հեց րին, որ ա կա դե միա յում ձեռք բե րած գի -
տե լիք նե րը և հմ տու թյուն նե րը թույլ կտան
արդ յու նա վետ ի րա կա նաց նել ի րենց լիա -
զո րու թյուն նե րը՝ բարձր պա հե լով դա տա -
խա զու թյան հե ղի նա կու թյու նը:
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ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Æ ÞÜàðÐ²ìàð²Î²Ü àôÔºðÒÀ 
ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü 

¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü 90 ²ØÚ²ÎÆ Î²ä²ÎòàôÂÚ²Ø´

ԼՂՀ գլխավոր դատախազ, արդարադատության 
երրորդ դասի պետական խորհրդական 

Ա. ՄՈՍԻՅԱՆԻՆ

ՀՀ դատախազությունում երկարամյա անբասիր աշխատանքի և
հանցավորության դեմ պայքարի գործում ներդրված ավանդի համար
ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ Հրաչյա Բադալյանը, ՀՀ գլխավոր
դատախազի հրամանով պարգևատրվել է հուշանվերով:

Հարգե՛լի Արթուր Արմենի

Ըն դու նեք իմ շնոր հա վո րանք ներն ու լա վա գույն բա րե մաղ -
թանք նե րը Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան Դա տա -
խա զու թյան 90 ամ յա կի կա պակ ցու թյամբ:

ԼՂՀ դա տա խա զու թյու նը օ րեն քի գե րա կա յու թյան ա պա հով -
ման, օ րի նա կա նու թյան պահ պան ման և  ամ րապնդ ման, ինչ պես
նաև պե տու թյան և քա ղա քա ցի նե րի շա հե րի պաշտ պա նու թյան
ամ բող ջա կան հա մա կարգ է:

Պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գի կա յաց ման
կա րևո րա գույն այս օ ղակն իր ան ցած դժվա րին ճա նա պար հով ու
խնդիր նե րի արդ յու նա վետ լուծ մամբ ա պա ցու ցել է, որ սկզբուն -
քա յին և  ան վե րա պահ աշ խա տան քի շնոր հիվ է միայն հնա րա -
վոր ա մուր պա հել պե տու թյան հիմ քե րից մե կը՝ ի րա վա պահ հա -
մա կար գը:

Կր կին շնոր հա վո րե լով մաս նա գի տա կան տո նի առ թիվ` մաղ -
թում եմ Ձեզ նոր ձեռք բե րում ներ դա տա խա զա կան դժվա րին ծա -
ռա յու թյան մեջ, ա ռող ջու թյուն և հա ջո ղու թյուն Ձեզ և Ձեր ըն տա -
նիք նե րին:

Լավագույն ցանկություններով`  Գ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Æ Ðð²Ø²ÜÜºðàì`



«Օրինականություն» գիտագործնական և ուսումնամեթոդական հանդեսի
խմբագրական խորհուրդը շնորհավորում և նորանոր աշխատանքային

հաջողություններ է մաղթում բոլոր պարգևատրվածներին:
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ÈÔÐ ¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü 90 ²ØÚ² Ðà´ºÈÚ²ÜÆ Î²ä²ÎòàôÂÚ²Ø´
ÈÔÐ ¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü ØÆ ÊàôØ´ ²ÞÊ²î²ÎÆòÜºð 

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼ ¶ºìàð¶ Îàêî²ÜÚ²ÜÆ 
Ðð²Ø²ÜÜºðàì Êð²ÊàôêìºÈ ºÜ

Հուշանվերներով պարգևատրվել են՝

Արթուր Մոսինյանը ԼՂՀ գլխավոր դատախազ,
Արշավիր Ղարամյանը ԼՂՀ նախկին գլխավոր դատախազ,
Լորետա Բարսեղյանը ԼՂՀ գլխավոր գլխավոր դատախազության մարդու 

դեմ ուղղված և ընդհանուր բնույթի 
հանցագործությունների գործերով բաժնի պետ,

Վահրամ Ղահրամանյանը Շուշիի շրջանի դատախազ,
Մհեր Մանգասարյանը Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազի տեղակալ,
Մհեր Աղաջանյանը Քաշաթաղի շրջանի դատախազ:

Շնորհակալություն է հայտարարվել՝

Արսեն Բարսեղյանին ԼՂՀ գլխավոր դատախազության հատուկ 
քննչական բաժնի պետ,

Գագիկ Իշխանյանին ԼՂՀ գլխավոր դատախազության պետական 
շահերի բաժնի պետ,

Կարինա Սիմոնյանին ԼՂՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպա-
վերահսկողական, վիճակագրության, 
վերլուծության, իրավական ապահովման, 
միջազգային կապերի և անձնակազմի հարցերով 
բաժնի դատախազ,

Արինա Մելքումյանին Հադրութի շրջանի դատախազության ավագ 
դատախազ,

Ասպրամ Ավանեսյանին ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի դատախազության ավագ 
դատախազ:
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ՀՀ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոս -
տան յանը 2014 թվականի նոյեմբերի 21-ին
հան դիպել է Մարտի 1-ի զոհերի հարա զատ -
ներին: 

Հաշ վի առ նե լով, որ 2008թ. մար տի 1-ից
2-ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում Երևան
քա ղա քում տե ղի ու նե ցած դեպ քի առ թիվ հա -
րուց ված քրեա կան գոր ծով տու ժող նե րի ի -
րա վա հա ջորդ նե րից յու րա քանչ յու րը մտա հոգ -
ված է իր հա րա զա տի մահ վան բա ցա հայտ -
ման հան գա մանք նե րով, ՀՀ գլխա վոր դա -
տա խա զը զո հե րի հա րա զատ նե րի ներ կա յու -
թյամբ ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյան «Հատ -
կա պես կար ևոր գոր ծե րով քննու թյան վար -
չու թյա նը» հանձ նա րա րել է գոր ծի հան գա -
մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ
հե տա զո տումն ա պա հո վե լու հա մար ցու ցում
տալ ՀՀ հա տուկ քննչա կան ծա ռա յու թյու նում
քննվող նշված քրեա կան գոր ծից մահ վան
յու րա քանչ յուր դեպ քով ա ռան ձին վա րույթ -
ներ ան ջա տե լու մա սին: Գևորգ Կոս տան յա -
նը, կար ևո րե լով այն փաս տը, որ յու րա քանչ -
յուր մար դու կյանքն ինք նին ա ռան ձին ար -
ժեք է, ընդգ ծել է, որ յու րա քանչ յուր զո հի գոր -

ծի ան ջա տու մը ընդ հա նու րից բա ցա ռա պես
ի րա վա կան գոր ծըն թաց է՝ միտ ված գոր ծի
քննու թյան արդ յու նա վե տու թյան ա պա հով -
մա նը: « Տու ժող նե րի ի րա վա հա ջորդ ներն օրեն -
քով թույ լատ րե լի սահ ման նե րում ներ գրավված
կլի նեն նա խաքն նու թյան գոր ծըն թա ցում և
հնա րա վո րու թյուն կու նե նան լիար ժեք ի րաց -
նել տու ժո ղի ի րա վա հա ջոր դի ի րենց ի րա -
վունք նե րը»,- հան դիպ ման ըն թաց քում զո հե -
րի հա րա զատ նե րին վստա հեց րել է Գլ խա -
վոր դա տա խա զը:

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Æ òàôòàôØàì Ø²ðîÆ 1-Æ î²êÀ ¼àÐºðÆ
¶àðÌºðÀ ÎøÜÜìºÜ ²è²ÜÒÆÜ ì²ðàôÚÂÜºðàì



2014 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 15-ին տեղի
է ու նե ցել Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա -
կան չա փա նիշ նե րը և Եվ րո պա կան դա տարա -
նում Կա ռա վա րու թյան լիա զոր ներ կա յա ցուց -
չի դե րը մար դու ի րա վունք նե րի արդ յու նա -
վետ պաշտ պա նու թյան ա պա հով ման հար -
ցում խո րագ րով մի ջազ գա յին հա մա ժո ղով,
ո րի նպա տակն է քննար կել մար դու ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ժա մա նա կա -
կից կա ռու ցա կար գե րը և մեր երկ րում դրանց
ներդր ման հնա րա վո րու թյուն նե րը, այդ հար -
ցում ՄԻԵԴ-ում ՀՀ կա ռա վա րու թյան լիա -
զոր ներ կա յա ցուց չի դե րը և գոր ծու նեու թյան
զար գաց ման ուղ ղու թյուն նե րը, ինչ պես նաև
ՄԻԵԴ-ի վճիռ նե րի կատար ման ո լոր տում
ձեռք բե րում ներն ու այդ ուղ ղու թյամբ ձեռ -
նարկ վող մի ջո ցա ռումնե րը:

Մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վին մաս նակ -

ցել են ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ, ՄԻԵԴ-ում
ՀՀ կա ռա վա րու թյան լիա զոր ներ կա յա ցու -
ցիչ Գ. Կոս տան յա նը, ՀՀ ար դա րա դա տու -
թյան նա խա րա րի տե ղա կալ, ՄԻԵԴ-ում ՀՀ
կա ռա վա րու թյան լիա զոր ներ կա յա ցուց չի տե -
ղա կալ Ա. Թա թո յա նը, ՀՀ սահ մա նա դրա -
կան դա տա րա նի նա խա գահ Գ. Հա րու թյուն -
յա նը, ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րար
Հ. Մա նուկ յա նը, Հա յաս տա նում Եվ րո պա յի
խորհր դի գրա սեն յա կի ղե կա վար Օ. Պավլ -
յու կը, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի
ան դամ, ՄԻԵԴ նախ կին դա տա վոր Ա. Գ յու -
լում յա նը, ՄԻԵԴ-ում Ռու սաս տա նի Դաշ նու -
թյան կա ռա վա րու թյան լիա զոր հանձ նա կա -
տար Գ. Մատ յուշ կի նը, ՄԻԵԴ-ում Չե խիա յի
Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան լիա -
զոր ներ կա յա ցու ցիչ Վ. Շոր մը, ԵԽ Նա խա -
րար նե րի կո մի տեի Ի րա վուն քի գե րա կա յու -
թյան և մար դու ի րա վունք նե րի գլխա վոր
տնօ րի նու թյան, Եվ րո պա կան դա տա րա նի
վճիռ նե րի կա տար ման վար չու թյան բաժ նի
ղե կա վար Ի. Կիտ սու- Մի լո նա սը, ՀՀ ար դա -
րա դա տու թյան ա կա դե միա յի ռեկ տոր Ռ. Մե -
լիք յա նը, Հա յաս տա նի փաս տա բան նե րի պա -
լա տի նա խա գահ Ա. Զոհ րաբ յա նը, Մար դու
ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի
հար ցե րով փոր ձա գետ Ա. Ղա զար յա նը, ՀՀ
ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան Եվ -
րո պա կան դա տա րա նի հետ կա պե րի վար -
չու թյան պետ Ա. Սեդ րակ յա նը և  այլ պաշ տո -
նա տար ան ձիք:

8

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
8

6
  2

0
1

5

Ø²ð¸àô Æð²ìàôÜøÜºðÆ ºìðàä²Î²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ ºì
ºìðàä²Î²Ü ¸²î²ð²ÜàôØ Î²è²ì²ðàôÂÚ²Ü ÈÆ²¼àð

ÜºðÎ²Ú²òàôòâÆ ¸ºðÀ Ø²ð¸àô Æð²ìàôÜøÜºðÆ ²ð¸ÚàôÜ²ìºî
ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü ²ä²ÐàìØ²Ü Ð²ðòàôØ Êàð²¶ðàì

ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ Ð²Ø²ÄàÔàì



9

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

8
6

  2
0

1
5

« Հա մա ժո ղո վին մաս նակ ցում են մար -
դիկ, ով քեր կոչ ված են ի րենց ա մե նօր յա աշ -
խա տան քով ա պա հո վե լու մար դու ի րա վունք -
նե րի ե րաշ խա վո րու մը և պաշտ պա նու թյու նը
ինչ պես Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում
այն պես էլ դրա սահ ման նե րից դուրս։ Այ սօր
մենք ապ րում ենք այն պի սի փոխ կա պակց -
ված աշ խար հում, որ տեղ ի րա կա նում մար -
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար
այլևս սահ ման ներ գո յու թյուն չու նեն։ Վա -
ղուց ան ցել են այն ժա մա նակ նե րը երբ յու -
րա քանչ յուր պե տու թյուն իր ներ քին գործն
էր հա մա րում թե ի՞նչ չա փով են պաշտ պան -
ված կամ ին չո՞ւ են հա լած վում իր քա ղա քա -
ցի նե րը։

Ժա մա նա կա կից քա ղա քա կիրթ յու րա -
քանչ յուր եր կիր ձգտում է զար գաց նել սե փա -
կան ի րա վա կան հա մա կար գը ա ռաջ նորդ վե -
լով մար դու ար ժա նա պատ վու թյան գե րա կա -
յու թյան, նրա ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյու -
նե րի ի րա կան պաշտ պա նու թյան հիմ նա րար
սկզբուն քով։

Այս խնդրի լուծ մանն է ուղղ ված ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան եվ րո պա կան
հա մա կար գը, ո րը սկզբնա վոր վել է Եվ րո պա -
յի խորհր դի կող մից 1950 թվա կա նին «Մար -
դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու -
թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» կոն -
վեն ցիա յի ըն դուն մամբ։ Կոն վեն ցիան ան գնա -
հա տե լի է ան ձի ի րա վունք նե րի ա պա հով ման
ա ռու մով, քա նի որ ոչ միայն կոչ ված է ե րաշ -
խա վո րե լու ան ձի ի րա վունք ներն ու հիմ նա -
րար ա զա տու թյուն նե րը, այլ նաև ներդ նե լու
այդ հիմ նա րար ար ժեք նե րի դա տա կան պաշտ -
պա նու թյան գոր ծուն ե րաշ խիք ներ։

Այս մե խա նիզ մի բաղ կա ցու ցիչ մաս պետք
է հա մա րել Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա -
կան դա տա րա նում պե տու թյան կա ռա վա րու -
թյան ներ կա յա ցուց չի ինս տի տու տը։ Այն կոչ -
ված է լրաց նե լու կոն վեն ցիա յով ստեղծ ված
ի րա վա պաշտ պան դա տա կան հա մա կար գը
և դ րա նով իսկ նպաս տե լու դա տա րա նի գոր -

ծու նեու թյան արդ յու նա վե տու թյան ա պա հով -
մա նը։

Մեր երկ րում մար դու ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նու թյան ե րաշ խիք նե րի հա մա կար -
գի զար գաց ման տե սանկ յու նից կա րևոր նշա -
նա կու թյուն ու նե ցավ 2002 թվա կա նի ապ րի -
լի 26-ին Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան
կոն վեն ցիա յի վա վե րա ցու մը, ին չը մեր քա -
ղա քա ցի նե րին հնա րա վո րու թյուն տվեց ի -
րենց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հար -
ցով դի մել նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո -
պա կան դա տա րան։ Իսկ 2003 թվա կա նի
դեկ տեմ բե րի 4-ին ՀՀ կա ռա վա րու թյունն ըն -
դու նեց ո րո շում « Մար դու ի րա վունք նե րի եվ -
րո պա կան դա տա րա նում ՀՀ կա ռա վա րու -
թյան լիա զոր ներ կա յա ցուց չի մա սին», որն
ու ժի մեջ մտավ 2004 թվա կա նին։

Կա ռա վա րու թյան լիա զոր ներ կա յա ցու -
ցի չը, դա սա կան ի մաս տով, ի հար կե, հան դի -
սա նում է պե տու թյան փաս տա բա նը եվ րո -
պա կան դա տա րա նում և  ըստ այդմ ինչ պես
ցան կա ցած փաս տա բան պար տա վոր է հնա -
րա վո րինս պաշտ պա նել պե տու թյան շա հե րը
և հ նա րա վո րինս հստակ ներ կա յաց նել պե -
տու թյան դիր քո րո շու մը այս կամ այն հար -
ցով։ Սա կայն եվ րո պա կան դա տա րա նում լիա -
զոր ներ կա յա ցուց չի պար տա կա նու թյուն նե րը
ա վե լին են քան զուտ ներ կա յա ցուց չու թյու նը։
Ըստ էու թյան ներգ րավ ված լի նե լով պե տու -
թյան շա հե րի պաշտ պա նու թյա նը եվ րո պա -
կան դա տա րա նում, լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչն
ա մե նաի րա զեկ պաշ տոն յան է դառ նում պե -
տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում առ կա
խնդիր նե րի և միև նույն ժա մա նակ այդ խնդիր -
նե րի եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րին հա մա -
հունչ լու ծում նե րի վե րա բեր յալ։ Այս հա մա -
տեքս տում անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ,
որ լիա զոր ներ կա յա ցու ցի չը Հա յաս տա նի վե -
րա բեր յալ ցան կա ցած վճռից հե տո նա խան -
շում է օ րենսդ րու թյան և  ի րա վա կի րառ պրակ -
տի կա յի կա տա րե լա գործ ման ուղ ղու թյուն նե -
րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ են եվ րո պա կան դա -
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տա րա նի ար ձա նագ րած խախ տում նե րը հե -
տա գա յում բա ցա ռե լու հա մար։

Այս ա մե նով հան դերձ, չնա յած նա խա -
դե պա յին զար գա ցած ի րա վուն քի առ կա յու -
թյա նը, Եվ րո պա կան դա տա րա նը ներ կա յում
կանգ նած է բարդ մար տահ րա վեր նե րի առջև։
Մաս նա վո րա պես, յու րա քանչ յուր տա րի զգա -
լիո րեն ա վե լա նում է Եվ րո պա յի խորհր դի ան -
դամ պե տու թյուն նե րի դեմ ներ կա յաց վող գան -
գատ նե րի թի վը։

Ա ռա ջա ցած խնդիր նե րի լուծ ման անհ րա -
ժեշ տու թյամբ էր պայ մա նա վոր ված նախ ևա -
ռաջ Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 14-րդ  ար -
ձա նագ րու թյան ըն դու նու մը։ Թեև իր լու ծում -
նե րով այն կոչ ված էր նպաս տե լու դա տա րա -
նի գոր ծու նեու թյան արդ յու նա վե տու թյան
բարձ րաց մա նը, այ դու հան դերձ, դրա կի րա -
ռու թյան փոր ձը ցույց տվեց, որ այն բա վա -
րար չէ։ Դա էր պատ ճա ռը, որ Եվ րո պա յի
խորհր դի ան դամ պե տու թյուն նե րը ա ռաջ քա -
շե ցին այլ սկզբունք ներ ևս։ Խոս քը, մաս նա -
վո րա պես, վե րա բե րում է Ին տեր լա կե նի, Իզմի -
րի և Բ րայ թո նի հռչա կագ րե րին, ո րոնք գլխա -
վո րա պես ուղղ ված էին Դա տա րա նի սուբ սի -
դիա րու թյան սկզբուն քի ամ րապնդ մա նը, դա -
տա րա նի գոր ծու նեու թյան, ինչ պես նաև դա -
տա րա նի դա տա կան ակ տե րի կա տար ման
արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը։

Այս հռչա կագ րե րի հա մա տեքս տում հատ -
կա պես կար ևոր վեց Եվ րո պա կան դա տա րա -
նում պե տու թյուն նե րի կա ռա վա րու թյուն նե րի
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի դե րը դա տա րա նի ի րա -
վա կան դիր քո րո շում նե րի ի րա գործ ման հար -
ցում։ Այդ նոր մո տե ցում նե րի հա մա ձայն կա -
ռա վա րու թյուն նե րի և ն րանց ներ կա յա ցու ցիչ -
նե րի գոր ծու նեու թյու նը չպետք է սահ մա նա -
փակ վի միայն քա ղա քա ցի նե րի գան գատ նե -
րի կա պակ ցու թյամբ Եվ րո պա կան դա տա րան
դիր քո րո շում ներ ներ կա յաց նե լով կամ դա -
տա րա նում պե տու թյան շա հե րը պաշտ պա -
նե լով։ Կա ռա վա րու թյան ներ կա յա ցուց չի դերն
այս պի սով շատ ա վե լին է. այն կոչ ված է
նպաս տե լու հա մա կար գա յին ա ռու մով երկ -
րում եվ րո պա կան ի րա վա կան չա փա նիշ նե րի
ներդր մա նը։ Ընդ ո րում, խոս քը վե րա բե րում
է ոչ միայն բա ցա ռա պես Եվ րո պա կան դա -
տա րա նի, այլ նաև եվ րո պա կան մյուս կազ -
մա կեր պու թյուն նե րի ի րա վա կան չա փա նիշ -

նե րի ներդր մա նը։ Այս հիմ նա րար մո տե ցու մը
բխում է իմ կող մից ար դեն իսկ նշված հռչա -
կագ րե րի պա հանջ նե րից և կոչ վում է կան -
խար գե լիչ մո տե ցում։ Այն են թադ րում է պե -
տու թյան ներ սում այն պի սի հա մա լիր մի ջո -
ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում, ո րոնք կնվա զեց -
նեն Եվ րո պա կան դա տա րան ներ կա յաց վող
գան գատ նե րի թի վը։ Այդ կերպ հնա րա վոր
կլի նի բարձ րաց նել դա տա րա նի կող մից գան -
գատ նե րի քննու թյան արդ յու նա վե տու թյու նը։

Այս պայ ման նե րում ար դա րա ցիո րեն կա -
րևոր վում է ոչ միայն պե տա կան մար մին նե րի
հետ ակ տիվ աշ խա տան քը, այլ նաև հա մա -
գոր ծակ ցու թյու նը քա ղա քա ցիա կան հա սա -
րա կու թյան, երկ րում մար դու ի րա վունք նե րի
ազ գա յին հաս տա տու թյուն նե րի հետ։ Կա րևոր
է նաև արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան
հա մա կար գի և խորհր դա րա նի հետ։

Հիշ յալ նոր մո տե ցում նե րով էր պայ մա -
նա վոր ված նաև ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա -
խա րա րու թյան Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո -
պա կան դա տա րա նի հետ կա պե րի վար չու -
թյան կազ մում Եվ րո պա կան դա տա րա նի վճիռ -
նե րի կա տար ման և կոն վեն ցիոն պա հանջ -
նե րի ա պա հով ման բաժ նի ստեղ ծու մը։ Այս
բաժ նի խնդիր նե րից է ոչ միայն վճիռ նե րով
սահ ման ված վճա րում նե րի ա պա հո վու մը, այլ
նաև դրան ցից բխող օ րենսդ րա կան փո փո -
խու թյուն նե րի, ինչ պես նաև ի րա վա կի րառ
պրակ տի կա յի կա տա րե լա գործ մանն ուղղ ված
ա ռա ջարկ ներ ներ կա յաց նե լը։ Բաժ նի ա ռաջ -
նա հերթ խնդիր նե րից է նաև ԵԽ այլ կա ռույց -
նե րի, օ րի նակ, Խոշ տան գում նե րի կան խար -
գել ման կո մի տեի, Մար դու ի րա վունք նե րի ղե -
կա վար կո մի տեի ի րա վա կան չա փա նիշ նե րի
ի րաց ման ա պա հո վու մը։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ի -
րա կա նաց վող սահ մա նադ րա կան և դա տաի -
րա վա կան բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թա ցի
շրջա նակ նե րում հատ կա պես կար ևոր է եվ -
րո պա կան չա փա նիշ նե րից բխող այն պի սի
լու ծում ներ ներդ նե լը, ո րոնք ու նակ են ա պա -
հո վե լու նշածս հա մա կար գա յին խնդրի ամ -
բող ջա կան լու ծու մը ոչ միայն օ րենսդ րա կան
մա կար դա կում, այլ նաև գործ նա կա նում։ Այ -
սինքն կա ռա վա րու թյան լիա զոր ներ կա յա -
ցուց չի դե րը սահ մա նա փակ վում է ոչ միայն
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պե տու թյան շա հե րը Եվ րո պա կան դա տա րա -
նում ներ կա յաց նե լով, այլև մար դու ի րա վունք -
նե րի խախ տում նե րը բա ցա ռե լուն ուղղ ված
հա մա կար գա յին այն պի սի մո տե ցում ներ ներդ -
նե լուն, որն, ըստ էու թյան, ոչ թե մար դու ի -
րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան, այլ մար դու
ի րա վունք նե րը ե րաշ խա վո րե լուն ուղղ ված
գոր ծու նեու թյուն է։ Այս նպա տակ նե րին հաս -
նե լու հա մար մեզ հա մար հա տուկ կար ևո րու -
թյուն է ներ կա յաց նում հա մա գոր ծակ ցու թյու -
նը ԵԽ Նա խա րար նե րի կո մի տեի Եվ րո պա -
կան դա տա րա նի վճիռ նե րի կա տար ման վե -
րահս կո ղու թյան սո տո րա բա ժան ման հետ,
քա նի որ այն բո լոր քայ լե րը, ո րոնք ուղղ ված
են մար դու ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման
հա մա կար գա յին լու ծում նե րին, ըստ էու թյան,
քննարկ վում և կ յան քի են կոչ վում վեր ջին նե -
րիս ուղ ղա կի մաս նակ ցու թյամբ։

Եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան չա -
փա նիշ նե րով էր պայ մա նա վոր ված ՀՀ-ում այ -
լընտ րան քա յին ծա ռա յու թյան նոր ինս տի տու -
տի ներդ րու մը։ Մաս նա վո րա պես, Բա յաթ յանն
ընդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով 2011թ. վճռում
խախ տում էր ճա նաչ վել այն, որ ՀՀ-ն չի նա -
խա տե սում զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից բա -
ցա ռու թյուն այն ան ձանց հա մար, ով քեր կրո -
նա կան հա մոզ մունք նե րի պատ ճա ռով չեն կա -
րող ծա ռա յել զին ված ու ժե րում։ Այդ վճռի հի -
ման վրա, ՀՀ-ում նա խա տես վեց զին վո րա -
կան ծա ռա յու թյու նից դուրս այ լընտ րան քա յին
ծա ռա յու թյան հնա րա վո րու թյուն նշված կա -
տե գո րիա յի ան ձանց հա մար։ Բա ցի այդ, Հա -
յաս տա նում ստեղծ վել և գոր ծում է հա մա պա -
տաս խան միջ գե րա տես չա կան հանձ նա ժո ղով։
Եվ րո պա կան դա տա րա նի այս վճռով սահ -
ման ված պա հանջ նե րի կա տար ման գնա հատ -
ման արդ յուն քում ԵԽ նա խա րար նե րի կո մի -
տեի Եվ րո պա կան դա տա րա նի վճիռ նե րի կա -
տար ման վե րահս կո ղու թյան ստո րա բա ժան -
ման կող մից այդ գործն այս տա րի փակ վեց։

Այս ա մե նով հան դերձ, ու շագ րավ են
տվյալ նե րը Եվ րո պա կան դա տա րա նի դա -
տա կան ի րա վա զո րու թյունն ըն դու նե լուց ի
վեր Հա յաս տա նի դեմ ներ կա յաց ված գան -
գատ նե րի և դ րանց կա պակ ցու թյամբ կա յաց -
ված վճիռ նե րի վե րա բեր յալ։ Մաս նա վո րա -
պես, Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից վար -
վող հաշ վառ ման տվյալ նե րի հա մա ձայն 2002
թվա կա նից 2014 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի դրու -
թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դեմ
ՄԻԵԴ է ներ կա յաց վել ա վելի, քան 2000 գան -
գատ։

2014 թվա կա նի նո յեմ բե րի 1-ի դրու թյամբ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վե րա բեր -
յալ կա յաց վել է 49 վճիռ։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաս -
նակ ցու թյամբ ՄԻԵԴ-ի ըն դու նած վճիռ նե րով
դի մու մա տու նե րի կող մից 2014 թվա կա նի նո -
յեմ բե րի 1-ի դրու թյամբ ներ կա յաց վել է ընդ -
հա նուր շուրջ 15 մի փոն 260 հա զար եվ րո յին
հա մար ժեք փոխ հա տուց ման պա հանջ, ո րից
բա վա րար վել է շուրջ 574 հա զար եվ րոն, այ -
սինքն՝ ընդ հա նուր պա հան ջի 3,8%-ը։ Եվ րո -
պա կան դա տա րա նի կող մից բա վա րար ված
գու մարն ամ բող ջու թյամբ փոխ հա տուց վել է։
Բա վա րար ված գու մա րից 146,000 եվ րոն, այ -
սինքն՝ բա վա րար ված ընդ հա նուր գու մա րի
26%-ը, վճար վել է ոչ պե տա կան բյու ջեի մի -
ջոց նե րի հաշ վին։

Բո լո րիս հա մա տեղ ջան քե րով է միայն
հնա րա վոր մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա -
րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան
բարդ խնդրի ի րա ցու մը և Եվ րո պա կան դա -
տա րա նի ի րա վա կան չա փա նիշ նե րի ներդ -
րու մը։»:

ՀՀ գլխավոր դատախազ,
ՄԻԵԴ-ում ՀՀ կառավարության լիազոր

ներկայացուցիչ  Գ. Կոստանյան
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ, Մար դու ի րա -
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նում ՀՀ
կա ռա վա րու թյան լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ
Գևորգ Կոս տան յա նը 2014թ. դեկտեմբերի
16-ին հան դի պել է Մար դու ի րա վունք նե րի
եվ րո պա կան դա տա րա նում Չե խիա յի կա ռա -

վա րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ Վիտ Շոր մի հետ:
Գ. Կոս տան յանն ու Վ. Շոր մը ընդգ ծել են
հա մա գոր ծակ ցու թյան կար ևո րու թյու նը Եվ -
րո պա յի խորհր դի Մար դու ի րա վունք նե րի ղե -
կա վար կո մի տեի շրջա նակ նե րում: Կար ևոր -
վել է Եվ րո պա կան դա տա րա նի վճիռ նե րի
կա տար ման հետ կապ ված քննար կում նե րի
ըն թացքն այդ կո մի տեում, ինչ պես նաև ԵԽ
նա խա րար նե րի կո մի տեի կող մից որ դեգր -
ված կան խար գե լիչ մո տեց ման և վճիռ նե րի
հա մա պար փակ կա տար ման գա ղա փա րը:
Զրու ցա կից ներն անհ րա ժեշտ են հա մար վել
ամ րապն դել հա մա գոր ծակ ցու թյու նը եր կու
երկր նե րի միջև այն հար ցե րում, ո րոնք վե -
րա բե րում են Եվ րո պա կան դա տա րա նում պե -
տու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գոր ծա -
ռույթ նե րին:

Նույն օրը ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ, Մար -
դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա -
նում ՀՀ կա ռա վա րու թյան լիա զոր ներ կա յա -
ցու ցիչ Գևորգ Կոս տան յանն ա ռանձ նազ րույց
է ու նե ցել Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա -
կան դա տա րա նում ՌԴ հանձ նա կա տար, ՌԴ
ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րի տե ղա կալ
Գեոր գի Մատ յուշ կի նի հետ:

Զ րու ցա կից նե րը քննար կել են Ռու սաս -
տա նի Դաշ նու թյան և Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան վե րա բեր յալ Եվ րո պա կան դա -
տա րա նի վճիռ նե րի կա տար ման փոր ձը: Կար -
ևոր վել են ԵԽ ան դամ պե տու թյուն նե րի կող -
մից ձեռ նարկ վող մի ջո ցա ռում նե րը՝ ուղղ ված
Եվ րո պա կան դա տա րա նի գոր ծու նեու թյան
արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը: Գ. Կոս -
տան յանն ու Գ. Մատ յուշ կի նը քննար կել են

Եվ րո պա կան դա տա րա նում պե տու թյուն նե -
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գոր ծա ռույթ նե րի շրջա -
նա կում եր կու երկր նե րի հա մա գոր ծակ ցու -
թյանն առնչ վող հար ցեր:

¶. Îàêî²ÜÚ²ÜÀ Ð²Ü¸ÆäºÈ ¾ ì. ÞàðØÆ Ðºî

¶. Îàêî²ÜÚ²ÜÀ Ð²Ü¸ÆäºÈ ¾ ¶. Ø²îÚàôÞÎÆÜÆ Ðºî
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Ինչ պես գի տու թյան ցան կա ցած ճյուղ, այն -
պես էլ քրեա կան դա տա վա րու թյան ի րա վուն քի
գի տու թյունն ու նի իր նպա տակ նե րը, ո րոնց
թվին է դաս վում ան ձի պաշտ պա նու թյու նը հան -
ցա գոր ծու թյու նից: Սա կայն այս նպա տակն ի -
րա գոր ծե լու ըն թաց քում ա ռա ջա նում են ո րո շա -
կի խնդիր ներ, ո րոնք ի րենց հրա տապ լու ծումն
են պա հան ջում ի րա վա պահ մար մին նե րից` օ -
րեն քի գե րա կա յու թյան սկզբուն քի ան վե րա պահ
կա տա րումն ա պա հո վե լու հա մար: Այս պի սի
խնդիր նե րից է հան դի սա նում ՀՀ Սահ մա նադ -
րու թյան 18-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված` ան -
ձանց պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի ջոց -
նե րի ի րա վուն քը: Խն դի րը կա յա նում է նրա -
նում, որ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենս -
գիր քը (այ սու հետ` Օրենսգիրք), նա խա տե սե լով
քրեա կան վա րույ թը կա սեց նե լու ինս տի տու տը
և դ րա հիմ քե րը, քրեա կան վա րույթն ի րա կա -
նաց նող մարմ նի հա մար չի սահ մա նում պար -
տա կա նու թյուն տու ժո ղին, նրա ներ կա յա ցուց -
չին, քա ղա քա ցիա կան հայց վո րին, քա ղա քա -
ցիա կան պա տաս խա նո ղին կամ նրանց ներ -
կա յա ցու ցիչ նե րին (այսուհետ` շահագրգիռ ան-
ձանց) տրա մադ րե լու քրեա կան գոր ծով վա րույ -
թը կա սեց նե լու մա սին ո րո շու մը: Ա վե լին,
Օրենսգր քով ման րա մասն թվարկ ված են նույն
տու ժո ղի ի րա վունք նե րը, բա ցա ռու թյամբ` քրեա -
կան գոր ծով վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին ո րո -
շու մը ստա նա լու ի րա վուն քը:

Խնդ րի ար դիա կա նու թյու նը չի սահ մա նա -
փակ վում միայն տե սա կան հար թու թյան մեջ:
Գործ նա կա նում նմա նա տիպ հարց ա ռա ջա նա -
լու դեպ քում քննիչ նե րը հղում են կա տա րում
Օրենսգր քի` ո րո շու մը տրա մադ րե լու ըն թա ցա -

կար գի բա ցա կա յու թյա նը, ինչ պես նաև տու ժո -
ղի` նման ի րա վունք չու նե նա լու հան գա ման քին:

Մինչև բուն խնդրին անդ րա դառ նա լը անհ -
րա ժեշտ ենք հա մա րում նշել ինս տի տու տի ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Ք րեա կան դա տա վա րու թյան ի րա վուն քի
գի տու թյան ո լոր տում հե ղի նա կա վոր մաս նա -
գետ ներ Վ.Ն.Գ րի գոր ևը, Ա.Վ. Պո բեդ կի նը և
Վ.Ն. Յա շի նը քրեա կան դա տա վա րու թյան վե -
րա բեր յալ ի րենց աշ խա տու թյուն նե րում անդ -
րա դար ձել են քրեա կան գոր ծով վա րույ թը կա -
սեց նե լու ինս տի տու տին: Վեր ջին ներս նշված
ինս տի տու տի նշա նա կու թյանն անդրա դար ձել
են ե րեք տե սանկ յու նից: Ա ռա ջին՝ քրեա կան
գոր ծով վա րույ թի կա սեց ման ինս տի տու տը հան -
դի սա նում է ան ձանց ի րա վունք նե րի և  օ րի նա -
կան շա հե րի պաշտ պան ման մի ջոց, քա նի որ
այն կա րող է կի րառ վել բա ցա ռա պես օ րեն քով
սահ ման ված սպա ռիչ հան գա մանք նե րի դեպ -
քում` չնա յած նրան, որ գործ նա կա նում կա րող
են լի նել տար բեր այլ հան գա մանք ներ, ո րոնք
կա րող էին հան գեց նել քրեա կան գոր ծի կա -
սեց մա նը: Երկ րորդ՝ քրեա կան գոր ծի կա սեց -
ման ինս տի տու տը ծա ռա յում է նաև դա տա վա -
րա կան ու ժե րի և մի ջոց նե րի տնտես մա նը: Եր -
րորդ՝ քրեա կան գոր ծի կա սեց ման հնա րա վո -
րու թյու նը հան դի սա նում է նաև քրեա կան դա -
տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի նկատ մամբ ան -
հար կի դա տա վա րա կան հար կադ րան քի և մի -
ջոց նե րի կի րառ ման կանխ ման գոր ծիք1: 

Ա.Պ. Ռի ժա կո վը «Ք րեա կան դա տա վա րու -
թյուն (ԲՈՒՀ-ե րի հա մար դա սա գիրք)» աշ խա -
տու թյան 14-րդ գլ խում նշում է, որ կասեցումը
քրեադատավարական իմաստով քրեական գոր-

ՍԱՄՎԵԼ ՅՈՒԶԲԱՇՅԱՆ
Երևանի կայազորի զինվորական դատախազության
դատախազ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
ԱՐԱՄ ՎԱՐԴԵՎԱՆՅԱՆ
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական,
Հայ-Ռուսական համալսարանի քրեական իրավունքի և քրեական
դատավարության իրավունքի ամբիոնի դասախոս,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
____________________________________________________________________________________________________________

àðàÞ ÊÜ¸ÆðÜºð øðº²Î²Ü ¶àðÌàì ì²ðàôÚÂÀ Î²êºòÜºÈàô
Ø²êÆÜ àðàÞØ²Ü ´àÔàø²ðÎØ²Ü ØºÊ²ÜÆ¼ØÜºðÆ ìºð²´ºðÚ²È

1 Տե՛ս Григорьев В.Н., “Уголовный процесс: Учебник” / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин. - 2-е изд. перераб.
и доп. - М.: Эксмо, 2008. – с. 487-488.
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ծի շրջանակներում դատավարական գործողու-
թյունների ժամանակավոր դադարեցումն է, ո-
րի կիրառումը հնարավոր է ինչպես մինչդա-
տական վարույթի շրջանակներում, այնպես էլ
դատաքննության ժամանակ: Կասեցման ինս-
տիտուտի կիրառման վերոնշյալ դրույթներն ի-
րենց արտացոլումն են գտել Ռուսաստանի Դաշ-
նության քրեական դատավարության օրենսգր-
քի 208 և 209 հոդ ված նե րում2: Ի րա վա գետ Ար -
մեն Շա հին յա նը քրեա կան գոր ծի կա սեց ման
ինս տի տու տը դի տար կում է նաև որ պես քրեա -
դա տա վա րա կան մի ջոց նե րի, ժամ կետ նե րի
խնայ ման ռա ցիո նալ գոր ծիք3: 

Նշ ված ինստիտուտի կիրառման գործնա-
կան նշանակությունն առանձնապես մեծ է նախ-
նական քննության փու լում, և մասնավորապես
այն դեպքում, երբ գործի քննությունն ընթա-
նում է նախաքննության կանոններով: 

Ի րա վա գետ Ջո զեֆ Մկե նի րին իր աշ խա -
տու թյուն նե րից մե կում, ու սում նա սի րե լով Ա մե -
րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րից մե կի փոր ձը,
հա տուկ ա ռանձ նաց նում է կա սեց ման ինս տի -
տու տը քրեա դա տա վա րա կան ի րա վուն քում:
Ըստ հե ղի նա կի` բո լոր այն դեպ քե րում, երբ առ -
կա են հա մա պա տաս խան հիմ քե րը կա սեց ման
ո րո շում կա յաց նե լու հա մար, այն պետք է կա -
յաց վի՝ միա ժա մա նակ ե րաշ խա վո րե լով հա մա -
պա տաս խան սուբ յեկտ նե րի ի րա վունք նե րը4:
ԱՄՆ Գե րա գույն դա տա րանն իր Պեյտն ընդ -
դեմ Ռո բինս նո նի գոր ծով, inter alia, անդ րա -
դառ նա լով կա սեց ման գոր ծըն թա ցին, նշել է,
որ այն պատ շաճ կեր պով չի րա կա նաց նե լը կա -
րող է հան գեց նել ան ձանց ար դար դա տաքն -
նու թյան ի րա վուն քի խախտ մա նը5:

Ներ կա յաց նե լով կա սեց ման ինս տի տու տի
բնույ թը և  ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ հարկ
ենք հա մա րում ման րա մասն անդ րա դառ նալ Օ-
րենսգրքում առկա և դ րա գործ նա կան կի րառ -
ման արդ յուն քում ի հայտ ե կած խնդիր նե րը:

Օրենսգրքի 257-րդ հոդվածի համաձայն`
քննիչը, դատախազն իրավունք ունեն կասեց-
նել քրեական գործով վարույթը` դրա մասին
կայացնելով պատճառաբանված որոշում, իսկ

258-րդ հոդվածի 1-րդ մասի համաձայն` քննի-
չը պարտավոր է շահագրգիռ անձանց գրավոր
տեղեկացնել քրեական գործով վարույթը կա-
սեցնելու մասին և միաժամանակ պարզաբա-
նել, որ քրեական գործով վարույթի կասեցման
մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել Օրենս -
գրքով նախատեսված կարգով: Հա ման ման
կար գա վո րում նա խա տես ված է նաև ՌԴ քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 209-րդ հոդ -
վա ծով, սա կայն այն տար բե րու թյամբ, որ ե թե
ՀՀ օ րենս դի րը հստակ նա խա տե սում է, որ հա -
մա պա տաս խան ան ձանց տե ղե կաց նե լու գոր -
ծըն թացն ի րա կա նաց վում է գրա վոր, ա պա ՌԴ
օ րենս դիրն ուղ ղա կի օգ տա գոր ծում է «տե ղե -
կաց նում է» եզ րույ թը:

Նշ ված նոր մե րի մեկնաբանությունը («Իրա -
վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 86-րդ
հոդ վա ծով սահ ման ված մեկ նա բան ման սկզբուն -
քի հի ման վրա) թույլ է տալիս եզրակացնել, որ
քննիչը զուտ տեղեկացնում է որոշման մասին:
Այսինքն շահագրգիռ անձինք, տեղեկանալով
կասեցված վարույթի մասին, չեն ստանում ո-
րոշման պատճենը, այլ ուղղակի վերջիններիս
բացատրում են դրա բողոքարկման հնարավո-
րության մասին: Պրակտիկայում ընդունվել է
մի մոտեցում, որ քննիչների կողմից կա սեց -
ման ո րոշ ման փաստացի չտրամադրումը հիմ-
նավորվում է այն պատճառաբանությամբ, որ
Օրենսգրքով նման դատավարական կարգ սահ-
մանված չէ, իսկ ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ
հոդվածի համաձայն՝ պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտո-
նատար անձինք իրավասու են կատարելու
միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց հա-
մար լիազորված են Սահմանա դրությամբ կամ
օրենքներով:

Մինչդեռ հարց է առաջանում, թե Օրենսգր-
քի վերոնշյալ հոդվածում նշված շահագրգիռ
անձինք քննիչի կողմից քրեական գործով վա-
րույթը կասեցնելու վերաբերյալ որ հիմքերը կա-
րող են բողոքարկել համապատասխան մարմ-
նին, եթե քննիչն ընդամենը գրավոր տեղեկաց-
նում է քրեական գործով վարույթը կասեցնելու

2 Տե՛ս Рыжаков А.П., “Уголовный процесс: Учебник для вузов. – 3-е изд. испр. и доп.” -  М.: НОРМА, 2004. с. 364-368.
3 Տե՛ս Шагинян А.С., “Приостановление предварительного следствия: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.09” /

Том. гос. ун-т., Томск, 2001. 24 с.
4 Տե՛ս Joseph McEniry, “Legislative Guide Legal Services Division” (Iowa Legislative Services Agency State Capitol, 2008) p.

87-88.
5 Տե՛ս U.S. Supreme Court, Pate v. Robinson, 383 U. S. 375 (1966).
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մասին` չնշելով քրեա կան գոր ծով վա րույ թը կա -
սեց նե լու հիմքը:

Նշվածն ուղղակի հակասության մեջ է
գտնվում Օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի հետ, որի համաձայն` այդ հոդ վա ծում
նշված անձինք Օ րենսգրքով նախատեսված
դեպքերում և կար գով իրավունք ու նեն դատա-
րան բողոքարկել (...) քրեական գործով վա-
րույթը կասեցնելու (...) մասին որոշումը:

Իրականացնելով քննարկ վող ինս տի տու -
տի համեմատական վերլուծություն Օրենսգրքի
այլ դրույթների և կարգավորումների միջև, մաս-
նավորապես` համեմատելով խնդրո առարկա
կարգավորումը մեկ այլ փուլի և գործողության
հետ, այն է` քրեական գործով վարույթը կար-
ճելու հետ` ամրագրված է Օրենսգրքի 262-րդ
հոդվածում, պարզ է դառնում, որ այնտեղ կար-
գավորումն այլ ուղիով է ընթացել, մաս նա վո -
րա պես` տուժողին ուղարկվում է կարճման ո-
րոշման պատճենը` այդ կերպ երաշխավորելով
նշված որոշումը բողոքարկելու համար անհ րա -
ժեշտ բոլոր իրական հնարավորությունները:

ՀՀ Սահմանադրության 18-րդ հոդվածի ա-
ռաջին մասի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք ու-
նի իր իրավունքների և ազատությունների դա-
տական, ինչպես նաև պետական այլ մարմին-
ների առջև իրավական պաշտպանության արդ-
յունավետ միջոցների իրավունք: ՀՀ Սահմա-
նադրության և օրենքների հիման վրա այդպի-
սի համարժեք միջոցների նախատեսումն ու
մատչելիության ապահովումը պետության պար-
տականությունն է: Պետությունն այդ պաշտ-
պանությունն ապահովում է միջազգային իրա-
վունքի սկզբունքներին ու նորմերին համապա-
տասխան ( Սահմանադրության 3, 14, 42.1-րդ
հոդվածներ): Դրա համար պետությունը, ան-
շուշտ, պետք է տիրապետի նյութական, քա-
ղաքական և իրավական միջոցների, այլ կերպ
ասած` ստեղծի ընկերային-տնտեսական, քա-
ղաքական, իրավական և փաստական պայ-
մաններ, անհրաժեշտ երաշխիքներ մարդու ի-
րավունքների և ազատությունների արդյունա-
վետ իրացման համար: Պետությունը պարտա-

վորվում է ոչ միայն ճանաչել, պահպանել և
պաշտպանել իրավունքներն ու ազատություն-
ները, այլև ստեղծել պետական-իրավական այն-
պիսի կառուցակարգեր, որոնք արդյունավետ
ձևով կարող են կանխել, վերացնել դրանց ցան-
կացած, այդ թվում` պետական մարմինների և
պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող
խախտումները, վերականգնել խախտված ի-
րավունքներն ու ազատությունները6:

Ըստ հեղինակավոր հայ իրավագետների`
տուժողի իրավունքների և օրինական շահերի
ապահովման համար կարևոր նշանակություն
ունի նրա կողմից հետաքննության մարմնի,
քննիչի, դատախազի, դատարանի գործողու-
թյունները և որոշումները, այդ թվում` դատավ-
ճիռը և դատարանի այլ վերջնական որոշումը
բողոքարկելու իրավունքը7: 

Հարկավոր է հաշվի առնել, որ քրեական
գործով վարույթի կասեցման մասին որոշումն
ուղղակիորեն վերաբերում է տուժողի շահերին,
իսկ անձանց արդյունավետ պաշտպանության
իրավունքի իրականացման համար միջոցների
նախատեսումն ու մատչելիության ապահովու-
մը պետության պոզիտիվ պարտականությունն
է, ա պա տրամաբանական կլինի, որ քննիչը
տուժողին տրամադրի քրեական գործով վա-
րույթի կասեցման մասին որոշումը և պարզա-
բանի, որ նշված որոշումը կարող է բողոքարկ-
վել Օրենսգրքով նախատեսված կարգով: Խնդ-
րո առարկա պրակտիկան, որի ընթացքում տու-
ժողին քննիչը չի տրամադրում վերոնշյալ որո-
շումը, իրական վտանգ է առաջացնում ան-
ձանց` մինչդատական վարույթն իրականաց-
նող մարմ նի որոշումներն ու գործողություննե-
րը դատական կար գով բողոքարկելու իրավուն-
քի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման համար: Պա-
տահական չէ, որ ՀՀ Սահմանադրական դա-
տարանն իր ՍԴՈ-844 որոշման մեջ, անդրա-
դառնալով Օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի մեկ-
նաբանությանը, նշել է, որ այն, որ պես քրեա -
կան վա րույ թում ան ձի ի րա վունք նե րի ու ա զա -
տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջոց, կոչ -
ված է ե րաշ խա վո րե լու ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան

6 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ» / ընդհանուր խմբագրությամբ`
Գ.Հարությունյանի, Ա.Վաղարշյանի. – Եր.: «Իրավունք», 2010, էջ 207:

7 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Ընդհանուր մաս (4-րդ հրատարակություն,
լրացումներով և փոփոխություններով)» / Ս.Դիլբարյան, Ա.Հարությունյան, Գ.Ղազինյան և այլք. – Երևանի պետ.
համալս. – Եր.: Երևանի համալս հրատ., 2006:



ինչ պես 18 և 19 հոդ ված նե րում, այն պես էլ 3,
14, 14.1, 16, 17 և  ան ձի ի րա վունք նե րի ու ա զա -
տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան սահ մա նա -
դրաի րա վա կան սկզբուն քի գե րա կա յու թյունն
ար տա ցո լող բազ մա թիվ այլ հոդ ված նե րում ամ -
րագր ված նոր մե րի կեն սա գոր ծու մը: Ա վե լին,
այն կոչ ված է պաշտ պա նե լու ան ձի ինչ պես
սահ մա նադ րա կան, այն պես էլ օ րեն քով ե րաշ -
խա վոր ված այլ ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն -
նե րը վե րո հիշ յալ պե տա կան մար մին նե րի ու
պաշ տո նա տար ան ձանց ա նօ րի նա կան (ա նի -
րա վա չափ) ո րո շում նե րից ու գոր ծո ղու թյուն նե -
րից և  ի րաց վում է ար դա րա դա տա կան ա ռանձ -
նա հա տուկ գոր ծա ռույ թի մինչ դա տա կան վա -
րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու -
թյան մի ջո ցով:

Ան ձի քննարկ վող ի րա վունքն իր ար տա -
ցո լումն է ստա ցել նաև « Մարդու իրավունքների
և հիմնարար ազատությունների պաշտպանու-
թյան մասին» եվրոպական կոնվենցիայի (այ-
սուհետ` Կոնվենցիա) 6-րդ հոդվածում: Իրա-
վաչափ նպատակով արդարացված սահմանա-
փակումներն ունեն նաև միջազգային իրավա-
կան հիմնավորում` որպես պետություններում
իրավական որոշակիության և կայունության ե-
րաշխավորման միջոց: Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանն իր որոշումներում
բազմիցս անդրադարձել է այս հարցին և նշել,
որ Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետով ե-
րաշխավորված «դատաքննության իրավունքը»,
որի մասնավոր տարր է հանդիսանում մատչե-
լիության իրավունքը, չի հանդիսանում բացար-
ձակ իրավունք և կարող է ենթարկվել որոշակի
սահմանափակումների, հատկապես, բողոքի
ընդունելիության պայմանների առնչությամբ,
քանի որ այն իր էությամբ պահանջում է պե-
տության կողմից կարգավորում, որը կարող է
փոփոխվել` կախված ժամանակից և տեղից,
ինչպես հասարակության, այնպես էլ կոնկրետ
անձանց պահանջմունքներին և միջոցներին
համապատասխան: Պետություններն այս առն-
չությամբ օգտվում են հայեցողության ազատու-
թյունից: Այնուամենայնիվ, դատարանի մատ-
չելիության իրավունքը չի կարող սահմանա-

փակվել այնպես և այն սահմաններով, որ վնա-
սի նրա էությունը, և դրանք համապատասխա-
նում են Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կե-
տին, եթե ունեն օրինական նպատակ և կի-
րառված միջոցների ու դրված նպատակի միջև
գոյություն ունի արդար հավասարակշռություն:
Միաժամանակ Մարդու իրավունքների եվրո-
պական դատարանն իր վճիռներում առանձ-
նահատուկ կարևորեց, որ պետությունները
պարտավոր են իրենց ներպետական օրենսդ-
րությամբ անհրաժեշտ իրավական նախադր-
յալներ ստեղծել անձի իրավունքների արդյու-
նավետ պաշտպանությունը երաշխավորելու հա-
մար8:

Օ րենսգր քի 8-րդ բաժ նի («Ք րեա կան գոր -
ծով մինչ դա տա կան վա րույթ») հոդ ված նե րի,
290-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ մա սե րի վեր լու ծու -
թյու նը վկա յում է, որ օ րենսգր քի մինչ դա տա -
կան վա րույ թում դա տա կան բո ղո քարկ ման են -
թա կա են ի րա վա սու մար մին նե րի ու պաշ տո -
նա տար ան ձանց այն ո րո շում նե րը և գոր ծո ղու -
թյուն նե րը, ո րոնք կա յաց վել են հա մա պա տաս -
խան պաշ տո նա տար ան ձանց հա մար նա խա -
տես ված ի րենց ընդ հա նուր լիա զո րու թյուն նե րի
շրջա նակ նե րում և նույն այդ ան ձանց Օ րենսգր -
քով նա խա տես ված կոնկ րետ ո րո շում նե րը, մաս -
նա վո րա պես՝ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա -
բեր յալ հա ղոր դում ներն ըն դու նե լուց, քրեա կան
գործ հա րու ցե լուց հե տաքն նու թյան մարմ նի,
քննի չի և դա տա խա զի հրա ժար վե լը, քրեա կան
գոր ծը կա սեց նե լու, կար ճե լու կամ քրեա կան
հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու մաuին ո րո շում -
նե րը:

ՀՀ դա տա րան նե րի նա խա գահ նե րի խոր -
հուր դը «Ք րեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսդ -
րու թյան ո րոշ դրույթ նե րի կի րառ ման դա տա -
կան պրակ տի կա յի մա սին» թիվ 20 ո րոշ մամբ,
անդ րա դառ նա լով քրեա կան գոր ծի վա րույ թը
կա սեց նե լու մա սին քննի չի ո րոշ ման բո ղո քարկ -
մա նը, նշել էր, որ այդ բո ղոք նե րը, ըստ Օրենս -
գրքի 290-րդ հոդ վա ծի, կա րող են ան մի ջա պես
տրվել վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի գտնվե -
լու վայ րի դա տա րա նին9։ Սա կայն պարզ չէ, թե
ինչ պես ան ձը կա րող է վա րույթն ի րա կա նաց -
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նող մարմ նի գտնվե լու վայ րի դա տա րա նին հիմ -
նա վոր բո ղոք ներ կա յաց նել ա ռանց խնդրո ա -
ռար կա ո րոշ մա նը ծա նո թա նա լու հնա րա վո րու -
թյան:

ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր վե հա ժո ղո վի կող մից 1985
թվա կա նի նո յեմ բե րի 29-ին ըն դուն ված « Հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի և  իշ խա նու թյան չա րա շահ -
ման զո հե րի հա մար ար դա րա դա տու թյան հիմ -
նա կան սկզբունք նե րի հռչա կա գիր» վեր տա ռու -
թյամբ թիվ 40/34 բա նաձ ևի «Ա» բաժ նի 2-րդ
կե տում բա ցա հայտ ված է «տու ժող» հաս կա ցու -
թյան` որ պես հան ցա գոր ծու թյան զո հի, մի ջազ -
գա յին ի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը, հա մա -
ձայն ո րի` հան ցա գոր ծու թյան զոհ է (են) հա -
մար վում այն ան ձը (ան ձինք), ում (ո րոնց) հան -
ցա գոր ծու թյամբ կամ իշ խա նու թյան չա րա շահ -
մամբ պատ ճառ վել է վնաս, նե րառ յալ մարմ -
նա կան կամ բա րո յա կան վնա սը, հու զա կան
ապ րում նե րը, նյու թա կան վնա սը կամ հիմ նա -
կան ի րա վունք նե րի էա կան խախ տում նե րը, ո -
րոնք օժտ ված են հա տուց ման հա վա սար ի րա -
վուն քով10: 

Ուս տի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 20-րդ հոդ -
վա ծի 5-րդ մա սում ամ րագր ված «տու ժող» հաս -
կա ցու թյու նը նշա նա կում է նաև հան րա յին իշ -
խա նու թյան մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան -
ձանց գոր ծո ղու թյուն նե րից (ան գոր ծու թյու նից)
վնաս կրած անձ: 

Այս պես` Եվ րո պա յի խորհր դի նա խա րար -
նե րի կո մի տեի կող մից 1985 թվա կա նին ըն -
դուն ված « Տու ժո ղի դե րը քրեա կան ի րա վուն քի
և դա տա վա րու թյան շրջա նակ նե րում» թիվ R(85)
11 հանձ նա րա րա կա նի նա խա բա նում հա տուկ
ընդգծ վել է, որ այն ըն դուն վել է ել նե լով այն
հան գա ման քից, որ քրեա կան ար դա րա դա տու -
թյան նպա տակ ներն ա վան դա բար ձևա կերպ -
վել են պե տու թյան և  ի րա վա խախ տի միջև հա -
րա բե րու թյուն նե րի տի րույ թում, ին չի արդ յուն -
քում այդ հա մա կար գի գոր ծար կու մը հա ճախ
բար դաց նում է տու ժո ղի մոտ ծա գած խնդիր նե -
րը, այլ ոչ թե նպաս տում դրանց լուծ մա նը:
Մինչ դեռ քրեա կան ար դա րա դա տու թյան հիմ -
նա կան գոր ծա ռույ թը պետք է լի նի տու ժո ղի

պա հանջ նե րը բա վա րա րե լը և շա հե րը պաշտ -
պա նե լը11:

Գտնում ենք, որ գործնականում քննիչնե-
րի կողմից ձևավորված նման պրակտիկան չի
բխում ՀՀ Սահմանադրության 18-րդ հոդվածի
և Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի տրամաբանու-
թյունից, ինչպես նաև որևէ կերպ չի նպաստում
տուժողի շահերի պաշտպանությանը, որը Եվ-
րոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի հա-
մապատասխան հանձնարարականում ամրագր-
ված է որպես պետության պարտականություն:

ՀՀ Սահմանադրության 103-րդ հոդվածով
սահմանված` ՀՀ դատախազության կարևորա-
գույն գործառույթներից է հետաքննության և
նախաքննության օրինականության նկատմամբ
իրականացվող հսկողությունը: Այսինքն, մինչ-
դատական վարույթի փուլում իրականացվող
գործողությունների օրինականության ապահո-
վումն ամբողջությամբ ՀՀ դատախազության
սահմանա դրական պարտականությունն է: Այդ
տեսանկյունից հատկապես կարևորում ենք 2013
թվականի հուլիսի 17-ին ՀՀ Գլխավոր դատա-
խազի հրապարակած համապատասխան հանձ-
նարարականը` կասեցման որոշումը տուժող-
ներին տրամադրելու վերաբերյալ, որում հստակ
նշվել էր, որ «տուժողները, չստանալով որո-
շումները, փաստորեն զրկվում են դրանք բո-
ղոքարկելու, իրենց շահերն արդյունավետ
պաշտպանելու հնարավորությունից»: ՀՀ քրեա-
կան դատավարության օրենսգրքի 258-րդ հոդ-
վածի 1-ին մասի կիրառման միասնական պրակ-
տիկան ապահովելու նպատակով՝ ՀՀ գլխա-
վոր դատախազը հանձնարարել է կառուցված-
քային և տարածքային ստորաբաժանումները
ղեկավարող դատախազներին՝ ապահովել տու-
ժողին, նրա ներկայացուցչին, քաղաքացիա-
կան հայցվորին, քաղաքացիական պատաս-
խանողին կամ նրանց ներկայացուցիչներին
քրեական գործով վարույթը կասեցնելու մա-
սին իրազեկումը։ Ըստ հանձնարարականի` ի-
րազեկումը պետք է լինի գրավոր, որում միա-
ժամանակ պետք է պարզաբանվի, որ վերոնշ-
յալ անձանց կողմից գրավոր պահանջի դեպ-

10 Տե՛ս ՄԱԿ-ի Գլխավոր վեհաժողովի կողմից 1985 թվականի նոյեմբերի 29-ին ընդունված «Հանցագործությունների և
իշխանության չարաշահման զոհերի համար արդարադատության հիմնական սկզբունքների հռչակագիր»
վերտառությամբ թիվ 40/34 բանաձև:

11 Տե՛ս Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի կողմից 1985 թվականին ընդունված «Տուժողի դերը քրեական
իրավունքի և դատավարության շրջանակներում» N R(85) 11 հանձնարարական:



քում նրանց կարող է տրամադրվել քրեական
գործով վարույթը կասեցնելու մասին որոշումը`
այն ՀՀ քրեական դատավարության օ րենսգր -
քով սահ ման ված կարգով բողոքարկելու նպա-
տակով12:

Ճիշտ է հանձնարարականի ընդունումը
ողջունելի է և ի րա կա նում լուրջ ձեռք բե րում է ի -
րա վա հա րա բե րու թյան կար գա վոր ման շրջա -
նակ նե րում միանման պրակտիկա ձևավորելու
տեսանկյունից, հատկապես հաշվի առնելով
տուժողի կողմից խնդրո առարկա որոշումը բո-
ղոքարկելու իրավունքի արդյունավետ իրակա-
նացման տեսանկյունից, այնուամենայնիվ, մեր
դիրքորոշումն այն է, որ համապատասխան
պաշտոնատար անձինք կասեցման մասին ո-
րոշում կայացնելիս բոլոր դեպքերում, անկախ
այն հանգամանքից, թե անձը դիմել է այդ որո-
շումը ստանալու համար, թե` ոչ, փոխանցեն
այն շահագրգիռ անձանց: Այսինքն` այն պետք
է դիտարկել պետության պոզիտիվ, այլ ոչ թե`
նեգատիվ պարտավորության տեսանկյունից:

Հարկ ենք հա մա րում նաև անդ րա դարձ
կա տա րել ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան նոր
օ րենսգր քի նա խագ ծով այս հար ցին տրված
կար գա վոր մա նը: Մաս նա վո րա պես` քննարկ -
վող ինս տի տու տի վե րա բեր յալ նա խա գի ծը ճիշտ
մո տե ցում է որ դեգ րել: Վեր ջի նիս 197-րդ հոդ -
վա ծի հա մա ձայն` քրեա կան հե տապնդ ման ժամ -
կե տը կա սեց նե լու մա սին հսկող դա տա խա զի
ո րո շումն ստա նա լուց հե տո քննի չը դրա պատ -
ճենն ան հա պաղ հանձ նում է վա րույ թի մաս նա -
վոր մաս նա կից նե րին` նրանց պար զա բա նե լով
ո րոշ ման բո ղո քարկ ման կար գը և ժամ կետ նե -
րը: Հարկ ենք հա մա րում նշել, որ վա րույ թի
մաս նա վոր մաս նա կից նե րը, ըստ ՀՀ քրեա կան
դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քի նա խագ ծի,

հան դի սա նում են՝ մե ղադր յա լը, նրա օ րի նա -
կան ներ կա յա ցու ցի չը, պաշտ պա նը, տու ժո ղը,
գույ քա յին պա տաս խա նո ղը, տու ժո ղի և գույ -
քա յին պա տաս խա նո ղի օ րի նա կան ներ կա յա -
ցու ցի չը և լիա զոր ներ կա յա ցու ցի չը: Այ սինքն
նոր օ րենսգր քի նա խա գի ծը որ դեգր վել է մեր
կող մից ա ռա ջարկ վող մո տե ցու մը՝ դի տար կե -
լով շա հագր գիռ ան ձանց նշված ո րոշ ման տրա -
մադ րու մը որ պես պո զի տիվ պար տա կա նու -
թյուն: 

Ստիպված ենք միաժամանակ արձանագ-
րել, որ չնա յած այն հան գա ման քին, որ դեռևս
2012 թվա կա նին ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու -
թյան նոր օ րենսգր քի նա խա գի ծը ներ կա յաց վել
է ՀՀ Ազ գա յին ժո ղով, սա կայն միայն վեր ջերս
է (2014 թվա կա նի մա յի սի 19-ին) այն ընդգրկ -
վել նստաշր ջա նի օ րա կար գում: Հետ ևա բար,
կար ծում ենք, որ նշված խնդրին հար կա վոր է
տալ հրա տապ լու ծում:

Ելնելով վերոգրյալից և հաշվի առնելով
խնդրի կարևորությունը հատկապես քրեական
դատավարությունում տուժողի իրավունքների
պաշտպանության տեսանկյունից` առաջարկում
ենք ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգր-
քի 258-րդ հոդվածի 1-ին մասը, ինչ պես նաև
ՌԴ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի
209-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը շարադրել հետև-
յալ խմբագրությամբ. «Քննիչը պարտավոր է
տուժողին, նրա ներկայացուցչին, քաղաքացիա-
կան հայցվորին, քաղաքացիական պատաս-
խանողին կամ նրանց ներկայացուցիչներին ու-
ղարկել քրեական գործով վարույթը կասեցնե-
լու մասին որոշման պատճենը և միաժամա-
նակ պարզաբանել քրեական գործով վարույթի
կասեցման մասին որոշման բողոքարկման կար-
գը:»: 
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Հան ցա վոր վար քագ ծի պատ ճառ ներն ա -
ռա վել խո րա պես հաս կա նա լու հա մար ան հրա -
ժեշտ է ու սում նա սի րել ոչ միայն հան ցանք կա -
տա րած ան ձին, այլ նաև հան ցա գոր ծու թյու նից
տու ժած նե րին կամ հան ցա գոր ծու թյան զո հե -
րին, նրանց անձ նա յին և հան ցան քի կա տար -
ման մե խա նիզ մում նրանց վար քագ ծի և դե րի
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, հան ցա գոր ծի և
նրա զո հի միջև ե ղած կրի մի նա լո գիա կան նշա -
նա կու թյուն ու նե ցող հա րա բե րու թյուն նե րը և
կա պե րը։ Կ րի մի նո լո գիա յի այն ուղ ղու թյու նը,
որն ու սում նա սի րում է հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րից տու ժած նե րին, կոչ վում է վիկ տի մո լո գիա։
Վիկ տի մո լո գիան ա ռա ջա ցել է լա տի նե րեն victim
(զոհ) բա ռից և ն շա նա կում է «ուս մունք զո հի
մա սին»։ Վիկ տի մո լո գիան ու սում նա սի րում է
հան ցա գոր ծու թյու նից տու ժած ան ձի բա րո յա -
հո գե բա նա կան և սո ցիա լա կան ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րը պար զե լու հա մար, թե ին չու, ինչ -
պի սի բա րո յա կան, կա մա յին կամ է մո ցիո նալ
հատ կու թյուն ներ և սո ցիա լա կան ինչ պի սի ուղղ -
վա ծու թյուն ու նե ցող անձն է հան դի սա ցել հան -
ցա գոր ծու թյու նից տու ժող, հան ցա գոր ծի և ն րա
զո հի միջև ե ղած կրի մի նո լո գիա կան նշա նա -
կու թյուն ու նե ցող հա րա բե րու թյուն նե րը և կա -
պերն այն հաշ վով, որ պես զի պար զի, թե որ քա -
նով են այդ հա րա բե րու թյուն նե րը հան ցան քի
կա տար ման էա կան նա խադր յալ ներ ստեղ ծում,
ինչ պես են ուղ ղոր դում հան ցա վո րի գոր ծո ղու -
թյուն նե րը, հան ցա գոր ծու թյա նը նա խոր դող և
ու ղեկ ցող ի րադ րու թյուն նե րը պար զե լու հա մար
վիկ տի մա յին վար քագ ծի շար ժա ռիթ նե րը և կոնկ -

րետ ի րադ րու թյու նում տու ժո ղի վար քագ ծի կրի -
մի նո լո գիա կան նշա նա կու թյու նը, ինչ պես նաև
տու ժո ղի անձ նա յին և հան ցան քի կա տար ման
մե խա նիզ մում նրա վար քագ ծի ու դե րի ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րը, և  այդ ա մե նի հի ման վրա
մշա կում է հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վիկ տի մո լո -
գիա կան կանխ ման մի ջոց ներ։

Վիկ տի մո լո գիան օգ տա գոր ծում է եր կու
հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն` վիկ տի մայ նու թյուն
և վիկ տի մի զա ցիա։ Վիկ տի մայ նու թյու նը հան -
ցա գոր ծու թյու նից տու ժե լու ա ռա վել կամ պա -
կաս հակ վա ծու թյունն է։ Վիկ տի մայ նու թյու նը
դիտ վում է որ պես հատ կու թյուն, ո րով կա րող
են օժտ ված լի նել ինչ պես մար դիկ, այն պես էլ
ա ռան ձին օբ յեկտ ներ։ Թերևս ցան կա ցած մարդ
հան դի սա նում է հան ցա գոր ծու թյան պո տեն -
ցիալ զոհ։ Սա կայն կան մար դիկ (նույ նիսկ մարդ -
կանց խմբեր), ով քեր ու րիշ նե րից ա վե լի հա -
ճախ են դառ նում հան ցա գոր ծու թյան զոհ, այ -
սինքն՝ օժտ ված են բարձր վիկ տի մայ նու թյամբ։
Վիկ տի մայ նու թյու նը կա րող է պայ մա նա վոր -
ված լի նել մար դու անձ նա կան ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րով, վար քագ ծա յին ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րով, զբա ղեց րած պաշ տո նով, գոր -
ծու նեու թյան բնույ թով և  այլն։ Ինչ վե րա բե րում
է անձ նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին, ա -
պա վիկ տի մո լո գիա յում ա ռանձ նաց վում են մի
շարք հատ կու թյուն ներ, ո րոնք մե ծաց նում են
հան ցա գոր ծու թյու նից տու ժե լու հա վա նա կա նու -
թյու նը։ Այդ պի սի հատ կու թյուն նե րից են օ րի -
նակ թեթ ևամ տու թյու նը, ա գա հու թյու նը, դյու -
րա բոր բո քու թյու նը, ագ րե սի վու թյու նը, ո րո շա -
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կի սե ռա կան շե ղում նե րը։ Դրա հետ մեկ տեղ,
սա կայն, մարդ կա յին շատ հատ կու թյուն ներ
միան շա նակ վիկ տի մա յին չեն. կախ ված ի րադ -
րու թյու նից միև նույն հատ կու թյու նը կա րող է
վիկ տի մա յին լի նել, կա րող է և հա կա վիկ տի մա -
յին դեր կա տա րել։

Վիկ տի մի զա ցիան տու ժո ղի վե րած վե լու
գոր ծըն թացն է։ Այդ գոր ծըն թա ցում կար ևոր
դեր է կա տա րում ոչ միայն ան ձի այս կամ այն
վիկ տի մո լո գիա կան հատ կու թյու նը, այլև նրա
վար քա գի ծը։ Վիկ տի մո լո գիան ա ռանձ նաց նում
է տու ժո ղի վար քագ ծի այն պի սի դրսևո րում ներ,
ինչ պի սիք են պրո վո կա ցիոն վար քա գի ծը, երբ
ա պա գա տու ժողն ինքն է իր հա կա բա րո յա -
կան, հա կաի րա վա կան և նույ նիսկ հան ցա վոր
վար քագ ծով դրդում մյուս կող մին հան ցանք
կա տա րե լու (այս ի րա վի ճակն առ կա է օ րի նակ
հո գե կան խիստ հուզ մուն քի վի ճա կում կա տար -
վող սպա նու թյուն նե րում), թեթ ևա միտ վար քա -
գի ծը, ո րը նպաս տում է հան ցա վո րի մոտ ար -
դեն իսկ առ կա հա կա սո ցիա լա կան դիր քո րոշ -
ման դրսևոր մա նը և հան ցան քի կա տար մա նը
(օ րի նակ` թեթ ևա միտ վար քա գիծ են դրսևո րում
սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րից տու ժող նե -
րը, ո րոնց վար քա գի ծը հան ցա վո րի մեջ ար -
դիա կա նաց նում է սե ռա կան պա հանջ մուն քը,
կամ այն տու ժող նե րը, ո րոնք այս պես ա սած, ի
ցույց են դնում ի րենց մոտ առ կա նյու թա կան
ար ժեք նե րը, այն էլ այն պի սի պայ ման նե րում,
երբ չու նեն պաշտ պան վե լու մի ջոց ներ (այդ պի -
սի ի րա վի ճակ ներ շատ են պա տա հում, օ րի -
նակ` կո ղո պու տի դեպ քե րում), և չե զոք վար քա -
գի ծը, երբ տու ժո ղի վար քա գի ծը որևէ հան ցա -
ծին նշա նա կու թյուն չու նի։

Հան ցա գոր ծի և զո հի միջև գո յու թյուն ու նի
ո րո շա կի փո խազ դե ցու թյուն. զո հը ինք նին ազ -
դե ցու թյան պա սիվ օբ յեկտ չէ, այլ ո րո շա կի ձևով
ուղ ղոր դում և պայ մա նա վո րում է հան ցա վո րի
վար քա գի ծը1։ Շատ դեպ քե րում էլ տու ժողն ինքն
է հրահ րում հան ցա գոր ծու թյունն իր հա կա բա -
րո յա կան, հա կաի րա վա կան և նույ նիսկ հան -
ցա վոր վար քագ ծով (այս պես ա սած` «տու ժո ղի
մեղք»)։ Ուս տի` հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ -
ման ա ռու մով շատ կար ևոր է վեր հա նել, բա -
ցա հայ տել ոչ միայն հան ցա վո րու թյա նը նպաս -
տող գոր ծոն նե րը, հան ցա գոր ծի ան ձի ա ռանձ -

նա հատ կու թյուն նե րը, այլ նաև տու ժող նե րի անձ -
նա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, հան ցա վոր
վար քագ ծի պատ ճա ռա կան մե խա նիզ մում
նրանց վար քա գի ծը, մինչև հան ցա գոր ծու թյու -
նը հան ցա վո րի հետ ու նե ցած հա րա բե րու թյուն -
նե րը և  այլն։ 

Վեր ջին տա րի նե րին նկատ վում է սե ռա -
կան ան ձեռնմ խե լիու թյան և սե ռա կան ա զա -
տու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
աճ։ Ընդ ո րում, ա ճում են ան չա փա հաս նե րի
դեմ ուղղ ված սե ռա կան ոտնձ գու թյուն նե րը։ Բա -
ցի այդ, բա վա կան բարձր է այս հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի լա տեն տայ նու թյան աս տի ճա նը։ Այս
ա մե նը հան դի սա նում է լուրջ հիմ նախն դիր և
ու սում նա սիր ման կա րիք ու նի։ 

ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գա -
յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ին կից Ք րեա բա նու թյան կի -
րա ռա կան հիմ նախն դիր նե րի գի տա հե տա զո -
տա կան կենտ րո նը 2013-2014 թվա կան նե րին
ի րա կա նաց րել է հե տա զո տու թյուն « Սե ռա կան
ան ձեռնմ խե լիու թյան և սե ռա կան ա զա տու թյան
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կրի մի -
նա լո գիա կան և վիկ տի մո լո գիա կան գոր ծոն նե -
րը ՀՀ-ում» թե մա յով։

Սե ռա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
կրի մի նա լո գիա կան և վիկ տի մո լո գիա կան գոր -
ծոն նե րը, դրանց կա տար մանն ու ա ճին նպաս -
տող պատ ճառ ներն ու պայ ման նե րը, հան ցա -
գործ նե րի և տու ժող նե րի անձ նա յին, հո գե բա -
նա կան ո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, նրանց
սո ցիալ-ժո ղովր դագ րա կան տվյալ նե րը, հան ցա -
գոր ծու թյան կա տար ման մե խա նիզ մում տու ժո -
ղի դե րը և վար քագ ծի ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար ու սում նա սիր վել է
ՀՀ դա տա կան ատ յան նե րի (ընդ հա նուր ի րա -
վա սու թյան դա տա րան նե րի և վե րաքն նիչ դա -
տա րա նի) կող մից 2008-2012 թվա կան նե րի ըն -
թաց քում քննված ան ձի սե ռա կան ան ձեռնմ խե -
լիու թյան և սե ռա կան ա զա տու թյան դեմ ուղղ -
ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բեր յալ (ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 138-142-րդ հոդ ված ներ)
գոր ծե րով կա յաց ված 110 դա տա կան ակտ, ինչ -
պես նաև ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ -
գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի Հո գե բա նա կան փոր -
ձաքն նու թյուն նե րի բաժ նի կող մից փոր ձաքն -
նու թյան են թարկ ված սե ռա կան հան ցա գոր ծու -
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թյուն նե րից տու ժած նե րի վե րա բեր յալ 113 փոր -
ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն ներ։

1. Դա տա կան ակ տե րի վեր լու ծու թյուն
Ու սում նա սիր ված 110 քրեա կան գոր ծե րից

18-ը բռնա բա րու թյան գոր ծեր են (ՀՀ քրեա կան
օ րենսգր քի 138-րդ հոդ ված), 14-ը` սեք սո ւալ
բնույ թի բռնի գոր ծո ղու թյուն նե րի (ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի 139-րդ հոդ ված), 3-ը` սեք սո -
ւալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րին հար կադ րե լու
(ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 140-րդ հոդ ված), 65-
ը` տասն վեց տա րին չլրա ցած ան ձի հետ սե ռա -
կան հա րա բե րու թյուն ու նե նա լու կամ սեք սո ւալ
բնույ թի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու (ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի 141-րդ հոդ ված) և 10-ն` ա նա -
ռա կա բա րո գոր ծո ղու թյուն նե րի դեպ քեր (ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 142-րդ հոդ ված)։ Ինչ պես
տես նում ենք, 16 տա րին չլրա ցած ան ձի հետ
սեք սո ւալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե -
լու դեպ քե րը կազ մում են ընդ հա նուր ու սում նա -
սիր ված գոր ծե րի կե սից ա վե լին` 59.1%-ը, ին չը
հաս տատ վում է նաև պաշ տո նա կան վի ճա կա -
գրու թյամբ։

Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում բա ցա հայտ -
վե ցին հետև յալ օ րի նա չա փու թյուն նե րը։ Այս -
պես, կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
37.3%-ը կա տար վել է հան ցա վո րի բնա կա րա -
նում, 10%-ը` ու րի շի բնա կա րա նում, 10%-ը` հյու -
րա նո ցում, 9.1%-ը` տու ժո ղի բնա կա րա նում։ Ինչ -
պես տես նում ենք, սե ռա կան բնույ թի հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի մեծ մա սը կա տար վել է բնա -
կա րան նե րում, ընդ ո րում մեծ մա սը կազ մում
են հան ցա վո րի բնա կա րա նում կա տար ված ա -
րարք նե րը։ 

Ու շագ րավ է այն հան գա ման քը, որ մինչև
17 տա րե կան տու ժող նե րից շա տե րի նկատ -
մամբ սե ռա կան ոտնձ գու թյու նը կա տար վել է
հյու րա նո ցում կամ ա զատ ժա ման ցի անց կաց -
ման վայ րում (բա րում կամ նմա նա տիպ այլ վայ -
րում)։ Կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ նմա նա տիպ
հաս տա տու թյուն նե րում պատ շաճ հսկո ղու թյուն
չի ի րա կա նաց վում և  ան չա փա հաս ներն ա նար -
գել մուտք ու նեն հյու րա նոց ներ և  ա զատ ժա -
ման ցի անց կաց ման վայ րեր։ Հնա րա վոր է, որ
օ րի նակ 15-17 տա րե կան ան չա փա հաս նե րին,
ար տա քին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից ել նե -
լով, ո րոշ դեպ քե րում դժվար լի նի տար բե րել
չա փա հաս նե րից (կար ծում ենք, որ նման դեպ -
քե րում պետք է պա հան ջել ան ձը հաս տա տող

փաս տա թուղթ) և թույլ տրվի մուտք գոր ծել
նման հաս տա տու թյուն ներ, սա կայն տա րա կու -
սանք է ա ռա ջաց նում այն հան գա ման քը, որ
այդ հաս տա տու թյուն նե րում սե ռա կան ոտնձ -
գու թյան են թարկ ված տու ժող նե րի մեջ կան
նաև մինչև 15 տա րե կան ան չա փա հաս ներ։

Ու սում նա սիր ված քրեա կան գոր ծե րի ընդ -
հա նուր զանգ վա ծում տու ժող նե րի թի վը 110 է։
Տու ժող նե րի 0.9%-ը ե ղել է հան ցա վո րի ազ գա -
կա նը, 0.9%-ը` խորթ քույ րը, 1.8%-ը` ա շա կեր -
տը, 1.8%-ը` հան ցա վո րի նախ կին կի նը, 4.5%-ը
հան ցա վո րի հետ ան ծա նոթ է ե ղել, 5.5%-ը` հա -
մա ծա ռա յո ղը, 9.1%-ը` հար ևա նը, 30%-ը` փաս -
տա ցի կի նը կամ ըն կե րու հին, 45.5%-ը` պար -
զա պես ծա նո թը։ Ինչ պես տես նում ենք տու -
ժող նե րի միայն շատ քիչ մասն է ե ղել հան ցա -
վո րին ան ծա նոթ (4.5%), իսկ մնա ցա ծը հան -
ցա վո րի հետ գտնվել են տար բեր հա րա բե րու -
թյուն նե րի մեջ։

Ո րո շա կի հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց -
նում սե ռա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րից տու ժած նե րի տա րի քա յին հա րա բե րակ ցու -
թյու նը։ Այս պես տու ժող նե րի 9.1%-ը 12-ից ցածր
տա րի քի են, 10%-ը՝ 12-14 տա րե կան են, 56.4%-
ը` 14-17, 12.7%-ը` 18-25, 6.4%-ը` 26-30, 2.7%-ը`
41-50, իսկ 2.7%-ը պատ կա նում է 50-ից բարձր
տա րի քա յին խմբին (տե՛ս գ րա ֆիկ 1)։

Ինչ պես տես նում ենք, սե ռա կան հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րից ա ռա վել հա ճախ տու ժում են
ան չա փա հաս նե րը, ո րոնց մեջ գե րակշ ռում են
14-17 տա րե կան նե րը։ Տու ժող նե րի զանգ վա ծում
ան չա փա հաս նե րի բարձր ցու ցա նի շը լուրջ սո -
ցիա լա կան հիմ նախն դիր է և վ կա յում է հա սա -
րա կու թյու նում տե ղի ու նե ցող բա ցա սա կան բա -
րո յա հո գե բա նա կան եր ևույթ նե րի մա սին։ Կրի -
մի նա լո գիա կան գրա կա նու թյու նում հան ցա գոր -
ծու թյան զո հե րի դա սա կարգ ման մեջ բարձր
վիկ տի մայ նու թյամբ հատ կա պես ա ռանձ նա նում
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են ե րե խա նե րը և դե ռա հաս նե րը, ո րոնք ա վե լի
թույլ են, ա ռա վել քիչ են ու նակ լուրջ դի մադ րու -
թյուն ցույց տա լու, ին չը մե ծաց նում է հան ցան -
քի զոհ դառ նա լու հա վա նա կա նու թյու նը2։ Ան -
չա փա հաս նե րի վիկ տի մայ նու թյու նը ձևա վո րող
հիմ նա կան գոր ծոն նե րը պայ մա նա վոր ված են
նրանց հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րով3, ին չի հետ կապ ված հա մաշ խար հա յին
կրի մի նա լո գիա կան գրա կա նու թյան մեջ շատ
հա ճախ և ման րա մասն ու սում նա սիր վում են
նրանց նկատ մամբ սե ռա կան ոտնձ գու թյուն նե -
րի և դա ժան վե րա բեր մուն քի դեպ քե րը։ Ե րե -
խա նե րի նկատ մամբ սե ռա կան բռնու թյու նը ոչ
միայն քրեա-ի րա վա կան և կ րի մի նա լո գիա կան,
այլև լուրջ սո ցիա լա կան հիմ նախն դիր է։ Սե ռա -
կան բռնու թյու նը, որ պես կա նոն, են թադ րում է
ե րե խա յի ներգ րա վու մը սե ռա կան հա րա բե րու -
թյուն նե րի մեջ` բռնու թյուն գոր ծադ րե լու, ինչ -
պես նաև բա ցա հայտ կամ քո ղարկ ված սպառ -
նա լիք նե րի մի ջո ցով։ Սա կայն հան ցա գործ նե րը
կա րող են ի րենց նպա տա կին հաս նե լու հա մար
օգ տա գոր ծել ճնշում ներ և  ազ դե ցու թյան տար -
բեր ձևեր։ Դա կա րող է լի նել հո գե բա նա կան
մա նի պուլ յա ցիա, հե ղի նա կու թյան օգ տա գոր -
ծում, տար բեր վա խե րի ներշն չում և  այլն։ Հազ -
վա դեպ է պա տա հում է, որ նա խա ձեռ նու թյու նը
գա ե րե խա յից։

Քիչ չեն դեպ քե րը, երբ ե րե խան սե ռա կան
բռնու թյան է են թարկ վում ըն տա նի քում։ Որ պես
կա նոն ըն տա նի քում ե րե խա նե րի նկատ մամբ
բռնու թյուն ներն ու նեն բարձր լա տեն տայ նու -
թյուն, ին չը հա ճախ պայ մա նա վոր ված է լի նում
ծնող նե րի հան դեպ ե րե խա յի վա խով և  այն հա -
մոզ մամբ, որ ու րի շից օգ նու թյուն հնա րա վոր չէ
սպա սել։ Սե ռա կան ոտնձ գու թյուն կա տա րո ղի
հան դեպ ու նե ցած վա խի, ըն կեր նե րի, ծա նոթ -
նե րի, շրջա պա տի մարդ կանց հան դեպ ա մո թի
զգա ցու մից ել նե լով, հա սա րա կու թյան ան դամ -
նե րի կող մից պա խա րակ վե լու և ծաղ րու ծա նա -
կի են թարկ վե լու վա խից ել նե լով տե ղի ու նե ցա -
ծի մա սին չեն բարձ րա ձայ նում ոչ միայն սե ռա -
կան բռնու թյան են թարկ ված դե ռա հաս նե րը,
այլև նրանց ըն տա նի քի ան դամ նե րը, ին չը զգա -
լիո րեն բարձ րաց նում է այդ ա րարք նե րի լա -

տեն տայ նու թյան մա կար դա կը։ Սա ու նի իր բա -
ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը դե ռա հա սի զար գաց -
ման վրա, քա նի որ ներ քին ապ րում նե րը խիստ
բա ցա սա բար են անդ րա դառ նում դե ռա հա սի
վրա։ Սա կայն վեր ջին տա րի նե րին նկատ վում է
ան չա փա հաս նե րի նկատ մամբ կա տար ված սե -
ռա կան ոտնձ գու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման աճ,
ին չը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել ինչ պես
դպրոց նե րի և  այլ ման կա կան հաս տա տու թյուն -
նե րի նկատ մամբ հա սա րա կա կան վե րահս կո -
ղու թյան ու ժե ղաց մամբ և դ րա հի ման վրա
նշված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման
մա կար դա կի ա ճով, այն պես էլ քա ղա քա ցի նե -
րի ի րա վա գի տակ ցու թյան մեջ տե ղի ու նե ցող
ո րո շա կի դրա կան փո փո խու թյուն նե րով4։

Անդ րա դառ նա լով տու ժող նե րի սե ռին` պետք
է նշել, որ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան հա -
մա ձայն ընդ հան րա պես հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րից ա վե լի հա ճախ տու ժում են տղա մար դիկ, ո -
րոնց տե սա կա րար կշի ռը տու ժող նե րի զանգ -
վա ծում կազ մում է 53-54%։ Սա պայ մա նա վոր -
ված է ինչ պես տղա մարդ կանց սո ցիա լա կան ա -
ռա վել ակ տի վու թյամբ, այն պես էլ բազ մա թիվ
այլ գոր ծոն նե րով։ Միև նույն ժա մա նակ ո րոշ հան -
ցա տե սակ նե րից կա նայք ա վե լի հա ճախ են տու -
ժում, քան տղա մար դիկ։ Մաս նա վո րա պես, պաշ -
տո նա կան վի ճա կագ րու թյան հա մա ձայն, սե ռա -
կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րից կա նայք տղա -
մարդ կանց հա մե մատ 10-15 ան գամ ա վե լի հա -
ճախ են տու ժում։ Մեր կող մից ու սում նա սիր ված
դա տա կան ակ տե րում տու ժող նե րի մեծ մա սը`
88.2%-ը, ի գա կան սե ռի էին, 11.8%-ը` ա րա կան։ 

Պա տա հա կան չէ, որ կա նայք հան ցա վոր
ոտնձ գու թյուն նե րից և  ա ռա ջին հեր թին բռնու -
թյուն նե րից ու հատ կա պես սե ռա կան բռնու -
թյուն նե րից ա վե լի խո ցե լի են։ Կա նայք սո վո -
րա բար ա ռա վել պա կաս ու նակ են դի մադ րու -
թյուն ցույց տա լու, իսկ մյուս կող մից էլ կա նանց
վար քա գի ծը հա ճախ ագ րե սիվ բնույթ է կրում,
ին չը հա ճախ նրանց վնաս պատ ճա ռե լու պայ -
ման ներ է ստեղ ծում։ Ընդ հան րա պես սե ռը հա -
ճախ էա կան նշա նա կու թյուն է ու նե նում հան -
ցա գոր ծու թյան մե խա նիզ մում, քա նի որ այն
հան դի սա նում է այս կամ այն հան ցա գոր ծու -
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թյան անհ րա ժեշտ պայ ման (օ րի նակ` բռնա բա -
րու թյան)5։

Հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում նաև
տու ժող նե րի զբաղ վա ծու թյան վե րա բեր յալ
տվյալ նե րը։ Այս պես, նրանց 55.5%-ը չէր աշ -
խա տում, 41.8%-ը սո վո րում էր դպրո ցում, 0.9%-
ը սպա սարկ ման ո լոր տի աշ խա տող էր, 0.9%-ը`
արդ յու նա բե րու թյան ո լոր տի աշ խա տող, 0.9%-
ը կրթու թյան ո լոր տի աշ խա տող։ Ինչ պես տես -
նում ենք գոր ծա զուրկ նե րի տե սա կա րար կշի ռը
տու ժող նե րի զանգ վա ծում բա վա կա նին մեծ է։

Վիկ տի մայ նու թյու նը ձևա վո րող գոր ծոն նե -
րից է ան ձի ա ռող ջա կան վի ճա կը։ Կա տար ված
հե տա զո տու թյան հա մա ձայն տու ժող նե րի 89.1%-
ը հան ցա գոր ծու թյան պա հին ե ղել է ա ռողջ,
9.1%-ը գտնվել է ա նօգ նա կան վի ճա կում, իսկ
1.8%-ն  ու նե ցել է ֆի զի կա կան ա րատ։ Ինչ պես
տես նում ենք այս գոր ծո նը մեր հան րա պե տու -
թյու նում այդ քան էլ էա կան դեր չի խա ղա ցել
հան ցա գոր ծու թյան մե խա նիզ մում։

Վիկ տի մի զա ցիա յի (վիկ տի մի զա ցիան տու -
ժո ղի վե րած վե լու գոր ծըն թացն է) ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար շատ
կար ևոր է պար զել հան ցա գոր ծի և տու ժո ղի
միջև ե ղած հա րա բե րու թյուն նե րի և կա պի բնույ -
թը։ Պա տա հա կան չէ, որ մեր կող մից ու սում -
նա սիր ված գոր ծե րում տու ժող նե րի մեծ մա սը
հան ցա վո րի հետ ե ղել են ծա նոթ կամ գտնվել
են տար բեր հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ։ Բազ -
մա թիվ հե տա զո տու թյուն ներ վկա յում են, որ
բռնա բա րու թյուն նե րի զգա լի մա սը կա տար վում
է տու ժող նե րի պա տա հա կան ծա նոթ նե րի կող -
մից6։ Հե տա զո տու թյու նը ցույց տվեց, որ տու -
ժող նե րի 67.3%-ը մինչև հան ցա գոր ծու թյու նը
հան ցա վո րի հետ ու նե ցել է լավ հա րա բե րու -
թյուն ներ, 15.5%-ի հա րա բե րու թյուն նե րը հան -
ցա գոր ծի հետ ե ղել են չե զոք, 10%-ի դեպ քում
այդ հա րա բե րու թյուն նե րը ե ղել են լար ված,
կոնֆ լիկ տա յին, իսկ 7.3%-ի դեպ քում ընդ հան -
րա պես հա րա բե րու թյուն ներ չեն ե ղել։

Ինչ պես ար դեն նշել ենք, վիկ տի մո լո գիան
ու սում նա սի րում է նաև հան ցան քի կա տար ման
մե խա նիզ մում տու ժո ղի վար քագ ծի դե րը և  ա -
ռանձ նաց նում է տու ժո ղի վար քագ ծի այն պի սի
դրսևո րում ներ, ինչ պի սիք են պրո վո կա ցիոն

վար քա գի ծը, թե թևա միտ վար քա գի ծը, նպաս -
տող վար քա գի ծը և  այլն։ Վար քագ ծի այս ձևերն
ըն դուն ված է ան վա նել մե ղա վոր վիկ տի մայ նու -
թյուն, երբ տու ժողն ինքն է հրահ րում, դրդում
մյուս կող մին հան ցանք կա տա րե լու կամ, այլ
կերպ, նպաս տում է դրա կա տար մա նը7։

Այս ա ռու մով շատ կար ևոր է ու սում նա սի -
րել տու ժող նե րի վար քագ ծի ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րը, քա նի որ սե ռա կան բնույ թի հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րում այս պես ա սած «կող մե րի»
փո խազ դե ցու թյունն ա ռա վել վառ է ար տա հայտ -
ված։ Քն նարկ վող հան ցա տե սակ նե րում հան -
ցա գոր ծի գոր ծո ղու թյուն նե րը հա ճախ պայ մա -
նա վոր ված են ոչ միայն իր անձ նա յին ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րով, հա կում նե րով և ցան -
կու թյուն նե րով, այլև տու ժո ղի վար քագ ծով, ով
իր անզ գույշ, ան բա րո կամ հա կա ի րա վա կան
վար քագ ծով կա րող է նպաս տել հան ցա վո րի
մոտ առ կա հա կա սո ցիա լա կան դիր քո րոշ ման
դրսևոր մա նը, ստեղ ծել հան ցա ծին ի րա վի ճակ
կամ ա րա գաց նել հան ցա վոր հետ ևանք նե րի
վրա հաս նե լը։ Հան ցան քի կա տար ման մե խա -
նիզ մում տու ժո ղի վար քագ ծի ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն ներն ու սում նա սի րե լիս բա ցա հայտ վե -
ցին հետև յալ օ րի նա չա փու թյուն նե րը։ Այս պես,
ինչ պես ներ կա յաց ված է գրա ֆիկ 2-ում՝ տու -
ժող նե րի գրե թե կե սը` 46.4%-ը, իր վար քագ ծով
նպաս տել էր հան ցան քի կա տար մա նը։ Նրանց
49%-ը հան ցան քի կա տար մա նը նպաս տել էր
հան ցա վո րին ան հիմն վստա հե լու պատ ճա ռով,
47.1%-ը` իր թեթ ևա միտ վար քա գծով, 4%-ը` իր
ան բա րո յա կան վար քա գծով։ 

Տու ժող նե րի թեթ ևա միտ վար քա գի ծը կամ
հան ցա վո րին ան հիմն վստա հե լը հիմ նա կա նում Օ
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դրսևոր վել է նրա նում, որ տու ժող նե րը հեշ տու -
թյամբ կոն տակ տի մեջ են մտել ան ծա նոթ կամ
քիչ ծա նոթ մարդ կանց հետ, այ ցե լել են նրանց
տուն կամ ա ռանձ նա ցել են այլ վայ րե րում,
նրանց հետ գնա ցել են ա զատ ժա ման ցի վայ -
րեր (հիմ նա կա նում բար, որ տեղ ա ռանձ նա ցել
են ա ռան ձին սեն յա կում)։ Հան դի պում են դեպ -
քեր, երբ հատ կա պես ան չա փա հաս տու ժող նե -
րը գի շեր վա ուշ ժա մին ի րենց ծա նո թի կան չով
դուրս են ե կել տնից իբրև թե զրու ցե լու կամ
զբոս նե լու հա մար։ Շատ են դեպ քե րը, երբ տու -
ժող նե րը հան ցա վո րի հետ ծա նո թու թյուն են
հաս տա տում սո ցիա լա կան ցան ցե րի մի ջո ցով
և, ան հիմն վստա հե լով նրանց կամ թեթ ևա միտ
վար քա գիծ դրսևո րե լով, դառ նում են սե ռա կան
ոտնձ գու թյան զոհ։ Մտա հո գիչ է նաև ո րոշ ան -
չա փա հաս տու ժող նե րի վար քը, ո րոնք հե տա -
գա յում ա մուս նա նա լու խոստ ման դի մաց սե -
ռա կան հա րա բե րու թյուն են ու նե նում ծա նոթ -
նե րի կամ ըն կեր նե րի հետ։ Այս ա մե նը թույլ է
տա լիս եզ րա կաց նել, որ տու ժող նե րը ծա նո թու -
թյուն ներ հաս տա տե լիս դրսևո րում են անզ գու -
շու թյուն, հեշ տու թյամբ են մտնում կոն տակ տի
մեջ ան ծա նոթ նե րի հետ։ Այս տեղ ի րենց դերն
են խա ղում նաև ան չա փա հաս նե րի անձ նա յին
և հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։

Տու ժո ղի վար քագ ծի ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րի բա ցա հայ տումն ան չափ կար ևոր է
կանխ ման մի ջո ցա ռում ներ մշա կե լու հա մար։
Կար ևոր է ոչ միայն մինչև հան ցա գոր ծու թյու նը
դրսևո րած վար քագ ծի, այլև հան ցա գոր ծու թյան
ըն թաց քում դրսևոր վող վար քագ ծի ու սում նա -
սի րու թյու նը։ Այդ ու սում նա սի րու թյուն նե րի արդ -
յունք նե րը թույլ կտան արդ յու նա վետ զբաղ վե -
լու բնակ չու թյան վիկ տի մո լո գիա կան գի տե լիք -
նե րի մա կար դա կի բարձ րաց մամբ, ին չը կա -
տար վում է արև մուտ քի շատ երկր նե րում։ Օ րի -
նակ` հա տուկ հու շա թեր թիկ նե րի մի ջո ցով բնակ -
չու թյա նը տե ղե կաց նում են հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի տար բեր տե սակ նե րից տու ժե լու տի պա -
կան ի րադ րու թյուն նե րի և  այդ ի րադ րու թյու նից
հնա րա վո րինս ա ռանց կո րուստ նե րի դուրս գա -
լու ե ղա նակ նե րի մա սին։ Սա կայն չպետք է մո -
ռա նալ, որ հան ցա գոր ծու թյու նից խու սա փե լու
պատ րաս տի դե ղա տոմ սեր չկան, ո րով հետև
վիկ տի մի զա ցիա յի հա մար էա կան դեր է կա -
տա րում ոչ միայն տու ժո ղը, այլև հան ցա վո րը և
շատ բան կախ ված է հան ցա վո րի կրի մի նալ է -

ներ գիա յից, ինչ պես նաև ի րադ րու թյու նից։ Այ -
նո ւա մե նայ նիվ, ընդ հա նուր բնույ թի ա ռա ջարկ -
նե րը և բ նակ չու թյան վիկ տի մո լո գիա կան գի -
տե լիք նե րի մա կար դա կի բարձ րա ցու մը մեծ օ -
գուտ կա րող են տալ հան ցա վո րու թյան կանխ -
ման ա ռու մով։ Օ րի նակ՝ խոր հուրդ է տրվում
բռնա րարք նե րի դեպ քում պա հել ի րեն ոչ թե
որ պես օբ յեկտ, այլ սուբ յեկտ, այ սինքն՝ ոչ թե
պա սի վո րեն են թարկ վել հան ցա վո րին, այլ փոր -
ձել երկ խո սու թյան մեջ մտնել նրա հետ, ներ -
կա յա նալ նրան որ պես իր նման մե կը։ Նման ի -
րա վի ճակ նե րում կար ևոր է, որ հան ցա վո րը
տու ժո ղին ըն կա լի որ պես հույ զե րով օժտ ված,
իր պրոբ լեմ ներն ու նե ցող, ի րե նից այն քան էլ
չտար բեր վող մարդ։ Դա կա րող է նպաս տել
նրան, որ հան ցա վո րը կամ ընդ հան րա պես
կհրա ժար վի բռնու թյուն գոր ծա դրե լուց կամ էլ
թեթև բռնու թյուն կկի րա ռի։ Այս ա ռու մով հե -
տա զո տու թյան ըն թաց քում կար ևոր էր պար -
զել, թե տու ժողն արդ յոք կա րո ղա ցել է կան խել
հան ցա գոր ծու թյու նը և  ինչ պի սի վար քագ ծով։
Ստաց ված արդ յունք նե րը չա փա զանց մտա հո -
գիչ են, քա նի որ ըն դա մե նը 2 հո գի են (1.8%)
կա րո ղա ցել կան խել հան ցա գոր ծու թյու նը. մե -
կը հո գե բա նա կան կոն տակտ հաս տա տե լով
հան ցա վո րի հետ՝ խու սա փել է վնա սից, իսկ
մյու սը՝ դի մադ րու թյուն ցույց տա լով։ Սա նշա -
նա կում է, որ մեր բնակ չու թյան մեջ շատ ցածր
է վիկ տի մո լո գիա կան գի տե լիք նե րի մա կար դա -
կը, և մար դիկ պար զա պես չեն տի րա պե տում
հան ցա գոր ծու թյուն նե րից պաշտ պան վե լու տար -
րա կան կա նոն նե րին ու հնարք նե րին։

Ան ձի վար քագ ծի վրա ազ դող գոր ծոն նե -
րից է հար բա ծու թյու նը, ին չը տվյալ պա րա գա -
յում կա րող է ու նե նալ վիկ տի մո գեն նշա նա կու -
թյուն։ Ու սում նա սի րու թյու նից պարզ դար ձավ,
որ տու ժող նե րի միայն 2.7%-ն  է ու նե ցել ալ կո -
հո լա յին հար բա ծու թյուն, ին չը հիմք է տա լիս
պնդե լու, որ հար բա ծու թյու նը, որ պես վիկ տի -
մո գեն գոր ծոն, այդ քան էլ էա կան ազ դե ցու -
թյուն չու նի մեր հան րա պե տու թյու նում։ 

Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման ա ռու -
մով կար ևոր է հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի
քա ղա քա ցիա կան ակ տի վու թյու նը, ուս տի, կա -
րևոր էր պար զել, թե հան ցա գոր ծու թյան ա կա -
նա տես ներն ինչ պի՞ սի վար քա գիծ են դրսևո րել։
Ու սում նա սիր ված դեպ քե րի 19.1%-ում ա կա նա -
տես ներ ե ղել են, իսկ 80.9%-ում` ոչ: Այն դեպ -
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քե րի 90.5%-ում, որ տեղ ա կա նա տես ներ են ե -
ղել, ա կա նա տես ներն ան տար բեր վար քա գիծ
են դրսևո րել, իսկ 9.5%-ում հե ռա ցել են դեպ քի
վայ րից։ Ինչ պես եր ևում է ա կա նա տես նե րը ոչ
մի կերպ չեն փոր ձել կան խել հան ցան քը կամ
օգ նել տու ժո ղին, ին չը խո սում է հա սա րա կու -
թյան ան տար բեր վե րա բեր մուն քի մա սին հան -
ցա վոր ա րարք նե րի նկատ մամբ։ Մյուս կող մից
էլ բնակ չու թյան մոտ առ կա է վա խի, ան պաշտ -
պան վա ծու թյան զգա ցում, և ն ման ի րա վի ճակ -
նե րում շա տե րը խու սա փում են մի ջամ տել։

2. Սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րից
տու ժած նե րի նկատ մամբ նշա նակ ված հո գե -
բա նա կան փոր ձաքն նու թյուն նե րի նյու թե րի
վեր լու ծու թյուն

Հե տա զո տու թյան այս փուլն ուղղ ված էր
դուրս բե րե լու ի րա վի ճա կա յին պայ ման նե րը,
ո րոնք կա րող էին նպաս տել հան ցա գոր ծու -
թյան կա տար մա նը և ցույց տալ ո րոշ անձ նա -
յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոնք բնո րոշ
են այս տի պի հան ցա գոր ծու թյուն նե րից տու -
ժող նե րին։

Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում վեր լու ծու -
թյան են են թարկ վել ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու -
թյուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի հո գե բա -
նա կան փոր ձաքն նու թյուն նե րի բաժ նի կող մից
2008-2013 թվա կան նե րի ըն թաց քում ի րա կա -
նաց րած սե ռա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րից զոհ դար ձած ան ձանց վե րա բեր յալ փոր -
ձաքն նու թյուն նե րի գոր ծե րը։ Հիմ նա կա նում ու -
շադ րու թյուն է դարձ վել հետև յալ կե տե րի վրա.

 հան ցա գոր ծու թյան ի րա վի ճա կը,
 տու ժո ղի հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ -

կու թյուն նե րը,
 տու ժո ղի վար քը հան ցա գոր ծու թյու նից

ա ռաջ և հե տո։
Ինչ պես նաև վեր լուծ վել են տու ժող նե րի

հետ անց կաց ված Տագ նա պայ նու թյան սանդ -
ղակ (Սպիլ բեր գեր- Խա նին), Այ զեն կի անձ նա -
յին հար ցա րան և Մ.Լ յու շե ռի գու նա յին ընտ րու -
թյուն նե րի թես տի մի ջո ցով հո գե կան վի ճակ նե -
րի միջ նոր դա վոր ված ռետ րոս պեկ տիվ ախ տո -
րոշ ման մե թո դի կա նե րի արդ յունք նե րը։

Հո գե բա նա կան փոր ձաքն նու թյան են թարկ -
ված սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րից զոհ
դար ձած ան ձանց 88.5%-ը ի գա կան սե ռի են,
իսկ 11.5%-ը` ա րա կան։ Ընդ ո րում կա նանց
75%-ը, իսկ տղա մարդ կանց 92.4%-ն  ան չա փա -

հաս են։ Ինչ վե րա բե րում է տու ժող նե րի ա ռող -
ջա կան վի ճա կին, ա պա զո հե րի 75.2%-ը ա -
ռողջ են ե ղել, միայն 15.9%-ն  ու նե ցել է մտա -
վոր հե տամ նա ցու թյուն։

Ո րո շա կի հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց -
նում սե ռա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րից ան չա փա հաս տու ժող նե րի ըն տա նի քի կազ -
մը։ Ք րեա բա նա կան տե սանկ յու նից այն ու նի
կար ևոր նշա նա կու թյուն, քա նի որ ոչ լրիվ ըն -
տա նիք նե րը, որ պես կա նոն, ա վե լի մեծ քրեա -
ծին ազ դե ցու թյուն ու նեն։ Ճիշտ է, այս տեղ խոս -
քը վե րա բե րում է տու ժող նե րին, սա կայն այս
պա րա գա յում էլ տվյալ հան գա ման քը կա րող է
վիկ տի մո գեն նշա նա կու թյուն ու նե նալ։ Ան չա -
փա հաս տու ժող նե րի միայն 40.7%-ն  է ապ րում
եր կու ծնող նե րի հետ, իսկ մնա ցած մա սի դեպ -
քում ծնող նե րից մե կը կամ եր կու սը բա ցա կա -
յում են։ Օ րի նակ՝ 30.2%-ն  ապ րում է ծնող նե րից
միայն մոր հետ, իսկ հայ րը կամ մա հա ցել է
կամ ծնող ներն ա մուս նա լուծ վել են և ն րա հետ
շփում չու նի։

Կար ծում ենք, որ այս հան գա ման քը էա -
պես նպաս տել է տու ժող նե րի վիկ տի մի զա ցիա -
յին (վիկ տի մի զա ցիան հան ցա գոր ծու թյան զոհ
դառ նա լու գոր ծըն թացն է)։ Բանն այն է, որ մեր
կար ծի քով, ան չա փա հաս տու ժող նե րի՝ հայր չու -
նե նա լու հան գա ման քը հան ցա վոր նե րի մոտ
կա րող էր ա ռա ջաց նել այն զգա ցու մը, որ այդ
դեպ քում կխու սա փեն պա տաս խա նատ վու թյուն
կրե լուց կամ տու ժո ղի ըն տա նի քի կող մից չեն
պատժ վի։ Մյուս կող մից էլ շատ տու ժող ներ
նպաս տել են հան ցան քի կա տար մանն ի րենց
պրո վո կա ցիոն, թեթ ևա միտ վար քագ ծով և  ա -
զատ պա հե լաձ ևով։ Նման վար քա գի ծը կա րող
է պայ մա նա վոր ված լի նել տու ժող նե րի ոչ լիար -
ժեք դաս տիա րա կու թյամբ, նրանց վար քագ ծի
ո րո շա կի շե ղում նե րով, քա նի որ ան ձի լիար -
ժեք ձևա վոր ման, նոր մալ դաս տիա րա կու թյան
հա մար եր կու ծնող նե րի առ կա յու թյու նը, նրանց
միջև ջերմ հու զա կան կա պե րի առ կա յու թյու նը
շատ կա րևոր է։ 

Վեր լու ծու թյան արդ յունք նե րը ցույց են տա -
լիս, որ տու ժողն ու հան ցա գոր ծը միմ յանց ճա -
նա չել են ինչ-որ ժա մա նակ (32.1%), ընդ ո րում
հիմ նա կա նում ծա նո թա ցել են որ ևէ սո ցիա լա -
կան կայ քի մի ջո ցով և կամ հե ռա խո սով կամ
ըն դա մե նը մի քա նի ան գամ հան դի պել են։

Հան ցա գոր ծու թյու նից ա ռաջ տու ժո ղի վար -
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քագ ծի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու սում նա -
սի րու թյու նը ցույց տվեց, որ նրանց կե սից ա վե -
լին` 54.1%-ը, իր վար քագ ծով նպաս տել է հան -
ցա գոր ծու թյան կա տար մա նը։ Նրանց 27.9%-ը
և 21.6%-ը հա մա պա տաս խա նա բար նպաս տել
են հան ցա գոր ծու թյանն ի րենց թեթ ևա միտ վար -
քագ ծով և հան ցա վո րին ան հիմն վստա հե լով։

Վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ հան ցա -
գոր ծու թյան պա հին տու ժող նե րի 19.5%-ը, ըստ
փոր ձաքն նու թյան արդ յունք նե րի, գտնվել է ան -
օգ նա կան վի ճա կում, 12.4%-ը` վա խի ազ դե ցու -
թյան տակ, 8%-ը` սպառ նա լի քի, 5.3%-ը` ալ կո -
հո լի, 0.9%-ը` հո գե մետ մի ջո ցի ազ դե ցու թյան
տակ, իսկ կե սից ա վե լին` 54%-ը գտնվել է սթափ
վի ճա կում։

Հե տաքրք րա կան է, որ տու ժող նե րի մեծ
մա սը՝ 54%-ը, հան ցա գոր ծու թյան պա հին գտնվե -
լով սթափ վի ճա կում, լիո վին հաս կա ցել են, թե
ի րենց հետ ինչ է կա տար վում, սա կայն դի մադ -
րու թյուն ցույց չեն տվել։ Ան կախ նրա նից հաս -
կա նում էին ի րենց հետ կա տար վող գոր ծո ղու -
թյուն նե րի բնույ թը, թե` ոչ, դի մադ րու թյուն է
ցույց տվել տու ժող նե րի ըն դա մե նը 15%-ը։ Ինչ -
պես ար դեն նշել ենք, սա վկա յում է, բնակ չու -
թյան մեջ վիկ տի մո լո գիա կան գի տե լիք նե րի
ցածր մա կար դա կի և տու ժող նե րի կող մից հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րից պաշտ պան վե լու տար րա -
կան կա նոն նե րին և հ նարք նե րին չտի րա պե -
տե լու մա սին։ Մյուս կող մից էլ պետք է հաշ վի
առ նել, որ տու ժող նե րի մեծ մասն ան չա փա -
հաս ներ են և, տա րի քա յին ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րից ել նե լով, մի գու ցե չեն կա րո ղա ցել
ճիշտ գնա հա տել տվյալ ի րա վի ճա կում դի մադ -
րու թյուն ցույց տա լու ի րենց ի րա կան հնա րա -
վո րու թյուն նե րը։ Բա ցի այդ փոր ձաքն նու թյան
են թարկ ված նե րի մեջ մեծ թիվ են կազ մում ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 141 հոդ վա ծով նա խա -
տես ված ա րարք նե րից տու ժող նե րը, այն է` սեք -
սո ւալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րելն
ակն հայտ 16 տա րին չլրա ցած ան ձի հետ, և  ել -
նե լով այդ հան ցա տե սա կի հան ցա կազ մի ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, դի մադ րու թյուն ցույց
տա լու մա սին խոսք լի նել չի կա րող, քա նի որ
նման ա րարք նե րը կա տար վում են տու ժո ղի հա -
մա ձայ նու թյամբ և ն րա կամ քով։

Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ըն թաց քում տու ժող -
նե րի հետ անց կաց ված տագ նա պայ նու թյան
սանդ ղա կի արդ յունք նե րից պարզ է դառ նում,

որ սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի զո հե րի
55.3%-ի ի րա վի ճա կա յին տագ նա պայ նու թյան
աս տի ճա նը ցածր է, իսկ 36.8%-ի նը՝ բարձր։
Ինչ վե րա բե րում է անձ նա յին տագ նա պայ նու -
թյա նը, ա պա այս դեպ քում զո հե րի գե րակշ ռող
մա սը՝ 69.2%-ը, ու նի տագ նա պայ նու թյան բարձր
աս տի ճան։ Անձ նա յին տագ նա պայ նու թյան
բարձր մա կար դա կը հիմ քեր է տա լիս են թադ -
րե լու, որ տվյալ ան ձը զգա յուն է այն բո լոր
վտանգ նե րի նկատ մամբ, ո րոնք ուղղ ված են իր
ինք նագ նա հա տա կա նին ու կեն սա գոր ծու նեու -
թյա նը, բա ցի դրա նից այս պի սի մար դիկ այդ -
քան էլ ինք նավս տահ չեն ի րենց ու ժե րի վրա։
Սա կայն ի րա վի ճա կա յին տագ նա պայ նու թյան
ցածր մա կար դա կը թույլ չի տա լիս ար տա քին
մի ջա վայ րից ե կող վտանգ նե րը ճիշտ գնա հա -
տել և հա մա պա տաս խան ակ տի վու թյուն, հե -
տաքրքր վա ծու թյուն և պա տաս խա նատ վու թյուն
դրսևո րել վտան գից խու սա փե լու հա մար։

Հա մա ձայն Այ զեն կի անձ նա յին հար ցա րա -
նի արդ յունք նե րի՝ սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րից տու ժող նե րի 50%-ն  ինտ րո վերտ է, 3.6%-
ը՝ էքստ րա վերտ, իսկ մնա ցած 46.4%-ն  ամ բի -
վերտ է։ Սա նշա նա կում է, որ տու ժող նե րի գե -
րակշ ռող մա սը ըստ ի րա վի ճա կի կա րող է դրսևո -
րել «շփվո ղա կա նու թյուն, իմ պուլ սի վու թյուն, վար -
քի ճկու նու թյուն», «ինք նամ փո փու թյուն, պա սի -
վու թյուն»։ Սա կայն նրանք ա վե լի շատ շփվող
չեն, ինք նամ փոփ են, սո ցիա լա պես պա սիվ,
հակ ված ինք նա վեր լու ծու թյան, ու նեն դժվա րու -
թյուն ներ սո ցիա լա կան հար մար ման հետ կապ -
ված։

Հե տա զո տու թյան արդ յունք նե րը ցույց են
տա լիս նաև, որ տու ժող նե րի 57.1%-ը հու զա կա -
նո րեն կա յուն է, այ սինքն՝ հակ ված չեն ան -
հանգս տու թյան, կա յուն են ար տա քին ազ դե -
ցու թյան հան դեպ, վստա հու թյուն են ներշն չում,
հակ ված են լի դե րու թյան։ Մնա ցած 42.9%-ը հու -
զա կա նո րեն ան կա յուն է, ին չը նշա նա կում է, որ
նրանք զգա յուն են, հու զա կան, տագ նա պող,
ան հա ջո ղու թյուն նե րը խորն են ապ րում և ցան -
կա ցած ման րու քից կա րող են հուզ վել։ Ստաց -
վում է, որ սե ռա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րից տու ժող նե րը շատ դեպ քե րում չեն
կա րո ղա նում մի ջա վայ րից ե կող վտանգ նե րը
ճիշտ գնա հա տել և հա մա պա տաս խան ակ տի -
վու թյուն ցու ցա բե րել վտան գից խու սա փե լու հա -
մար։
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Մ. Լ յու շե ռի գու նա յին ընտ րու թյուն նե րի
թես տի մի ջո ցով հո գե կան վի ճակ նե րի միջ նոր -
դա վոր ված ռետ րոս պեկ տիվ ախ տո րոշ ման մե -
թո դի կա յի արդ յունք նե րի վեր լու ծու թյան նպա -
տակն էր պար զել, թե սե ռա կան բնույ թի հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի զո հե րի մոտ ինչ պի սի հույ -
զեր են գե րա կա յում սե ռա կան բռնու թյանն ան -
մի ջա պես նա խոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծում,
բռնու թյան ժա մա նակ և դ րա նից հե տո։ Այս -
պես՝ վեր լու ծու թյան արդ յունք նե րից պարզ է
դառ նում, որ դեպ քից ա ռաջ գե րակշ ռող հույ -
զերն են զար ման քը, խու ճա պը և հու սա հա տու -
թյու նը, դեպ քի ժա մա նակ՝ ա տե լու թյու նը, բար -
կու թյու նը, թու լու թյու նը, իսկ դեպ քից հե տո՝ ա -
տե լու թյու նը, վի րա վոր վա ծու թյու նը, տխրու թյու -
նը, խու ճա պը։ Նման հույ զե րի գե րա կա յու թյու -
նը կա րող է ո րո շա կիո րեն խո չըն դո տել նրան,
որ պես զի զո հը կա րո ղա նա դի մադ րու թյուն ցույց
տալ։

Ամ փո փե լով հե տա զո տու թյամբ ստաց ված
արդ յունք նե րի վեր լու ծու թյու նը, կա րե լի է հան -
գել հետև յալ հիմ նա կան եզ րա կա ցու թյուն նե -
րին.

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում սե -
ռա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե րից տու -
ժող նե րի գե րակշ ռող մասն ան չա փա հաս ներ
են։ Նրանց մեծ մասն ապ րում են ոչ լրիվ ըն -
տա նիք նե րում, այ սինքն՝ ծնող նե րից մե կը բա -
ցա կա յում է, ընդ ո րում` հիմ նա կա նում հայ րը։

2. Սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մեծ
մա սը կա տար վում է հան ցա վո րի կամ տու ժո ղի
բնա կա վայ րում, ինչ պես նաև ա զատ ժա ման ցի
վայ րե րում՝ բա րում, հյու րա նո ցում, դպրո ցում
կամ այլ վայ րե րում՝ հան ցա վո րի մե քե նա յում,
ան տա ռում, փո ղո ցում և  այլն։

3. Նման հան ցա գոր ծու թյուն նե րից տու ժող -
նե րը ծա նոթ են հան ցա գոր ծին, սա կայն հիմ -
նա կա նում ճա նա չել են շատ քիչ ժա մա նակ կամ
նոր են ծա նո թա ցել։ Ընդ ո րում, քիչ չեն դեպ քե -
րը, երբ տու ժո ղը հան ցա գոր ծի հետ ծա նո թու -
թյուն է հաս տա տել հա մա ցան ցի, մաս նա վո րա -

պես` սո ցիա լա կան ցան ցե րի և հե ռա խո սի մի -
ջո ցով։

4. Տու ժող նե րի կե սից ա վե լին ի րենց թե -
թևա միտ վար քագ ծով և հան ցա վո րին ան հիմն
վստա հե լով նպաս տել են հան ցան քի կա տար -
մա նը։ Նրանց կող մից թեթ ևա միտ վար քա գի ծը
և հան ցա վո րին ան հիմն վստա հե լը հիմ նա կա -
նում դրսևոր վել է ան ծա նո թի հրա վե րով նրա
բնա կա րան կամ ա զատ ժա ման ցի անց կաց -
ման վայր այ ցե լե լը, նրա հետ ա մա յի վայր գնա -
լը կամ մե քե նա նստե լը, հան ցա վո րի հետ ուշ
ժա մի հան դի պե լը և  այլն։

5. Շատ տու ժող ներ հան ցա գոր ծու թյան
պա հին ոչ միայն հաս կա ցել են ի րենց հետ կա -
տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րի բնույ թը, գտնվել
են սթափ վի ճա կում, այլև դի մադ րու թյուն ցույց
չեն տվել։ Այ սինքն՝ են թադր վում է, որ դի մա -
դրու թյուն ցույց չտա լու պատ ճառ նե րից կա րող
են լի նել ոչ միայն տու ժո ղի ֆի զի կա կան և  անձ -
նա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, այլև գի տե -
լիք նե րի պա կա սը հան ցա գոր ծու թյուն նե րից
պաշտ պան վե լու վե րա բեր յալ։

6. Սե ռա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րից տու ժող նե րի անձ նա յին և հու զա կան ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից են հու զա կան ան -
կա յու նու թյու նը, զգա յու նու թյունն ան ձին ուղղ -
ված վտանգ նե րի նկատ մամբ, սա կայն շատ
դեպ քե րում ան ձը չի կա րո ղա նում մի ջա վայ րից
ե կող վտանգ նե րը ճիշտ գնա հա տել և հա մա -
պա տաս խան ակ տի վու թյուն ցու ցա բե րել վտան -
գից խու սա փե լու հա մար։

7. Սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի զո -
հե րի մոտ դեպ քին նա խոր դող ժա մա նա կա -
հատ վա ծում գե րակշ ռող խու ճա պի, զար ման -
քի, դեպ քի ըն թաց քում՝ թու լու թյան, բար կու -
թյան, ա տե լու թյան և դեպ քից հե տո՝ խու ճա պի,
ա տե լու թյան, բար կու թյան զգա ցում նե րը կա -
րող են խո չըն դո տել, որ պես զի տու ժո ղը չկա րո -
ղա նա դի մադ րու թյուն ցույց տալ կամ ճիշտ
գնա հա տել ի րա վի ճա կը։
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Ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ ձևա վոր վել են
ի րա վուն քի ծագ ման և ն րա էու թյան վե րա բեր -
յալ բազ մա թիվ մո տե ցում ներ։ Դա պայ մա նա -
վոր ված է ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցով, քա նի որ
ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցում մշտա պես գո յու թյուն
ու նի ու սում նա սիր վող եր ևույ թի այս կամ այն
կող մով հրա պուր վե լու, այն գե րագ նա հա տե լու,
նրա այլ կող մե րը չնկա տե լու կամ դրանք ան -
տե սե լու հնա րա վո րու թյուն։ Այս տե ղից էլ ի րա -
վուն քի տար բեր բնո րո շում ներն են ա ռա ջա -
նում, ո րոնք չեն կա րող բա ցա սա բար ազ դել ի -
րա վա գի տու թյան զար գաց ման վրա, ե թե, ի -
հար կե, որ ևէ միա կող մա նի բնո րո շու մը չի սպառ -
նում գո յու թյուն ու նե ցող բո լոր մո տե ցում նե րին՝
դառ նա լով միակ «ճիշ տը»։ Այժմ էլ շա րու նակ -
վում են մշակ վել ի րա վուն քի տար բեր հա յե ցա -
կար գեր, սա կայն ի րա վուն քի էու թյան նոր մո -
տե ցում նե րը միայն ա վե լի են բար դաց նում ի -
րա վուն քի էու թյան ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցը։

Ինչ պես ճիշտ և դի պուկ նկա տել է Վ.Վ.
Լա զար ևը. «Ի րա վուն քի ըմբռն ման նոր մո տե -
ցում նե րի փոր ձե րը հարկ է գնա հա տել և՛ որ -
պես տե սա բան նե րի ան կա րո ղու թյուն փո խել
ինչ-որ բան գո յու թյուն ու նե ցող ի րա կա նու թյու -
նում, և՛ որ պես ձգտում օ րի նա կա նաց նել (ար -
դա րաց նել) այն հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րոնք
ձևա վոր վում են պաշ տո նա կան ձևից և կա ռուց -
ված քից բա ցի (կամ հա կա ռակ)»1։

Հա մա ձայ նե լով նման դիր քո րոշ ման հետ՝
սույն հոդ վա ծում կդի տար կեմ միայն ի րա վուն -
քի էու թյան պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված բնա -
կան ի րա վուն քի հա յե ցա կարգն ըստ Հին Հու -
նաս տա նի ի մաս տուն նե րի։

Բ նա կան ի րա վուն քի հա յե ցա կարգն ան ցել
է զար գաց ման բա վա կա նին եր կար շրջան՝
սկիզբ առ նե լով ան տիկ աշ խար հից, երբ հին
հույն մե ծա գույն փի լի սո փա ներ Սոկ րա տե սը,

Պ լա տո նը, Ա րիս տո տե լը և  ու րիշ ներ այն կար -
ծիքն էին ար տա հայ տում, որ մարդ կանց կող -
մից ստեղծ ված գրա վոր օ րենք նե րի հետ մեկ -
տեղ գո յու թյուն ու նեն «աստ վա ծա յին բա նա կա -
նու թյամբ մարդ կանց սրտե րում ներդր ված հա -
րատև չգրված օ րենք ներ»2։

Այլ կերպ ա սած՝ պե տու թյան գո յու թյամբ
պայ մա նա վոր ված, մարդ կանց կող մից ստեղծ -
ված օ րենք նե րից բա ցի կան նաև մարդ կանց
կամ քից ան կախ գո յու թյուն ու նե ցող ի րա վունք -
ներ, ո րոնք էլ կազ մում են բնա կան ի րա վուն քը։

Հին հու նա կան փի լի սո փա յա կան մտքի ա -
մե նա մեծ նվա ճու մը մար դու՝ որ պես բարձ րա -
գույն ար ժե քի գա ղա փարն է։

Բո լոր մարդ կանց բնա կան ա զա տու թյան
մե ծա գույն գա ղա փարն ա ռա ջին ան գամ ար -
տա հայ տել են սո փեստ նե րը (մ.թ.ա. 5-4-րդ դա -
րեր)։

Սո փեստ նե րի հա յե ցա կե տի հիմ նա րար
սկզբուն քը ձևա կեր պել է Պ րո թա գո րա սը (մոտ
մ.թ.ա. 481-411թթ.)։ Այն ազ դա րա րում է. « Բո լոր
ի րե րի չա փը մարդն է. գո յու թյուն ու նե ցող նե րի,
որ գո յու թյուն ու նեն, գո յու թյուն չու նե ցող նե րի,
որ գո յու թյուն չու նեն»3։ 

Պ րո թա գո րա սի դրույ թը մար դու՝ որ պես
բո լոր ի րե րի չա փի մա սին կտրուկ կեր պով հա -
կա սում էր հենց աստ վա ծա յի նի՝ որ պես ա մեն
ին չի չա փի ու մասշ տա բի մա սին ա վան դա կան
պատ կե րա ցում նե րին։

Պ րո թա գո րա սի ժո ղովր դա վա րա կան գա -
ղա փա րը և միա ժա մա նակ նրա քա ղա քա կան-
ի րա վա կան հա յե ցա կար գը նրա նում է, որ պե -
տու թյան գո յու թյու նը են թադ րում էր նրա բո լոր
ան դամ նե րի մաս նակ ցու թյու նը մարդ կա յին ա -
ռա քի նու թյուն նե րին, ո րոնց շար քին նա դա սում
է ար դա րու թյու նը, խե լա մտու թյու նը և բա րե -
պաշ տու թյու նը։ Հիմ նա վո րե լով պո լի սի (քա ղաք-

28

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
8

6
  2

0
1

5

ԱՐԵՎՀԱՏ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
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1 Տե՛ս “Общая теория права и государства” под ред. В.В. Лазарева, Учебник, 2001г. 3-е издание (электронное), с. 62.
2 Տե՛ս Марченко М. Н., “Теория государства и права”, перераб. и доп. – Москва, 2004г., с. 115.
3 Տե՛ս Нерсесянц В.С., “История политических и правовых учений”, Учебник для вузов,  Москва, 2014г. , с. 65.
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պե տու թյան) ան դամ նե րի հա վա սա րու թյու նը՝
Պ րո թա գո րա սը պնդում է, որ Պ րո մեթև սի ըն -
ծա նե րը (կրա կին տի րա նա լը) և Զև սի ըն ծա նե -
րը (ա մոթն ու ճշմար տու թյու նը, հա մա տեղ ապ -
րե լու ու նա կու թյու նը) տրված են ե ղել բո լոր
մարդ կանց (հել լեն նե րին), այն պես, որ նրանց
հա վա սար չա փով մատ չե լի է պո լի սա յին կյան -
քի ար վես տը և ն րանք բո լո րը հա վա սար չա -
փով հան դի սա նում են պո լի սի քա ղա քա ցի ներ։

Սո փեստ Հի պիու սը հա կադ րում էր «ըստ
բնու թյան ի րա վուն քը» (բնու թյան հրա ման նե -
րը) պո լի սի ար հես տա կան ի րա վուն քին։ Նա
քննա դա տո րեն նշում էր պո լի սա յին օ րենք նե րի
պայ մա նա կա նու թյու նը, փո փո խա կա նու թյու նը,
հեղ հե ղուկ և ժա մա նա կա վոր բնույ թը, դրանց
կախ վա ծու թյու նը մե կը մյու սին փո խա րի նող օ -
րենս դիր նե րից։ 

Հի պիու սը հա մա րում էր, որ, ի տար բե րու -
թյուն պո լի սա յին օ րենք նե րի, բնա կան չգրված
օ րենք նե րը ար դար են և «միա տե սակ են կա -
տար վում յու րա քանչ յուր երկ րում»4։

Ըստ բնու թյան հա մընդ հա նուր հա վա սա -
րու թյան դրույթն ա ռաջ քա շեց սո փեստ Ան տի -
ֆոն տը, ընդ ո րում նա հեն վում էր այն բա նի
վրա, որ բո լոր մարդ կանց մոտ (հել լեն նե րի և
բար բա րոս նե րի, ազն վա կան նե րի և հա սա րակ
մարդ կանց) բնա կան կա րիք նե րը նույնն են։

Նա գտնում էր, որ մարդ կանց ան հա վա -
սա րու թյու նը հետ ևանք է մարդ կա յին, այլ ոչ
բնա կան օ րենք նե րի։ Ան տի ֆոն տը նշում է. «Մեր
բնու թյամբ մենք ա մեն ին չով հա վա սար ենք,
ընդ ո րում նաև հել լեն ներն ու բար բա րոս նե րը։
Հարկ է ու շադ րու թյուն դարձ նել այն բա նին, որ
բո լոր մարդ կանց մոտ կա րիք նե րը բնու թյու նից
նույնն են»5։

Բո լոր մարդ կանց (նե րառ յալ նաև ստրուկ -
նե րի) բնա կան-ի րա վա կան հա վա սա րու թյան ու
ա զա տու թյան գա ղա փա րը հիմ նա վո րում էր նաև
սո փեստ Ալ կի դա մո սը։ Նրան են վե րագ րում
հետև յալ նշա նա վոր բա ռե րը. «Աստ ված բո լո -
րին ա զատ է ստեղ ծել, իսկ բնու թյու նը ոչ մե կին
ստրուկ չի ա րա րել»6։

Պո լի սի օբ յեկ տի վո րեն բա նա կան բնույ թի
և ն րա օ րենք նե րի հաս կա ցա կան-տե սա կան հե -

տա զո տու թյան սկիզ բը (տրա մա բան ված ընդ -
հա նուր հաս կա ցու թյուն նե րի օգ նու թյամբ) կապ -
ված է Սոկ րա տե սի ան վան հետ։ Խո սե լով պո -
լի սի բնա կան և  ար դար օ րենք նե րին հետ ևե լու
անհ րա ժեշ տու թյան մա սին՝ Սոկ րա տե սը կար -
ծում էր, որ միայն այդ ճա նա պար հով է հա սա -
նե լի ա զա տու թյու նը՝ ինչ պես մար դու, այն պես
էլ պե տու թյան վե հա շուք և գե ղե ցիկ սե փա կա -
նու թյու նը։

Սոկ րա տե սի ռա ցիո նա լիս տա կան գա ղա -
փար նե րը զար գաց րեց նրա ա շա կերտ Պ լա տո -
նը։ Ի դեա լա կան պե տու թյան նրա նա խագ ծում
բա ցա կա յում են մաս նա վոր սե փա կա նու թյու նը
և մարդ կանց բա ժա նումն ա զատ նե րի ու ստրուկ -
նե րի։

Բ նո րո շե լով ար դա րու թյունն ի դեա լա կան
պե տու թյան մեջ՝ Պ լա տո նը գրում է. «Թերևս
ար դա րու թյունն այն է, երբ ա մեն մարդ զբաղ -
վում է իր գոր ծով», «ար դա րու թյունն այն է, որ
ա մեն մեկն ու նե նա ի րե նը և կա տա րի նույն պես
ի րե նը» («Պե տու թյուն» 433 Ե)։

Ար դա րու թյունն, ըստ Պ լա տո նի, են թա -
դրում է «պատ շաճ (անհ րա ժեշտ) չափ», ո րո -
շա կի հա վա սա րու թյուն, ընդ ո րում, նա, հղում
կա տա րե լով Սոկ րա տե սին, տար բե րա կում է
հա վա սա րու թյան եր կու տե սակ. «երկ րա չա փա -
կան հա վա սա րու թյուն» (հա վա սա րու թյուն ըստ
ար ժա նիք նե րի և բա րե մաս նու թյուն նե րի) և
«թվա բա նա կան հա վա սա րու թյուն» (չա փի, քա -
շի, թվի հա վա սա րու թյուն)7։

Բա ցատ րե լով նման տա րա բա ժան ման
իմաս տը՝ Պ լա տո նը նկա տում է, որ «ե թե չպահ -
պան վի պատ շա ճի չա փը, ա պա ան հա վա սար -
նե րի հա մար հա վա սա րը կդառ նար ան հա վա -
սար» («Օ րենք ներ» 757ա)։ «Երկ րա չա փա կան
հա վա սա րու թյու նը»՝ «ա մե նա ճշմա րիտ ու լա -
վա գույն հա վա սա րու թյունն է, քան զի մե ծին նա
տրա մադ րում է ա վե լին, իսկ փոք րին՝ նվա զը,
յու րա քանչ յու րին շնոր հե լով այն, ինչ հա մա չափ
է նրա բնու թյա նը» («Օրենք ներ» 757 բ, գ)։

Այս դրույթ նե րը հե տա գա յում ընդ լայն վե -
ցին և  էլ ա վե լի զար գաց վե ցին Ա րիս տո տե լի
կող մից ար դա րու թյան եր կու տե սակ նե րի՝ հա -
վա սա րեց նող ար դա րու թյան և բաշ խիչ ար դա -
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րու թյան մա սին նրա ուս մուն քում։ Բաշ խիչ ար -
դա րու թյունն այն ար դա րու թյունն է, ո րը դրսևոր -
վում է հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի միջև այն
ա մե նի բաշխ ման ժա մա նակ, ին չը կա րող է բա -
ժան ված լի նել (իշ խա նու թյուն, պա տիվ, բա րիք -
ներ և  այլն)։ Հա վա սա րեց նող ար դա րու թյու նը
գոր ծում է փո խա նակ ման ո լոր տում և «դրսևոր -
վում է հա վա սա րեց ման մեջ այն ա մե նի, ին չը
կազ մում է փո խա նակ ման ա ռար կա»։ Ար դա -
րու թյան այս տե սա կը կի րառ վում է քա ղա քա -
ցիա կան-ի րա վա կան գոր ծարք նե րի, վնա սի հա -
տուց ման, հան ցա գոր ծու թյան և պատ ժի բնա -
գա վառ նե րում։

Ըստ Ա րիս տո տե լի՝ որ պես բաշ խիչ ար դա -
րու թյան սկզբունք հան դես է գա լիս բո լոր քա -
ղա քա ցի նե րի հա մար ընդ հա նուր հա մա պա -
տաս խան բա րիք նե րի բա ժա նումն ըստ ար -
ժան վույն, այ սինքն՝ հա մա ձայն ընդ հա նուր գոր -
ծում մարդ կանց ու նե ցած լու մա յի կամ ա վան -
դի։ Այդ իսկ պատ ճա ռով բաշ խիչ ար դա րու -
թյունն Ա րիս տո տե լի կող մից մեկն վում է (ոչ ա -
ռանց ար դա րու թյան և  այլ ա ռա քի նու թյուն նե րի
թվա յին բնու թագ րու թյուն նե րի մա սին պյու թա -
գո րաս ցի նե րի պատ կե րա ցում նե րի ազ դե ցու -
թյան) որ պես երկ րա չա փա կան հա մա մաս նու -
թյամբ հա վա սա րու թյուն, իսկ հա վա սա րեց նող
ար դա րու թյան մեջ նա նկա տի ու նի թվա բա նա -
կան հա վա սա րու թյուն։

Մեկ նե լով ի րա վուն քը որ պես քա ղա քա կան
ար դա րու թյուն՝ Ա րիս տո տե լը գրում է. «Մեր ու -
շադ րու թյու նից չպետք է խույս տա այն հան գա -
ման քը, որ մեր խնդրո ա ռար կա հաս կա ցու -
թյունն ինչ պես ընդ հան րա պես ար դա րու թյան,
այն պես էլ քա ղա քա կան ար դա րու թյան (ի րա -
վուն քի) մեջ է, իսկ վեր ջինս տե ղի է ու նե նում
միև նույն շփմա նը պատ կա նող մարդ կանց միջև
և ն պա տակ ու նի ինք նա բա վա րա րել նրանց,
ընդ ո րում, ա զատ ու հա վա սար, այ սինքն հա -
մա մաս նու թյան կամ ընդ հան րա պես թվի ի մաս -
տով հա վա սար մարդ կանց միջև։ Նման հա րա -
բե րու թյուն նե րում չգտնվող մար դիկ միմ յանց
հան դեպ չեն կա րող քա ղա քա կան հա վա սա -
րու թյուն (ի րա վունք ներ) ու նե նալ, սա կայն ու -

նեն ո րո շա կի տե սա կի ար դա րու թյուն, որն այդ -
պես է կոչ վում նա խորդ տե սա կի հետ նմա նու -
թյան պատ ճա ռով։ Ի րա վունք ներ ու նեն այն
մար դիկ, ո րոնց հա մար գո յու թյուն ու նի օ րենք,
ո րը բնո րո շում է նրանց հա րա բե րու թյուն նե րը։
Օ րենքն էլ են թադ րում է հան ցա գոր ծու թյուն,
իսկ դա տա րա նը՝ ճշմար տու թյան և ս տի բաշ -
խում» («Է թի կա», V, կ. 10)։ 

Քա ղա քա կան ի րա վունքն Ա րիս տո տե լը բա -
ժա նում է 2 մա սի. բնա կան և կամ քի ու ժով
սահ ման ված (պո զի տիվ) ի րա վուն քի։ Նա նշում
է, որ թեև ի րա վուն քի ողջ ո լոր տը հա րա փո -
փոխ է, սա կայն ար դա րու թյան մա սին հաս կա -
ցու թյուն նե րը փո փո խա կան են միայն ո րո շա կի
չա փով։ « Պարզ է,- գրում է Ա րիս տո տե լը («Է թի -
կա», V, կ. 10),- թե ին չը այն եր ևույթ նե րից, ո -
րոնք կա րող են նաև այլ լի նել, պետք է դաս վի
ոչ թե բնա կան ի րա վուն քի բնա գա վա ռին, այլ
օ րեն քով ու հա մընդ հա նուր հա մա ձայ նու թյամբ
սահ ման վա ծին»8։

Ա րիս տո տե լի մեկ նու թյամբ քա ղա քա կան
(պե տա կան) կա ռուց ված քի տար բեր ձևե րը շնոր -
հիվ հենց ի րենց քա ղա քա կա նու թյան հա մա -
պա տաս խա նում են ար դա րու թյան սկզբուն քին
և  ի րա վուն քի գա ղա փա րին, այ սինքն, այլ կերպ
ա սած, կրում են ի րա վա կան բնույթ։ Ա րիս տո -
տե լը գրում է. «Այս պի սով, պարզ է, որ միայն
ընդ հա նուր օ գու տը նկա տի ու նե ցող պե տա կան
կար գի ձևերն են, հա մա ձայն բա ցար ձակ ար -
դա րու թյան սկզբուն քի, հան դի սա նում ճիշ տը։
Իսկ այն ձևե րը, ո րոնց դեպ քե րում հաշ վի է
առն վում միայն կա ռա վա րո ղի անձ նա կան բա -
րի քը, բո լորն էլ սխալ են և շե ղում են ճշմա րի -
տից։ Դրանք հիմն ված են բռնա պե տու թյան
սկզբուն քի վրա, իսկ պե տու թյունն ա զատ մարդ -
կանց շփում է» (« Պո լի տի կա», III, 4, 7, 1279ա26)։

Բռ նա պե տու թյա նը հա կադր վող քա ղա քա -
կան և  ի րա վա կան ձևե րի նման սկզբուն քա յին
ընդ հան րու թյու նը և  ա ռար կա յա կան-ի մաս տա -
յին միաս նա կա նու թյու նը հիմք են տա լիս Ա րիս -
տո տե լի ուս մուն քում ի րա վա կան պե տու թյան
հա յե ցա կար գի առ կա յու թյան մա սին։

Ըստ Ա րիս տո տե լի՝ ի րա վունքն ամ բող ջա -
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8 Արիստոտելի իրավական հայացքները հետազոտող Վ. Զիգֆրիդը հետևյալ կերպ է բնութագրում նրա բնական-
իրավական պատկերացումները. «Իմ կարծիքով, բնական իրավունքի բարձրագույն և համընդհանուր դրույթն
ամենասեղմ կերպով ազդարարում է. ամենքին՝ իրենը, պատշաճը...: Երկրորդ հիմնական դրույթը, որն իրենից
ներկայացնում է առաջինի կիրառման ձևը, հռչակում է. հավասարներին՝ հավասարը, անհավասարներին
(համապատասխանաբար)` անհավասարը»: Տե՛ս Siegfried W., Տե՛ս “Der Rechtsgedanke bei Aristoteles”. Zurich,
1947, p. 64-65:
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պես (և՛ բնա կան, և՛ կամ քի ու ժով հաս տատ -
ված), ինչ պես և  ան հա տի ի րա վունք նե րը կրում
են քա ղա քա կան բնույթ, հնա րա վոր են միայն
պե տու թյան մեջ, այ սինքն՝ հել լե նա կան պո լի սի
պայ ման նե րում, ընդ ո րում, «ա զա տա ծին և հա -
մա մաս նո րեն կամ թվա բա նո րեն հա վա սար քա -
ղա քա ցի նե րի հա մար» («Է թի կա», 10, 25)։ Իշ -
խա նու թյան տի րա պե տա կան, այ սինքն՝ ոչ քա -
ղա քա կան տե սա կի և ն ման հա րա բե րու թյուն -
նե րի (բար բա րո սա կան բռնա պե տու թյուն նե -
րում, տի րոջ և ստ րու կի հա րա բե րու թյուն նե -
րում) ինչ պես ի րա վունքն ամ բող ջա պես, այն -
պես էլ ան հա տի ի րա վունք ներն անհ նա րին են։
Ոչ քա ղա քա կան այս պայ ման նե րի ու հա րա բե -
րու թյուն նե րի դեպ քում, նկա տում է Ա րիս տո տե -
լը, ի րա վուն քի մա սին կա րե լի է խո սել միայն
պայ մա նա կա նո րեն, այ լա բա նո րեն։

Հա տուկ պետք է նշել մաս նա վոր սե փա -
կա նու թյան, ան հա տա կան ըն տա նի քի, ան ձի
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն Ա րիս տո տե -
լի կող մից (ընդ դեմ Պ լա տո նի բա նա վե ճում)։
Նրա այս դրույթ նե րին հե տա գա յում հա ճախ
էին հղում ներ ա նում մար դու բնական ի րա -
վունք նե րի կողմ նա կից նե րից շա տե րը։ 

Հել լե նիզ մի դա րաշր ջա նում պե տու թյան և
ի րա վուն քի՝ որ պես մարդ կանց ան հա տա կան
ա զա տու թյունն ու փո խա դարձ անվ տան գու -
թյունն ա պա հո վող հան րօ գուտ պայ մա նագ րի
մա սին պատ կե րա ցում նե րը զար գա ցել է Է պի -
կու րը։ Է պի կուր յան է թի կա յի հիմ նա կան ար -
ժեք նե րը՝ ա զա տու թյուն, հա ճույք, «ա տա րաք -
սիա»՝ ո գու անվր դո վու թյուն, ինչ պես նաև ողջ
ուս մունքն ամ բող ջա պես կրում են ան հա տա -
կան բնույթ։

Է պի կու րի տե սա կե տի հա մա ձայն մար դու
ա զա տու թյու նը նրա պա տաս խա նատ վու թյունն
է կեն սա կեր պի խե լա միտ ընտ րու թյան հա մար։

Մար դու ա զա տու թյան ո լորտն իր հա մար
իր պա տաս խա նատ վու թյան ո լորտն է։ Այն անհ -
րա ժեշ տու թյու նից դուրս է, քա նի որ «անհ րա -
ժեշ տու թյու նը են թա կա չէ պա տաս խա նատ վու -
թյան», ինչ պես նաև դուրս է հա րա փո փոխ դիպ -
վա ծից։ Ա զա տու թյու նը ձեռք է բեր վում շնոր -
հիվ այն բա նի գի տակց ման, թե «ինչն է կախ -

ված մե զա նից և չի պատ կա նում ոչ մի տի րոջ»։
Է պի կու րը գրում է. «Անհ րա ժեշ տու թյունն

ա ղետ է, սա կայն ոչ մի անհ րա ժեշ տու թյուն չկա
անհ րա ժեշ տու թյամբ ապ րե լու»9։

Բա նա կա նու թյան ու ժով կրքե րի ու ցան -
կու թյուն նե րի սան ձա հա րու մը, քչով բա վա րար -
վե լը. ա հա ինչ պի սին են ա զատ մար դու ա մե -
նաէա կան գծե րը։ «Ի րե նով բա վա րար վե լու (ցան -
կու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման) գե րա գույն
ար գա սիքն ա զա տու թյունն է»10։

Պե տու թյան ստեղծ ման և քա ղա քա կան
շփման կազ մա կերպ ման գլխա վոր նպա տակ -
ներն, ըստ Է պի կու րի, կազ մում են մարդ կանց
փո խա դարձ անվ տան գու թյան ա պա հո վու մը,
նրանց փո խա դարձ վա խի հաղ թա հա րու մը,
միմ յանց վնաս չպատ ճա ռե լը։

Քա ղա քա կան շփման սահ ման նե րում «անվ -
տան գու թյու նը (այլ) մարդ կան ցից ո րոշ չա փով
ձեռք է բեր վում շնոր հիվ ո րո շա կի ու ժի, ո րը հե -
ռաց նում է (վտանգ ներ կա յաց նող) մարդ կանց,
ինչ պես նաև բա րօ րու թյամբ»։

Քա ղա քա կան շփման բնույ թի ու նպա տա -
կի, ա զա տու թյան ի մաս տի այդ պի սի ըն կալ ման
հետ է կապ ված նաև պե տու թյան ու ի րա վուն քի
է պի կուր յան մեկ նա բա նու թյու նը՝ որ պես ընդ -
հա նուր օ գու տի և փո խա դարձ անվ տան գու -
թյան վե րա բեր յալ մարդ կանց՝ միմ յանց միջև
կնքված պայ մա նագ րի։ Է պի կու րը գրում է «Բնու -
թյու նից ե կող պայ մա նա գի րը պայ մա նա գիր է
օգ տա կա րի մա սին՝ միմ յանց վնաս չհասց նե լու
և վ նաս չկրե լու մա սին»11։

Պե տու թյան և  ի րա վուն քի պայ մա նա գրա -
յին բնույ թը Է պի կու րի ուս մուն քում նշա նա կում
է, որ դրանք տրված չեն բնու թյան կող մից, կու -
րո րեն պար տադր ված չեն դրսից, այլ հան դի -
սա նում են մարդ կանց ինք նո րո շում ներ, մարդ -
կա յին սահ մա նում ներ։

Ար դա րու թյան պայ մա նագ րա յին բնույ թը Է -
պի կու րը պար զա բա նում է հետև յալ կերպ. «Ար -
դա րու թյունն ինք նին ինչ-որ ո րո շա կի բան չէ,
սա կայն մարդ կանց միջև հա րա բե րու թյուն նե -
րում, որ տեղ էլ դա լի նի, միշտ կա ո րո շա կի
պայ ման միմ յանց վնաս չհասց նե լու ու վնաս
չկրե լու մա սին»12։
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9 Տե՛ս Материалисты Древней Греции. с. 219.
10 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 224:
11 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 217:
12 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 217:



Է պի կու րի հա յե ցա կար գի հա մա ձայն՝ ար -
դա րու թյան սկզբունքն ու չա փա նի շը կի րա ռե լի
են մի միայն պայ մա նագ րա յին շփման մաս նա -
կից նե րի (մարդ կանց ու ժո ղո վուրդ նե րի) հան -
դեպ։ Ար դա րու թյան հաս կա ցու թյան կոնկ րետ
բո վան դա կու թյու նը փո փո խա կան է՝ կախ ված
այս կամ այն երկ րի ան հա տա կան ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րից և հա րա փո փոխ հան գա -
մանք նե րից։

Սա կայն ողջ այս փո փո խա կա նու թյամբ
հան դերձ՝ ար դա րու թյան բուն սկզբուն քը մնում
է հաս տա տուն ու ան փո փոխ. «...ընդ հա նուր
առ մամբ ար դա րու թյու նը նույնն է բո լո րի հա -
մար, ո րով հետև այն օգ տա կար մի բան է մե կը
մյու սի հետ շփվե լու ժա մա նակ»13։

Է պի կու րի հա յե ցա կար գում ար դա րու թյունն՝
օ րեն քի հետ նրա հա րա բե րակ ցու թյան լույ սի
ներ քո, բնա կան ի րա վունք է՝ ըստ տե ղի, ժա -
մա նա կի և հան գա մանք նե րի փո փոխ վող բո -
վան դա կու թյամբ, ո րի ի մաստն ու էու թյու նը
կազ մում են փո խա դարձ շփում նե րի հա րա փո -
փոխ օ գու տը։

Բ նա կան ի րա վուն քի և  օ րեն քի հա րա բե -
րակ ցու թյան այս կա ռուց ված քում շար ժիչ ու ժը
և միա ժա մա նակ «ար դա րու թյան մա սին բնա -
կան պատ կե րա ցում նե րի» հա մար աղբ յուր են
հան դի սա նում մարդ կանց փո խա դարձ շփման
հա րա փո փոխ գործ նա կան պա հանջ մունք նե րը։
Այս պա հանջ մունք նե րի փո փոխ ման հետ փոխ -
վում են նաև հան րօ գու տի մա սին պատ կե րա -
ցում ներն, այ սինքն՝ այն, ին չը կազ մում է ար -
դա րու թյան բո վան դա կու թյու նը։ Այս տեղ ար -
դա րու թյու նը (փո փո խա կան բո վան դա կու թյամբ
բնա կան ի րա վուն քը) հան դես է գա լիս որ պես
օ րեն քի՝ մարդ կանց փո փոխ վող պա հանջ մունք -
նե րին և դ րա հետ մեկ տեղ ար դա րու թյան մա -
սին հա րա փո փոխ բնա կան պատ կե րա ցում նե -
րին հա մա պա տաս խա նու թյան չա փա նիշ։ 

Ար դա րու թյա նը հա մա պա տաս խա նող օ -
րենք նե րը հան դես են գա լիս որ պես՝ «ի մաս -
տուն նե րին» «ամ բո խից» պաշտ պա նող միջոց,
որ պես ան հա տի ա զա տու թյան, անվ տան գու -
թյան, ինք նա վա րու թյան հան րա յին ե րաշ խիք։

Պե տու թյան և  ի րա վուն քի է պի կուր յան մեկ -
նա բա նու թյու նը են թադ րում է մարդ կանց՝ որ -
պես պայ մա նագ րա յին շփման ան դամ նե րի հա -

վա սա րու թյուն, ա զա տու թյուն ու ան կա խու թյուն
և, ըստ էու թյան, հան դի սա նում է ա զա տա կա -
նու թյան (լի բե րա լիզ մի) և  ի րա վա կան ան հա -
տա կա նու թյան փի լի սո փա յաի րա վա կան ա ռա -
ջին հա յե ցա կար գը։

Է պի կու րի պայ մա նագ րա յին-ի րա վա կան
հա յե ցա կար գից դե պի նոր ժա մա նակ նե րի հա -
սա րա կա կան պայ մա նագ րի գա ղա փար գա լիս
է շատ կար ևոր մի կապ։

Ան ձի ի րա վունք նե րի (ա զատ քա ղա քա ցի -
նե րի) գա ղա փար նե րի ձևա վո րու մը քա ղաք-պե -
տու թյուն նե րում (պո լիս նե րում) խո շոր ա ռա ջըն -
թաց էր դե պի ա զա տու թյու նը։

Կա րե լի է ընդ հան րաց նել, որ Հին Հու նաս -
տա նի ի մաս տուն նե րը մար դու ի րա վունք նե րի
ճա նաչ ման, գնա հատ ման և պաշտ պան ման
խնդրում ի րենց նշա նա կա լի ա վանդն են ու նե -
ցել, ո րը հե տա գա դա րե րում, մաս նա վո րա պես,
XVII-XVIII դա րե րում տե սա կան և  ի մա ցա բա -
նա կան աղբ յուր հան դի սա ցավ մար դու ի րա -
վունք նե րի, հատ կա պես բնա կան ի րա վունք նե -
րի հա յե ցա կար գի հա մար։

Բ նաի րա վա կան հա յե ցա կար գը, որ պես ի -
րա վաըն կալ ման ա ռան ձին ուղ ղու թյուն, ձևա -
վոր վեց ֆեո դա լիզ մի քայ քայ ման՝ XVII-XVIII դա -
րե րում, բուր ժո ւա կան հե ղա փո խու թյուն նե րի
նա խա պատ րաստ ման և  ի րա կա նաց ման շրջա -
նում։ Բ նա կան ի րա վուն քի հա յե ցա կար գը և ն -
րա ա ռան ձին դրույթ ներն օգ տա գործ վում էին
ժա մա նա կի մե ծա գույն մտա վո րա կան նե րի և
լու սա վո րիչ նե րի կող մից. Հո լան դիա յում՝ Հու գո
Գ րո ցիուս և Սպի նո զա, Անգ լիա յում՝ Թո մաս
Հոբս և Ջոն Լոկ, Ֆ րան սիա յում՝ Ժան Ժակ Ռու -
սո և Պոլ Հոլ բախ։ Նրանց շնոր հիվ ձևա վոր վեց
բնա կան ի րա վուն քի դպրո ցը, ո րը հե տա գա -
յում մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ ինչ պես ա ռան -
ձին պե տու թյուն նե րի ազ գա յին ի րա վուն քի, այն -
պես էլ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ձևա վոր ման
վրա։

Այս շրջա նի բնա կան ի րա վուն քի տե սու -
թյա նը բնո րոշ էր մի շարք հին դրույթ նե րի
ժխտու մը, ինչ պի սին էր բնա կան ի րա վուն քի՝
աստ վա ծա յին կամ քից սե րու մը։ Չէր ար դա րաց -
վում նաև միա պե տի ան սահ ման իշ խա նու թյու -
նը՝ որ պես միջ նա դա րում ըն դուն ված իբրև երկ -
րի վրա աստ վա ծա յին իշ խա նու թյուն։ Այս ա -
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ռու մով Հոլ բա խը գրում էր, որ «գործ նա կա նում,
այդ գա ղա փա րը ծա ռա յում էր որ պես ա մե նա -
կա րո ղու թյան, իշ խա նու թյուն նե րի ան վե րահս -
կե լիու թյան, կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում, այդ
թվում նաև ի րա վաս տեղծ և  ի րա վա կի րառ ո -
լորտ նե րում, միա պե տե րի և  իշ խա նու թյուն նե րի
կա մա յա կա նու թյան ար դա րաց ման գոր ծիք»14։ 

Սուր քննա դա տու թյան առ նե լով պե տա -
կան իշ խա նու թյան և  ի րա վուն քի աստ վա ծա յին
ծագ ման գա ղա փա րը՝ Հոլ բա խը և  այս շրջա նի
բնաի րա վա կան հա յե ցա կար գի կողմ նա կից նե -
րը աստ վա ծա յին կամ քի փո խա րեն ա ռաջ քա -
շե ցին ազ գե րի, ժո ղո վուրդ նե րի, ա ռան ձին ան -
ձանց կամ քը՝ որ պես ի րա վա ստեղծ գոր ծո նի։

Հոլ բա խը գրում է. «Ե թե ազ գե րը կա րո ղա -
նա յին դի մել բա նա կա նու թյա նը, ա պա կտես -
նեին, որ միայն ի րենց կամ քը կա րող է ինչ-որ
մե կին բարձ րա գույն իշ խա նու թյուն պատ վի րա -
կել»15։ 

Այս պի սով, բնա կան ի րա վուն քի հա յե ցա -
կար գը ել նում է ի րա վուն քի դո ւա լիզ մի (եր կա -
կիու թյան) գա ղա փա րից։ Հա մա ձայն այդ հա յե -
ցա կար գի, բա ցի պե տու թյան կող մից սահ ման -

վող պո զի տիվ (դրա կան) ի րա վուն քից, գո յու -
թյուն ու նի մար դուն ի ծնե տրված բարձր բնա -
կան ի րա վունք։

Ի տար բե րու թյուն պո զի տիվ ի րա վուն քի,
բնա կան ի րա վուն քը բխում է մար դու բնու թյու -
նից, մարդ կա յին բա նա կա նու թյու նից, հա մընդ -
հա նուր բա րո յա կան սկզբունք նե րից։ Այդ պատ -
ճա ռով էլ այն ճիշտ է ու ար դա րա ցի, սահ մա -
նա փակ ված չէ ա ռան ձին պե տու թյուն նե րի սահ -
ման նե րով, գոր ծում է բո լոր ժա մա նակ նե րի ու
բո լոր ազ գե րի հա մար։ Այն մշտա կան է ու ան -
փո փոխ, ինչ պես հա վերժ ու ան փո փոխ է մար -
դու բնու թյունն ու մարդ կա յին բա նա կա նու թյու -
նը։ Այս հա յե ցա կար գի կող մից որ պես բնա կան
օ րենք ներ հիմ նա վոր ված բա րո յա կան և  ի րա -
վա կան գա ղա փար ներն ու սկզբունք նե րը մար -
դու ա նօ տա րե լի ի րա վունք ներն են։ Ըստ բնա -
կան ի րա վուն քի հա յե ցա կար գի՝ ար դա րու թյու -
նը, ա զա տու թյու նը, հա վա սա րու թյու նը կազ մում
են ի րա վուն քի մի ջու կը, պայ մա նա վո րում են ի -
րա վա ստեղծ և  ի րա վա կի րառ գոր ծըն թաց նե -
րը։
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Եվ րո պա կան ի րա վուն քի ա րա գըն թաց զար -
գաց ման պայ ման նե րում Մար դու ի րա վունք նե -
րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ` ՄԻԵԴ)
օ րե ցօր ա ռա վել հա սա նե լի է դառ նում այն ան -
ձանց հա մար, ով քեր ցան կա նում են ի րենց
խախտ ված սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րի
ու ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյունն ի րա -
կա նաց նել մի ջազ գա յին ատ յան նե րի մա կար -
դա կով: Սա կայն այս կամ այն բո ղո քը քննու -
թյան ըն դու նե լուց ա ռաջ ՄԻԵԴ-ն  ու սում նա սի -
րում է դի մու մը` բո վան դա կու թյա նը և ձ ևին ներ -
կա յաց վող պա հանջ նե րի պահ պան ման տե -
սանկ յու նից: Դի մու մի «ըն դու նե լիու թյան» հաս -
կա ցու թյու նը ոչ միայն տե սա կան, այլև գործ -
նա կան հաս կա ցու թյուն է, ո րից էլ կախ ված է
ՄԻԵԴ-ի ար դա րա դա տա կան գոր ծու նեու թյան
բնույթն ու ուղղ վա ծու թյու նը: Այս հաս կա ցու -
թյունն իր մեջ նե րա ռում է նա խա պայ ման նե րի
մի խումբ, ա ռանց ո րոնց պահ պան ման ոչ մի
դի մում քննու թյան չի կա րող ըն դուն վել:

Եվ րո պա կան Կոն վեն ցիա յի 35-րդ հոդ վա -
ծը սահ մա նում է, որ ՄԻԵԴ-ը գոր ծը կա րող է
քննու թյան ըն դու նել միայն ար դա րա դա տու -
թյան ազ գա յին մար մին նե րի կող մից վերջ նա -
կան ո րոշ ման կա յաց ման պա հից վեց ամս վա
ըն թաց քում և միայն այն դեպ քում, ե թե դի մու -
մա տուն ար դեն իսկ սպա ռել է իր ի րա վունք նե -
րի պաշտ պա նու թյան ներ պե տա կան բո լոր ի -
րա վա կան մի ջոց նե րը, ինչ պես նա խա տես ված
է մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հան րա ճա նաչ նոր -
մե րով:

Ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ներ պե տա -
կան մի ջոց նե րի սպա ռու մը, մինչև մի ջազ գա յին
դա տա կան մար մին գան գատ ներ կա յաց նե լը,
մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ընդ հա նուր կա նոն է,
ո րի հիմ քում ըն կած է այն սկզբուն քը, ո րի հա -
մա ձայն` մի ջազ գա յին դա տա րա նը լրա ցու ցիչ
ու ոչ թե ազ գա յին դա տա րա նին փո խա րի նող

մար մին է, և  որ յու րա քանչ յուր պե տու թյա նը
պետք է հնա րա վո րու թյուն ըն ձեռ վի իր ստանձ -
նած մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյուն նե րի խախ -
տում նե րը շտկել ա ռա ջին հեր թին ներ պե տա -
կան ի րա վա կան ինս տի տուտ նե րի մի ջո ցով:

Նման ըն թա ցա կար գա յին պա հան ջի ի մաս -
տը ՄԻԵԴ-ը բա ցատ րել է իր ա ռա ջին վճիռ նե -
րից մե կում` « Գու զար դին ընդ դեմ Ի տա լիա յի»:
Այդ պա հան ջի անհ րա ժեշ տու թյու նը հիմ նա վոր -
վում է նրա նով, որ Եվ րո պա կան Կոն վեն ցիա -
յով նա խա տես ված հա մա կարգն իր բնույ թով
օ ժան դակ է (սուբ սի դիար), այ սինքն` դի մու մա -
տուն ի րա վունք ու նի գան գատ ներ կա յաց նել
ՄԻԵԴ միայն ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան
ներ պե տա կան բո լոր մատ չե լի մի ջոց նե րը սպա -
ռե լուց հե տո: Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյունն ա ռա ջին հեր թին պար տա վոր են
ա պա հո վել պե տու թյան ներ պե տա կան մար մին -
նե րը, նե րառ յալ` ազ գա յին դա տա րան նե րը, ո -
րոնք պար տա վոր են Եվ րո պա կան Կոն վեն ցիա -
յի նոր մերն ու սկզբունք ներն ըն դու նել որ պես
ի րենց գոր ծու նեու թյան ա ռաջ նա յին հիմք: Իսկ
ՄԻԵԴ-ը կոչ ված է ա ջակ ցե լու ազ գա յին դա -
տա րան նե րին` Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի
դրույթ նե րի ճիշտ մեկ նա բան ման և կի րառ ման
գոր ծում, ինչ պես նաև վե րահս կո ղու թյուն ի րա -
կա նաց նել Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յով ե րաշ -
խա վոր վող մար դուն ի րա վունք նե րի և հիմ նա -
րար ա զա տու թյուն նե րի` ներ պե տա կան մա կար -
դա կով պահ պան ման նկատ մամբ:

Քն նու թյուն ի րա կա նաց նե լու սուբ սի դիար
բնույ թը և  ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ազ -
գա յին բո լոր մար մին նե րը սպա ռած լի նե լու պա -
հանջն ընդ հա նուր է մար դու ի րա վունք նե րի
խախտ ման վե րա բեր յալ ցան կա ցած վեճ քննող
յու րա քանչ յուր մի ջազ գա յին մարմ նի հա մար, օ -
րի նակ` 1966 թվա կա նի Քա ղա քա ցու և մար դու
ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին պակ տին
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կից ֆա կուլ տա տիվ ար ձա նագ րու թյան 2-րդ հոդ -
վա ծը սահ մա նում է, որ Մար դու ի րա վունք նե րի
կո մի տե կա րե լի է դի մել միայն այն դեպ քում,
երբ ան ձը սպա ռել է ի րա վա կան պաշտ պա նու -
թյան բո լոր առ կա մար մին նե րը1: Նույն պա -
հանջն են ամ րագ րում նաև Միա վոր ված ազ գե -
րի կազ մա կեր պու թյան շրջա նակ նե րում կնքված
« Տան ջանք նե րի և  այլ դա ժան, ան մարդ կա յին
կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե -
րա բեր մուն քի կամ պատ ժի դեմ» կոն վեն ցիան2,
« Ռա սա յա կան խտրա կա նու թյան ցան կա ցած
դրսևոր ման վե րաց ման մա սին» մի ջազ գա յին
կոն վեն ցիան3 և մար դու ի րա վունք նե րի վե րա -
բեր յալ այլ հա մընդ հա նուր ու տա րա ծաշր ջա -
նա յին մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րը:

Պետք է նշել, որ ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյան ազ գա յին մար մին նե րը սպա ռե լու
մա սին հար ցը կախ ված է նաև պա տաս խա նող
պե տու թյան ընդ հա նուր քա ղա քա կան-ի րա վա -
կան մթնո լոր տից, մար դու ի րա վունք նե րի ու ա -
զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մե խա նիզ -
մի սահ մա նադ րա կան կա ռուց ված քի յու րա հատ -
կու թյուն նե րից: Օ րի նակ` ե թե տվյալ երկ րի այս
կամ այն վար չա կան, ի րա վա պահ կամ դա տա -
կան մար մին նե րին դի մե լը ո րո շա կի ժամ կե տի
ա վար տից հե տո կամ ո րո շա կի պայ ման նե րի
չպահ պան ման դեպ քում ա նի մաստ է կամ կա -
րող է չտալ սպաս ված արդ յուն քը, ա պա նման
դեպ քե րում ՄԻԵԴ-ը պար տա դիր չի հա մա րում
բո լոր ատ յան նե րի սպա ռու մը, քա նի որ դրանք
փաս տա ցի ան կա րող են որ ևէ բան փո խել կամ
գո նե կա սեց նել ար դեն իսկ օ րի նա կան ուժ
ստա ցած բո ղո քար կող ո րո շու մը: Երկ րի ներ -
քին ատ յան նե րին դի մե լու արդ յու նա վե տու թյան
պա հանջն ամ րագր ված է Եվ րո պա կան կոն -
վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծում: ՄԻԵԴ-ը բա վա -
կա նին հա ճախ է գա լիս այն եզ րա հանգ ման,
որ այս կամ այն պե տու թյու նում բա ցա կա յում
են մար դու ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե -
րի պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ դա տա կան
մի ջոց նե րը: Որ պես օ րի նակ կա րող ենք ա սել,
որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա -

նադ րա կան դա տա րան դի մե լը ՄԻԵԴ-ը չի կա -
րող դի տել որ պես խախտ ված ի րա վուն քի պաշտ -
պա նու թյան արդ յու նա վետ մի ջոց, քա նի որ մեր
սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ի րա վա սու չէ
ո րո շել այս կամ այն կա յաց ված ո րոշ ման Սահ -
մա նադ րու թյան հա մա պա տաս խա նու թյան հար -
ցը: Սա կայն այն կա րող է ո րո շել տվյալ վե ճը
լու ծե լիս կի րառ ված օ րենք նե րի սահ մա նադ րա -
կա նու թյան հար ցը, ո րոնք էլ պատ ճառ են դար -
ձել ի րա վուն քի խախտ ման հա մար, և  արդ յուն -
քում այդ օ րեն քի դրույ թը ճա նաչ վի հա կա սահ -
մա նադ րա կան: Այս դեպ քում Սահ մա նադ րա -
կան դա տա րան դի մե լը ՄԻԵԴ-ի կող մից ար -
դեն կգնա հատ վի որ պես արդ յու նա վետ պաշտ -
պա նու թյան մի ջոց, իսկ ներ քին մար մին նե րը
սպա ռե լու պա հան ջը` չկա տար ված:

Այն դեպ քե րում, երբ ազ գա յին ի րա վա կան
հա մա կար գը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս Սահ -
մա նադ րա կան դա տա րան դի մել ան հա տա կան
հայ ցե րով, ա պա տվյալ դեպ քում ևս ՄԻԵԴ-ն
այս ի րա վուն քը հա մա րում է խախտ ված ի րա -
վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի վե րա կանգն -
ման պայ քա րում արդ յու նա վետ մի ջոց նե րից մե -
կը, և, հե տևա բար, այդ հնա րա վո րու թյունն ան -
պայ ման պետք է սպառ ված լի նի մինչև ՄԻԵԴ
բո ղոք ներ կա յաց նե լը:

Այն խնդրի ու սում նա սիր ման ըն թաց քում
պետք է հստակ տար բե րա կել, թե ո րո՞նք են
հան դի սա նում այն մար մին նե րը, ո րոնց ո րո -
շում նե րը հան դի սա նում են վերջ նա կան և  ի՞նչ
ատ յան ներ պետք է սպա ռի դի մու մա տուն մինչև
ՄԻԵԴ դի մե լը: Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յին կից
թիվ 7 Ար ձա նագ րու թյան Բա ցատ րա կան զե -
կույ ցի հա մա ձայն. «դա տա կան ո րո շու մը հա -
մար վում է վերջ նա կան, ե թե այն ստա ցել է res
judicata ուժ: Այս դեպ քում այն վերջ նա կան է,
այ սինքն` բա ցա կա յում են այն վե րաց նե լու կամ
փո փո խե լու սո վո րա կան մի ջոց նե րը կամ կող -
մերն ար դեն իսկ սպա ռել են դրանք կամ բաց
են թո ղել բո ղո քարկ ման հա մար սահ ման ված
ժամ կետ նե րը»4:

ՄԻԵԴ-ն  իր գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում
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1 Տե՛ս 1966 թվականի «Քաղաքացու և մարդու իրավունքների մասին» միջազգային պակտին կից Ֆակուլտատիվ
արձանագրություն, ՄԱԿ, Նյու Յորք, 1989 թվական:

2 Տե՛ս «Տանջանքների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստաց նող վերաբերմունքի կամ
պատժի դեմ» կոնվենցիա, 1984 թվական:

3 Տե՛ս «Ռասսայական խտրականության ցանկացած դրսևորման վերացման մասին» միջազգային կոն վենցիա, 1965
թվական:

4 Տե՛ս “Бюллетень Европейского суда по правам человека”, Российское издание N362005б, с. 12.



մշա կել է ո րո շա կի չա փա նիշ ներ այն հար ցի
լուծ ման հա մար, թե յու րա քանչ յուր կոնկ րետ
դեպ քում ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ներ -
պե տա կան որ մի ջոց նե րը պետք է սպառ ված
լի նեն, և  արդ յո՞ք դի մու մա տուն կա րող էր այդ
մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման դեպ քում իր պա -
հան ջի ար դա րա ցի բա վա րա րում ստա նալ: Նման
չա փա նիշ ներ են հա մար վում` ի րա վա կան պաշտ -
պա նու թյան ներ պե տա կան մի ջոց նե րի մատ չե -
լիու թյու նը, դրան ցից օգտ վե լու նպա տա կա հար -
մա րու թյու նը և  արդ յու նա վե տու թյու նը: ՄԻԵԴ-
ն  ըն թա ցա կար գա յին այս պա հան ջի պահ պան -
ված լի նե լու հար ցը գնա հա տե լիս ել նում է նաև
նրա նից, որ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ -
յու նա վետ մի ջոց են հա մար վում միայն նրանք,
ո րոն ցից ի րա վա խախտ ման զոհ դար ձած ան -
ձը կա րող է օգտ վել ուղ ղա կիո րեն` ա ռանց միջ -
նոր դա վոր ման:

ՄԻԵԴ-ում ձևա վոր ված պրակ տի կա յի հա -
մա ձայն` սպառ ված են հա մար վում ներ պե տա -
կան պաշտ պա նու թյան միայն այն մի ջոց նե րը,
ո րոնք գտնվում են ան ձի տրա մա-դրու թյան
ներ քո, բա վա րար են և վե րա բե րում են են -
թադր յալ խախ տում նե րին: Բա ցի դրա նից,
սպառ ված մի ջո ցը պետք է լի նի այն պի սին, ո րի
օգ նու թյամբ ան ձը կա րող է են թադր յալ խախտ -
ման հետ ևան քով ստեղծ ված վի ճա կը շտկել
ան մի ջա կա նո րեն, այլ ոչ թե` ա նուղ ղա կի կեր -
պով. նա պար տա վոր չէ դի մել ի րեն հա սու
պաշտ պա նու թյան այլ մի ջոց նե րի, ո րոնց արդ -
յու նա վե տու թյու նը կաս կա ծե լի է: Օրի նակ՝ ե թե
ներ պե տա կան ի րա վա կան հա մա կար գը նա -
խա տե սում է ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն -
նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ սահ մա նադ րա -
կան դա տա րան ան հա տա կան գան գատ ներ -
կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն, ա պա այդ մար -
մի նը ճա նաչ վում է ի րա վա կան պաշտ պա նու -
թյան անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րից մե կը, իսկ ե թե
չի ճա նաչ վում, ա պա ան ձը պար տա վոր չէ, հա -
մե նայն դեպս, դի մել նաև այդ մարմ նին:

Ա ռան ձին դեպ քե րում ՄԻԵԴ-ն  օմ բուդս մե -
նի ինս տի տու տը մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյան գոր ծում չի ճա նա չել որ պես ի րա -
վա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց դրա նվազ
արդ յու նա վե տու թյան պատ ճա ռով:

ՄԻԵԴ-ն  ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան

ներ պե տա կան մի ջո ցի արդ յու նա վե տու թյան
հար ցը քննու թյան է առ նում նաև այն հանձ նա -
րա րա կան նե րի տե սանկ յու նից, ո րոնք դի մու -
մա տո ւին տվել է նրա փաս տա բա նը: Այս տեղ
գոր ծում է այն կան խադ րույ թը, որ տու ժո ղը
պետք է օգտ վի ի րա վա բա նա կան պատ շաճ գի -
տե լիք ներ ու նե ցող ան ձի խորհր դատ վու թյու -
նից: Ե թե փաս տա բա նը հա մոզ ված և միան շա -
նակ հայ տա րա րում է, որ պաշտ պա նու թյան
կոնկ րետ մի ջո ցի օգ տա գոր ծու մը չու նի հա ջո -
ղու թյան հաս նե լու ոչ մի հնա րա վո րու թյուն, ա -
պա դի մու մա տուն կա րող է չդի մել այդ մի ջո -
ցին: Սա կայն, ե թե ի րա վա խորհր դա տուն պաշտ -
պա նու թյան տվյալ մի ջո ցի ընտ րու թյան վե րա -
բեր յալ իր կար ծի քը կա ռու ցի կաս կա ծան քի
վրա, ա պա դի մու մա տուն պար տա վոր է հետ -
ևել ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան բո լոր ներ -
պե տա կան մի ջոց ներն սպա ռե լու պա հան ջին5:

ՄԻԵԴ-ի պրակ տի կան սո վո րա բար պա -
հան ջում է դի մու մա տո ւից դա տա կան գոր ծըն -
թաց նե րի շրջա նակ նե րում սպա ռել երկ րի ներ -
սում բո լոր ի րա վա սու մար մին նե րին դիմե լու
հնա րա վո րու թյու նը: Հիմ նա կա նում խոսքը գնում
է ե ռաս տի ճան հա մա կար գի մա սին` ա ռա ջին
ատ յա նի դա տա րան, վե րաքն նիչ դա տա  րան
(երկ րորդ աս տի ճան) և, վեր ջա պես, վճռա բեկ
դա տա րան (եր րորդ աս տի ճան): Բնա կա նա -
բար, կախ ված այս կամ այն պե տու թյան դա -
տաի րա վա կան հա մա կար գի ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րից, օ րենսդ րո րեն ամրագր ված կար -
գե րից, ո րո շում նե րի բո ղո քարկ ման ըն թա ցա -
կար գից, գոր ծե րի բնույ թից ու հան գա մանք նե -
րից, դա տա կան մար մին նե րի քա նա կից և նրանց
ա ռար կա յա կան ընդ դա տու թյու նից, պար տա -
դիր դա տա կան ատ յան նե րի քա նա կը կա րող է
տար բեր լի նել:

Ինչ պես գի տենք Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան դա տա կան հա մա կար գը ե ռաս տի ճան
է: Սա կայն օ րեն քը թույլ է տա լիս նաև մաս նա -
գի տաց ված դա տա րան նե րի ստեղ ծու մը, ինչ -
պի սին, մեր կար ծի քով, կա րող է դիտ վել Ֆի -
նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի ինս տի -
տու տը, ո րը քննում է հա ճա խոր դի կող մից ֆի -
նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի դեմ բեր -
ված բո ղոք նե րը` կապ ված նման կազ մա կեր -
պու թյան կող մից մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե -
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5 Տե՛ս Վ. Հովհաննիսյան, «Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, գործունեության առանձնահատկությունները,
վճիռների իրավական բնույթը և գանգատների ներկայացման կարգը», Երևան 2002թ., 42-43 էջեր:
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րի հետ և  ո րոնք պա րու նա կում են տա սը մի -
լիոն ՀՀ դրա մը կամ դրան հա մար ժեք ար տար -
ժույ թով գու մա րը չգե րա զան ցող գույ քա յին պա -
հանջ: Նման մաս նա գի տաց ված դա տա րան կա -
րող է հա մար վել նաև Առևտ րա յին ար բիտ րա -
ժը, ո րը քննում է առևտ րա յին բնույ թի բո լոր
վե ճե րը, ո րոնց վե րա բեր յալ կող մերն ե կել են
հա մա ձայ նու թյան դի մել ոչ թե ընդ հա նուր ի րա -
վա սու թյան դա տա րան, այլ՝ ար բիտ րաժ: «Առևտ -
րա յին» հաս կա ցու թյու նը նե րա ռում է առևտ րա -
յին բնույ թի բո լոր հա րա բե րու թյուն նե րը` ինչ -
պես պայ մա նա գրա յին, այն պես էլ՝ ոչ պայ մա -
նագ րա յին: 

Մար դու ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն -
նե րի պաշտ պա նու թյան նե րազ գա յին դա տա -
կան ատ յան նե րի ամ բող ջա կան սպա ռու մը
չպետք է հան գի զուտ դրանց ըստ հեր թա կա -
նու թյան դի մե լուն, այլև են թադ րում է հա մա -
պա տաս խան ըն թա ցա կար գե րի ո րո շա կի ո րա -
կի ա պա հո վում: Այս պես օ րի նակ` ե թե դի մու -
մա տուն վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից իր գոր -
ծի քննու թյան ըն թաց քում ինք նա կամ հրա ժար -
վել է փաս տա բա նի մաս նակ ցու թյու նից, ինչն
անդ րա դար ձել է գոր ծի բա ցա սա կան ել քի վրա,
ա պա ՄԻԵԴ-ը կա րող է հա մա րել, որ նե րազ -
գա յին ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե -
րը սպառ ված չեն: Այլ խոս քե րով` Եվ րո պա կան
կոն վեն ցիա յով ե րաշ խա վոր ված մար դու ի րա -
վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու -
թյան նե րազ գա յին մար մին նե րի սպա ռու մը են -
թադ րում է ակ տիվ և հա մա պա տաս խան ո րա -
կա վոր մամբ կող մե րի մաս նակ ցու թյուն դա տա -
կան գոր ծըն թա ցին, այլ ոչ թե պա սիվ սպա -
սում ներ, թե դա տա րան ներն ի րենք կվե րա -
կանգ նեն խախտ ված ի րա վունք ներն ու ա զա -
տու թյուն նե րը:

Նա խա դե պա յին ի րա վուն քին հա մա պա -
տաս խան՝ դի մու մա տուն կա րող է չկա տա րել ի -
րա վա կան պաշտ պա նու թյան բո լոր ներ պե տա -
կան մի ջոց ներն սպա ռե լու մա սին պա հան ջը
միայն այն դեպ քում, երբ հիմ նա վո րի, որ պատ -
շաճ արդ յու նա վետ մի ջոց ներ գո յու թյուն չու նեն:
Սա կայն հարկ է նկա տել, որ դրա ա պա ցու -
ցումն այն քան էլ դյու րին չէ: Դի մու մա տուն ներ -
պե տա կան պաշտ պա նու թյան որ ևէ մի ջոց ա -
նարդ յու նա վետ հա մա րե լու և  այն չօգ տա գոր -
ծե լու հա մար պետք է ու նե նա բա վա կա նին ծան -
րակ շիռ փաս տարկ ներ:

Բա ցի դրա նից, ՄԻԵԴ-ը հաշ վի է առ նում
այն պի սի ա ռանձ նա հա տուկ հան գա մանք ներ,
ինչ պի սիք են ներ պե տա կան պաշտ պա նու թյան
որ ևէ մի ջո ցի արդ յու նա վե տու թյան վե րա բեր յալ
կաս կա ծը, դի մու մա տո ւի կող մից պաշտ պա նու -
թյան որ ևէ այլ մի ջո ցի առ կա յու թյան մա սին ի -
րա զեկ լի նե լը, անվ ճար ի րա վա բա նա կան օգ -
նու թյան բա ցա կա յու թյու նը, փաս տա բա նի տված
սխալ հանձ նա րա րա կան նե րը: Յու րա քանչ յուր
կոնկ րետ գոր ծի ա ռանձ նա հատ կու թյու նից ել -
նե լով՝ ՄԻԵԴ-ը ո րո շում է, թե արդ յոք այդ հան -
գա մանք ներն իր հա մար բա վա կա նին հա մո -
զիչ են, որ պես զի դի մու մա տո ւին ա զա տեն ի -
րա վա կան պաշտ պա նու թյան բո լոր ներ պե տա -
կան մի ջոց ներն օգ տա գոր ծե լու պար տա վո րու -
թյու նից:

Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ գան գատն ա -
նըն դու նե լի հայ տա րա րելն այն կա պակ ցու թյամբ,
որ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ներ պե տա -
կան մի ջոց ներն սպառ ված չեն, միայն ժա մա -
նա կա վոր խո չըն դոտ է: ՄԻԵԴ-ը կա րող է կրկին
քննու թյան առ նել այդ նույն գան գա տը, ե թե հե -
տա գա յում՝ դի մու մա տո ւի կող մից ի րա վա կան
պաշտ պա նու թյան բո լոր ներ պե տա կան մի ջոց -
ներն սպա ռե լուց հե տո գան գա տը մեկ ան գամ
ևս ներ կա յաց վի ՄԻԵԴ:

Հա տուկ ու շադ րու թյան է ար ժա նի այն պայ -
մա նը, ո րի հա մա ձայն ՄԻԵԴ-ը կա րող է գոր ծը
քննու թյան ըն դու նել միայն վերջ նա կան ո րոշ -
ման կա յաց ման օր վա նից հե տո վեց ամս վա
ըն թաց քում: Գան գա տի ըն դու նե լիու թյան այս
պայ մա նը բա վա կա նին խիստ է, քա նի որ ՄԻԵԴ-
ը որ ևէ հիմ քով, նույ նիսկ ա մե նա հար գե լի, ի րա -
վունք չու նի վե րա կանգ նե լու բաց թողն ված վե -
ցամս յա ժամ կե տը:

« Վերջ նա կան ո րոշ ման» չա փա նիշն ան մի -
ջա կա նո րեն կապ ված է «ի րա վա կան պաշտ -
պա նու թյան բո լոր ներ պե տա կան մի ջոց ներն
սպա ռե լու» չա փա նի շի հետ: Կա րե լի է խո սել
վերջ նա կան ո րոշ ման մա սին միայն այն դեպ -
քում, երբ ան ձը ներ պե տա կան ի րա վա կան հա -
մա կար գի շրջա նակ նե րում սպա ռել է ի րա վա -
կան պաշտ պա նու թյան բո լոր մի ջոց նե րը: 

Եվ րո պա կան Կոն վեն ցիա յի 35-րդ հոդ վա -
ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված դի մու մի ներ կա -
յաց ման վե ցամս յա ժամ կե տը սկսում է հաշ -
վարկ վել սկսած վերջ նա կան ո րոշ ման կա յաց -
ման պա հից: ՄԻԵԴ-ի կա նո նա կար գի 47-րդ
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կա նո նի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գան գա տի ներ -
կա յաց ման ամ սա թիվ է հա մար վում դի մու մա -
տո ւի ա ռա ջին հա ղոր դագ րու թյան ամ սա թի վը,
ո րում թեև հա մա ռոտ, բայց շա րադր ված է գան -
գա տի ա ռար կան: Ամ սա թի վը, ո րից սկսվում է
ժա մա նա կի հաշ վար կը (dies a quo) ոչ միայն
այն ամ սա թիվն է, երբ ըն դուն վել է ներ պե տա -
կան ո րո շու մը, այլ նաև այն, թե երբ է դի մու մա -
տուն տե ղե կա ցել այդ ո րոշ ման մա սին և  արդ -
յուն քում գան գատ ներ կա յաց րել ՄԻԵԴ: Ե թե ո -
րո շու մը կա յաց վել է դռնբաց դա տա կան նիս -
տում, ո րին դի մու մա տուն մաս նակ ցել է, ա պա
դրա կա տար ման ամ սա թի վը ներ պե տա կան
մար մին նե րի կող մից վերջ նա կան ո րոշ ման կա -
յաց ման պահն է: Իսկ ե թե ո րո շու մը չի հրա պա -
րակ վել դռնբաց նիս տում, վերջ նա կան ո րոշ -
ման կա յաց ման ամ սա թիվ է հա մար վում այդ ո -
րոշ ման հայ տա րար ման ամ սա թի վը:

Այս դեպ քում հարց կա րող է ա ռա ջա նալ,
թե ո՞ր պա հից պետք է հաշ վար կել վե ցամս յա
ժամ կետն ազ գա յին դա տա րա նի ո րոշ ման հրա -
պա րակ ման, թե՞ այդ ո րոշ ման պատ ճե նը դի -
մու մա տո ւին հանձ նե լու պա հից: ՄԻԵԴ-ը ե լա -
կե տա յին է հա մա րում ազ գա յին դա տա րա նի ո -
րոշ ման պատ ճե նը դի մու մա տո ւին հանձ նե լու
պա հը: 

ՄԻԵԴ-ը հաշ վի է առ նում նաև այն ժա մա -
նա կա հատ վա ծը, որն անհ րա ժեշտ է ո րոշ ման
պատ ճե նը դի մու մա տո ւին հանձ նե լու հա մար,
քա նի որ բո լոր պե տու թյուն նե րում, մաս նա վո -
րա պես` մեծ տա րածք ու նե ցող պե տու թյուն նե -
րում, հա ճախ են պա տա հում թղթե րի ա ռաք -
ման ու շաց ման դեպ քեր` կապ ված հե ռա վոր
տա րա ծու թյուն նե րի, փոս տա յին ծա ռա յու թյան
աշ խա տան քի թե րու թյուն նե րի կամ օ րենսդ րա -
կան ան կա տա րու թյան հետ: Այս պես օ րի նակ,
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2413-րդ հոդ -
վա ծը սահ մա նում է, որ. «Վճ ռա բեկ դա տա րա -
նի ո րո շու մը պատ շաճ ձևով ու ղարկ վում է բո -
ղոք բե րած ան ձին, գոր ծին մաս նակ ցող ան -
ձանց և հա մա պա տաս խան դա տա րան` այն
հրա պա րա կե լու օր վա նից ող ջա միտ ժամ կե -
տում»: Մեր կար ծի քով, տվյալ դեպ քում «ող ջա -
միտ ժամ կետ» եզ րույ թի կի րա ռումն այն քան էլ
ար դա րաց ված չէ, և  օ րենս դի րը պետք է կի րա -

ռեր միաս նա կան մո տե ցում` ա ռա ջին ատ յա նի,
վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ ատ յան նե րի հա մար
նա խա տե սե լով միան ման ժամ կետ, այ սինքն`
վճռի օ րի նա կը հրա պա րակ ման կամ հա ջորդ
օ րը պատ վիր ված նա մա կով ու ղարկ վեր դա -
տա կան նիս տին չներ կա յա ցած կող մին կամ
կող մե րին:

ՄԻԵԴ-ը գործն ըստ էու թյան քննե լու հա -
մար սահ մա նա փակ ված չէ ժամ կետ նե րով: Ինչ -
պես ցույց է տա լիս ՄԻԵԴ-ի բազ մամ յա փոր ձը,
բո ղո քի չըն դուն ման մա սին ո րո շու մը կա յաց -
վում է մեկ տար վա ըն թաց քում, իսկ բո ղոք ներն
ըստ էու թյան քննվում են մի ջի նը չոր սից հինգ
տար վա ըն թաց քում: Մեր կար ծի քով, նման
ժամ կետ նե րը ող ջա միտ չեն ար դա րա ցի դա -
տա վա րու թյան ի րա կա նաց ման հա մար:

Ո րոշ դեպ քե րում (օ րի նակ` դի մու մա տո ւի
ծանր հի վան դու թյան, զա ռամ յալ տա րիք ու նե -
նա լու և  այլ դեպ քե րում) ՄԻԵԴ-ը ձգտում է հնա -
րա վո րինս կրճա տել բո ղոք նե րի ըստ էու թյան
քննու թյան ժամ կետ նե րը: Այս պես օ րի նակ`
«Պրետ տին ընդ դեմ Միաց յալ Թա գա վո րու -
թյան6» գոր ծով ո րո շու մը կա յաց վել է 4 ամս վա
ըն թաց քում: Դի մու մա տուն տա ռա պում էր ծանր,
ա րագ զար գա ցող պա րա լի չով, իսկ նրա բո ղո -
քը վե րա բե րում էր էֆ թա նա զիա յի կի րառ մա նը:
ՄԻԵԴ-ը վերջ նա կան ո րո շումն ըն դու նել է դի -
մու մա տո ւի մահ վա նից 2 շա բաթ ա ռաջ, ո րում
աս վում էր. մար դու կյան քի ի րա վուն քը ե րաշ -
խա վո րող Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 2-րդ հոդ -
վա ծը չի կա րող մեկ նա բան վել որ պես օգ նու -
թյան տրա մա դրում ինք նա կամ կյան քից հե ռա -
նա լիս:

Որ պի սի բո ղոքն ըն դուն վի ՄԻԵԴ-ի կող մից
այն պետք է հա մա պա տաս խա նի ևս մի քա նի
ֆոր մալ պա հանջ նե րի, ո րոնք նկա րագր ված են
Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յում և ՄԻԵԴ-ի Կա նո -
նա կար գում: Մաս նա վո րա պես` դի մու մա տուն
պար տա վոր է ժա մա նա կին պա տաս խա նել
ՄԻԵԴ-ի Քար տու ղա րու թյան կող մից ու ղարկ -
ված հար ցում նե րին, մշտա պես հա ղոր դի ճշմա -
րիտ տե ղե կու թյուն ներ ներ պե տա կան դա տա -
կան և  ի րա վա պահ մար մին նե րում իր գոր ծի
տե ղա շար ժի մա սին: ՄԻԵԴ-ը չի քննում ա նա -
նուն բո ղոք ներ, դի մում ներ, ո րոնք ներ կա յաց վել
են բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քի չա րա շահ մամբ:
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Դի մու մա տու ներն ի րենց բո ղոք նե րում պետք է
կո ռեկտ լի նեն, թույլ չտան վի րա վո րա կան ար -
տա հայ տու թյուն ներ պե տու թյան, պաշ տո նա տար
ան ձանց, քա ղա քա ցի նե րի, կազ մա կեր պու թյուն -
նե րի հաս ցեին: Այս պա հանջ նե րի չկա տա րու մը
կա րող է հան գեց նել բո ղոքն ա նըն դու նե լի ճա -
նա չե լուն և գոր ծը դա տա րա նի օ րա կար գից հա -
նե լուն7:

Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 35-րդ հոդ վա -
ծում նա խա տես ված գան գա տի ըն դու նե լիու -
թյան այն պայ մա նը, ո րի հա մա ձայն ՄԻԵԴ-ը
քննու թյան չի ըն դու նում գան գա տը, ե թե այն
ար դեն իսկ հանձն վել է մի ջազ գա յին քննու -
թյան կամ կար գա վոր ման այլ ըն թա ցա կար գի
և չի բո վան դա կում գոր ծին առնչ վող նոր տե ղե -
կու թյուն ներ, են թադ րում է, որ ան ձը սկզբնա -
պես պետք է գան գատ ներ կա յաց նի ՄԻԵԴ,
իսկ այն տեղ քննու թյան արդ յունք նե րից բա վա -
րար ված չլի նե լու դեպ քում նոր միայն՝ այլ մի -
ջազ գա յին մար մին:

ՄԻԵԴ-ն  ա նըն դու նե լի է հա մա րում ցան -
կա ցած ան հա տա կան գան գատ, ե թե գտնում
է, որ այն ան հա մա տե ղե լի է Եվ րո պա կան կոն -
վեն ցիա յի և դ րան կից Ար ձա նագ րու թյուն նե րի
դրույթ նե րի հետ: Այն բո լոր դեպ քե րում, երբ
գան գա տը մեր ժե լու հիմք կա, այն կա րող է
նաև հայ տա րար վել ան հա մա տե ղե լի Եվ րո պա -
կան կոն վեն ցիա յի և դ րան կից Ար ձա նագ րու -
թյուն նե րի դրույթ նե րի հետ այն հիմ նա վոր մամբ,
որ դրանք չեն հա մա պա տաս խա նում գան գա -
տի ըն դու նե լիու թյան պայ ման նե րին:

ՄԻԵԴ-ը կա րող է գան գա տը հա մա րել ան -
հա մա տե ղե լի Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի դրույթ -
նե րի հետ այն դեպ քում, երբ դի մու մա տուն
պնդում է, որ Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յով և դ -
րան կից Ար ձա նագ րու թյուն նե րով ե րաշ խա վոր -
վող իր ի րա վունք նե րը խախտ վել են, մինչ դեռ
ի րա կա նում սահ մա նա փակ վել են Եվ րո պա կան
կոն վեն ցիա յով նա խա տես ված սահ մա նա փա -
կում նե րի կի րառ ման շրջա նակ նե րում8:

Որ պես կա նոն գան գա տը մեր ժե լու հա -
մար ՄԻԵԴ-ը հղում է ա նում գան գա տի ըն դու -
նե լիու թյան պայ ման նե րից որ ևէ մե կի չպահ -
պան մա նը, սա կայն ե թե մեր ժե լու հա մար հիմ -

նա վոր պատ ճառ չկա, բայց ՄԻԵԴ-ը, այ նո ւա -
մե նայ նիվ, գտնում է, որ գան գա տի մեր ժումն
ար դա րաց ված է, գան գա տը կա րող է հա մար -
վել ան հա մա տե ղե լի Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա -
յի և դրան կից Ար ձա նագ րու թյուն նե րի դրույթ -
նե րի հետ:

Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 34 և 35 հոդ -
ված նե րի ու ՄԻԵԴ-ի Կա նո նա կար գի 45 և 47
հոդ ված նե րի հա մա ձայն բո ղո քը պետք է ներ -
կա յաց վի ՄԻԵԴ-ի կող մից հա տուկ մշակ ված
ձևաթղ թի օ րի նա կով: Բո ղո քի տի պա յին օ րի -
նա կը կամ ձևա թուղ թը պաշ տո նա պես հաս -
տատ ված ի րա վա կան փաս տա թուղթ է, ո րի ոչ
պատ շաճ լրա ցու մը կա րող է հան գեց նել բո ղո -
քի մուտ քագր ման մերժ ման: Բո ղո քում պետք է
ման րա մասն նշվեն գոր ծի բո լոր փաս տա կան
հան գա մանք նե րը ըստ ժա մա նա կագ րու թյան,
դա տա կան ատ յան նե րի և  այլ ի րա վա պահ մար -
մին նե րի դի մե լու հեր թա կա նու թյան ամ բող ջա -
կան նկա րագր մամբ, ինչ պես նաև հստակ մատ -
նան շե լով, թե որ կոն վեն ցիոն ի րա վունք ներն
են խախտ վել` հղում ա նե լով Եվ րո պա կան կոն -
վեն ցիա յի կոնկ րետ դրույ թին: Դի մու մին պետք
է կցվեն գոր ծին առնչ վող բո լոր փաս տաթղ թե -
րի ու ո րո շում նե րի, վճիռ նե րի պատ ճեն նե րը:
Բո ղո քը պետք է բո վան դա կի հղում ներ Եվ րո -
պա կան կոն վեն ցիա յին և ն րան կից Ար ձա նագ -
րու թյուն նե րին, ինչ պես նաև հստակ ու ա ռանց
տա րա կար ծու թյուն նե րի ար տա հայ տի դի մու -
մա տո ւի պա հան ջը, նրա կող մից ներ կա յաց վող
բո ղո քի ի րա վա չա փու թյան հիմ քե րը, փաս տարկ -
ներն ու ա պա ցույց նե րը, են թադր վող փոխ հա -
տուց ման գու մա րի հստակ հաշ վար կը` հա մա -
ձայն Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 41-րդ հոդ վա -
ծի:

Դի մու մում անհ րա ժեշտ է պար տա դիր հղում
ա նել Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի այն հոդ ված -
նե րին, ո րոնք, բո ղո քի հե ղի նա կի կար ծի քով,
խախտ վել են, ինչ պես նաև պետք է նշել, թե
ինչ պա հանջ նե րով է դի մու մա տուն դի մում ներ -
կա յաց րել ներ պե տա կան մար մին նե րին, և բո -
ղո քի հե ղի նա կը, դի մե լով ՄԻԵԴ-ին, նրա նից
ինչ է ակն կա լում: Բա ցի այդ, դի մու մում պետք է
նշել, թե տվյալ հար ցով ներ կա յաց վել է արդ յոք
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7 Տե՛ս “Международная защита прав человека с использованием некоторых международно-правовых механизмов”,
М., 2001, с. 25.
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վճիռների իրավաբանական բնույթը և գանգատների ներկայացման կարգը», Երևան 2002թ., 49-50 էջեր:



բո ղոք որ ևէ այլ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու -
թյան կամ մարմ նի: Ե թե ա յո, ա պա անհ րա -
ժեշտ է ներ կա յաց նել տվյալ մի ջազ գա յին ատ -
յա նի ըն դու նած ո րո շու մը:

Հարկ է նշել, որ դի մու մին պետք է կցել
միայն ո րո շում նե րի պատ ճեն նե րը, այլ ոչ թե՝
փաս տաթղ թե րի բնօ րի նակ նե րը, քա նի որ ՄԻԵԴ
ու ղարկ ված փաս տաթղ թե րը դի մու մի հե ղի նա -
կին չեն վե րա դարձ վում:

Բո ղո քի ներ կա յաց ման հա մար որ ևէ տուրք
կամ վճար չի գանձ վում: Ե թե դի մու մա տուն իր
նյու թա կան մի ջոց նե րի սղու թյան պատ ճա ռով
չի կա րող օգտ վել հա մա պա տաս խան ի րա վա -
բա նա կան օգ նու թյու նից, ա պա ՄԻԵԴ-ը գոր ծի
քննու թյան ո րո շա կի փու լում կա րող է նրան
տրա մադ րել անհ րա ժեշտ ֆի նան սա կան ա ջակ -

ցու թյուն: Նման ա ջա կու թյան հա մար անհ րա -
ժեշտ է որ պի սի դի մու մա տուն ՄԻԵԴ-ին ներ -
կա յաց նի հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թեր,
մաս նա վո րա պես` իր ե կա մուտ նե րի ու խնա յո -
ղու թյուն նե րի մա սին տե ղե կանք: Ե թե տվյալ
գոր ծով քննու թյուն է ըն թա նում, ա պա ՄԻԵԴ-ը
կա րող է վճա րել նաև Ստ րաս բուրգ ժա մա նած
դի մու մա տո ւի ծախ սե րը: Այս բո լոր մի ջո ցա -
ռում նե րը նպա տակ են հե տապն դում եվ րո պա -
կան ար դա րա դա տու թյու նը հա սա նե լի դարձ -
նե լու նաև նյու թա պես ա նա պա հով ան ձանց
հա մար և դ րա նով իսկ կան խել սո ցիա լա կան
խտրա կա նու թյան հնա րա վո րու թյու նը մար դու
ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի են թադր յալ զո -
հե րի նկատ մամբ:
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Вопросы охраны окружающей природной
среды как в мирное время, так и во время во-
енных конфликтов на международном уровне
стали объектом регулирования сравнительно
недавно. Принципы и положения экологического
права (права окружающей среды), как отдельной
подотрасли международного права разрабаты-
ваются и изменяются в результате того, что го-
сударства приобретают новую информацию об
окружающей природной среде и необходимости
ее защиты.1 Так, в 1972 году была принята
Стокгольмская Декларация Принципов, содер-
жащая 26 принципов, направленных на обес-
печение охраны и улучшения качества окру-
жающей среды.2 Однако Декларация устанав-
ливает положения общего характера, которые
не имеют специальной цели регулирования во-
просов охраны окружающей среды во время
военных действий. В то же время в Стокгольм-
ской Декларации устанавливается, что “[ч]еловек
и окружающая его среда должны быть избав-
лены от последствий применения ядерного и
других видов оружия массового уничтожения”,
подчеркивая тем самым важность осуществления
мер со стороны государств для уничтожения
таких видов оружия.3 Тем не менее, неоспоримым
является тот факт, что военные действия прак-
тически всегда имеют разрушительные послед-
ствия, представляя собой реальную угрозу не

только для человека, но и для окружающей
природной среды и, следовательно, вопросы
охраны окружающей природной среды при-
обретают особую актуальность и значимость, в
частности, в контексте вооруженных конфликтов.
Во время военных действий ущерб окружающей
природной среде может быть причинен непо-
средственно и преднамеренно, либо ущерб
может быть случайным, либо косвенным ре-
зультатом военного нападения на законный во-
енный объект.

На протяжении долгого времени войны и
военные действия причиняли огромный ущерб
окружающей среде,4 однако, международное
сообщество начало серьезно заниматься раз-
работкой правовой базы по вопросу защиты
окружающей природной среды в контексте
международного гуманитарного права только
во второй половине ХХ века – после вооружен-
ного конфликта во Вьетнаме, во время которого
США, в частности, на территории Южного Вьет-
нама использовала разные средства и методы
ведения войны, причиняющие большой вред,
в том числе окружающей среде.5 В результате
специальные гуманитарно-правовые регуляции
защиты окружающей природной среды нашли
свое отражение в двух международных догово-
рах, принятых практически одновременно: в
Конвенции о запрещении военного или любого
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1 Orlando Ruiz-Roque, “The Laws of Armed Conflict and Environmental Protection: Striking a Balance” DTIC Selected, Aug
1995, p. 1

2 Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды,
Стокгольм, 1972г.  (Стокгольмская Декларация 1972 г.) (см. на: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/dec-
larathenv.shtml)

3 Стокгольмская Декларация 1972 г., принцип 26.
4 Например, большой ущерб окружающей среде был причинен в результате нападений на Румынские нефтяные ме-

сторождения и обьекты со стороны союзных войск во время Первой и Второй мировых войн, или разрушение
Платин Хуаюанкоы в Китае в 1938 году. См. соответственно: Michael N. Schmitt, “War and the Environment: Fault lines
in the Prescriptive Landscape” (Archiv des Völkerrechts, 37. Bd.,1.H. 1999), 25, p. 25; William Boothby, Weapons and the
Law of Armed Conflict, (OSO 2009), p. 87

5 Для более подробного исследования действий США и их последствий на территории Вьетнама см. Arthur H.
Westing, “Environmental Consequences of the Second Indochina War: A Case Study” (Ambio, Vol. 4, No. 5/6, War and En-
vironment: A Special Issue 1975), pp. 216-222



иного враждебного использования средств воз-
действия на природную среду (далее в тексте –
Конвенция En-Mod)6 и в определенных статьях
Дополнительного Протокола I от 1977 года
(далее в тексте – ДП I).7

Анализ положений соотносимых к данной
проблематеке договоров позволяет утверждать,
что, в целом, положения, касающиеся охраны
окружающей природной среды во время во-
оруженных конфликтов можно условно подраз-
делить на две категории:

1) положения, которые непосредственно
пре дусматривают гуманитарно-правовую за -
щиту окружающей природной среды, и

2) положения, косвенно относящиеся и
применимые к защите окружающей природной
среды.

К первой категории относятся положения
Конвенции En-Mod, статьи 35.3 и 55 ДП I, а
также статья 2(4) Протокола к Конвенции по
конкретным видам оружия 1980 года о запре-
щении или ограничении применения зажига-
тельного оружия, в соответствии с которой
устанавливается запрет на нападения на леса
или другие виды растительного покрова с при-
менением зажигательного оружия, кроме случаев,
“когда такие природные элементы используются
для того, чтобы укрыть, скрыть или замаски-
ровать комбатантов или другие военные объекты,
или когда они сами являются военными объ-
ектами.”

Косвенно относимыми регуляциями, на-
правленными на защиту окружающей природной
среды во время вооруженного конфликта можно
считать, например, некоторые регуляции Гаагских
положений 1899/1907, направленные на
ограничение допустимых средств и методов ве-
дения войны и защиту гражданских обьектов
(оговорка Мартенса в Преамбуле Гаагской Кон-
венции IV, ст. 22 и др.); Протокол 1925 года о
запрещении применения на войне удушливых,
ядовитых или других подобных газов и бакте-
риологических средств; положения ЖК и ДП I,

которые закрепляющие основополагающие
принципы и правила МГП в контексте защиты
гражданских обьектов; Конвенция 1972 года о
запрещении разработки, производства и на-
копления запасов бактериологического (биоло-
гического) и токсинного оружия и об их уни-
чтожении; Конвенция о запрещении или
ограничении применения конкретных видов
обычного оружия, которые могут считаться на-
носящими чрезмерные повреждения или имею-
щими неизбирательное действие 1980 года
(Конвенция по конкретным видам обычного
оружия или КВОО); Конвенция 1993 года о за-
прещении разработки, производства, накопления
и применения химического оружия и о его уни-
чтожении и другие. 

В рамках данной работы мы, в основном,
сконцентрируем внимание на анализе положений,
непосредственно регламентирующих необходи-
мость обеспечения защиты окружающей при-
родной среды во время вооруженных конфлик-
тов, в частности, положений Конвенции En-
Mod и ст. 35(3) и 55 ДП I 1977. 

Конвенция En-Mod и ДП I, хотя и разраба-
тывались параллельно и были подписаны госу-
дарствами практически одновременно (в 1977-
ом году), тем не менее, были разработаны для
достижения разных целей и, следовательно, в
содержательном смысле один договор не по-
вторяет другого.

В соответствии со статьей 1 Конвенции En-
Mod государства-участники Конвенции обязуются
“не прибегать к военному или любому иному
враждебному использованию средств воздей-
ствия на природную среду, которые имеют об-
ширные, долгосрочные или серьезные послед-
ствия, в качестве способов разрушения, нане-
сения ущерба или причинения вреда любому
другому государству-участнику.” При этом, Кон-
венция не ограничивает использование средств
воздействия на природную среду в мирных це-
лях.8

Что касается норм ДП 1, непосредственно
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6 Конвенция En-Mod 1977 года, рекомендована резолюцией 31/72 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1976 года. Чис -
ло государств-участников Конвенции – 76; число государств, подписавших Конвенцию – 16 (http://www.icrc.org/ihl/INTRO/460)

7 ДП I, ст. 35.3 и ст. 55. Число государств-участников ДП I – 173, число государств, подписавших ДП I – 3
(http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=D9E6B6264D7723C3C12563CD002D6CE4&action=open-
Document)

8 Конвенция En-Mod, ст. 3.1
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предусматривающих защиту окружающей при-
родной среды, статья 35 (3) устанавливает, что
“[з]апрещается применять методы или средства
ведения военных действий, которые имеют
своей целью причинить или, как можно ожидать,
причинят обширный, долговременный и серь-
езный ущерб природной среде.” Одновременно
“[п]ри ведении военных действий проявляется
забота о защите природной среды от обширного,
долговременного и серьезного ущерба. Такая
защита включает запрещение использования
методов или средств ведения войны, которые
имеют целью причинить или, как можно ожидать,
причинят такой ущерб природной среде и, тем
самым, нанесут ущерб здоровью или выживанию
населения” (статья 55 (1) ДП I).

Для содержательного исследования регу-
ляций МГП по защите окружающей природной
среды, на наш взгляд, необходимо провести
сравнительно-правовой анализ между Конвен-
цией En-Mod и соответствующими положениями
ДП I.

Основными отличиями между положениями
Конвенции En-Mod и ДП I, как нам представ-
ляется, являются:

1) Временная (темпоральная) сфера при-
менения. 

Положения Конвенции En-Mod действуют
как в мирное время, так и во время вооруженных
конфликтов (МВК или НМВК), а положения ДП
I действуют только во время международных
вооруженных конфликтов.

2) Территориальная сфера применения.
Положения Конвенции En-Mod устанавли-

вают запрет на военное или иное враждебное
использование средств воздействия на при-
родную среду, как способов разрушения, нане-
сения ущерба или причинения вреда любому
другому государству-участнику Конвенции. Для
осуществления требований Конвенции необхо-
димо, чтобы соответствующий ущерб (вред)
был нанесен хотя бы одному другому государст-
ву-участнику Конвенции. Положения же ДП I
без указаний каких-либо территориальных
ограничений или условий и не проводя различия

между территориями сторон в конфликте или
третьих государств, устанавливают общий запрет
на применение средств и методов войны, кото-
рые направлены на причинение или, как можно
ожидать, причинят обширный, долговременный
и серьезный ущерб окружающей природной
среде. 

3) Предмет регулирования.
Конвенция En-Mod устанавливает запрет

только на один вид средств ведения войны, а
именно, на средства воздействия на природную
среду. Средства воздействия на природную
среду в Конвенции определяются как любые
средства “для изменения путем преднамеренного
управления природными процессами — дина-
мики, состава или структуры Земли, включая
ее биоту, литосферу, гидросферу и атмосферу,
или космического пространства.”9

В данном контексте ДП I имеет более ши-
рокий спектр действия, регламентируя защиту
окружающей природной среды от вреда, нане-
сенного любым средством или методом ведения
войны. 

Как утверждают некоторые авторы, Кон-
венция En-Mod направлена на предотвращение
манипуляции природной средой, устанавливая
запрет на использование окружающей природ-
ной среды в качестве оружия (природная среда
- оружие), а соответствующие положения ДП I
имеет непосредственной целью - защитить
окружающую природную среду от разруши-
тельных последствий, причиненных любым
средством или методом ведения войны (при-
родная среда - жертва).10

4) Степень регламентируемой защиты.
Конвенция En-Mod устанавливает защиту

от преднамеренного воздействия на окружаю-
щую природную среду (статья 2), тогда как ДП
I регламентирует защиту и от причинения не-
преднамеренного и случайного вреда (ущерба)
окружающей природной среде, причинение ко-
торого, однако, можно было бы прогнозировать
(фраза “как можно ожидать” в статье 35(3)).

5) Правовая пороговая величина вреда
(ущерба) окружающей природной среде Օ
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9 Конвенция En-Mod, ст. 2
10 Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict (2010 CUP, 2nd edn.), p. 210;

A.P.V. Rogers, Law on the Battlefield (2nd edn. MUP 2004) 169-170



Ни Конвенция En-Mod, ни ДП I не пред-
усматривают абсолютную защиту окружающей
природной среды от враждебных нападений, и
существует определенный уровень ущерба, при-
чинение которого неизбежно во время воору-
женных конфликтов.11 На первый взгляд, ка-
жется, что оба договора предусматривают оди-
наковый правовой пороговый уровень вреда,
причиняемого природной среде. В соответ-
ствующих положениях обоих договоров упо-
требляются практически одинаковые термины
“обширный”, “долговременный”/“долгосроч-
ный”, а также термин “серьезный” при опреде-
лении запрещенного уровня ущерба окружаю-
щей природной среде.12 Однако такое предпо-
ложение не соответствует действительности и
предусмотренный Конвенцией En-Mod нижний
предел причиняемого вреда природной среде,
необходимый для применения договорных по-
ложений, отличается от предусмотренного ДП I
по двум параметрам:

а) В Конвенции En-Mod эти три термина
перечислены альтернативно, с применением
логической дизъюнкции (“обширный, долго-
срочный или серьезный”). Таким образом, для
регламентации нарушения требований Конвен-
ции достаточно наличие хотя бы одного из ука-
занных последствий как воздействие на при-
родную среду. При этом Конвенция не запрещает
экологические изменения, которые причиняют
обширные, долгосрочные или серьезные по-
вреждения per se, а только в той мере, в
которой они используются с целью причинить
вред другому государству.13

ДП I же использует эти три термина кумуля -
тивно, с применением правил логической конъ -
юнкции (“обширный, долговременный и серь-
езный”). Для того, чтобы деяние квалифициро-
валось как нарушение положений ДП I не об хо -

димо, чтобы применяемые средства или ме то -
ды ведения войны имели целью причинить и -
ли, как можно ожидать, могут причинить у щерб
природной среде, являющийся одновре мен но
обширным, долговременным и серьезным.14

б) Считаем необходимым отметить, что хотя
в соответствующих положениях обоих ин стру -
ментов используются практически иден тич ные
три термина,15 тем не менее, смы сл, ко торый
им придается, и их интерпретация отличаются
друг от друга. Конвенция En-Mod не со держит
определений этих терминов, однако, они опре-
деляются в “Отчете Комитета по разоружению”
1976 года, где, в частности, термин “об ширный”
интерпретируется в качестве территории, охва-
тывающей как минимум несколько со тен квад-
ратных километров; термин “долго сроч  ный”-
как период времени в несколько ме сяцев или
приблизительно один сезон, а тер мин “серьез-
ный” интерпретируется как при чи няющий серь-
езные или существенные нару ше ния или вред
жизни человека, природным и экономическим
ресурсам или другим активам.16 ДП I, как и
Конвенция En-Mod, не содержит оп ределений
этих терминов. В комментариях к ДП I также не
содержится четких определений у ка занных по-
нятий, за исключением термина “дол -
говременный” интерпретируемый как “несколько
десятилетий”. В комментариях к ДП I чет ко
указывается, что соответствующие поло же ния
двух рассмотренных международных до го воров
не повторяют друг друга и не противо ре чат
друг другу.17 Интерпретация указанных вы ше
терминов в контексте Конвенции En-Mod при-
менима исключительно к данной Кон вен ции и
не предназначена для толкования этих или по-
добных им терминов, употребляемых в каком-
либо другом международном договоре.18

Анализ вышеизложенного приводит нас к
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11 Dinstein, supra n. 10, p. 210; Karen Hulme, “Nature in War: Towards More Comprehensive Protection of the Environment
in Armed Conflict” Speech (January 2014) at: http://vimeo.com/86885861

12 Конвенция En-Mod ст. 1, ДП 1, ст. 35 (3) и 55
13 Yves Sandoz et al, Commentary to the Additional Protocol I of the Geneva Conventions (1987), para. 1452
14 Commentaries to AP I, supra n. 13, para.1457, Dinstein, supra n. 10, p.210
15 За небольшим исключением: в ст. 1 Конвенции En-Mod используется термин “долгосрочный”, а в ст. 35 (3) и 55 ис-

пользуется термин “долговременный”. 
16 Report of the Conference of the Committee on Disarmament: Volume I, GA official records: 31st session supplement no.

27 (a/31/27) (UN New York, 1976) p. 91
17 Commentaries to AP I, supra n. 13, paras 1450-54, 2136
18 Report of the Conference of the Committee on Disarmament, supra n. 16, p. 91
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вы воду о том, что ввиду используемых формули -
ро вок соответствующих положений в двух рас -
смот ренных договорах, становится проблематич -
ным применение принципа защиты природной
сре ды во время вооруженного конфликта. 

С одной стороны, в контексте Конвенции
En-Mod, представляется сложным доказать умы-
сел и цель государства, заключающееся в пред-
намеренном управлении природными процес-
сами для воздействия на природную среду в
качестве способов разрушения или нанесения
ущерба другому государству-участнику Конвен-
ции. С другой стороны, во-первых, в контексте
ДП I используемые термины не определены и,
следовательно, непонятно - какой ущерб окру-
жающей природной среде запрещается ДП 1,
и во-вторых, кумулятивное перечисление этих
терминов, на наш взгляд, в любом случае, уста-
навливает слишком высокий минимальный уро-
вень ущерба окружающей природной среде,
только при котором можно говорить о нарушении
либо потенциальном нарушении требований
ДП I. С точки зрения обзора правомерности
выбора и применения средств ведения войны
представляется практически невозможным уста-
новление с достаточной уверенностью веро-
ятности того, что то или иное средство ведения
войны нанесет “обширный, долговременный
(десятилетия) и серьезный” вред окружающей
природной среде.19

Таким образом, следует отметить, что по-
ложения ДП I, рассмотренные выше, имеют
важное значение для защиты окружающей при-
родной среды во время вооруженных конфлик-
тов. Более того, положение, устанавливающее
защиту окружающей природной среды, закреп-
лено наряду с основополагающим принципом
МГП (признанным нормой обычного права), в
соответствии с которым, запрещается приме-
нение средств или методов войны, способных

причинить чрезмерные повреждения или из-
лишние страдания (статья 35 ДП I).20 В этом
случае возникает вопрос: имеет ли принцип за-
щиты природной среды от обширного, долго-
временного и серьезного вреда характер нормы
обычного права? Согласно выводам исследо-
вания МККК положения о запрещении приме-
нения методов или средств ведения междуна-
родных вооруженных конфликтов, имеющие
цель причинить или, которые, как можно ожи-
дать, причинят обширный, долговременный и
серьезный ущерб природной среде, равно как
и запрет на использование разрушений при-
родной среды в качестве средства ведения
международных вооруженных конфликтов, яв-
ляются положениями обычного права.21 Однако,
на наш взгляд, подобное утверждение является
проблематичным. Международный обычай –
это спонтанно сложившееся в международной
практике правило поведения (определенная,
единообразная и продолжительная практика),
которое субъектами международного права при-
знается юридически обязательным (opinio juris).22

В случае с рассматриваемой нормой, неоспо-
римым является факт, что регламентация защиты
окружающей природной среды во время во-
оруженных конфликтов в рамках ДП I была в
то время совершенно новой тенденцией.23 При
этом, официальная позиция таких государств,
как США, Великобритания и Франция, заклю-
чается в отрицании того, что данная норма
имеет характер обычного прав. В свою очередь,
Международный Суд ООН в Консультативном
заключении по делу о ядерном оружии также
косвенно отрицает обычно-правовой характер
норм статей 35 (3) и 55 ДП I. Так, Суд, признавая
значение указанных регуляций, констатировал,
что положения статей 35 (3) и 55 вносят весомые
ограничения в применении средств и методов
войны для государств-участников ДП I.24 Если
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19 Michael N. Schmitt, “War and the Environment: Fault lines in the Prescriptive Landscape” (Archiv des Völkerrechts, 37.
Bd.,1.H. 1999) 25, 43 and 47

20 Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Volume 1: Rules (2005
CUP) 237-244

21 Ibid., стр. 151, правило 45.
22 Статут Международного Суда ООН , ст. 38. 1. b), Քոչարյան Վ. (խմբ.` Վ. Հովհաննիսյան), Միջազգային իրավունք:

Ուսումնական ձեռնարկ, (ԵՊՀ հրատ. 2002) էջեր 24-25
23 Henckaerts and Doswald-Beck, supra n. 20, стр. 152; Dinstein, supra n. 10, p. 205.
24 Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICJ (1996) para. 31



бы Суд придерживался мнения о том, что ука-
занные нормы имеют характер обычного права,
то он регламентировал бы обязательность их
применения всеми государствами, а не только
государствами-участниками ДП I.25 Среди ква-
лифицированных специалистов по междуна-
родному праву нет единого мнения по поводу
обычно-правового характера применения статей
35 и 55 ДП 1 во время вооруженных
конфликтов.26

Все вышеуказанное позволяет нам прийти
к выводу, что нормы, отраженные в статьях 35
(3) и 55 ДП I, по крайней мере, на сегодняшний
день, скорее не являются нормами обычного
права. Однако, очевидно, существует тенденция
«кристаллизации» соответствующих норм в обы-
чай в международном праве. 

Что касается немеждународных правовых
конфликтов, практически не оспаривается то
обстоятельство, что запрет на применение ме-
тодов или средств ведения войны, имеющие
цель причинить или, которые, как можно ожи-
дать, причинят обширный, долговременный и
серьезный ущерб природной среде не является
нормой обычного права.27

Проблематичным и не совсем верным пред-
ставляется также утверждение в Исследовании
МККК относительно того, что запрет на исполь -
зо вание разрушений природной среды в каче-
стве средства ведения международных вооружен -
ных конфликтов, считается положениями обыч-
ного права. Ведь формат “природная среда –
ору жие” присущ не ДП I, а Конвенции En-Mod
и регулируется именно этой Конвенцией.28

Таким образом, можно заключить, что по-
ложения ДП I о защите природной среды во
время вооруженных конфликтов и положения
En-Mod скорее, не являются нормами обычного
права, будучи обязательными лишь для госу-
дарств участников соответствующих междуна-

родных договоров. Одновременно, однозначно
признается недопустимость “нападений на при-
родную среду” в силу признания ее гражданским
объектом. Следовательно, в контексте защиты
природной среды применение принципа изби-
рательности, имеющего обычно-правовой ха-
рактер, как дополнительной гарантии, пред-
ставляется нам неоспоримым. 

Анализ некоторых положений нацио-
нального законодательства РА по импле-
ментации своих международно-правовых
обязательств

Одним из основных направлений деятель-
ности РА, как социально-правового государства,
является экологическая функция, то есть функ-
ция по охране окружающей среды,29 предусмот-
ренная Конституцией РА в рамках статей 10,
33.2 и 48 (пункт 10). Так, в соответствии со
статьей 10 Конституции РА государство обязано
предпринять необходимые меры по обеспечению
охраны и воспроизводства окружающей при-
родной среды, а также рационального исполь-
зования природных ресурсов. 

Осуществление политики, которая направ-
лена на обеспечение экологической безопасности
нынешних и будущих поколений является одной
из основных задач государства (статья 48 (10)
Конституции РА).

В рамках национального законодательного
регулирования ограничений средств и методов
ведения военных действий следует уделить осо-
бое внимание охране окружающей природной
среды. РА является участником целого ряда
международных договоров, касающихся защиты
окружающей природной среды,30 из которых в
контексте МГП особый интерес представляют,
в частности, ДП I и Конвенция En-Mod, подробно
рассмотренные выше. Для реализации
международных договоров требуется
осуществление государством соот вет ству ю -
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25 Венская Конвенция о Праве Международных Договоров (ООН 1969) ст. 38, Dinstein, supra n. 10, p. 206. 
26 Marco Roscini, “Protection of Natural Environment in Time of Armed Conflict” (2008) p. 8 

(at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1351888)
27 Henckaerts and Doswald-Beck, supra n. 20, стр. 156-157. 

Второй Дополнительный Протокол 1977 года к Женевским Конвенциям 1949 года не содержит положений
аналогичных статьям 35 (3) и 55 ДП I.

28 A.P.V. Rogers, Law on the Battlefield (2nd edn. MUP 2004) 167
29 Իսկոյան Ա. (խմբ. Գ. Հարությունյան, Ա. Վաղարշյան), Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության

մեկնաբանություններ (Եր. «Իրավունք» 2010) էջեր 135-136
30 Իսկոյան Ա., Բնապահպանական համաձայնագրեր, օրենքներ, ծրագրեր (Երևան 2004) էջեր 61-63
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щих мер, направленных на обес печение
эффективного исполнения своих меж ду на -
родных обязательств.31

УК РА косвенно регулирует защиту окру -
жа ю щей природной среды в рамках статьи 387
“Применение запрещенных средств и ме то -
дов ведения военных действий” и непо сред -
 ствен но регулирует в рамках статьи 394 “Эко-
цид”. 

Так частью 1-ой статьи 387 предусматри-
вается уголовное наказание за применение за-
прещенных международным договором средств
и методов войны в военных действиях. С этой
точки зрения интересно отметить, что хотя дан-
ным положением непосредственно не устанав-
ливается недопустмость применения средств
или методов войны, которые могут причинить
обширный, долговременный и серьезный ущерб
природной среде, однако, указанная недопу-
стимость вытекает из сопоставления формули-
ровки данной статьи и статьи 35 (3) ДП I.

В уголовных кодексах ряда государств
предусматривается более конкретное регули-
рование с непосредственным установлением
уголовной ответственности за причинение
окружающей среде ущерба определенной
степени и определенного характера в рамках
вооруженных конфликтов.32

УК РА также предусматривает уголовную
ответственность в виде лишения свободы на
срок от 10 до 15 лет за “умышленное массовое
уничтожение растительного или животного мира,
отравление атмосферы, земли или водных ре-
сурсов, а также совершение иных деяний, вы-
звавших экологическую катастрофу.” 

УК РА закрепляет данную статью в рамках

главы о “Преступлениях против мира и без-
опасности человечества” ввиду того, что пре-
ступление направлено против экологической
безопасности людей и зачастую может носить
транснациональный характер. Следует отметить,
что аналогичная статья содержится и в уголовных
кодексах еще нескольких государств.33

Если общее положение статьи 387 приме-
нимо в целях обеспечения защиты окружающей
природной среды в контексте вооруженных
конфликтов, то статья 394 “Экоцид” относится
как к деяниям, совершенным в контексте во-
оруженного конфликта, так и к деяниям, со-
вершенным вне контекста вооруженного кон-
фликта. В тексте статьи 394 непосредственно
закрепляется обязательность наличия умысла
при совершении преступления. Так, экоцид мо-
жет быть совершен как с прямым умыслом, так
и с косвенным умыслом, когда лицо, совер-
шающее преступление, сознает общественную
опасность своего деяния, предвидит возмож-
ность наступления общественно-опасных по-
следствий и не желает, но сознательно допускает
их наступление.34

При анализе статьи “Экоцид” следует также
обратиться к понятию “экологическая катастро-
фа.” Данное понятие является оценочным. В
экологическом энциклопедическом словаре “эко-
логическая катастрофа” определяется как “рез-
кое или кумулятивное обострение противоречий
между природой и обществом, которое влечет
за собой возникновение чрезвычайных ситуаций,
грозящих дестабилизацией или разрушением
природной и социальной систем и поэтому тре-
бующих незамедлительного реагирования…”.35

УК РА не устанавливает какого-либо определения
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31 Վլադիմիր Հովհաննիսյան, Միջազգային պայմանագրերի կնքման և կատարման տեսական և գործնական մի քանի
հարցեր (Երևան 2001) էջ 93

32 Например, Criminal Code of Spain, art. 610; Criminal Code of Croatia, art.158 (2); Criminal Code of Montenegro, art.428
(2); Criminal Code of Switzerland, art. 264 g. At: http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
Та кой же подход наличествует в регуляциях Римского Статута, в соответствии со статьей 8 iv) которого военным прес -
туплением считается “умышленное совершение нападения, когда известно, что такое нападение явится при чи ной ...
обширного, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей природной среде, который будет явно несоиз ме рим с кон-
кретным и непосредственно ожидаемым общим военным превосходством”, см.: http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf.

33 См., например, УК РФ, ст. 358; УК Грузии, ст.409; Criminal Code of Moldova, art.136; Criminal Code of Ukraine, art.441 
34 Ս. Առաքելյան, Ա. Գաբուզյան, Հ. Խաչիկյան, et al, ՀայաստանիՀանրապետության քրեական իրավունք: Ընդհանուր

մաս.,Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 198; Комментарий к УК РФ, отв. ред. В.М. Лебедев (2008) комментарий к статье
358 УК РФ “Экоцид”, стр. 871

35 Экологический энциклопедический словарь. - М.: Изд. Дом “Ноосфера”, (научно ред. Совет: В.И. Данилов –
Данильян et al) 1999, стр. 752



или хотя бы критериев определения рассмат-
риваемой категории. В качестве таких критериев
могут быть, например, 

- серьезное нарушение экологического ба-
ланса в природной среде, повлекшее уничто-
жение или резкое уменьшение числа опреде-
ленных видов животных или растений,36 или

- значительное разрушение, повреждение
или утрата экосистемы на определенной терри-
тории, ставящее под реальную угрозу мирное
использование данной территории,37 или

- необратимое, обширное и серьезное не-
гативное изменение (ущерб) экосистемы на зна -
чительной территории, которое как можно о -
жи дать повлечет уничтожение либо значитель -
ное уменьшение числа каких-либо видов живот -
ных или растений, либо, которое, как можно
ожи дать, причинит ущерб здоровью или выжи -
ва нию населения на данной территории. 

В любом случае, нам представляется важ-
ным конкретизация того, какие именно послед-
ствия могут приравниваться к экоциду в рамках
статьи 394 УК РА. В то же время представляется
уместным комплексное определение понятия
“экологическая катастрофа” в специальном ра-
мочном законе РА “Об экологической политике”,
необходимость и актуальность разработки и
принятия которого были подчеркнуты прави-
тельством РА еще в 2011 году.38

Из анализа УК РА можно также прийти к
вы воду, что уголовное законодательство Арме -
нии не регулирует положения, установленные
Кон  венцией En-Mod, а именно, в УК отсутвует
соот  ветствующая норма, устанавливающая от -
вет ственность за военное или любое иное враж -
 дебное использование средств воздействия на
окружающую природную среду, “которые име -
ют обширные, долгосрочные или серьезные
по сле дствия, в качестве способов разрушения,
нанесения ущерба или причинения вреда любому

другому государству-участнику” Конвенции En-
Mod.39 В то же время, как было подробно про-
анализировано выше формулировки положений
Конвенции En-Mod и статьи 35 (3) ДП I прин-
ципиально разные и, следовательно, требу ют
применения отдельных мер по имплемента ции
в рамках национального законодательства. Вы -
шесказанное свидетельствует о том, что для
эффективной имплементации меж  ду на род ного
обязательства РА, вытекающе го из Кон вении
En-Mod, на наш взгляд, необхо ди мо ус та новить
отдельное положение в УК РА, предусматри-
вающее ответственность за ис поль зо ва ние при-
родной среды в качестве ору жия.

Таким образом, с учетом вышесказанного,
нам представляется важным обсуждение во-
просов о:

а) закреплении в рамках УК РА конкретного
положения, устанавливающего ответственность
за применение во время вооруженных кон-
фликтов средств или методов ведения военных
действий, “которые имеют своей целью причи-
нить или, как можно ожидать, причинят об-
ширный, долговременный и серьезный ущерб
природной среде”;

б) конкретизации критериев определения
последствий, при наступлении которых деяние
должно приравниваться к экоциду в рамках
статьи 394 с тем, чтобы диспозиция статьи
была более конкретной и измеряемой, а также
комплексное определение понятия “экологиче-
ская катастрофа” в специальном рамочном за-
коне РА “Об экологической политике”;

в) предусмотрении уголовным кодексом РА
ответственности за использование природной
среды в качестве оружия, что способствовало
бы эффективной имплементации международ-
ного обязательства РА, вытекающего из Кон-
вении En-Mod.
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36 Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք; Հատուկ մաս./ Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 1075.
37 Julliette Jowit citing Polly Higgins in “British campaigner urges UN to accept ‘ecocide’ as international crime” (April 2010)

at: http://www.theguardian.com/environment/2010/apr/09/ecocide-crime-genocide-un-environmental-damage
38 Քաղվածք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստի արձանագրությունից (23 հունիս 2011)  N 24

«էկոլոգիական քաղաքականության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի հայեցակարգային
մոտեցումներին հավանություն տալու մասին, Հավելված

39 Конвенция En-Mod, ст. 3.1
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Դա տա կան, իսկ վեր ջին շրջա նում` նաև ո -
րոշ վար չա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար -
ման գոր ծա ռույ թը վստահ ված է Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան նա -
խա րա րու թյան կազ մում գոր ծող դա տա կան ակ -
տե րի հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վող ծա -
ռա յու թյա նը (այ սու հետ` Ծա ռա յու թյուն): Այդ գոր -
ծա ռույթն ի րա կա նաց վում է վար չա կան վա րույ -
թի հա տուկ տե սա կի՝ կա տա րո ղա կան վա րույ -
թի շրջա նա կում: Կա տա րո ղա կան վա րույ թը,
ըստ ո րոշ ի րա վա գետ նե րի, ներ կա յումս ի րե -
նից ներ կա յաց նում է ի րա վուն քի հա մա լիր հա -
մա կար գի ինք նու րույն ճյու ղե րից մե կի՝ կա տա -
րո ղա կան ի րա վուն քի կար գա վոր ման ա ռար -
կան: Ն կա տենք, որ իրա վա կան պե տու թյան
հիմ նա կան աս պեկտ նե րից մե կը հան դի սա նում
է իր իսկ սահ մա նած հա մա պար տա դիր վար -
քագ ծի կա նոն նե րի ան շեղ կա տա րու մը և, ըստ
անհ րա ժեշ տու թյան, դրանց հար կա դիր կի րա -
ռու մը:

Քա նի որ կա տա րո ղա կան վա րույ թի զար -
գաց ման հե ռան կար նե րի կան խա տե սումն ու նի
գի տա գործ նա կան զգա լի նշա նա կու թյուն, սույն
հոդ վա ծում կանդ րա դառ նանք Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան ի րա վուն քի հա մա լիր հա մա կար -
գում, կա տա րո ղա կան վա րույ թում ծա գող ի րա -
վա հա րա բե րու թյուն նե րի բովան դա կու թյա նը, տե -
ղին ու դե րին առնչ վող հար ցադ րում նե րին՝ օգ -
տա գոր ծե լով քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան
հա րա բե րու թյուն նե րի հա մե մա տա կան և հա -
մադր ման մե թո դը: 

1998 թվա կա նի մա յի սի 5–ին Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան բարձ րա գույն օ րենս դիր
մարմ նի` Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից ըն դուն վե -
ցին, իսկ 1999 թվա կա նի հուն վա րի 1-ից ու ժի
մեջ մտան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա -

տա կան ակ տե րը կյան քի կո չող, կա տա րո ղա -
կան վա րույ թի հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա -
վո րող եր կու հիմ նա րար նոր մա տիվ ի րա վա -
կան ակ տե րը՝ «Դա տա կան ակ տե րի հար կա -
դիր կա տա րումն ա պա հո վող ծա ռա յու թյան մա -
սին» (այ սու հետ՝ Օ րենք ծա ռա յու թյան մա սին)
և «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար -
ման մա սին» (այ սու հետ՝ Օ րենք) ՀՀ օ րենք նե -
րը։ Դա տա կան ակ տե րի կա տար ման ա պա հո -
վու մը տա րան ջատ վեց դա տա կան իշ խա նու -
թյան ո լոր տից և հանձն վեց գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյան մարմ նին: 

Ար դար դա տաքն նու թյան հիմ նաս յու նե րից
է հա մար վում այն մո տե ցու մը, ըստ ո րի՝ ա մե -
նաօ րի նա կան և հիմ նա վոր ված դա տա կան ակ -
տը ո չինչ չար ժե, ե թե այն կյան քի կո չե լու հա -
մար բա ցա կա յում են հա մա պա տաս խան ի րա -
վա կան լծակ ներն ու ըն թա ցա կար գե րը, ինչ -
պես նաև այդ գոր ծա ռույթն ի րա կա նաց նող
մար մին նե րը: ԱՄՆ 20-րդ Նա խա գահ Ջեյմս
Գար ֆիլ դը նշել է. «Օ րեն քը չի կա րող օ րենք լի -
նել, ե թե դրա թի կուն քում չկա հար կադ րե լու
ըն դու նակ ուժ1»:

Դա տա կան և այլ ի րա վա սու մար մին նե րի
ակ տե րը, ո րոնք կա մո վին չեն կա տար վում և
են թա կա են հար կա դիր կա տար ման, կյան քի
են կոչ վում Օ րեն քով սահ ման ված կար գով Ծա -
ռա յու թյու նում որ պես գոր ծու նեու թյան տե սակ
ի րա կա նաց վող ո րո շա կի ըն թա ցա կար գով, ո -
րը հան դես է գա լիս «կա տա րո ղա կան վա րույթ»
վեր տա ռու թյամբ: Կա տա րո ղա կան վա րույ թը
կոչ ված է ողջ ի րա վա կի րառ գոր ծու նեու թյունն
ուղ ղոր դե լու դա տա կան կամ այլ ի րա վա սու
մարմ նի ըն դու նած և օ րի նա կան ուժ ստա ցած
ակ տի նյու թաի րա վա կան նպա տա կի ա պա հով -
մա նը:
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ԱՐՄԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
իրավագիտության ամբիոնի հայցորդ, ՀՀ ԱՆ
ԴԱՀԿ ծառայության Երևան քաղաքի
Աջափնյակ և Դավթաշեն բաժնի պետ
____________________________________________________________________________________________________________

Î²î²ðàÔ²Î²Ü ì²ðàôÚÂàôØ Æð²ì²Ð²ð²´ºðàôÂÚàôÜÜºðÆ
´ÜàôÚÂÀ ºì ¸ð²Üò ¼²ð¶²òØ²Ü ²ð¸Æ ØÆîàôØÜºðÀ  

1 Տե՛ս Անատոլի Ավագյան, «Կատարողական իրավունքի ձևավորման և զարգացման տնտեսական-կիրառական
հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում», Երևան 2005թ., մենագրություն, էջ 104:



Ըստ հայ ի րա վա գետ Ռ. Գ. Պետ րոս յա նի՝
կա տա րո ղա կան վա րույ թը խախտ ված կամ վի -
ճարկ վող սուբ յեկ տիվ նյու թա կան իրա վունք նե -
րի կամ օ րի նա կան շա հե րի պաշտպա նու թյանն
ուղղ ված կա տա րո ղա կան փաս տա թղ թե րի հար -
կա դիր կա տա րու մը և այդ կա պակ ցու թյամբ
կա տա րո ղա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի գոր -
ծու նեու թյու նը կար գա վո րող ի րա վա կան նոր -
մե րի հա մա կարգ է2: Կա տա րո ղա կան վա րույ -
թը՝ որ պես «հար կա դիր կա տար ման ի րա վուն -
քի» ա ռար կա, հայ րե նա կան ար դի ի րա վուն քի
հա մա լիր հա մա կար գի զար գա ցող օ րենսդ րա -
կան ճյու ղե րից է և վեր ջերս ձեռք է բե րել էլ ա -
վե լի նշա նա կա լից ար ժեք ինչ պես Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյու նում, այն պես էլ նրա սահ -
ման ներից դուրս:

Յոթ հիմ նա դիր երկր նե րի մաս նակ ցու -
թյամբ 1952 թվա կա նին Փա րի զում կա յա ցած
հար կա դիր կա տա րող նե րի ա ռա ջին հա մա գու -
մա րում ստեղծ ված` Դա տա կան կա տա րող նե -
րի մի ջազ գա յին միու թյունն ար դեն ու նի 73 ան -
դամ եր կիր, ին չը վկա յում է այդ ինս տի տու տի
նկատ մամբ նաև մի ջազ գա յին պատ շաճ վե րա -
բեր մուն քի մա սին: ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ա պա հո վող
ծա ռա յու թյու նը Դա տա կան կա տա րող նե րի մի -
ջազ գա յին միու թյան հետ հա մա գոր ծակ ցում է
դեռևս 2010 թվա կա նից: 2013 թվա կա նի նո յեմ -
բե րին Փա րի զում կա յա ցած Դա տա կան կա -
տա րող նե րի մի ջազ գա յին միու թյան խորհր դի
նիս տում միու թյան նա խա գահ Լեո Նե տե նը
Ծա ռա յու թյանն ա ռա ջար կել է հա մա գոր ծակ -
ցու թյու նը շա րու նա կել ար դեն իսկ միու թյան
ան դա մի կար գա վի ճա կով՝ հաշ վի առ նե լով Ծա -
ռա յու թյան ու նե ցած հա ջո ղու թյուն նե րը: Նա -
խա տես վում է, որ 2015 թվա կա նին Ծա ռա յու -
թու նը կդառ նա Դա տա կան կա տա րող նե րի մի -
ջազ գա յին միու թյան լիի րավ ան դամ:

Ծաղ կա ձո րում 2014 թվա կա նի հոկ տեմ բե -
րի 13-14-ը կա յա ցավ «Կա տա րո ղա կան վա րույ -
թի խնդիր նե րի ա վան դա կան և նո րա րա րա -
կան լու ծում նե րը» խո րագ րով մի ջազ գա յին 2-
րդ գի տա գործ նա կան հա մա ժո ղո վը, ո րին մաս -
նակ ցել են ինչ պես Դա տա կան կա տա րող նե րի
մի ջազ գա յին միու թյան, այն պես էլ թվով 18
երկր նե րի հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րի
պատ վի րա կու թյուն նե րը։

Դա տա կան կա տա րող նե րի մի ջազ գա յին
միու թյան կարևո րա գույն նա խա ձեռ նու թյուն նե -
րից է 2006 թվա կա նին մեկ նար կած հար կա -
դիր կա տար ման հա մընդ հա նուր օ րենսգր քի
ստեղծ ման գոր ծըն թա ցը: Են թադր վում է, որ
այն հա վակ նոտ և հա մար ձակ ծրա գիր է, ո րը
կա րող է կարևո րա գույն չա փա նիշ հան դի սա -
նալ ինչ պես Միու թյան ան դամ պե տու թյուն նե -
րի, այն պես էլ հար կա դիր կա տար ման հա մաշ -
խար հա յին ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յի հա -
մար:

Կա տա րո ղա կան վա րույ թում ա ռա ջա ցող
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թի վե րա բեր -
յալ վե ճերն ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան
մեջ վերջ նա կա նա պես չեն դա դա րել: Այդ ա նո -
րո շու թյու նը բա ցա սա բար է անդ րա դառ նում
հար կա դիր կա տար ման կա ռու ցա կար գե րի ձևա -
վոր ման, օ րենսդ րա կան բա րե փո խում նե րի արդ -
յու նա վե տու թյան վրա: Կա տա րո ղա կան վա րույ -
թի օ րենսդ րա կան լու ծում չստա ցած հար ցե րի
ի րա վա կի րառ պրակ տի կան հա ճախ հան գեց -
նում է ամ բողջ ի րա վա պահ հա մա կար գի խո -
ցե լիու թյա նը:

Կա տա րո ղա կան վա րույ թի էու թյան և ի -
րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թի վե րա բեր -
յալ տե սա բան նե րի ու ժա մա նա կա կից գի տու -
թյան ար տա հայ տած կար ծիք նե րը տար բեր են
և ոչ միան շա նակ: Հայտ նի է, որ «ի րա վա հա -
րա բե րու թյուն» եզ րույթն ի րա վա բա նա կան ուղղ -
վա ծու թյուն ու նի և ի րե նից ներ կա յաց նում է ո -
րո շա կի խումբ հա սա րա կա կան հա րա բե րու -
թյուն նե րի մեջ ընդգրկ ված սուբ յեկտ նե րի փո -
խա դարձ ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն -
ներ, ո րոնք ծա գում, փո փոխ վում կամ դա դա -
րում են պե տու թյան կող մից նա խա պես սահ -
ման ված վար քագ ծի հա մա պար տա դիր կա նոն -
նե րի հի ման վրա: Այլ կերպ՝ ի րա վա հա րա բե -
րու թյուն ներն ի րեն ցից ներ կա յաց նում են կա -
մա յա կան հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն -
ներ, ո րոնք ա ռա ջա նում են ի րա վուն քի նոր մե -
րի հի ման վրա և ո րոնց մաս նա կից ներն ու նեն
պե տու թյան կող մից ա պա հով ված սուբ յեկ տիվ
ի րա վունք ներ և ի րա վա բա նա կան պար տա կա -
նու թյուն ներ3:

Հետևա բար, կա տա րո ղա կան ի րա վա հա -
րա բե րու թյուն նե րը կա տա րո ղա կան վա րույ թի
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վար ման ըն թաց քում ծա գող, փո փոխ վող կամ
դա դա րող ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներն են, ո -
րոնք, կախ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա -
նո նա կար գող ի րա վա նոր մե րի հա մա պար փակ
հա մա կար գից, ինչ պես նաև ու սում նա սիր վող
նյու թի բո վան դա կու թյու նից, կա րե լի է պայ մա -
նա կա նո րեն բա ժա նել ե րեք խմբի՝

ա) քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան փուլ
(կամ մաս).

բ) վար չա կան ի րա վուն քի կամ վար չա կան
վա րույ թի մաս.

գ) ի րա վուն քի ինք նու րույն ճյուղ, ո րը դեռևս
չի կա յա ցել, իսկ ան վա նու մը հստակ չէ:

Այն տե սա կե տի ա ջա կից նե րը, ո րոնք
պնդում են, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թը քա -
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան մաս է, վկա -
յա կո չում են այն, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թը
հան դի սա նում է քա ղա քա ցիա կան դա տա վա -
րու թյան եզ րա փա կիչ փու լը: Օ րի նակ` ռուս ի -
րա վա գետ՝ Լ. Ֆ. Լես նից կա յան հա մա րում է,
որ դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման
մա սին ինք նու րույն օ րեն քի ըն դու նու մը դեռևս
չի նշա նա կում, որ այն դա դա րում է լի նել քա -
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան փուլ4:

Մ. Ս. Շա քար յա նը նշում է, որ չպետք է
շփո թել ի րա վուն քի ճյու ղը և օ րենսդ րու թյան
ճյու ղը, սա կայն միևնույն ժա մա նակ նա կա տա -
րո ղա կան վա րույ թը դա սում է տար բեր ի րա -
վա կան ճյու ղե րի շար քին, այդ թվում՝ քա ղա քա -
ցիա կան դա տա վա րու թյան և որ պես իր իսկ
տե սու թյան փաս տարկ նա նշում է, որ`

ա) կա տա րո ղա կան վա րույ թի հա րուց ման
հիմք են հան դի սա նում դա տա կան ո րո շում նե -
րը,

բ) դա տա րա նը հան դի սա նում է կա տա րո -
ղա կան վա րույ թի սուբ յեկտ՝ օժտ ված այս փու -
լում մի շարք կարևոր մի ջամ տու թյուն ներ ի րա -
կա նաց նե լու լիա զո րու թյուն նե րով,

գ) կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում
դա տա րա նը ի րա վա սու է քննել հար կա դիր կա -
տա րո ղի դեմ բեր ված բո ղոք նե րը5:

Որ պես աս վա ծի հա կա փաս տարկ՝ ան հրա -
ժեշտ է նշել, որ ներ կա յումս կա տա րո ղա կան
վա րույ թի հա րու ցումն ուղ ղա կի կախ ված չէ

միայն դա տա կան ակ տե րից (ո րո շում ներ, վճիռ -
ներ, դա տավ ճիռ ներ, կար գադ րու թյուն ներ):
Մաս նա վո րա պես, Օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի հա -
մա ձայն` hար կա դիր կա տար ման մի ջոց նե րի
կի րառ ման հիմ քը (ա սել է թե, կա տա րո ղա կան
վա րույ թի հա րուց ման հիմ քը) նույն օ րեն քով
սահ ման ված կար գով տրված կա տա րո ղա կան
թերթն է:

Իսկ նույն Օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի հա մա -
ձայն` կա տա րո ղա կան թեր թը տրվում է ոչ միայն
դա տա րա նի վճիռ նե րի, դա տավ ճիռ նե րի, ո րո -
շում նե րի և դա տա րա նի ար ձա կած վճար ման
կար գադ րու թյուն նե րի հի ման վրա, այլ նաև ար -
բիտ րա ժա յին տրի բու նալ նե րի վճիռ նե րի, Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գա յին պայ -
մա նագ րե րով նա խա տես ված դեպ քե րում օ տա -
րերկր յա դա տա րան նե րի և ար բիտ րա ժա յին
տրի բու նալ նե րի վճիռ նե րի և ո րո շում նե րի, Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան դա մակ ցու -
թյամբ (մաս նակ ցու թյամբ) գոր ծող մի ջազ գա -
յին դա տա րա նի (ար բիտ րա ժի) դա տա կան վճիռ -
նե րի կամ ո րո շում նե րի, Ֆի նան սա կան հա մա -
կար գի հաշ տա րա րի ո րո շում նե րի հի ման վրա:

Այս ա ռու մով նո րույթ է ան բո ղո քար կե լի
վար չա կան ակ տե րի ինս տի տու տը: Օ րենս դիրն
Օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծով սահ մա նել է, որ հան -
րա յին իշ խա նու թյան վար չա կան մար մին նե րի
ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րը ևս Ծա -
ռա յու թյան կող մից Օ րեն քով սահ ման ված կար -
գով են թա կա են հար կա դիր կա տար ման «Վար -
չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա -
րույ թի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան օ րեն քի 13-րդ գլ խով սահ ման ված կար -
գով6:

Վե րո շա րադր յալ ի րա վա նոր մե րի վեր լու -
ծու թյու նից հետևում է, որ կա տա րո ղա կան վա -
րույ թի հա րուց ման հիմ քը հան դի սա նում է Օ -
րեն քով սահ ման ված կար գով տրված կա տա -
րո ղա կան թեր թը կամ Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան վար չա կան մար մին նե րի ան բո ղո -
քար կե լի դար ձած վար չա կան ակ տե րը:

Հան րա յին իշ խա նու թյան՝ վար չա րա րու -
թյուն ի րա կա նաց նող ի րա վա զոր մար մին նե րի
և տվ յալ ի րա վա հա րա բե րու թյան այլ սուբ յեկտ -
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նե րի՝ մաս նա կից նե րի միջև ծա գած վե ճերն ըստ
էու թյան լու ծող ակ տերն ըն դուն վում են (կամ
կա յաց վում, կամ ճա նաչ վում) տվյալ հա սա րա -
կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րե լու
հա մար նա խա տես ված ո րո շա կի օ րեն քով սահ -
ման ված ըն թա ցա կար գով` հիմք ըն դու նե լով
«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հանջ նե րը:
Ակն հայտ է, որ այս դեպ քում հար կա դիր կա -
տար ման են թա կա ի րա վա զոր մարմ նի ան բո -
ղո քար կե լի դար ձած վար չա կան ակ տե րը չեն
հան դի սա նում դա տա րա նի պատ շաճ ըն թա ցա -
կար գով քննված քա ղա քա ցիա կան կամ վար -
չա կան դա տա վա րու թյան արդ յունք:

Այս պի սով, թեև օ րենս դի րը կա տա րո ղա -
կան վա րույ թի հա րուց ման հիմ քում դրել է միայն
դա տա րա նի կող մից տրված կա տա րո ղա կան
թեր թը, այ նո ւա մե նայ նիվ, հան րա յին ի րա վա -
կան դրա մա կան պա հանջ նե րը, այն է՝ Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան կամ հա -
մայն քա յին բյու ջե պար տա դիր կար գով վճար -
ման են թա կա այն դրա մա կան գու մար նե րը, ո -
րոնք «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար -
չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ -
ման ված կար գով դար ձել են ան բո ղո քար կե լի
վար չա կան ակ տեր, օ րենսդ րու թյամբ սահ ման -
ված ժամ կե տում կա մո վին չկա տար վե լու դեպ -
քում, են թա կա են հար կա դիր կա տար ման ա -
ռանց որևէ դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գի
քննու թյան:

Անհ րա ժեշտ է նկա տել, որ վար չա րա րու -
թյան արդ յուն քում ի րա վա կան դրա մա կան պա -
հանջ ներ գան ձե լու օ րենսդ րի այս նոր մո տե -
ցու մը զուրկ չէ բաց թո ղում նե րից, մաս նա վո րա -
պես` փո փո խու թյան չի են թարկ վել Օ րեն քի այն
ի րա վա նոր մը, ո րը սահ մա նում է, որ հար կա -
դիր կա տար ման մի ջոց նե րի կի րառ ման հիմ քը
սույն Օ րեն քով սահ ման ված կար գով տրված
կա տա րո ղա կան թերթն է: Հետևա բար, հարկ է
հա մա պա տաս խան փո փո խու թյան են թար կել
Օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծը:

Ա վե լին, «ա ռանց վար չա կան վա րույթ ի -
րա կա նաց նե լու և ա ռանց պատ շաճ ծա նուց -
ման, վար չա կան տու գանք ներ կի րա ռե լը և
դրանց չա փե րը բազ մա պատ կե լը խո րը հա կա -

սու թյան մեջ է «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ -
նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ -
վա ծի հետ: Այն զուրկ է որևէ ող ջա միտ տրա -
մա բա նու թյու նից և ան խու սա փե լիո րեն ձևա վո -
րե լու է խա թար ված ի րա վա կան մշա կույթ7»:

Հա վե լենք, որ ներ կա յումս միան գա մայն ի -
րա վա չա փո րեն վի ճա հա րույց է հա մար վում նաև
վար չա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման
ինս տի տու տը, ուս տի` այդ առն չու թյամբ տա -
րաբ նույթ օ րի նագ ծե րի պաշ տո նա կան շրջա -
նա ռու թյու նը դեռևս ըն թաց քի մեջ է:

Անդ րա դառ նա լով կա տա րո ղա կան վա րույ -
թի հաս կա ցու թյա նը` ցի տենք ռուս տե սա բան
Ա. Կ. Սեր գու նին. «Կա տա րո ղա կան վա րույ թը
հան դի սա նում է ո րո շա կի գոր ծըն թա ցի եզ րա -
փա կիչ փուլ, որ տեղ ի րաց վում է իշ խա նու թյան
ի րա վա զոր մարմ նի կող մից հաս տատ ված որևէ
սուբ յեկ տիվ ի րա վունք, ինչ պես նաև կա տա րո -
ղա կան վա րույթն ու նի սկզբունք ներ, ո րոնք հա -
մընկ նում են քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու -
թյան ո րոշ սկզբունք նե րի, մաս նա վո րա պես՝ օ -
րի նա կա նու թյան, կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու -
թյան, օ րեն քի առջև բո լո րի ի րա վա հա վա սա -
րու թյան, թարգ ման չի մաս նակ ցու թյամբ մայ -
րե նի լեզ վով հա ղոր դակց վե լու, ինչ որ չա փով
նաև մրցակ ցու թյան և բա նա վո րու թյան
սկզբունք նե րը8»:

Վեր ջի նիս հետ հա մա կար ծիք է նաև Վ. Մ.
Շերստ յու կը, ըստ ո րի՝ կա տա րո ղա կան վա րույ -
թը հան դի սա նում է քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն -
քի պաշտ պա նու թյան ըն թա ցա կար գի բա ղա -
դրիչ մա սը, ինչ պես նաև այդ ի րա վուն քի ի րաց -
ման վեր ջին փու լը9:

Սա կայն ռուս ի րա վա գետ նե րի մեկ այլ
խումբ՝ Օ. Վ. Ի սաեն կո վը, Ա. Ն. Բա լա շո վը,
Ի.Ն. Բա լա շո վը, գտնում են, որ դա տա կան և
այլ մար մին նե րի ակ տե րի օ րեն քով նա խա տես -
ված կա տա րու մը կա տա րո ղա կան վա րույ թի
հա տուկ սուբ յեկտ նե րի՝ հար կա դիր կա տա րող -
նե րի ի րա վա պահ գոր ծու նեու թյունն է և, ի տար -
բե րու թյուն դա տա կան գոր ծու նեու թյան, հար -
կա դիր կա տա րո ղը չի լու ծում ի րա վուն քի վե ճը,
այլ կա տա րում է այն պա հանջ նե րը, ո րոնք նա -
խա պես ո րոշ վել են դա տա կան պրո ցե սում կամ
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7 Տե՛ս https://www.facebook.com/gevorg.danielyan.9/posts/628134603935698. 
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Օ րեն քով նա խա տես ված այլ ի րա վա սու մար -
մին նե րի ո րո շում նե րում: Հար կա դիր կա տա -
րող նե րի խնդի րը հան դի սա նում է կա տար ման
են թա կա պա հան ջի էու թյու նը չփո խե լով կա -
տա րո ղա կան վա րույ թի հա տուկ լծակ նե րի մի -
ջո ցով հար կադ րա բար դրանք կա տա րե լը:

Անհ րա ժեշտ է նկա տել, որ տե սա բան նե րի
ո րոշ խումբ կա տա րո ղա կան վա րույ թի տե ղը
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյու նում հիմ նա -
վո րել են ըն դա մե նը կա տա րո ղա կան վա րույ թի
սկզբունք նե րի և քա ղա քա ցիա կան դա տա վա -
րու թյան սկզբունք նե րի հա մադր ման և ն մա -
նեց ման արդ յուն քում: Սա կայն, ինչ պես ար դեն
նշե ցինք, Ծա ռա յու թյու նը հան դի սա նում է վար -
չա կան մար մին, ուս տի որ պես վար չա կան մար -
մին, կա տա րո ղա կան վա րույ թի վար ման ըն -
թաց քում պար տա վոր է ա ռաջ նորդ վել նաև
«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ գլ խով նա -
խա տես ված սկզբունք նե րով, ո րոնք նույն օ րեն -
քի 2-րդ հոդ վա ծի ու ժով հա մընդ հա նուր են բո -
լոր վար չա կան մար մին նե րի հա մար:

Ի տար բե րու թյուն այդ օ րեն քով ամ րագր -
ված սկզբունք նե րի, քա ղա քա ցիա կան դա տա -
վա րու թյան սկզբունք ներն ի րենց բնույ թով ա -
վե լի պո զի տիվ են և հիմն ված են ի րա վա հա րա -
բե րու թյան կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան և
ա զատ կա մա հայտ նու թյան վրա, իսկ կա տա -
րո ղա կան վա րույ թում դրանք ի րա վա զոր-կար -
գադ րիչ են: Հետևա բար, կա տա րո ղա կան վա -
րույ թի և քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի ո րոշ
սկզբունք նե րի ձևա կան նմա նու թյու նը բնավ չի
կա րող ա ռիթ հան դի սա նալ տար բեր ի րա վա -
հա րա բե րու թյուն ներ կար գա վո րող եր կու ո լորտ -
նե րի հա մա տեղ ման հա մար:

Ընդ հա նուր առ մամբ քա ղա քա ցիա կան դա -
տա վա րու թյան ի րա վուն քը՝ որ պես ՀՀ ի րա վա -
կան հա մա կա րա գի ինք նու րույն ի րա վուն քի
ճյուղ, դա տա վա րա կան նոր մե րի հա մակ ցու -
թյուն է, ո րը քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով ար -
դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս կար գա վո -
րում է դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի և ՀՀ
բո լոր ատ յա նի դա տա րան նե րի միջև ծա գած
հա սա րա կա կան (դա տա վա րա կան) հա րա բե -
րու թյուն նե րը, բայց միան շա նակ՝ ոչ դա տա կան
ատ յան նե րում ո րոշ ված (վճռված) դա տա կան

ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վող
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը:

Ըստ ի րա վա գետ Յու րի Ս տե փա նի Ղամ -
բար յա նի` «Քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյու -
նը քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի հար կա դիր ի -
րաց ման կարգն է և հան գում է ինչ պես ի րա -
վուն քի պաշտ պա նու թյան մար մին նե րի, այն -
պես էլ այդ պաշտ պա նու թյու նից օգտ վող կամ
որևէ կերպ դրա հետ առնչ վող ան ձանց գոր ծո -
ղու թյուն նե րը ո րո շող նոր մե րի հա մակ ցու թյան10»:

Մինչ դեռ, կա տա րո ղա կան վա րույ թի փաս -
տա ցի տա րան ջա տու մը դա տա կան իշ խա նու -
թյու նից և մաս նա վո րա պես՝ քա ղա քա ցիա կան
դա տա վա րու թյու նից ի րա կա նաց վել է Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան հար կա դիր կա տար -
ման ինս տի տու տի ստեղծ մամբ, ո րը կոչ ված է
ա պա հո վե լու Օ րեն քով նա խա տես ված դա տա -
կան և այլ մար մին նե րի կա մո վին չկա տար ված
ակ տե րի հար կա դիր կա տա րու մը:

Թեև քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան
և կա տա րո ղա կան վա րույ թի մեջ առ կա է ու ղիղ
կապ, սա կայն նշված ո լորտ նե րի շրջա նա կում
ծա գող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը, տվյալ
դեպ քում չեն հա մընկ նում, քա նի որ կա տա րո -
ղա կան վա րույ թում առ կա է մաս նա կից նե րի ո -
րա կա պես այլ կազմ, ո րոն ցից շա տե րը չեն հան -
դի սա նում քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան
սուբ յեկտ, ինչ պես նաև տար բեր են նրանց
խնդիր նե րը: Ե թե կա տա րո ղա կան վա րույ թը
հա մա րենք քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան
փուլ, ա պա այս դեպ քում խախտ վում է քա ղա -
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան ի րա վուն քի ի րա -
վա կան ամ բող ջու թյու նը, որ պես ի րա վուն քի հա -
մա լիր ճյու ղի՝ բա ցա կա յում է նրա մա սե րի ընդ -
հան րու թյու նը: Կա տա րո ղա կան վա րույ թը հան -
դես է գա լիս որ պես ա ռան ձին ինս տի տուտ և ոչ
թե քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան ի րա -
վուն քի ընդ հա նուր կամ հա տուկ մա սի բա ղա -
դրիչ: Ի դեպ, Վ. Մ. Հով հան նիս յանն ի րա վա -
բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծո ւի գի տա -
կան աս տի ճան հայ ցե լու իր ա տե նա խո սու թյամբ
ար տա հայ տել է հետևյալ նմա նա տիպ տե սա -
կե տը. «Կա տա րո ղա կան իշ խա նու թյու նը կա -
տա րո ղա կան վա րույ թում ի րա կա նաց վում է պե -
տու թյան կող մից, վար չա կան կա ռա վար ման
ձևով և կար գա վոր վում է ինչ պես ի րեն հա տուկ
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10 Տե՛ս “Гражданский процес” - под редакции М. К. Треушникова, Москва, “Курс лекций, читанных професор академии
Ю. С. Гамбаровым в 1894-1895гг” – 2003, с. 93.



ի րա վա նոր մե րով, այն պես էլ վար չա կան ի րա -
վուն քի նոր մե րով, ին չի արդ յուն քում այլ ի րա -
վաճ յու ղե րի ի րա վա նոր մե րը ին տեգր վում են
կա տա րո ղա կան վա րույ թի միաս նա կան հա մա -
կար գում11»:

Այս տե սա կե տի առն չու թյամբ կա րե լի է
նաև հղում ա նել ռուս ի րա վա գետ Վ. Խա զի կո -
վա յին, ըստ ո րի՝ վար չա կան ի րա վա զո րու թյու -
նը պետք է դի տել որ պես հրա պա րա կա յին իշ -
խա նու թյան գոր ծա դիր մարմ նի են թաօ րենս -
դրա կան, ի րա վա կի րառ, ի րա վա պահ բնույ թի
կա ռա վար չա կան գոր ծու նեու թյան մաս, որն ի -
րա կա նաց վում են օ րեն քով ամ րագր ված վար -
չաի րա վա կան վա րույթ նե րի շրջա նա կում, այդ
թվում՝ ա ռանձ նաց նե լով պե տա կան հար կա -
դրան քի և պահ պա նու թյան, դաս տիա րակ չա -
կան, կար գա վո րիչ գոր ծա ռույթ նե րի կա տար -
ման գոր ծու նեու թյու նը12:

Ըստ մեկ այլ ռուս ի րա վա գետ Ե. Ա. Կոր -
յա կի նի` «Վար չա կան ի րա վա զո րու թյու նը պե -
տա կան ի րա վա սու մարմ նի (պաշ տո նա տար
ան ձանց) վար չա-ըն թա ցա կար գա յին գոր ծու -
նեու թյուն է, որն ի րա կա նաց վում է ար տա դա -
տա կան կար գով վար չաի րա վա կան վե ճեր քննե -
լու, ու սում նա սի րե լու և լու ծե լու նպա տա կով, ո -
րոնք ա ռա ջա նում են պե տա կան կա ռա վար -
ման հար թու թյու նում (պե տա կան իշ խա նու թյան
ի րա ցում), մաս նա կից նե րի վար քագ ծի ի րա վա -
կան գնա հա տա կա նի և անհ րա ժեշ տու թյան
դեպ քում մե ղա վոր կող մի նկատ մամբ գոր ծող
օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված ի րա վա կան
պա տաս խա նատ վու թյան ի րա կա նաց մամբ13:

«Ի րա վա զո րու թյուն» եզ րույ թը բազ մի մաստ
է: Ընդ հա նուր բնու թագր մամբ՝ «վար չա կան ի -
րա վա զո րու թյու նը» հա մար վում է պե տա կան,
են թաօ րենսդ րա կան, ի րա վա կի րառ, ի րա վա -
պահ գոր ծու նեու թյան ինք նու րույն տե սակ, ո -
րին հա տուկ է գոր ծե րի լուծ ման մրցակ ցա յին
ըն թա ցա կարգ, օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված
ի րա վա կան վե ճի առ կա յու թյուն (ի րա վա խախ -
տում) և վար չա կան ակ տի ըն դու նում: Վար չա -

կան ի րա վա զո րու թյու նը պե տա կան կամ հա -
սա րա կա կան իշ խա նու թյան սուբ յեկ տի ի րա -
վա կան հատ կու թյունն է ի րա կա նաց նե լու իշ -
խա նա կան կար գադ րիչ գոր ծա ռույթ ներ իր լիա -
զո րու թյուն նե րի շրջա նա կում, օ րենսդ րու թյամբ
սահ ման ված ժամ կետ նե րում և կար գով, ո րի
ա ռաջ նա յին նպա տակն է ի րա կա նաց նել հան -
րա յին կա ռա վա րում, իսկ ա ծանց յա լը՝ ու սում -
նա սի րե լու և լու ծե լու հան րա յին ի րա վա հա րա -
բե րու թյան վար չաի րա վա կան վե ճե րը14:

Այն, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թի շրջա -
նա կում որևէ են թաօ րենսդ րա կան ակտ չի կա -
յաց վում, որևէ վեճ չի լուծ վում և որևէ ի րա վա -
խախ տում չի քննվում, ակն հայտ է (բա ցա ռու -
թյամբ հայտ նա բեր ված ի րա վա խախտ ման ար -
ձա նագր ման), հետևա բար, կա տա րո ղա կան
վա րույ թում ընդ հա նուր վար չա կան ի րա վա զո -
րու թյան մա սին խոսք լի նել չի կա րող: Սա կայն
պե տա կան իշ խա նու թյան հա մա կար գում Ծա -
ռա յու թյան զբա ղեց րած տե ղից, հար կա դիր կա -
տա րո ղի և կա տա րո ղա կան վա րույ թի մաս նա -
կից նե րի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թից, հար -
կա դիր կա տար ման ծա ռա յող նե րի լիա զո րու -
թյուն նե րի տնօ րին չա կան բնույ թից, ինչ պես նաև
վեր ջին նե րիս կող մից ի րենց լիա զո րու թյուն նե -
րի շրջա նա կում հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու -
թյուն նե րին ուղղ ված ակտ՝ ո րո շում կա յաց նե լու
ի րա վուն քից ել նե լով (ընդ հա նուր բնո րոշ մամբ
հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շու մը հա մար վում է
վար չա կան ակտ), կա րե լի է միան շա նակ եզ -
րա կաց նել, որ Ծա ռա յու թյու նը՝ որ պես վար չա -
կան մար մին, ի րա կա նաց նում է վար չա կան ի -
րա վա զո րու թյուն ի րեն հա տուկ քա ղա քա ցիա -
կան և վար չա կան ե ղա նակ նե րի խա ռը ըն թա -
ցա կար գե րով:

Վե րո շա րադր յա լից բխում է, որ կա տա րո -
ղա կան վա րույ թը հան դի սա նում է վար չա կան
ի րա վա զո րու թյան ի րա կա նաց ման յու րա հա տուկ
գոր ծըն թաց՝ վար չա կան վա րույ թի ինք նու րույն
և հա տուկ տե սակ՝ օժտ ված վար չա-տնօ րին չա -
կան բնույ թի լիա զո րու թյուն նե րով, ի րա վա պաշտ -
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11 Տե՛ս Оганесян В. М., “Исполнительное производство в Российской Федерации: административно-правовая природа
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պան գոր ծու նեու թյան և գոր ծա ռույ թի ի րա կա -
նաց ման ա ռանձ նա հա տուկ մե թոդ նե րով, ո րի
արդ յուն քում՝ միա ժա մա նակ օ ժան դա կում է ար -
դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց մա նը:

Ծա ռա յու թյու նը, ըստ էու թյան, հան դես է
գա լիս որ պես գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար -
մին՝ օժտ ված ինք նու րույն գոր ծա ռույթ նե րով և
լիա զո րու թյուն նե րով. այն դա տա կան իշ խա նու -
թյան աշ խա տա կազ մի հատ ված չէ, ինչն էլ հան -
դի սա նում է ա ռա ջին էա կան ա ռանձ նա հատ -
կու թյու նը և հիմ նա վո րու մը առ այն, որ կա տա -
րո ղա կան վա րույ թը որևէ դա տա վա րու թյան
փուլ կամ մաս չի կա րող լի նել:

Ներ կա յումս հար կա դիր կա տա րո ղը հան -
դես է գա լիս որ պես կա տա րո ղա կան վա րույ -
թում Ծա ռա յու թյան մա սին Օ րեն քով հստակ
սահ ման ված լիա զո րու թյուն նե րով օժտ ված, ինք -
նու րույն սուբ յեկտ: Դա տա րա նը չի հան դի սա -
նում հար կա դիր կա տա րո ղի վե րա դաս և չի
տա լիս որևէ հանձ նա րա րու թյուն, այլ միայն կա -
տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում ի րա կա -
նաց նում է ո րո շա կի դա տա վա րա կան վե րահս -
կո ղու թյուն:

Վե րո շա րադր յալ հե ղի նակ նե րի կար ծիք նե -
րի հա մադ րու թյու նը և վեր լու ծու թյունն ի րա վա -
ցիո րեն հան գեց նում է այն դա տո ղու թյան, որ
թեև առ կա է ու ղիղ կապ կա տա րո ղա կան վա -
րույ թի և քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան
ի րա վուն քի միջև, սա կայն միևնույն ժա մա նակ
պետք է ընդգ ծել կա տա րո ղա կան վա րույ թի
ինք նու րույ նու թյու նը` որ պես կա տա րո ղա կան ի -
րա վուն քի գոր ծա ռույ թը կյան քի կո չող` Օ րեն -
քով սահ ման ված հար կադ րան քի տարրն ի րա -
կա նաց նող և ա պա հո վող գոր ծըն թաց: Ինչն էլ
իր հեր թին հան գեց նում է հան րա յին ի րա վուն -
քի ինք նու րույն ճյուղ ձևա վո րե լու ար դի մի տում -
նե րին:

Ռուս ի րա վա գետ, տե սա բան Ե. Ա. Կա րի -
մո վան նշում է, որ ի րա վուն քի յու րա քանչ յուր
ճյու ղին բնո րոշ է իր գոր ծա ռույ թը, կար գա վոր -
ման իր ռե ժի մը, ուս տի` միևնույն ի րա վա նոր մը
չի կա րող միա ժա մա նակ կար գա վո րել (կամ վե -
րահս կել) եր կու տար բեր հա սա րա կա կան հա -
րա բե րու թյուն ներ: Հետևա բար, միևնույն պա -
հան ջը չի կա րող նե րառ վել ի րա վուն քի եր կու

տար բեր ո լորտ նե րում, այս տե ղից հետևում է,
որ կա տա րո ղա կան վա րույ թը չի կա րող լի նել
քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան ի րա վուն քի մաս:
Կա տա րո ղա կան վա րույ թի ի րա վա նոր մե րը չեն
կա րող հան դես գալ և միա ժա մա նակ կար գա -
վո րել քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան հա րա բե -
րու թյուն նե րը: Կա տա րո ղա կան վա րույ թը` որ -
պես ի րա վուն քի ինք նու րույն ճյուղ, «դա տա վա -
րա-կա տա րո ղա կան ի րա վուն քի» հիմք, պետք
է դի տար կել որ պես միջճ յու ղա յին ի րա վա կան
երևույթ, որն ու նի իր ինք նու րույն կա ռուց ված -
քը15:

Ն մա նա տիպ կար ծիք են հայտ նում նաև մի
շարք ռուս տե սա բան ներ և ի րա վա գետ ներ,
մաս նա վո րա պես՝ ըստ Մ. Ա. Գուրևի չի` «Կա -
տա րո ղա կան վա րույ թը չի հան դի սա նում դա -
տա վա րա կան ի րա վուն քի մաս և դ րա նկատ -
մամբ հան դես է գա լիս որ պես «օ տար սեպ»:
Նրա կար ծի քով, կա տա րո ղա կան վա րույթն ար -
դա րա դա տու թյան հետ կապ ված է այն պես, ինչ -
պես ար բիտ րա ժը կամ նո տա րա կան ի րա վա -
պահ գոր ծու նեու թյու նը16»:

Ըստ ռուս ի րա վա գետ Ի. Օ. Բուռ մա կո վա -
յի՝ հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյու նը պատ -
կա նում է և՛ պե տա կան իշ խա նու թյա նը, և՛ կա -
ռա վար ման (գոր ծա դիր) մար մին նե րին, ուս տի`
դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րո ղը
պե տա կան գոր ծա դիր իշ խա նու թյան պաշ տո -
նա տար անձ է: Հետևա բար, դա տա կան հա -
մա կար գից կա տա րո ղա կան վա րույ թի տա րան -
ջա տու մից հե տո չի կա րե լի այն դի տել որ պես
դա տա կան հա մա կար գի մաս: Եվ չնա յած կար -
գա վո րող ի րա վա նոր մե րի ո րո շա կի նմա նու թյա -
նը կա տա րո ղա կան վա րույ թը քա ղա քա ցիա -
կան դա տա վա րու թյու նից ա ռան ձին ի րա վուն -
քի ճյուղ է՝ պայ մա նա վոր ված հար կա դիր կա -
տար ման հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե -
րի վար չաի րա վա կան կար գա վոր մամբ:

Մ. Կ. Տ րեուշ նի կո վը կա տա րո ղա կան վա -
րույ թի հաս կա ցու թյու նը մեկ նա բա նում է որ պես
օ րեն քով նա խա տես ված ի րա վա զոր մա մին նե -
րի ակ տե րի հար կա դիր կա տա րում, ուղղ ված
վի ճարկ ված կամ խախտ ված սուբ յեկ տիվ նյու -
թա կան ի րա վունք նե րի կամ օ րեն քով պահ պան -
վող շա հե րի ի րա կան պահ պա նու թյան ա պա - Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
8

6
  2

0
1

5

15 Տե՛ս “Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические основы” - под редакции Д. Х.
Валеева, М. Ю. Челышева.,/Москва, Журнал “Статут” 2007, с. 12.

16 Տե՛ս Гурвич М. А., “Советское гражданское процессуальное право” - Москва, 1964. с. 26.



հով մա նը: Նա նաև տա րան ջա տում է կա տա -
րո ղա կան վա րույ թը դա տա վա րու թյու նից` նշե -
լով կա տա րո ղա կան ի րա վուն քի ինք նու րույ նու -
թյու նը որ պես նաև ի րա վա զոր մար մին նե րի
ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման կարգ, այլ ոչ
թե միայն դա տա կան ատ յան նե րի ո րո շում նե -
րի, կար գադ րու թյուն նե րի և վ ճիռ նե րի կա տար -
ման կարգ17:

Այս պի սով, Ծա ռա յու թյան ստեղծ մամբ ա -
կա մա հիմք է դրվել քա ղա քա ցիա կան ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան կա ռու ցա կար գի
բաղ կա ցու ցիչ (եզ րա փա կիչ) մա սը կազ մող, քա -
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան ի րա վուն քը
լրաց նող և շա րու նա կող «կա տա րո ղա կան ի -
րա վունք» նոր ճյու ղի ձևա վոր մա նը, որն ու նի
հան րա յին ի րա վա կան բնույթ, քա նի որ կա -
տա րո ղա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի հա մա -
պար տա դիր վար քա գի ծը գե րա զան ցա պես ի -
րա կա նաց վում է պե տու թյան պատ վի րան նե րի
մի ջո ցով:

Ներ կա յումս կա տա րո ղա կան վա րույթն այն -
պի սի ի րա վա կան կար գա վոր ման հա մա լիր ինս -
տի տուտ է, որն ու նի ի րեն հա տուկ կա տա րո -
ղա-դա տա վա րա կան ձև, իր մեջ միա վո րում է
ի րա վուն քի տար բեր ճյու ղե րին վե րա բե րող իրա -
վա նոր մեր, ինչն էլ ո րո շում է քա ղա քա ցիա իրա -
վա կան հա րա բե րու թյան սուբ յեկտ նե րի ի րա -
վուն քի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված, պե -
տա կան իշ խա նու թյան լիա զոր մարմ նի ի րա -
վա սու թյու նը:

Մաս նա վո րա պես՝ կա տա րո ղա կան թերթ
տա լը, վճռի կա տար ման շրջա դար ձը, դա տա -
կան ակ տի կա տար ման հե տաձ գու մը կամ տա -
րա ժամ կե տու մը, կա տար ման ե ղա նա կի և կար -
գի փո փո խու մը, կա տա րո ղա կան թեր թի պար -
զա բա նու մը, հար կա դիր կա տա րո ղի գոր ծո ղու -
թյուն նե րի դեմ բո ղոք նե րի դա տա վա րա կան
քննու թյու նը (և այլն) կազ մում են քա ղա քա ցիա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենս դրու թյան մաս:
Գ րա վադր ված գույ քի վրա բռնա գան ձում տա -
րա ծե լը, հար կա դիր ա ճուրդ նե րի կազ մա կեր -
պու մը և դ րա արդ յուն քում առ քու վա ճառ քի պայ -
մա նագ րեր կնքե լը կազ մում են քա ղա քա ցիա -
կան օ րենսդ րու թյան մաս: Ինչ վե րա բեր վում է
հար կա դիր կա տար ման կազ մա կերպ մանն առնչ -

վող նոր մե րին, ա պա դրանց ճնշող մե ծա մաս -
նու թյու նը վար չաըն թա ցա կար գա յին բնույթ ու -
նեն, և քա նի որ այս բո լոր նոր մերն ի րաց վում
են կա տա րո ղա կան միաս նա կան վա րույ թում,
ուս տի` այն հա վակ նում է լի նել ի րա վուն քի ինք -
նու րույն ճյուղ՝ «կա տա րո ղա կան ի րա վունք»
վեր տա ռու թյամբ:

Ինչ պես հայտ նի է, ի րա վա կան նոր մե րով
կար գա վոր վող յու րա քանչ յուր հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն ու նի իր կար գա վոր ման ա -
ռար կան և մե թո դը, ինչն էլ ընդգ ծում է տվյալ
ի րա վուն քի ճյու ղի ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, դրա
տեղն ու դերն ի րա վուն քի ընդ հա նուր հա մա -
կար գում: Ի րա վուն քի հա մա կար գը բաղ կա ցած
է ի րա վուն քի այն պի սի ճյու ղե րից, ո րոնք ա ռա -
ջին հեր թին տար բեր վում են ի րա վա կան կար -
գա վոր ման ա ռար կա յով ու մե թո դով: Ընդ ո -
րում, ի րա վուն քի յու րա քանչ յուր ճյու ղի ա ռար -
կան այն հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներն
են, ո րոնք կար գա վոր վում են տվյալ ճյու ղի նոր -
մե րով:

Ել նե լով վե րոգր յա լից փոր ձենք պա տաս -
խա նել այն հար ցին, թե ո՞րն է «կա տա րո ղա -
կան ի րա վուն քի» կար գա վոր ման ինք նու րույն
ա ռար կան և մե թո դը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա -
կան ակ տե րը, ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի
վճիռ նե րը, ֆի նան սա կան հաշ տա րա րի ո րո շում -
նե րը, ՀՀ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով նա -
խա տես ված դեպ քե րում օ տա րերկր յա դա տա -
րան նե րի և ար բիտ րա ժա յին տրի բու նալ նե րի քա -
ղա քա ցիա կան և տն տե սա կան գոր ծե րով վճիռ -
նե րը և ո րո շում նե րը, ինչ պես նաև քրեա կան
գոր ծե րով օ տա րերկր յա դա տա րան նե րի դա -
տավ ճիռ ներն ու ո րո շում նե րը` վնա սի հա տուց -
ման և գույ քա յին այլ բռնա գան ձում նե րի մա սով,
ՀՀ ան դա մակ ցու թյամբ (մաս նակ ցու թյամբ) գոր -
ծող մի ջազ գա յին դա տա րա նի, ինչ պես նաև մի -
ջազ գա յին ար բիտ րա ժի քա ղա քա ցիա կան և տն -
տե սա կան գոր ծե րով վճիռ նե րը և ո րո շում նե րը,
ՀՀ վար չա կան մար մին նե րի ան բո ղո քար կե լի
դար ձած վար չա կան ակ տե րը (այ սու հետ՝ Ակ -
տեր) կա մո վին չկա տար վե լու դեպ քում են թա կա
են այ լընտ րան քա յին կա տար ման՝ հար կա դիր
կա տար ման, Օ րեն քով սահ ման ված կար գով:
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17 Տե՛ս “Гражданский процес: Учебник. 2-е издание” - под редакции М. К. Треушникова, Москва, “Издательский Дом
Спарк – Городец”, 2007, с. 584.
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Վե րոնշ յալ բո լոր Ակ տե րի գո յու թյու նը պայ -
մա նա վոր ված է որևէ խումբ հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող ի րա վա կան
նոր մե րի վի ճարկ մամբ կամ ար դեն իսկ խախտ -
մամբ, ո րոնք տվյալ ի րա վա հա րա բե րու թյու նը
կար գա վո րող օ րեն քով սահ ման ված պատ շաճ
ըն թա ցա կար գով քննվել և լուծ վել են պե տու -
թյան կամ որևէ ի րա վա զոր այլ մարմ նի կող մից
իր իսկ ի րա վա զո րու թյան սահ ման նե րում: Սա -
կայն այս բո լոր Ակ տերն ինք նա բե րա բար չեն
կա րող ի րա գործ վել հատ կա պես այն դեպ քում,
երբ դրանք կա մո վին չեն կա տար վում: Հետևա -
բար, այս տեղ ա կա մա ծա գում է այ լընտ րան -
քա յին կա տար ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, ո րը
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում Օ րեն քով
վե րա պահ ված է Ծա ռա յու թյա նը:

Վե րոնշ յալ Ակ տե րի հար կա դիր կա տար -
ման անհ րա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված
պե տու թյան լիա զոր մարմ նի՝ Ծա ռա յու թյան, և
հար կա դիր կա տար ման են թա կա Ակ տի մաս -
նա կից նե րի միջև (պար տա պան և պա հան ջա -
տեր) ծա գում են հա մա պա տաս խան ի րա վա -
հա րա բե րու թյուն ներ, ո րոնք կար գա վոր վում են
Օ րեն քի մի ջո ցով, ո րը սահ մա նում է հա տուկ
ըն թա ցա կար գով վար վող «կա տա րո ղա կան վա -
րույթ», ին չը վկա յում է այն մա սին, որ տվյալ
պա րա գա յում առ կա է «կա տա րո ղա կան ի րա -
վուն քի» կար գա վոր ման յու րօ րի նակ ա ռար կան
ներ կա յաց նող՝ հա սա րա կա կան հա րա բե րու -
թյուն նե րի այն շրջա նա կը, ո րը ծա գում, փո -
փոխ վում և դա դա րում է ի կա տա րումն հար -
կա դիր կա տար ման են թա կա Ակ տի հի ման վրա
հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թում: Վեր -
ջի նիս հա տուկ է նաև կար գա վոր ման յու րօ րի -
նակ մե թոդ՝ Օ րեն քով սահ ման ված հար կա դիր
կա տար ման մի ջոց ներ:

Այս պի սով, ընդ հան րաց նե լով վե րո շա րադր -
յա լը, փոր ձենք սահ մա նել, որ «կա տա րո ղա կան
ի րա վուն քի» կար գա վոր ման ա ռար կան են հան -
դի սա նում այն հա սա րա կա կան հա րա բե րու -
թյուն նե րը, ո րոնք ծա գում, փո փոխ վում և դա -
դա րում են ի կա տա րումն ի րա վա զոր որևէ
մարմ նի հար կա դիր կա տար ման անհ րա ժեշ -
տու թյուն ստա ցած Ակ տի առն չու թյամբ: «Կա -
տա րո ղա կան ի րա վուն քի» կար գա վոր ման ա -
ռար կան հան դի սա ցող հա սա րա կա կան հա րա -

բե րու թյուն ներն ի րաց վում են Օ րեն քով սահ -
ման ված կար գով հա րուց ված կա տա րո ղա կան
վա րույ թի շրջա նա կում և ուղղ ված են Ակ տով
ճա նաչ ված (սահ ման ված կամ հրա պա րակ ված)
սուբ յեկ տիվ նյու թա կան ի րա վունք նե րի վե րա -
կանգ մա նը:

Ու սում նա սի րե լով ի րա վա գետ նե րի ար տա -
հայ տած մեկ նա բա նու թյուն նե րը և տա րաբ նույթ
կար ծիք նե րը՝ կա րե լի է նաև փոր ձել ձևա կեր -
պել կա տա րո ղա կան վա րույ թի ընդ հա նուր սահ -
մա նու մը. կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա տա րո -
ղա կան ի րա վուն քի նոր մե րով կար գա վոր վող,
ի րա վա զոր մար մին նե րի կա յաց ված (կամ ըն -
դուն ված), կա մո վին չկա տար ված Ակ տե րի, Օ -
րեն քով սահ ման ված հար կա դիր կա տար ման
մի ջոց նե րի կի րառ ման ըն թա ցա կարգ է, որն ի -
րա կա նաց վում է պե տա կան կա ռա վար չա կան
ձևե րով և ուղղ ված է կա տա րո ղա կան հա րա բե -
րու թյան սուբ յեկտ նե րի խախտ ված կամ վի -
ճարկ վող նյու թա կան ի րա վուն քի կամ օ րեն քով
պահ պան վող շա հի արդ յու նա վետ պաշտ պա -
նու թյա նը»:

Ա ներկ բա է, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թի
կար գա վոր ման շրջա նա կում ընդգրկ ված հա -
րա բե րու թյուն նե րը բազ մաբ նույթ են և դրա նով
իսկ պայ մա նա վոր ված ու նեն բարդ կա ռու ցա -
կարգ, ինչն էլ իր հեր թին ո լոր տի և նրա խնդրի
բա ցա հայտ ման հար ցադ րու մը դարձ նում է ոչ
միան շա նակ և հա ճախ նաև վի ճա հա րույց: Սա -
կայն կա տա րո ղա կան վա րույ թի զար գաց ման
վեկ տո րը, ար դի մի տում նե րը պետք է ուղ ղել
քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան ի րա վուն քի
սկզբունք նե րի հա մադր մամբ, սե փա կան
սկզբունք նե րի վե րար տա հան ման, բա ցա հայտ -
ման և սահ ման ման ուղ ղու թյամբ:

Կար ծում ենք, կա տա րո ղա կան ինս տի տու -
տի զար գա ցու մը միան գա մայն հա վակ նում է
ձևա վո րել ի րա վուն քի ինք նու րույն ճյուղ, օ րեն -
քով սահ ման ված ըն թա ցա կար գով ստեղ ծել և
ըն դու նել նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի հա -
մա կարգ ված շտե մա րան՝ «Կա տա րո ղա կան օ -
րենս գիրք», ին չը կա րող է հան դի սա նալ ի րա -
կա նաց ված ար դա րա դա տու թյան ի րա կան գո -
յու թյան կարևո րա գույն աս պեկտ նե րից մե կը և
կա տա րո ղա կան ի րա վուն քի զար գաց ման ե -
րաշ խի քը:
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Անչափահասների քրեական պատասխա-
նատվու թյան ինստիտուտին բնորոշ են մի շարք
առանձնահատկու թյուններ, որոնք վերջինիս ա-
ռանձնացնում են քրեական պատասխանատ-
վու թյան ընդհանուր չափորոշիչներից և պա-
հանջում առկա խնդիրներին տալ ինքնատիպ
ու արդյունավետ լուծումներ:

Անչափահասների քրեական պատասխա-
նատվու թյան հիմքում ընկած է այն հանգաման-
քը, որ 14-ից 18 տարեկան անձինք հասել են
հոգեֆիզիոլոգիական զարգացվածու թյան որո-
շակի մակարդակի, երբ գիտակցում են սե փա-
կան արարքների հանրային վտանգավորու -
թյունը և բնույթը, ինչպես նաև ընդունակ են
ղեկավարելու դրանք, ուստի` պատասխանա-
տու են կատարած արարքների համար:

ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 24-ի 1-
ին մասի համաձայն՝ քրեական պատասխա-
նատվու թյան ենթակա է այն անձը, ում 16 տա-
րին լրացել է նախքան հանցանք կատարելը:
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` այն ան-
ձինք, որոնց 14 տարին լրացել է մինչև հան-
ցանք կատարելը, ենթակա են քրեական պա-
տասխանատվու թյան այն հանցագործու թյուն-
ների համար, որոնց սպառիչ ցանկը տրված է
24 հոդվածի 2-րդ մասում (սպանու թյուն, դի-
տավորու թյամբ ծանր կամ միջին ծանրու թյան
վնաս պատճառել, մարդուն առևանգել, բռնա-
բարու թյուն, ավազակու թյուն, գողու թյուն, շոր-
թում, խուլիգանու թյուն և այլ հանցագործու -
թյուններ): Օրենսդրի կողմից նշված հանցա-
գործու թյունների համար 14-16 տարեկան ան-
չափահասներին քրեական պատասխանատ-
վու թյան ենթարկելու և նրանց նկատմամբ պա-
տիժ նշանակելու հնարավորու թյան նախատե-
սումը հիմնավորում է այդ տարիքում անչա-
փահասների կողմից օրենսգրքով նշված կոնկ-

րետ արարքների հանրային վտանգավորու -
թյան աստիճանն ու բնույթը գիտակցելու հան-
գամանքը:

Անչափահասների նկատմամբ կիրառվող
պատիժների համակարգը նախատեսված է Հա-
յաստանի Հանրապետու թյան քրեական օ-
րենսգրքի գլուխ 14-ում` «Անչափահասների
քրեական պատասխանատվու թյան և պատժի
առանձնահատկու թյունները»: Ազատազրկման
հետ կապված պատժատեսակներից անչափա-
հասների նկատմամբ ըստ ՀՀ քրեական օ-
րենսգրքի կարող է կիրառվել միայն կալանքն
ու որոշակի ժամկետով ազատազրկումը: Ան-
չափահասների նկատմամբ ազատազրկման և
այլ պատիժների նշանակման հարաբերակցու -
թյունը հետևյալն է. 2010 թվականին՝ 161 և 15,
2011 թվականին՝ 95 և 15, 2012 թվականին՝ 76
և 11, 2013 թվականին՝ 69 և 141: Ըստ էու թյան,
պատժի համակարգում ընդգրկված պատժա -
տեսակ նե րից գործում է միայն ազատազրկում
պատժատեսակը, որովհետև մյուս պատժատե-
սակներն օրենս դրական ոչ հստակ կարգավոր-
ման պատճառով արդյունավետ չեն: Իսկ ազա-
տազրկում պատժատեսակն անհամեմատ ա-
վելի խիստ և ոչ նպատակահարմար պատժա-
տեսակ է անչափահասների համար. ուղղված
է անչափահասին հասարակու թյունից մեկու-
սացնելուն՝ հաշվի չառնելով վերջինիս տարի-
քով պայմանավորված հոգեֆիզիոլոգիական
առանձնահատկու թյունները: Ազատազրկման
պայմաններում դեռևս չկայունացած անչափա-
հասի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատ-
կու թյունները հնարավոր է այնպիսի փոփոխու -
թյունների ենթարկվեն, որ անչափահասի կող-
մից կրկին հանցագործու թյուն կատարելու հա-
վանականու թյունը մեծանա:

Միջազգային մի շարք փաստաթղթեր սահ-
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մանում են այն հիմնական դրույթներն ու չա-
փորոշիչները, որոնք պետք է հիմք դառնան
բոլոր երկրներում անչափահասների նկատ-
մամբ ազատազրկման հետ կապված պատժա-
տեսակների նշանակման, արդարադատու թյան
արդյունավետ իրականացման համար` հաշվի
առնելով նրանց մտավոր և ֆիզիոլոգիական
զարգացվածու թյան աստիճանն ու առանձնա-
հատկու թյունները: ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբ-
լեայի 1985 թվականի նոյեմբերի 29-ի թիվ 40/33
բանաձևով հաստատված « Պեկինյան կանոն-
ների» 17 կանոնի 2-րդ ենթակետի համաձայն`
անչափահասի անձնական ազատու թյան սահ-
մանափակման մասին որոշումը պետք է ըն-
դունվի միայն հարցի մանրազնին քննարկու-
մից հետո, և սահմանափակումը հնարավորու -
թյան սահմաններում պետք է հասցնել նվազա-
գույնի, իսկ 3-րդ ենթակետի համաձայն` անչա-
փահաս իրավախախտին պետք չէ ազատազր-
կել, եթե միայն նա մեղավոր չի ճանաչվում այլ
անձի դեմ բռնու թյամբ լուրջ արարք գործելու
կամ բազմաթիվ լուրջ իրավախախտումներ կա-
տարելու մեջ, ինչպես նաև ներգործու թյան ու-
րիշ համապատասխան միջոցների բացակա-
յու թյան դեպքում: 

Կալանք: Պատիժների համակարգում այս
պատժատեսակի ընդգրկման գաղափարը
քրեական իրավունքի տեսու թյան մեջ քննարկ-
վել է դեռ շատ վաղուց: Մեր օրենսդիրը ընդու-
նելի է համարել այն և ամրագրել ՀՀ քրեական
օրենսգրքի հոդված 57-ում, որի համաձայն՝
«Կալանքը ուղղիչ հիմնարկում անազատու թյան
մեջ պահելու ձևով հասարակու թյունից խիստ
մեկուսացման պայմաններում դատապարտյա-
լին պահելն է: Կալանքը կարող է նշանակվել ոչ
մեծ և միջին ծանրու թյան հանցանքների հա-
մար սույն օրենսգրքի Հատուկ մասով նախա-
տեսված դեպքերում` տասնհինգ օրից մինչև ե-
րեք ամիս ժամկետով և միայն այն դեպքում,
երբ կալանավորումը որպես խափանման մի-
ջոց չի կիրառվել»: Դրա էու թյունը կայանում է
նրանում, որ դատապարտյալը պահվում է հա-
սարակու թյունից խիստ մեկուսացման պայման-
ներում: Համաձայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի
հոդված 88-ի՝ այն կարող է նշանակվել դա-
տավճիռը կայացնելու պահին 16 տարին լրա-

ցած անչափահասի նկատմամբ` 15 օրից մինչև
2 ամիս ժամկետով: 

Ընդհանուր առմամբ այս պատժատեսակը
հանցագործի նկատմամբ բարոյապես ներգոր-
ծելու միջոց է, հատկապես եթե նա առաջին
անգամ է հայտնվել մեղադրյալի աթոռին2: Այս
կարծիքի հետ մասնակի ենք համաձայն. այն
արդյունավետ միջոց է, եթե գործ ունենք չա-
փահաս հանցագործի հետ: Կալանք պատժա-
տեսակն առանձնանում է իր բացառիկ խստու -
թյամբ. ինչպես գիտենք, կալանքի և փակ ուղ-
ղիչ հիմնարկներում պատիժ կրող դատապարտ-
յալի համար նախատեսվում են պատժի կրման
նույնանման պայմաններ, բայց կալանքի դեպ-
քում սահմանափակումներն ավելի շատ են, օ-
րինակ` դատապարտյալների հետ մասնագի-
տական կրթու թյուն չի իրականացվում, տե-
սակցու թյուններ չի թույլատրվում, բացառու -
թյամբ ծնողների հետ և այլն: Նույնիսկ եթե
նկատի ունենանք, որ կալանքի դատապարտ-
ված անչափահասներին, ի տարբերու թյուն չա-
փահասների, թույլատրվում է ամսվա մեջ մեկ
անգամ չորս ժամ տևողու թյամբ տեսակցու -
թյուն ունենալ ծնողների հետ, ինչպես նաև
օգտվել օրեկան երկու ժամ տևողու թյամբ զբո-
սանքի իրավունքից, այնուամենայնիվ, կարծում
ենք, որ այս պատժատեսակի պայմաններն ան-
չափահասների համար շատ խիստ են, չեն հա-
մապատասխանում միջազգային չափանիշնե-
րին և զուտ պատժիչ բնույթ ունեն: Գտնում
ենք, որ անչափահասների հետ ոչ միայն պետք
է մասնագիտական կրթու թյուն իրականացվի,
այլև ապահովվի հոգեբանների ու մանկավարժ-
ների հետ նրանց շփումները: Հաշվի առնելով
մեկուսացման խստու թյունը և առաջնորդվելով
մարդասիրու թյան սկզբունքով` անհրաժեշտ ենք
համարում ընդգծել, որ այս պատժատեսակն
ամբողջու թյամբ պետք է դուրս մղվի անչափա-
հասների նկատմամբ նշանակվող պատիժնե-
րի համակարգից, քանի որ էականորեն կարող
է ազդել դեռևս չձևավորված հոգեբանու թյուն
ունեցող անչափահասի վրա՝ առաջացնելով հա-
կա կրանք հասարակու թյան նկատմամբ, որը
հանցածին նշանակու թյուն կա րող է ունենալ:
Այս տարիքում չկան վարքի ճիշտ և սխալ հաս-
կացու թյուններ. կա վարք, որն «ինձ դուր է
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գալիս», և վարք, որն «ինձ դուր չի գալիս»:
Ճիշտ է այն վարքը, որը «ես հավանում եմ և
ինձ դուր է գալիս», և սխալ է այն վարքը, որն
«ինձ դուր չի գալիս և ես չեմ հավանում»: Եվ
հուզականու թյան այս ֆոնի ազդեցու թյամբ է,
որ անձը գնում է տարաբնույթ վարքի3: Ուստի
պատիժ նշանակելիս պետք է հաշվի առնել
հենց այս հանգամանքը, որը, գտնում ենք, ամ-
բողջովին անտեսվում և արհամարհվում է կա-
լանքի կիրառմամբ:

Այսպիսի «շոկային» միջոց անչափահասի
նկատմամբ կիրառելը, մեր կարծիքով, արդա-
րացված չէ: Առաջին անգամ ոչ մեծ կամ միջին
ծանրու թյան հանցանք կատարած անչափա-
հասը ոչ մի դեպքում նման վերաբերմունքի
չպետք է արժանանա: Եթե մի պահ պատկե-
րացնենք, որ այս պատժատեսակը շարունա-
կում է մնալ անչափահասների նկատմամբ նշա-
նակվող պատիժների համակարգի բաղկացու-
ցիչ մասը, ապա պետք է նախատեսել այս
պատժատեսակի կիրառման այլ պայմաններ:
Նախ, կարծում ենք, որ դրա ժամկետները
պետք է կրճատել: Եվրոպական երկրների մեծ
մասում անչափահասի նկատմամբ կիրառվող
կալանքի ժամկետը մեկ ամսից ավելին չէ: Բա-
ցի այդ, կալանքը կրելու ընթացքում անչափա-
հասը չի զրկվում ուսման կամ աշխատանքի
հնարավորու թյունից: Դեռ ավելին, որոշ երկր-
ներում կալանքը կիրառվում է որպես «կալանք
միայն ժամանցի ընթացքում»:

Այսպես, Գերմանիայի Դաշնային Հանրա-
պետու թյան օրենսդրու թյամբ անչափահասի
նկատմամբ կիրառվող կալանքը կարող է լինել
կարճաժամկետ` շաբաթվա մեջ 2-ից 4 օր, կամ
երկարաժամկետ` 1-ից 4 շաբաթ տևողու թյամբ:
Կալանքը լայնորեն կիրառվում է նաև Իսպա-
նիայում, Իտալիայում, Անգլիայում: Իսպանիա-
յում կալանքը կիրառվում է միայն հանգստի օ-
րերին, կալանքի նվազագույն ժամկետը մեկ
հանգստյան օրն է, առավելագույնը` քսանչորս
հանգստյան օրը:

Բացի կալանքի ժամկետը կրճատելուց կար-
ևոր է նաև, որ այդ ընթացքում անչափահասի
հետ որոշակի աշխատանք իրականացվի` կրթա-

կան ծրագրեր, հանրօգուտ աշխատանքների
ներգրավում, դաստիարակչական, հոգեբանա-
կան ներգործու թյուն:

Գտնում ենք, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի
հոդված 86-ում որպես պատժատեսակ պետք է
նախատեսվի ազատու թյան սահմանափակու-
մը՝ կախված հանցագործու թյան բնույթից, ո-
րոշակի վայրերի և հաստատու թյունների, ինչ-
պես նաև որոշակի անձանց հետ շփվելու իրա-
վունքից զրկելով, որի իմաստը դատապարտ-
յալին առանց հասարակու թյունից մեկուսաց-
նելու որոշակի ժամկետում նրա նկատմամբ
հսկողու թյուն իրականացումն է: Այս պատժա-
տեսակի նախատեսումը հնարավորու թյուն կտա
ավելի քիչ դեպքերում ազատազրկման ձևով
պատժատեսակը կիրառել: Սա հատկապես ար-
դարացի քայլ է այն անչափահասների նկատ-
մամբ, ովքեր ենթակա են բացասական ազդե-
ցու թյունների. երևույթ, որն անխուսափելի է
հասարակու թյունից մեկուսացնելու հետ կապ-
ված ցանկացած պատժի կիրառման պայման-
ներում: Համաձայն « Պեկինյան կանոնների» 19
կետի` «անչափահասին որևէ ուղղիչ հիմնար-
կում ներփակելը միշտ պետք է ծայրահեղ մի-
ջոց լինի՝ նվազագույն ժամկետով կիրառված»:
Ուստի` կարծում ենք, որ համապատասխան
պատժատեսակի նախատեսումը լավագույն լու-
ծումն է կալանք պատժատեսակի փոխարին-
ման գործում, եթե առաջնորդվում ենք միջազ-
գային իրավունքի հանրաճանաչ սկզբունքնե-
րով:

ՀՀ վճռաբեկ դատարանն իր 2010 թվա-
կանի նոյեմբերի 5-ի թիվ ԵԱՔԴ/0164/01/09 ո-
րոշման մեջ նշել է, որ հանցանք կատարած
անձի նկատմամբ նշանակված պատիժը հա-
մարվում է արդարացի, եթե դատարանը ճիշտ
է գնահատում գործի բոլոր հանգամանքները,
հանցագործու թյան՝ հանրու թյան համար վտան-
գավորու թյան աստիճանն ու բնույթը, հանցա-
վորի անձը բնութագրող տվյալները, ինչպես
նաև պատիժն ու պատասխանատվու թյունը
մեղմացնող ու ծանրացնող հանգամանքները4:
Դեռ ավելին, ՀՀ վճռաբեկ դատարանն իր մի
շարք որոշումներում, անդրադառնալով պա-
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3 Տե՛ս «Անչափահասների հանցավորության հոգեբանություն. հոգեբան Արշակ Գասպարյան» հոդվածը, http://www.psy-
mag.am/article/dossier/anchapahasneri-hancavorutyan-hwgebanutyun-hwgeban-arshak-gaspary.html:

4 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԱՔԴ/0164/01/09 քրեական գործով 2010թ. նոյեմբերի 5-ին կայացրած
որոշումը:
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տիժ նշանակելու ընդհանուր սկզբունքներից
մարդասիրական պատժի նշանակմանը, փաս-
տել է, որ այն ունի երկու կողմ.

1. մարդասիրու թյուն հասարակու թյան
նկատմամբ, որի էու թյունը տուժողի, հասարա-
կու թյան և պետու թյան շահերի պաշտպանու -
թյունն է, և

2. մարդասիրու թյուն հանցանք կատա-
րած անձի նկատմամբ, այսինքն՝ մարդկային
վերաբերմունք նրա անձի նկատմամբ, հար-
գանք պատվի և արժանապատվու թյան նկատ-
մամբ, ֆիզիկական և բարոյական տանջանք-
ների բացառում5:

Համակարգային վերլուծու թյան ենթարկե-
լով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի վերոնշյալ նա-
խադեպային որոշումները՝ կարող ենք եզրա-
հանգել, որ անչափահասների նկատմամբ նշա-
նակվող պատիժները պետք է լինեն անհամե-
մատ ավելի մեղմ՝ պայմանավորված նրանց
անձի առանձնահատկու թյուններով, որպեսզի
պատիժ նշանակելիս կենսագործվի մարդասի-
րու թյան սկզբունքը:

Ազատազրկում: Անչափահասների նկատ-
մամբ նշանակվող ամենախիստ պատժատե-
սակը որոշակի ժամկետով ազատազրկումն է`
չնայած առկա որոշակի առավելու թյուններին:
Այս պատժատեսակի կիրառման դեպքում ան-
չափահասները կտրված են լինում սովորական
տնային պայմաններից, դպրոցից կամ շրջա-
պատից, ինչն անկասկած բացասական ազդե-
ցու թյուն է թողնում նրանց բարոյահոգեբանա-
կան ձևավորման վրա: Անչափահասի ազա-
տազրկումը պատժի ծայրահեղ միջոց է, որը
կարող է կիրառվել միայն այն դեպքում, երբ
դատարանի կարծիքով ոչ մի այլ միջոց չի կա-
րող դրական արդյունք տալ6: 

Մինչև 2004 թվականի օրենսդրական փո-
փոխու թյունը, ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդ-
ված 89-ի 1-ին մասի համաձայն` անչափահա-
սի նկատմամբ ազատազրկում կարող էր նշա-
նակվել միայն միջին ծանրու թյան, ծանր կամ
առանձնապես ծանր հանցագործու թյունների
համար: Փաստորեն ոչ մեծ ծանրու թյան հան-
ցանք կատարելու դեպքում անչափահասը են-
թակա չէր ազատազրկման: Սա կարևոր դրույթ

էր, որը հետագայում վերացվեց, ինչի հետ այն-
քան էլ համամիտ չենք: Անչափահասների պա-
րագայում պետք է առավելագույնս խուսափել
ազատազրկման ձևով պատիժ նշանակելուց:
Այսօր արդեն ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդ-
ված 89-ի 2-րդ մասի համաձայն՝ ազատազր-
կումն անչափահասների նկատմամբ նշանակ-
վում է` 

1. ոչ մեծ ծանրու թյան հանցագործու թյան
համար` առավելագույնը 1 տարի ժամկետով,
իսկ միջին ծանրու թյան համար` առավելագույ-
նը 3 տարի ժամկետով,

2. մինչև 16 տարին լրանալը կատարած
ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանքի հա-
մար` առավելագույնը 7 տարի ժամկետով,

3. 16 մինչև 18 տարին լրանալը կատարած
ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանքի հա-
մար` առավելագույնը 10 տարի ժամկետով:

Մեր կարծիքով անչափահասների համար
ազատազրկման ձևով նախատեսված այս պատ-
ժատեսակի չափերը պետք է փոփոխու թյան
ենթարկվեն. նախ` անհրաժեշտ է բացառել ոչ
մեծ ծանրու թյան հանցագործու թյան համար ա-
զատազրկման ձևով պատժի նշանակումը: Ինչ
վերաբերում է միջին ծանրու թյան հանցագոր-
ծու թյուններին, ապա ազատազրկման ձևով
պատիժ պետք է նախատեսվի միայն բացա-
ռիկ դեպքերում, եթե այլ պատժատեսակներով
հնարավոր չէ ուղղել անչափահասին և դա ամ-
րագրված լինի ոչ միայն օրենսգրքով, այլ նաև
կյանքի կոչվի իրավակիրառ պրակտիկայում:
Մասնավորապես, առաջին անգամ ոչ մեծ կամ
միջին ծանրու թյան հանցանք կատարած ան-
չափահասի նկատմամբ, անկախ տարիքից, ո-
րոշակի ժամկետով ազատազրկում չպետք է
նշանակվի: Ծանր կամ առանձնապես ծանր
հանցանքների համար գտնում ենք, որ ճիշտ է
ազատազրկման ձևով պատիժ նախատեսելը,
սակայն պետք է տարբերել այդ հանցագործու -
թյուններն իրարից և դրանց համար առավելա-
գույն պատիժը նույն չափով չսահմանել` հաշվի
առնելով միայն հանցագործի տարիքը: Անհ-
րաժեշտ է սահմանափակել հանցանք կատա-
րած անչափահասների նկատմամբ ազատազրկ-
ման ձևով պատիժ նշանակելու հնարավորու - Օ
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5 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԿԴ/0042/01/11 քրեական գործով 2011թ. դեկտեմբերի 22-ին կայացրած
որոշումը:

6 Տե՛ս «ՀՀ քրեական իրավունք: Ընդհանուր մաս»: Եր., - Եր.համլս. հրատ., 2009թ., էջ 529:



թյունները: Տվյալ հանգամանքն անհրաժեշտ է
ուղղակի նախատեսել քրեական օրենսգրքում: 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 90-ի 2-
րդ մասի համաձայն՝ մինչև 16 տարին լրանալը
միջին ծանրու թյան, ծանր կամ առանձնապես
ծանր հանցագործու թյուն կատարած անձանց
նկատմամբ ազատազրկումը ըստ հանցագոր-
ծու թյունների համակցու թյան, չի կարող գերա-
զանցել 7 տարին, իսկ 16 մինչև 18 տարին լրա-
ցածներինը` 10 տարին: Դատավճիռների հա-
մակցու թյան դեպքում պատիժը չի կարող գե-
րազանցել 12 տարին:

Իրավակիրառ պրակտիկայում որոշակի
խնդիրներ են առաջանում անչափահասների
նկատմամբ ազատազրկումը որպես պատժա-
տեսակ նշանակելու առավելագույն շեմի որոշ-
ման կապակցու թյամբ: ՀՀ քրեական օրենս-
գիրքը, ի տարբերու թյուն Ռուսաստանի Դաշ-
նու թյան քրեական օրենսգրքի, չի սահմանել
անչափահասների նկատմամբ ազատազրկման
ձևով նշանակվող պատիժների նվազագույն շե-
մը, որի ամրագրման դեպքում այս խնդիրը
շատ հմտորեն կշրջանցվեր: Օրինակ՝ եթե 14
տարին լրացած անձը կատարում է ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքի հոդված 104-ի 2-րդ մասով նա-
խատեսված արարք, որի համար որպես պա-
տիժ սահմանված է ազատազրկում տասներ-
կուսից քսան տարի ժամկետով կամ ցմահ ա-
զատազրկում, սակայն միևնույն ժամանակ ՀՀ
քրեական օրենսգիրքը սահմանում է, որ 14-16
տարեկան հասակում հանցանք կատարած ան-
չափահասների նկատմամբ ազատազրկման
ձևով պատժատեսակը չի կարող գերազանցել
7 տարին, իսկ 16-18 տարեկան անչափահաս-
ների դեպքում՝ 10 տարին (հասկանալի է, որ
անչափահասների նկատմամբ ցմահ ազատազր-
կում չի կարող նշանակվել): Այսինքն` դատա-
րանը, այլ ելք չունենալով, պետք է պատիժ
նշանակի՝ օրենքով նախատեսված առավելա-
գույն ժամկետով, որը միևնույն է նվազ է, քան
ՀՀ քրեական օրենսգրքի հատուկ մասով սահ-
մանված հանցակազմի սանկցիայի նվազա-
գույն շեմը: Հաստատապես կարող ենք փաս-
տել, որ այդ դեպքում նշանակված պատիժն

արդարացի չի լինի և չի համապատասխանի
արարքի հանրային վտանգավորու թյանը և հան-
ցանք կատարող անձին: Ուստի, հաշվի առնե-
լով վերոնշյալը, իրավակիրառ պրակտիկայում
դատարանները կիրառում են ՀՀ քրեական
օրենսգրքի հոդված 64-ը և նշանակում օրեն-
քով նախատեսվածից ավելի մեղմ պատիժ: Սա-
կայն գտնում ենք, որ այս հարցը պետք է վերջ-
նականապես լուծվի օրենսդրի կողմից, որն իր
արտահայտու թյունը պետք է գտնի ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքում, այլ ոչ թե յուրաքանչյուր
կոնկրետ դեպքում դատարանը, արդարացի
պատիժ նշանակելու գաղափարից ելնելով,
շրջանցի օրենքով սահմանված կարգը: Առա-
ջարկում ենք որպես նվազագույն պատժաչափ
սահմանել ՀՀ քրեական օրենսգրքի Հատուկ
մասի հոդվածի սանկցիայով նախատեսված ո-
րոշակի ժամկետով ազատազրկման ստորին
շեմի կեսը:

Արտասահմանյան մի շարք երկրների
քրեական օրենսդրու թյուններում անչափահաս-
ների նկատմամբ ազատազրկում պատժատե-
սակը կիրառելու լուրջ սահմանափակումներ են
նախատեսված: Այսպես, Անգլիայում անչափա-
հասների նկատմամբ ազատազրկումը դասա-
կան իմաստով չի կիրառվում: Անգլիայի «Քրեա-
կան արդարադատու թյան մասին» 1988 թվա-
կանի օրենքի համաձայն` անչափահասների
նկատմամբ կարող է նշանակվել ազատու թյու-
նից զրկելու հետ կապված մեկ պատժատե-
սակ` երիտասարդ հանցագործների համար
նախատեսված հաստատու թյունում տեղավո-
րելը: Գերմանիայի «Երիտասարդների արդա-
րադատու թյան մասին» օրենքի 18-րդ պարա -
գրաֆի առաջին մասի համաձայն` անչափա-
հասների նկատմամբ նշանակվող ազատազրկ-
ման նվազագույն ժամկետը 6 ամիսն է, իսկ ա-
ռավելագույն ժամկետը` 5 տարին: Միայն այն
հանցագործու թյունների դեպքում, որոնց հա-
մար քրեական օրենսգրքով նախատեսված է
10 տարուց ավելի ժամկետով ազատազրկում,
անչափահասը կարող է դատապարտվել առա-
վելագույնը 10 տարի ժամկետով ազատազրկ-
ման:
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ

Արամ Վարդևանյան
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական,
Հայ-Ռուսական համալսարանի քրեական իրավունքի և քրեական
դատավարության իրավունքի ամբիոնի դասախոս,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Սամվել Յուզբաշյան
Երևանի կայազորի զինվորական դատախազության
դատախազ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Որոշ խնդիրներ քրեական գործով վարույթը կասեցնելու մասին որոշման բողոքարկման
մեխանիզմների վերաբերյալ

Գիտական հոդվածի շրջանակներում քննարկվում են քրեական գործով վարույթի կասեցման
քրեադատավարական ինստիտուտի հիմնահարցերը: Հեղինակների կողմից առաջ քաշված հիմ-
նախնդիրը կայանում է նրանում, որ գործող օրենսդրական կարգավորումները ամբողջությամբ չեն
երաշխավորում տուժողի իրավունքը` բողոքարկելու քրեական գործով վարույթի կասեցման մասին
որոշումը: Իրականացվում է նաև ՀՀ և ՌԴ քրեական օրենսդրության համեմատա-իրավական ու-
սումնասիրություն: Հեղինակները օրենսդրական առաջարկ են կատարում ՀՀ և ՌԴ քրեադատավա-
րական օրենսդրությունների կատարելագործման վերաբերյալ:

Բանալի բառեր. քրեական գործով վարույթը կասեցնելու մասին որոշում, տուժող, քննիչ, որո-
շումը բողոքարկելու իրավունք:
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Некоторые проблемы относительно действующих механизмов обжалования решения
о приостановлении производства по уголовному делу

В рамках данной научной статьи рассматриваются проблемные вопросы уголовнo-процессуального
института приостановление производства по уголовному делу. Проблема выдвинутая авторами за-
ключается в том, что, действующие законодательные регулирования не полностью гарантируют
право потерпевшего на обжалование решения о приостановлении производства по уголовному делу.
Проводится также сравнительно-правовое исследование уголовных законодательств РФ и РА. Авторы
предлагают законодательные предложения усовершенствования уголовно-процессуальных законода-
тельств РА и РФ.

Ключевые слова: решения о приостановление производства по уголовному делу, потерпевший,
следователь, право на обжалование решения.
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Some issues about the mechanisms for the appeal of the decision
on suspending the criminal case 

The article discusses issues regarding the criminal procedural institute of the suspension of the
criminal case. The issue that the Authors raise is that the current regulations of the Criminal Procedural
Code do not guarantee the right of the injured person to appeal the decision on suspension of the criminal
case. Comparative legal analysis between the legislation of Republic of Armenia and that of Russian
Federation is presented in the article. Based on the carried out research, the authors make necessary rec-
ommendations aiming at the development of the legislation of RA and RF. 

Keywords: decision on suspension of the criminal case, injured person, investigator, the right to ap-
peal the decision.
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* * *
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Երեմիա Ասատրյան
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ին կից
Քրեաբանության կիրառական հիմնախնդիրների գիտահետազոտական կենտրոնի պետ
Արամ Սիրեկանյան
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ին կից
Քրեաբանության կիրառական հիմնախնդիրների գիտահետազոտական կենտրոնի քրեաբան

Սեռական բնույթի հանցագործությունների վիկտիմիզացիայի և վիկտիմայնության
առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում

Հանցավորու թյան և դրա առանձին տեսակների պատճառական համալիրի, հանցավորու թյանը
նպաստող գործոնների ուսումնասիրու թյունը, ինչպես նաև հանցագործու թյունների դեմ պայքարի
պրակտիկան ցույց են տվել, որ հանցավոր վարքագծի պատճառական մեխանիզմում էական դեր է
կատարում տուժողը: Հանցագործու թյունից տուժողի անձնային առանձնահատկու թյունները, հան-
ցագործու թյունից առաջ և դրա ընթացքում նրա դրսևորած վարքագիծը շատ դեպքերում նպաստում
են հանցանքի կատարմանը, հանցավորի մեջ ձևավորում են հանցանք կատարելու դիտավորու թյուն
կամ հեշտացնում են հանցանքի կատարումը: Որոշ դեպքերում տուժողի վարքագիծը պրովոկացիոն
բնույթ է կրում, երբ նա իր հակաիրավական կամ հակաբարոյական վարքագծով հրահրում է իր
նկատմամբ հանցանքի կատարումը: Հոդվածում խոսվում է սեռական բնույթի հանցագործու թյուննե-
րի կրիմինալոգիական և վիկտիմոլոգիական գործոնների, այդպիսի հանցագործու թյուններից տու-
ժողների անձնային, հոգեբանական որոշ առանձնահատկու թյունների, հանցագործու թյան կատար-
ման մեխանիզմում տուժողի դերի և վարքագծի առանձնահատկու թյունների մասին:

Բանալի բառեր. հանցավորու թյուն, կրիմինոլոգիա, վիկտիմոլոգիա, վիկտիմիզացիա, սեռա-
կան բնույթի հանցագործու թյուններ, տուժող, բռնու թյուն:
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Еремия Асатрян
Начальник Научно-исследовательского центра прикладных проблем
криминологии при ГНКО “Национальное бюро экспертиз” НАН РА
Арам Сиреканян
Криминалист Научно-исследовательского центра прикладных проблем
криминологии при ГНКО “Национальное бюро экспертиз” НАН РА

Особенности виктимизации и виктимности преступлений сексуального
характера в Республике Армения

Изучение причинного комплекса преступностьи и отдельных ее видов и факторов влияющих на
преступность, а также практика борьбы с преступностью, показали, что потерпевший имеет важную
роль в причинно-следственном механизме преступного поведения . Личностные особенности жертвы,
ее поведение до и во время преступления во многих случаях способствует совершении преступления,
в преступнике формулируют намерeнuе совершить преступление или облегчают совершение пре-
ступления. В некоторых случаях поведения жертвы очень провоцирует, когда он своим аморальным
или противоправным повидением вызивает совершения преступления против него. В статье
говориться о криминологических и виктимологических факторах преступлений сексуального
характера, об особенностях личностных и психологических качеств потерпевших в таких пре-
ступлениях, об особенностях роли и поведения потерпевшего в механизме преступления.

Ключевые слова: преступность, криминология, виктимология, виктимизация, преступление
сексуального характера, потерпевший, насилие.

Yeremia Asatryan
Head of the Scientific Research Center of Applied problems in 
Criminology adjacent to ‘‘National Bureau of Expertises’’ SNPO NAS, RA
Aram Sirekanyan
Criminologist at the Scientific Research Center of Applied problems in Criminology
adjacent to ‘‘National Bureau of Expertises’’ SNPO NAS, RA 

The specifics of the victimization and victim-proneness in the crimes of sexual nature in RA

The study of crime, its causal complex of its separate types, and the factors fostering crime, as well as
the practice of struggling against crime have shown that the victim has an essential role in the criminal
behavior of causal mechanism. Victim’s personal peculiarities, before the crime and during it, his/her
behavior in many cases contribute to the commitment of a crime, develop in a criminal an intent to commit
a crime or facilitate commitment of crime. In some cases victim’s behavior is very provocative, when his
illegal or immoral behavior provokes commitment of a crime against him. The article discusses the
criminological and victimological factors of the crimes of sexual nature, some features of personal and
psychological qualities of victims of such crimes, and the features of the role and behavior of victims in the
mechanism of crime.

Keywords: crime, criminology, victimology, victimization, crimes of sexual character, victim, violence.
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Արևհատ Հովհաննիսյան
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Բնական իրավունքի հայեցակարգն ըստ հին Հունաստանի իմաստասերների

Բնական իրավունքի տեսությունն անցել է զարգացման բավականին երկար ճանապարհ՝ սկսած
անտիկ աշխարհից, երբ մեծագույն հին հունական փիլիսոփաները արտահայտում էին կարծիք այն
մասին, որ մարդկանց կողմից ստեղծված գրված օրենքների հետ միասին գոյություն ունեն «մարդկանց
սրտերում աստվածային գիտակցությամբ հաստատված չգրված օրենքներ»։ Այլ խոսքերով, բացի
մարդկանց կողմից ստեղծված և պետության գոյությամբ պայմանավորված օրենքների, կան նաև
մարդկանց կամքից անկախ գոյություն ունեցող իրավունքներ, որոնք կազմում են բնական իրավունքը։

Համաձայն Արիստոտելի՝ «Բնական իրավունքն ամենուր ունի միևնույն իմաստը և կախված չէ
նրա ճանաչված կամ չճանաչված լինելուց»։

Համաձայն բնական իրավունքի հայեցակարգի, արդարությունը, ազատությունը, հավասարու-
թյունը կազմում են իրավունքի միջուկը, պայմանավորում են իրավաստեղծ և իրավակիրառ ընթացա-
կարգերը։ Մարդու իրավունքների աղբյուրը ոչ թե պետական օրենքներն են, այլ մարդկային բնույթն է։

Բանալի բառեր. բնական իրավունք, չգրված օրենքներ, համընդհանուր հավասարություն, ար-
դարություն, ազատություն, անկախություն

Ареват Оганисяан
Кандидат юридических наук

Концепция естественного права согласно древнегреческих мыслителей

Теория естественного права прошла довольно длительный путь развития - начиная с античного
мира, когда величайшие древнегреческие философы выражали мнение о том, что наряду с
письменными законами, созданными людьми, существуют “неписаные законы, навечно встроенные
в сердцах людей божественным разумом”. Другими словами, кроме законов, обусловленных суще-
ствованием государства и созданных людьми, есть также права, существующие независимо от воли
людей, которые составляют естественное право.

Согласно Аристотелю։ “Естественное право везде имеет одинаковый смысл и не зависит от его
признания или непризнания”.

Согласно концепции естественного права, справедливость, свобода, равенство, составляют
ядро права, обуславливают правосоздающие и правоприменяющие процессы. Источником прав
человека являются не государственные законы, а человеческая природа.

Ключевые слова: естественное право, неписаные законы, всеобщее равенство, справедливость,
свобода, независимость

Arevhat Hovhannisyan
Ph.D in Laws

Concept of natural law according to ancient Greek thinkers

The theory of natural law has gone through a long period of development starting from the ancient
world, when the ancient Greek philosophers were of the opinion that, along with the written laws created
by humans, there were permanent unwritten laws embodied in human hearts with divine rational. In other
words, except the laws created by humans and related to the existence of state, there are also laws
independent from the will of peoples, which form natural law.

According to Aristotle, the natural law has the same meaning everywhere and does not depend on
whether it is recognized or not.

According to the concept of natural law, justice, liberty and equality constitute the core of the law, and
determine the processes of creating and applying laws. The source of human rights is not the law of the
state but the nature of humankind. 

Keywords: natural law, unwritten laws, universal equality, justice, freedom, independence.
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Մարինե Գյուրջյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
իրավագիտության ամբիոնի հայցորդ

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին ուղղված դիմումների բովանդակությանը և
ձևին ներկայացվող պահանջները

Եվ րո պա կան ի րա վուն քի ա րա գըն թաց զար գաց ման պայ ման նե րում ՄԻԵԴ օ րե ցօր ա ռա վել հա -
սա նե լի է դառ նում այն ան ձանց հա մար, ով քեր ցան կա նում են ի րենց խախտ ված սահ մա նադ րա կան
ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց նել մի ջազ գա յին ատ յան նե րի
մա կար դա կով:

Սա կայն այս կամ այն բո ղո քը քննու թյան ըն դու նե լուց ա ռաջ ՄԻԵԴ-ն  ու սում նա սի րում է դի մու մը`
բո վան դա կու թյա նը և ձ ևին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի պահ պան ման տե սանկ յու նից: Դի մու մի «ըն -
դու նե լիու թյան» հաս կա ցու թյու նը ոչ միայն տե սա կան, այլև գործ նա կան հաս կա ցու թյուն է, ո րից էլ
կախ ված է ՄԻԵԴ-ի ար դա րա դա տա կան գոր ծու նեու թյան բնույթն ու ուղղ վա ծու թյու նը: Այս հաս կա -
ցու թյունն իր մեջ նե րա ռում է նա խա պայ ման նե րի մի խումբ ա ռանց ո րոնց պահ պան ման ոչ մի դի մում
քննու թյան չի կա րող ըն դուն վել:

Բանալի բառեր. մարդ և քաղաքացի, իրավունքներ և ազատություններ, մարդասիրություն,
hամ ընդհանրություն, գերակայություն:

Марине Гюрджян
Соискатель кафедры юриспруденции
Академии государственного правления РА

Критерии к содержание и форма заявления в Европейский суд по правам человека

В условиях быстрого развития Европейского права, ЕСПЧ с каждым днем становится все более
доступным для тех лиц, кто желает осуществить защиту своих нарушенных конституционнытх прав и
свобод на международнем уровне. Но перед тем, как принять ту или иную жалобу, ЕСПЧ изучает
заявление с точки зрения требований, предúявляемых к содержанию и форме заявлений. Понятие
“приемлемости” заявления-это не только теоретическое, но и практическое понятие, от которого
зависит сущность и направление правовой деятельности ЕСПЧ. Данное понятие содержит группу
условий, без соблюдения которых не одно заявление не может быть принято на обсуждение.

Ключевые слова-человек и гражданин, права и свободы, человеколюбие, всеобщность, верхо-
венство.

Marine Gyurjyan
Postgraduate student at the Public Administration
Academy of the Republic of Armenia, Chair of Law

Criteria Applying on the Content and Form of an Applications
to the European Court of Human Rights

With the rapid development of European law, the ECHR day by day is becoming more accessible to
those who wish to implement the protection of their violated constitutional rights and freedoms in
international instances. However, before taking a particular complaint for examining, the ECHR examines
the application in terms of the requirements for the form and content of applications. The concept of “ad-
missible” statement is not only theoretical but also practical concept, on which depends the nature and
direction of the legal activities of the ECHR. This concept comprises a group of conditions, without those
not a single application can be accepted for discussion.

Keywords: man and citizen, rights and freedoms, humanity, universality supremacy.
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Лилит Еремян
Соискатель РАУ

Принцип защиты природной среды в рамках международного
гуманитарного права

В статье проанализированы некоторые аспекты международно-правового регулирования охраны
окружающей природной среды в контексте международного гуманитарного права, а также проведен
анализ некоторых положений национального законодательства РА по имплементации своих междуна-
родно-правовых обязательств в данной сфере.

Ключевые слова: международное гуманитарное право, принцип защиты окружающей природной
среды, имплементация международно-правовых обязательств.

Լիլիթ Երեմյան 
ՀՌՀ հայցորդ

Շրջակա բնական միջավայրի պաշտպանության սկզբունքը միջազգային հումանիտար
իրավունքում

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են մի ջազ գա յին հու մա նի տար ի րա վուն քի հա մա տեքս տում շրջա կա
մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյան մի ջազ գա յին ի րա վա կան կար գա վոր ման ո րոշ հիմ նախն դիր նե րը, ինչ -
պես նաև տվյալ ո լոր տում իր մի ջազ գա յին-ի րա վա կան պար տա վո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց մանն
ուղղ ված ՀՀ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան ո րոշ դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նը:

Բա նա լի բա ռեր. մի ջազ գա յին հու մա նի տար ի րա վունք, շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյան
սկզբունք, մի ջազ գա յին-ի րա վա կան պար տա վո րու թյուն նե րի իմպլեմենտացիա:

Lilit Yeremyan
PhD student at RAU

The Principle of Protection of Natural Environment in the Framework
of International Humanitarian Law

Current article dwells on certain aspects of international legal regulation of protection of natural en-
vironment in the framework of International Humanitarian Law, as well as the analysis of relevant
provisions of Armenian national legislation aimed at proper implementation of international obligations in
the mentioned field.

Keywords: International Humanitarian Law, principle of protection of natural environment,
implementation of international-legal obligations.
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Արմեն Հարությունյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության
ամբիոնի հայցորդ, ՀՀ ԱՆ ՊԱՀԿ ծառայության, 
Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն բաժնի պետ

Կատարողական վարույթում իրավահարաբերությունների
բնույթը և դրանց զարգացման արդի միտումները

Դատական, իսկ վերջին շրջանում նաև որոշ վարչական ակտերի հարկադիր կատարման գոր-
ծառույթը վստահված է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության
կազմում գործող դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությանը: Այդ գոր-
ծառույթն իրականացվում է վարչական վարույթի հատուկ տեսակի՝ կատարողական վարույթի շրջա-
նակում: Կատարողական վարույթը, ըստ որոշ իրավագետների, ներկայումս իրենից ներկայացնում է
իրավունքի համալիր համակարգի ինքնուրույն ճյուղերից մեկի՝ կատարողական իրավունքի կարգա-
վորման առարկան:

Քանի որ կատարողական վարույթի զարգացման հեռանկարների կանխատեսումն ունի գիտա-
գործնական զգալի նշանակություն, սույն հոդվածում անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի Հան-
րապետության իրավունքի համալիր համակարգում կատարողական վարույթում ծագող իրավահա-
րաբերությունների բովանդակությանը, տեղին ու դերին առնչվող հարցադրումներին՝ օգտագործելով
քաղաքացիական և վարչական հարաբերությունների համեմատական և համադրման մեթոդը:

Բանալի բառեր. Կատարողական իրավունք, կատարողական վարույթ, վարչական վարույթ,
վարչական և դատական ակտեր:

Армен Арутюнян
Соискатель Кафедры юриспруденции
Академии государственного управления РА
Начальник отдела Ачапняк и Давидашен города Еревана
Службы принудительного исполнения судебных актов
Министерства юстиции РА

Характер Правовых Отношении в Исполнительном Производстве и
Современные тенденции их Развития

Судебные, а в последнее время также некоторые административные функции принудительного
исполнения возложены на органов Службы принудительного исполнения судебных актов при Мини-
стерстве юстиции Республики Армения. Эта функция реализована в рамках особого вида админи-
стративного производства - исполнительного производства. Исполнительное производство, по
мнению некоторых юристов, в настоящее время представляет собой предмет регулирования испол-
нительного права - одной из самостоятельных отраслей сложной системы права.

Поскольку прогнозирование перспективы развития исполнительного производства имеет большое
научно-практическое значение, эта статья ссылается на запросы, связанные с содержанием, местом
и ролью правоотношений, возникающих в рамках исполнительного производства сложной системы
права Республики Армения, с использованием метода сравнения и сопоставления гражданских и ад-
министративных отношений.

Ключевые слова: исполнительное право, исполнительное производство, административное
производство, административные и судебные акты.
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The nature of legal relations in the enforcement proceedindgs and current trends
of their development

The function of compulsory enforcement of judicial acts, also some administrative acts, has recently
been conferred on the Service Compulsory Enforcement of the Judicial Acts under the Ministry of Justice
of the Republic of Armenia. This function is performed within the framework of a specific type of
administrative proceedings – enforcement proceedings. According to some law specialists, enforcement
proceedings are currently the subject matter of the enforcement law – an individual field of the complex
system of law.

As the prediction of the developments in prospects of enforcement proceedings has scientific and
practical significance, this article touches upon the issues on the content, place and role of legal relations
emerging in the enforcement proceedings within the complex system of law in the Republic of Armenia, by
using the method of comparison and synthesis of civil and administrative relations.

Keywords: enforcement law, enforcement proceedings, administrative proceedings, administrative
and judicial acts.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

Տիգրան Ղազարյան
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի
մագիստրատուրա 1-ին կուրսի ուսանող

Անչափահասների նկատմամբ նշանակվող ազատազրկման հետ
կապված պատժատեսակները

Անչափահասների նկատմամբ կիրառվող պատիժների համակարգում ազատազրկման հետ
կապված պատժատեսակներից նախատեսվել են միայն կալանքը և որոշակի ժամկետով ազատազր-
կումը: Այս պատժատեսակները անհամեմատ ավելի խիստ և ոչ նպատակահարմար են անչափա-
հասների նկատմամբ կիրառելու համար, ուղղված են անչափահասին հասարակությունից մեկուսաց-
նելուն՝ հաշվի չառնելով վերջինիս տարիքով պայմանավորված հոգեֆիզիոլոգիական առանձնա-
հատկությունները: Ազատազրկման պայմաններում դեռևս չկայունացած անչափահասի սոցիալ-հո-
գեբանական առանձնահատկությունները հնարավոր է այնպիսի փոփոխությունների ենթարկվեն, որ
անչափահասի կողմից կրկին հանցագործություն կատարելու հավանականությունը մեծանա:

Միջազգային մի շարք փաստաթղթեր սահմանում են այն հիմնական դրույթներն ու չափորոշիչ-
ները, որոնք պետք է հիմք դառնան բոլոր երկրներում անչափահասների նկատմամբ ազատազրկ-
ման հետ կապված պատժատեսակների նշանակման, արդարադատության արդյունավետ իրակա-
նացման համար` հաշվի առնելով նրանց մտավոր և ֆիզիոլոգիական զարգացվածության աստի-
ճանն ու առանձնահատկությունները:

Բանալի բառեր. անչափահաս, ազատազրկում, կալանք, քրեական պատասխանատվություն,
14-16 տարեկան, մարդասիրության սկզբունք, պատիժ, արդարադատություն, երիտասարդ:
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Тигран Казарян
студент первого курса магистратуры
юридического факультета ЕГУ

Связанные с назначениями видов наказания несовершеннолетних

В системе наказаний, используемых в отношении несовершеннолетних из всех наказаний,
связанных с лишением свободы предусматриваются только арест и лишение свободы на определенный
срок. Эти виды наказания гораздо более жесткие и не подходят для использования в отношении не-
совершеннолетних, направлены на изоляцию несовершеннолетнего от общества без учета психофи-
зиологических особенностей последнего. В условиях лишения свободы социально-психологические
особенности несовершеннолетнего могут подвергатся таким изменениями, которые повышают веро-
ятность совершения претупления со стороны несовершеннолетнего.

Ряд международных документов устанавливают те основные положения и нормы, которые
должны стать основой для всех стран для назначения наказания, эффективного осуществления пра-
восудия в связи с лишением свободы в отношении несовершеннолетних, с учетом степени и
особенностей их умственного и физиологического уровня.

В статье предлагаются конкретные мероприятия, направленные на совершенствования системы
наказаний несовершеннолетних.

Ключевые слова: несовершеннолетний, приговор, лишение свободы, арест, уголовная ответ-
ственность, 14-16 лет, принцип гуманности, наказание, справедливость, молодой.

Tigran Ghazaryan
LL.M 1st year student, YSU

Types of Punishment Related to Imprisonment Given to Minors

In the applied system of punishment towards the juveniles only detention and imprisonment for a
term are envisaged as punishments connected with the deprivation of liberty. These punishments are much
more strict and not expedient to apply towards juveniles, they are directed to isolate the juvenile from the
society not taking into account his/her psycho-physiological peculiarities conditioned with the latter’s age.
Under the conditions of imprisonment the social-physiological peculiarities of immature juvenile may be
changed in a way strengthening the possibility of committing a crime once again by the juvenile.

A number of international documents define the main provisions and criteria which should serve as
bases for the application of punishments connected to imprisonment towards the juveniles and effective
implementation of justice in all countries taking into account the mental and physiological level of
development and peculiarities.

Keywords: juvenile, imprisonment, detention, criminal liability, 14-16 year-old, principle of humanity,
punishment, justice, young.
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Հանդեսում տպագրվող հոդվածները պետք է կրեն գիտագործնական կամ ուսումնա մեթո -
դա կան բնույթ: Հոդվածը պետք է վերաբերվի իրավագիտության ոլորտին, իսկ բացառիկ դեպ -
քե րում՝ մեծ հետաքրքրություն վայելող, գիտագործնական մեծ արժեք ներկայացնող ուսում նա -
սի րու թյուններին:

Հոդվածը ներկայացվում է թղթային՝ տպագիր, և էլեկտրոնային (Microsoft Word) տար բե -
րակ ներով: Թղթային տարբերակը ներկայացնել Հանդեսի խմբագրություն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Վ.Սար գսյան 5 հասցեով, իսկ էլեկտրոնային տարբերակն ուղարկել orinakanutyun@prosecutor.am
հաս ցեով:

Հոդվածը պետք է պարունակի վերնագիր (մինչև 20 բառ) և շարադրվի 8-10 էջերի սահման -
ներում:

Հոդվածին կից պետք է նաև երեք լեզուներով (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն) ներկայացնել՝
ա) Սեղմագիր (Абстракт, Abstract),
բ) Բանալի բառեր (Ключевые слова, Keywords),
գ) հեղինակի մասին հակիրճ տեղեկություն: 

Սեղմագիրը 300-500 բառի սահմաններում պետք է պարունակի հոդվածի համառոտ
շարադրանքը: Բանալի բառերի քանակը յուրաքանչյուր լեզվով չպետք է հինգից պակաս լինի:

Եթե հոդվածի հեղինակը գիտական աստիճան չունի, ապա հոդվածի հետ միասին պետք է
ներկայացնի կարծիք (այսուհետ՝ Կարծիք)՝ տվյալ հոդվածի՝ գիտականորեն հիմնավորված լինե -
լու, գիտական նորույթի, հոդվածում բարձրացված խնդրի ու դրա արդիականության մասին:
Իրավա  գիտության ոլորտին վերաբերվող հոդվածների դեպքում Կարծիք կարող է տալ
իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի կամ դոկտորի գիտական աստիճան ունեցող
անձը, կամ իրավագիտւոյթան ոլորտում մեծ հեղինակություն վայելող իրավաբանը: Գիտության
այլ ոլորտներին վերաբերվող հոդվածների դեպքում Կարծիք կարող է տալ այդ գիտության
թեկնածուի կամ դոկտորի գիտական աստիճան ունեցող անձը, ինչպես նաև այդ գիտության
ոլորտում մեծ հեղինակություն վայելող մասնագետը:

Հոդվածի հայերեն տեքստը շարադրել GHEA Grapalat, ռուսերեն տեքստը՝ Baltica Cyrillic,
իսկ անգլերեն տեքստը՝ Times New Roman տառատեսակներով: Հոդվածի յուրաքանչյուր էջ
պետք է լինի A4/201x297 մմ/ չափի և ունենան լուսանցքներ՝ ձախից՝ 30մմ, աջից՝ 10մմ, վերևից՝
20մմ, ներքևից՝ 25մմ: Հոդ վածի հիմնական տեքստը շարադրել 12 տառաչափով, միջտողային
հեռավորությունը՝ 1.5, իսկ վերնագրերը՝ 14 տառաչափով և մուգ (Bold):

Այն դեպքում, երբ հեղինակն օգտվում է այլ անձանց, գիտնականների աշխատանքներից և
այլ աղբյուրներից, այդ մասին պետք է պատշաճ ձևով նշում կատարվի տեքստում և/կամ հղումը
տրվի ծանոթագրության միջոցով՝ յուրաքանչյուր էջում: Ծանոթագրության մեջ ներառել հետևյալ
տվյալները՝ հեղնակ(ներ)ի ազգանուն(ներ)ը, անուն(ներ)ը, նյութի լրիվ անվանումը, հրատարա -
կու թյան տեղը, հրատարակչությունը, քաղաքը, տարեթիվը, հատորը, էջը: Օտարալեզու աղբյուր -
նե րը չեն թարգմանվում: Ինտերնետային աղբյուրներից օգտվելու դեպքում ծանոթագրության
մեջ պետք է նշվի ինտերնետային հասցեն, և հղում կատարելու վերջին ամսաթիվը: Արգելվում է
այլ հեղինակների կարծիքը, միտքը, աշխատանքը ներկայացնել իբրև սեփական, օգտագործել
ուրիշի գաղափարը, միտքը, վերլուծությունը առանց հղում կատարելու: 

Հանդեսում տպագրվող հոդվածներն ամբողջությամբ արտահայտում են հե ղի նակ ների
դիրքորոշումներն ու վերլուծությունները և հնարավոր է չհամընկնեն ՀՀ դա տա խազության
դիրքորոշման հետ: ՀՀ դատախազությունը պատասխա նատվու թյուն չի կրում հոդվածի հե -
ղի նակի արտահայտած կարծիքի համար:
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