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ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյան նիս տե րի
դահ լի ճում հու լի սի 1-ին տե ղի ու նե ցավ հան դի -
սա վոր նիստ՝ նվիր ված դա տա խա զու թյան աշ -
խա տո ղի օր վան և դա տա խա զու թյան 98-րդ
տա րե դար ձին: Նիս տին ներ կա էր նաև ԼՂՀ
գլխա վոր դա տա խազ Ա. Մո սի յա նը:

Նիս տի սկզբում ներ կա նե րը մեկ րո պե լռու -
թյամբ հար գե ցին ապ րի լի սկզբին Ադր բե ջա նի
սան ձա զեր ծած ագ րե սիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի
հետևան քով զոհ ված նե րի հի շա տա կը:

Ամ փո փե լով նա խորդ տա րին՝ գլխա վոր
դա տա խա զը փաս տեց, որ նա խորդ տար վա
ըն թաց քում դա տա խա զու թյունն ար ձա նագ րել
է լուրջ ա ռա ջըն թաց. «Մենք կա յուն հիմ քեր ենք
դրել ար դա րաց նե լու այն սպա սե լիք նե րը, ո րոնք
ու նի հա սա րա կու թյու նը մեզ նից և ու նենք ինք -
ներս մեզ նից: Դա տա խա զու թյան հետևո ղա -
կան աշ խա տան քի շնոր հիվ բարձ րա ցել է ո րա -
կը՝ և՛ նա խաքն նու թյան, և՛ մե ղադ րան քի պաշտ -
պա նու թյան»:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը՝ շնոր հա վո րե -
լով մաս նա գի տա կան տո նի առ թիվ և շ նոր հա -
կա լու թյուն հայտ նե լով բո լոր դա տա խազ նե րին
և դա տա խա զա կան հա մա կար գի աշ խա տա -
կից նե րին ամ բողջ նե րու ժով աշ խա տե լու հա -
մար, մաղ թեց, որ յու րա քանչ յուր տա րի այս օ -
րը նշե լիս դա տա խա զա կան հա մա կար գի յու -
րա քանչ յուր աշ խա տող իր մեջ հպար տա նա լու
ա ռիթ ու նե նա՝ թե՛ իր կա տա րած աշ խա տան քի,
թե՛ իր գոր ծըն կե րոջ կա տա րած աշ խա տան քի
հա մար: ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զն ընդգ ծեց,
որ յու րա քանչ յուր դա տա խա զի պա տաս խա նա -
տու, ազ նիվ և արդ յու նա վետ աշ խա տան քը մե -
խա նի կո րեն հան գեց նում է ամ բողջ հա մա կար -
գի գոր ծու նեու թյան արդ յու նա վե տու թյա նը:

Մաս նա գի տա կան օր վա առ թիվ ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խա զի և պե տա կան մյուս կա ռույց նե -
րի ղե կա վար նե րի կող մից պարգևնե րի, շնոր հա -
կա լագ րե րի, հու շան վեր նե րի ար ժա նա ցան ՀՀ
դա տա խա զու թյան մի շարք աշ խա տա կից ներ:
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ՀՀ դա տա խա զու թյան աշ խա տակ ցի օր վա
առ թիվ ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զին ու դա տա -
խա զու թյան աշ խա տա կից նե րին շնոր հա վո րել
են Բե լա ռու սի Հան րա պե տու թյան գլխա վոր
դա տա խազ Ա.Վ.  Կոն յու կը, Վ րաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան գլխա վոր դա տա խազ Ի. Շո -
թա ձեն, Ուզ բեկս տա նի Հան րա պե տու թյան
գլխա վոր դա տա խազ Ի.Բ. Աբ դու լաևը, ինչ -
պես նաև ԱՊՀ մաս նա կից պե տու թյուն նե րի
գլխա վոր դա տա խազ նե րի կոոր դի նա ցիոն

խորհր դի գոր ծա դիր քար տու ղար Լ.Վ. Եր մո -
լաևը: Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան գլխա վոր
դա տա խա զու թյան ա կա դե միա յի ռեկ տոր Օ.Ս.
Կա պի նու սը, շնոր հա վո րե լով մաս նա գի տա կան
տո նի առ թիվ, մաղ թել է խա ղաղ եր կինք և բա -
րե կե ցու թյուն:

Մաս նա գի տա կան տո նի առ թիվ շնոր հա -
վո րանք ներ և բա րե մաղ թանք ներ են ստաց վել
այլ հան րա պե տու թյուն նե րից և մար մին նե րից:

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Æ Ðð²Ø²ÜÜºðàì

Ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը պատ շաճ կա տա րե լու
հա մար և ՀՀ դա տա խա զու թյան աշ խա տո ղի օր վա կա պակ ցու թյամբ
ՀՀ դա տա խա զու թյան հա մա կար գի մի խումբ աշ խա տա կից ներ

պարգևատր վել են «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա խա զու թյուն» կրծքանշա -
նով, «Ի րա վա կար գի ամ րապնդ ման հա մար» մե դա լով: ՀՀ դա տա խա զու թյան մի
խումբ ա վագ դա տա խազ նե րի ու դա տա խազ նե րի շնորհ վել է ար տա հերթ դա սա յին
աս տի ճան, մի խումբ աշ խա տա կից նե րի էլ հայ տա րար վել է շնոր հա կա լու թյուն:
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ÐÐ ¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü ä²îìÆð²ÎàôÂÚàôÜÀ ØºÎÜºÈ ¾ 
ìð²êî²Ü

ØàêÎì²ÚàôØ Î²Ú²òºÈ ¾ ÐÐ ºì è¸ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼ÜºðÆ
Ð²Ü¸ÆäàôØÀ

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Է միլ
Բա բա յա նի գլխա վո րած պատ վի րա կու թյու նը
եր կօր յա աշ խա տան քա յին այ ցով մեկ նել է Վրաս -
տան:

Այ ցի ըն թաց քում ՀՀ դա տա խա զու թյան
պատ վի րա կու թյանն ըն դու նել է Վ րաս տա նի
գլխա վոր դա տա խազ Ի րակ լի Շո թա ձեն:

Հան դիպ մա նը քննարկ վել են Հա յաս տա -
նի և Վ րաս տա նի դա տա խա զա կան հա մա կար -
գե րում առ կա ա ռաջ նա հերթ խնդիր նե րը և զար -
գաց ման հե տա գա ծրագ րե րը: Եր կուս տեք
կարևոր վել են է լեկտ րո նա յին հե տաքն նու թյան
ծրագ րա յին ա պա հով ման վե րա բեր յալ հար ցե -
րը: Վ րաս տա նի գոր ծըն կեր նե րը ներ կա յաց րել
են է լեկտ րո նա յին հե տաքն նու թյան ո լոր տում
իրենց փոր ձը:

Կող մե րը քննար կել են նաև Հա յաս տա նի
և Վ րաս տա նի դա տա խա զու թյուն նե րի միջև հա -
մա գոր ծակ ցու թյանն առնչ վող հար ցե րի լայն
շրջա նակ: Միա ժա մա նակ ձեռք է բեր վել պայ -
մա նա վոր վա ծու թյուն` հե տա գա հա մա գոր ծակ -
ցու թյան զար գաց ման նպա տա կով փո խա դարձ
այ ցե րի և փոր ձի փո խա նակ ման կազ մա կերպ -
ման վե րա բեր յալ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի հրա ման նե րով
Վ րաս տա նի Հան րա պե տու թյան գլխա վոր դա -
տա խա զու թյան կազ մա կերպ չա կան-ա ջակ ցու -
թյան բաժ նի պետ Ի րակ լի Շա տա կիշ վի լին և
Վ րաս տա նի Հան րա պե տու թյան գլխա վոր դա -
տա խա զու թյան կենտ րո նա կան վար չա կազ մի
պետ Դա վիդ Շա կա րաշ վի լին պարգևատր վել
են հու շան վե րով (հու շա մե դա լով): 

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Գ. Կոս տան յա նի
գլխա վո րած պատ վի րա կու թյու նը հու լի սի 6-ից
7-ը աշ խա տան քա յին այ ցով Ռու սաս տա նի Դաշ -
նու թյու նում էր: Այ ցի շրջա նակ նե րում Ռու սաս -
տա նի գլխա վոր դա տա խա զու թյու նում տե ղի է
ու նե ցել Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան գլխա վոր
դա տա խազ Յու րի Չայ կա յի և Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան գլխա վոր դա տա խազ Գևորգ

Կոս տան յա նի հան դի պու մը, ո րին մաս նակ ցել
են նաև Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան գլխա վոր
դա տա խա զի տե ղա կալ Ա լեք սանդր Գու ցա նը,
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան գլխա վոր դա տա -
խա զու թյան ստո րա բա ժա նում նե րի ղե կա վար -
ներ: Հա յաս տա նի գլխա վոր դա տա խա զու թյան
կող մից հան դիպ մա նը մաս նակ ցել են ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խա զի տե ղա կալ ներ Ար մեն Հա րու -
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թյուն յա նը և Է միլ Բա բա յա նը, ՀՀ գլխա վոր դա -
տա խա զու թյան ստո րա բա ժա նում նե րի ղե կա -
վար ներ և ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Գևորգ Կոս տան -
յա նը շնոր հա վո րել է ՌԴ իր գոր ծըն կե րո ջը`
գլխա վոր դա տա խա զի պաշ տո նում վե րընտըր -
վե լու ա ռի թով, ընդգ ծե լով, որ եր կու երկր նե րի
դա տա խա զու թյուն նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու -
թյունն այ սու հետ է՛լ ա վե լի կզար գա նա:

ՌԴ գլխա վոր դա տա խա զը շնոր հա կա լու -

թյուն է հայտ նել Գևորգ Կոս տան յա նին և Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ղե կա վա րու թյա -
նը՝ քրեա կան դա տա վա րու թյան ո լոր տում երկ -
կող մա նի հա մա գոր ծակ ցու թյան զար գաց ման
հա մար:

Յու րի Չայ կան, ընդգ ծե լով նման ձևա չա -
փով հան դի պում նե րի կարևո րու թյու նը, նշել է,
որ դրանք նպաս տում են Հա յաս տա նի և Ռու -
սաս տա նի դա տա խա զու թյուն նե րի հա մա գոր -
ծակ ցու թյան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի սահ -
ման մա նը, այդ թվում՝ քրեա կան դա տա վա րու -
թյան ո լոր տում միաս նա կան մո տե ցում նե րի
ձևա վոր ման և մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու -
թյուն նե րի շրջա նա կում գոր ծո ղու թյուն նե րի հա -
մա կարգ ման հար ցե րում: 

Կող մե րը վստա հու թյուն են հայտ նել, որ
հան դի պու մը կնպաս տի մար դու ի րա վունք նե -
րի պաշտ պա նու թյան ո լոր տում եր կու երկր նե -
րի հա մա գոր ծակ ցու թյան զար գաց մա նը:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել է փո -
խա դարձ հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող հար -
ցե րի լայն շրջա նակ:

Ð²Ü¸ÆäàôØ è¸ ¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü ²Î²¸ºØÆ²ÚàôØ

ՀՀ դա տա խա զու թյան պատ վի րա կու թյու -
նը Մոսկ վա կա տա րած աշ խա տան քա յին այ ցի
շրջա նակ նե րում այ ցե լել է ՌԴ դա տա խա զու -
թյան ա կա դե միա:

ՌԴ դա տա խա զու թյան ա կա դե միա յում տե -
ղի ու նե ցած հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ -
վել են ա կա դե միա յի և ՀՀ դա տա խա զու թյան

միջև ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի վե րա բեր յալ
հար ցեր, հստա կեց վել են հա մա գոր ծակ ցու թյան
ուղ ղու թյուն ներն ու ձևա չա փը: Վե րա հաս տատ -
վել է ՀՀ դա տա խազ նե րի` ՌԴ դա տա խա զու -
թյան ա կա դե միա յում վե րա պատ րաստ վե լու պայ -
մա նա վոր վա ծու թյու նը:

Եր կուս տեք ընդգծ վել է ինչ պես փոր ձի փո -



7

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐ 

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

9
4

  2
0

1
6

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ

ð. ²êÈ²ÜÚ²ÜÀ ÜÞ²Ü²ÎìºÈ ¾ ºðºì²Ü ø²Ô²øÆ ¸²î²Ê²¼

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի հրա մա նով ար -
դա րա դա տու թյան երկ րորդ դա սի խորհր դա -
կան Րաֆ ֆի Վո րոն ցո վի Աս լան յա նը նշա նակ -
վել է Երևան քա ղա քի դա տա խազ՝ ա զատ վե -
լով Շի րա կի մար զի դա տա խա զի պաշ տո նից:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Գևորգ Կոս տան -
յա նը Դա տա խա զու թյան Կո լե գիա յի ան դամ նե -
րին է ներ կա յաց րել Երևան քա ղա քի նո րան շա -
նակ դա տա խա զին:

Գլ խա վոր դա տա խա զը բարձր է գնա -
 հատել Րաֆ ֆի Աս լան յա նի պրո ֆե սիո նա լիզմը
և ի րա վա կան հա մա կար գում եր կա րամ յա
աշխա տան քա յին փոր ձը՝ վստա հու թյուն
հայտնե լով, որ դա տա խա զա կան հա մա կար -
գում նրա գոր ծու նեու թյու նն ուղղ ված կլի նի
ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գի ամ րապնդ մա -
նը:

խա նակ ման անհ րա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա -
վոր ված հան դի պում ներ կազ մա կեր պե լու, այն -
պես էլ մաս նա գի տա կան նյու թե րի, ու սում նա -
սի րու թյուն նե րի, զե կույց նե րի փո խա նակ ման
կարևո րու թյու նը:

Կող մե րը վստա հու թյուն են հայտ նել, որ

նմա նա տիպ հան դի պում նե րը և հա մա տեղ աշ -
խա տանք նե րը կամ րապն դեն փո խըմբռ նու մը և
կն պաս տեն ա ռա վել արդ յու նա վետ հա մա գոր -
ծակ ցու թյան զար գաց մա նը:

Քն նարկ վել է փո խա դարձ հե տաքրք րու -
թյուն ներ կա յաց նող հար ցե րի լայն շրջա նակ:
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Ա.
Հա րու թյուն յանն ըն դու նել է Դա տա փոր ձա գի -
տա կան Կա ռույց նե րի Եվ րո պա կան հա մա կար -
գի խորհր դի ղե կա վար Ժան Դե Կին դե րի գլխա -
վո րած պատ վի րա կու թյա նը:

Հան դիպ մա նը քննարկ վել են դա տա կան
փոր ձա գի տու թյան, քրեա գի տու թյան և ք րեա -
բա նու թյան ո լորտ նե րին առնչ վող հար ցեր:
Ընդգծ վել է փոր ձա գի տա կան քննու թյուն նե րի
տվյալ նե րի կարևո րու թյու նը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյան պատ վի -
րա կու թյու նը Դա տա փոր ձա գի տա կան Կա ռույց -
նե րի Եվ րո պա կան հա մա կար գի կա ռա վար ման
մարմ նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ քննար կել է
նաև անդ րազ գա յին հան ցա գոր ծու թյուն նե րին
և դրանց բա ցա հայտ մա նը վե րա բե րող հար -
ցեր:

Պայ մա նա վոր վա ծու թյուն է ձեռք  բեր վել
հե տա գա հա մա գոր ծակ ցու թյան զար գաց ման
վե րա բեր յալ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Ա.
Հա րու թյուն յանն ըն դու նել է Ի րա նի Իս լա մա -
կան Հան րա պե տու թյան վե րահս կո ղու թյան

գլխա վոր կազ մա կեր պու թյան պատ վի րա կու -
թյա նը:

Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը, ընդ -
գծե լով եր կու երկր նե րի միջև առ կա հա մա գոր -
ծակ ցու թյան բարձր մա կար դա կը, կարևո րել են
ի րա վա կան ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցու թյան
անհ րա ժեշ տու թյու նը: Քն նարկ վել են հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի նվա զեց ման ուղ ղու թյամբ տար -
վող աշ խա տանք նե րը: Կող մե րը պատ րաս տա -
կա մու թյուն են հայտ նել շա րու նա կել այս ուղ -
ղու թյամբ հա մա գոր ծակ ցու թյունն ու հա մա պա -
տաս խան քայ լեր ձեռ նար կել ա ռա վել արդ յու -
նա վետ դարձ նե լու ուղ ղու թյամբ:

Քն նարկ վել է փո խա դարձ հե տաքրք րու -
թյուն ներ կա յաց նող հար ցե րի լայն շրջա նակ:
Պայ մա նա վոր վա ծու թյուն է ձեռք բեր վել հե տա -
գա հա մա գոր ծակ ցու թյան ուղ ղու թյամբ ի րա -
կա նաց վե լիք աշ խա տանք նե րի վե րա բեր յալ:
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի պաշ տո նա կա -
տար Ար մեն Հա րու թյուն յանն ըն դու նել է Եվ րո -
պա կան միու թյան պատ վի րա կու թյան ղե կա -
վար, դես պան Պ յոտր Սվի տալս կուն: Հան դիպ -
մա նը մաս նակ ցել են ՀՀ գլխա վոր դա տա խա -
զի տե ղա կալ Ա. Դավթ յա նը, ՀՀ գլխա վոր դա -
տա խա զու թյան մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու -
թյան և ի րա վա կան ա պա հով ման վար չու թյան
պետ Ե. Ա վագ յա նը, ՀՀ-ում Եվ րո պա կան միու -
թյան պատ վի րա կու թյան քա ղա քա կան հար ցե -
րի պա տաս խա նա տու Անդ րեա Խա լու պո վան:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի պաշ տո նա կա -
տար Ա. Հա րու թյուն յա նը կարևո րել է Հա յաս -

տան-Եվ րա միու թյուն բարձր մա կար դա կի հա -
րա բե րու թյուն նե րի շրջա նա կում, մաս նա վո րա -
պես՝ դա տաի րա վա կան ո լոր տում, հա մա տեղ
արդ յու նա վետ ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը:

Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը քննար -
կել են հու լի սի 17-ին Երևա նում զին ված խմբի
կող մից ՀՀ ոս տի կա նու թյան ՊՊԾ գնդի գրավ -
ման և դրան հա ջոր դած ի րա դար ձու թյուն նե րի
հետ կապ ված հար ցեր:

Կող մե րը քննար կել են նաև հե տա գա հա -
մա գոր ծակ ցու թյանն առնչ վող և փո խա դարձ
հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող այլ հար ցեր:
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ԱՇՈՏ ԵՍԱՅԱՆ
ՀՀ գլխավոր դատախազի օգնական, 
ՀՀ դատախազության «Օրինականություն» հանդեսի գլխավոր խմբագիր, 
ՀՀ պետական մանկավարժական  համալսարանի 
«Իրավունքի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնի դոցենտ
____________________________________________________________________________________________________________

êàòÆ²È²Î²Ü äºîàôÂÚ²Ü Î²èàôòØ²Ü Ð²Ú²êî²ÜÚ²Ü Ðà¶êÆ
Ð²ÔÂ²Ð²ðØ²Ü àôÔÆÜºðÀ 

«Իմ ե րա զած ի դեա լի էու թյու նն այն է, որ մարդն ա սի. «Ես ու նեմ բա վա րար ուժ, որպես զի ինքս ինձ
զո րա վիգ լի նեմ, ես ու զում եմ ինքս կրեմ կյան քի ռիս կե րը, ու զում եմ պա տաս խա նա տու լի նել սե փա կան
ճա կա տագ րիս հա մար: Դու, պե տու թյուն, մի՛ հոգ տար իմ գոր ծե րի հա մար, այլ ինձ տրա մադ րի այն քան ա -
զա տու թյուն և ինձ թող իմ աշ խա տան քի արդ յուն քից այն քան, որ ես ինքս իմ սեփա կան հա յե ցո ղու թյամբ
էա պես կա րո ղա նամ ա պա հո վել իմ և իմ ըն տա նի քի ճա կա տա գի րը»: 

Լ. Էր հարդ, ԳՖՀ երկ րորդ կանց լեր

1 Տե՛ս 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի վերափոխված ՀՀ Սահմանադրության հոդված 1-ը:
2 Սոցիալական իրավունքները մարդուն պատկանում են ի ծնե` որպես նրա անօտարելի սեփականություն: Սակայն

«սոցիալական պետություն» հասկացության բովանդակությունն ավելի լայն է, քան քաղաքացիության փաստով
սոցիալական իրավունքների երաշխավորվածությունը: Սոցիալական քաղաքացիությունն իրավաբանական
քաղաքացիության տեսանկյունից արտահայտվում է նրանով, որ մարդը, որևէ պետության քաղաքացիություն
ստանալով, դրա հետ ձեռք է բերում պետության կողմից սոցիալական ոլորտին տրամադրվող բոլոր արտոնություններից
և պաշտպանական մեխանիզմներից օգտվելու իրավունք:

1995 թվա կա նի հու լի սի 5-ի ՀՀ Սահմա-
նադրությամբ1 ամրագրված… սոցիալական, ի-
րավական պետություն կառուցելու նախընտ-
րությունը պայմանավորված էր նրանով, որ
արևմտաեվրոպական գրեթե բոլոր սոցիալա-
կան պետությունների դրական ձեռքբերումներն
ակնառու էին, հետևաբար՝ դրա ըն դօ րի նա կու -
մը Հա յաս տա նի իշ խա նություններին հնա րա -
վո րու թյուն կըն ձե ռեր հասարակության կենսա-
գործունեության տնտեսական, սոցիալական և
մյուս ոլորտներում հաս նե լու սոցիալ-իրավա-
կան արդարության և սոցիալական համերաշ-
խության՝ ապահովելով ՀՀ բոլոր քաղաքացի-
ների համար հա մընդ հա նուր բա րե կե ցու թյան
ու սոցիալական պաշտպանվածության բարձր
մակարդակ: 

Այդ նպատակով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ
սահ ման վեց սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի2 ու
ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նադ րա կան հա մա -
լի րը, ո րը ՀՀ քա ղա քա ցուն հնա րա վո րու թյուն է
տա լիս (սահ ման ված ո րո շա կի պայ ման նե րում)
հա վակ նե լու պե տու թյու նից ստա նա լու նյու թա -
կան բա րիք ներ: 

Ցա վոք, առ այ սօր, սո ցիա լա կան, ի րա վա -

կան պե տու թյան մա սին պատ կե րա ցում նե րը
մեր հա սա րա կու թյու նում, ան գամ քա ղա քա կան,
մաս նա գի տա կան և ու սա նո ղա կան ո րոշ շրջա -
նակ նե րում դեռևս ա ղոտ են: 

Հետևաբար, ՀՀ վերափոխված Սահմա-
նադրության նոր թելադրանքներից ելնելով,
անհրաժեշտ ենք համարում անդրադառնալ սո-
ցիալ-իրավական պետության բնույթին, մոդել-
ներին և շրջափուլերին, որոնց մասին ճիշտ
պատկերացումներ կազմելը կդառնա կողմնո-
րոշիչ ու նոր շարժիչ ուժ հայ հասարակության
նոր սերնդի բարեփոխումների և դեպի սոցիա-
լական պետության մոդելի ճիշտ ուղու ընտրու-
թյան ճանապարհային քարտեզն ուրվագծելու
համար: 

ՀՀ սո ցիա լա կան պե տու թյու նը վերափոխ-
ված ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ են թադ րում է ան -
հա տի և հա սա րա կու թյան, ան հա տի և պե տու -
թյան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ներ դաշ նա կեց -
ման ա ռա վել բարձր աս տի ճան: Դա պետք է
ստա նա ճա նա չում, հա սա րա կու թյան յու րաքան -
չյուր անդամի և կազ մա կեր պու թյան կող մից,
լի նի ըն կա լե լի, դառ նա վար վե լաձևի պար տա -
դիր կա նոն, որ պես զի բա ցա ռի այն, ինչ ան  օ -
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րի նա կան է, ա նար դար և հա սա րա կա կան կյան -
քի մար դա սի րա կան սկզբունք նե րին անհա րիր:

Հետևաբար՝ մեր երկրից պահանջվում է
նախ ճշտել ար դի պատկերացումները սոցիա-
լական պետության մասին, ապա բացահայտել
սոցիալական պետության կառուցման սխալ
զարգացումներն ու կառուցվածքային թերու-
թյունները, պահպանել այն, ինչի շնորհիվ զար-
գանում է մեր երկիրը, և փոխել այն, ինչը խան-
գարում է: Այս ի րա վի ճա կը պայմանավորված է
սոցիալական զարգացման սեփական ուսմունք
չունենալու և սոցիալական զարգացման մոդել
դեռևս ընտրած չլինելու հետ: 

Միայն այս քայլերից հետո կուրվագծվի
սոցիալական, իրավական պետության, քաղա-
քացիական հասարակության կայացման ու ամ-
րապնդման նպատակաուղղված փուլային շարժ -
ընթացը, որով հնարավոր լինի ապահովել մար-
դու երկրորդ սերնդի՝3 սոցիալ-տնտեսական ի-
րավունքների իրացումը և պաշտպանությունը՝
մարդկանց արժանապատիվ կյանքի ու աշխա-
տանքի՝ առնվազն իրական կենսանվազագույն
պահանջմունքների բավարարումը: 

Պե տու թյան կող մից յու րա քանչ յուր մար -
դու սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի ճա -
նաչ ման և պաշտ պա նու թյան անհ րա ժեշ տու -
թյան գա ղա փա րը ծա գել է աշ խա տան քի և կա -
պի տա լի միջև հա րա բե րու թյուն նե րի կտրուկ
սրման պատ ճա ռով: Վար ձու աշ խա տող նե րի
բազ մա մի լիոն զանգ վա ծը կա րիք ու ներ պաշտ -
պան վե լու գոր ծա տու նե րի ան հագ շա հա գոր -
ծու մից և թողտ վու թյու նից: 

Արևմ տաեվ րո պա կան բուր ժո ւա կան հե ղա -
փո խու թյուն նե րը հան գեց րե ցին նրան, որ դա -
սա կար գա յին հա սա րա կու թյա նը փո խա րի նե լու
ե կավ բուր ժո ւա կան հա սա րա կու թյան ան դամ -
նե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան վրա հիմն ված
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյու նը: Փի լի սո -
փա յա գա ղա փա րա բա նա կան միտ քը նոր տրա -
մա բա նու թյուն էր դնում պե տու թյան ա ռաջ:
Հենց այդ պի սի մտա ծող նե րը դար ձան նոր պե -
տու թյան տե սակ ստեղ ծե լու գա ղա փա րա կան
ճար տա րա պետ նե րը: 

Հա սա րա կու թյան տա րան ջա տու մը պե տու -
թյու նից հան գեց րեց մի շարք սուր սո ցիա լա -
կան խնդիր նե րի լուծ ման պա հան ջի: Դ րան ցից
մե կը հա սա րա կու թյան աղ քատ շեր տե րի` ըն -
չա զուրկ նե րի, չունևոր նե րի և հի վանդ նե րի սո -
ցիա լա կան ա պա հո վու թյան լուծ ման պա հանջն
էր: Այս ա ռի թով Հե գելն իր մտա հո գու թյունն է
հայտ նել գո յու թյան անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րից
փաս տա ցիո րեն ցածր գտնվող բնակ չու թյան մի
ստվար զանգ վա ծի մա սին՝ նշե լով, որ այդ պի -
սի վի ճա կը հան գեց նում է այդ մարդ կանց «ի -
րա վուն քի զգա ցու մի կորս տի» և նպաս տում,
«սև մարդ կան ց» ի հայտ գա լուն: Ըստ նրա` ան -
չափ հարս տու թյան պայ ման նե րում քա ղա քա -
ցիա կան հա սա րա կու թյու նը չու նի բա վա րար
սե փա կան ար ժա նա պատ վու թյուն, որ պես զի
խո չըն դո տի գե րաղ քա տու թյան ծագ մա նը: 

XIX դա րի կե սե րին գեր մա նա կան հե գել -
յան դպրո ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից ա -
ռաջ քաշ վեց պե տու թյան նոր տե սա կի ստեղծ -
ման գա ղա փա րը: Գեր մա նա ցի փի լի սո փա, իրա -
վա գետ, պե տա կա նա գետ Լո րենց ֆոն Շտայնը
(1815-1890թթ.) ա ռա ջինն էր, ով 1850 թվա կա -
նին գի տա կան շրջա նա ռու թյան մեջ դրեց «սո -
ցիա լա կան պե տու թյուն» հաս կա ցու թյու նը4: Նրա
ա ռա ջար կած տե սու թյու նը պա րու նա կում էր
սկզբուն քո րեն նոր՝ պե տու թյան ա վան դա կան
պար տա կա նու թյուն նե րի ա ռա վել լայն շրջա -
նակ: Այդ տե սու թյու նը կրում էր հե գել յան փի լի -
սո փա յու թյան ազ դե ցու թյու նը, ինչ պես նաև հեն -
վում գեր մա նա կան կա պի տա լիզ մի զար գաց -
ման վեր լու ծու թյան, ֆրան սիա կան սո ցիա լիս -
տա կան ուս մունք նե րի վրա: Ըստ նրա՝ պե տու -
թյան գոր ծա ռույ թը տա րա տե սակ սո ցիա լա կան
դա սա կար գե րի, շեր տե րի հա մար բա ցար ձակ
հա վա սա րու թյան և ա զա տու թյան ա պա հո վումն
է, աղ քատ և չ քա վոր դա սա կար գին հա րուստ -
նե րի և ու ժեղ նե րի մա կար դա կին բարձ րաց նե -
լը, ինչ պես նաև այն, որ պե տու թյու նը պետք է
ի րա կա նաց նի իր բո լոր քա ղա քա ցի նե րի հա -
սա րա կա կան, տնտե սա կան ա ռա ջըն թա ցը, քա -
նի որ մե կի զար գա ցու մը` մյու սի զար գաց ման
պայ ման և հետևանք է5: 

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

9
4

  2
0

1
6

3 Այդ դասակարգումն առաջարկել է անցյալ դարի 70-ականներին, իրավագիտության պրոֆեսոր Կարել Վասակը
(1929-2015թթ.):

4 Տե՛ս Штайн, Лоренц фон История социального движения Франции с 1789 года: в 3 т. Т. 2. / Лоренц фон Штайн. –
СПб.: тип. А.М. Котомина, 1872.– 356 с. 

5 Տե՛ս Stein L. von. Gegemwart und Zukunf der Rechtig – und Staatswissenschaften Deutschlands. Stuttgart, 1876.



Սա կա րող էր ի րա գործ վել միայն պե տու -
թյան ու նե ցած նոր ի րա վա սու թյուն նե րով և հնա -
րա վո րու թյուն նե րով: Այդ նպատակով, նախ և
ա ռաջ՝ անհ րա ժեշտ էր մար դու սո ցիա լա կան
իրա վունք նե րին տալ ի րա վա բա նա կան ձևա -
կեր պում: 

Սոցիալական պետության հիմնախնդրին
ամբողջական մոտենալու և սոցիալական իրա-
վունքի գաղափարի զարգացումն առաջ տա-
նելու համար 1930 թվա կա նին գերմանացի ի-
րավաբան Հ. Հել լե րը6 (1891-1933թթ.) ներմուծեց
«սո ցիա լա կան-ի րա վա կան պե տու թյուն» հաս -
կա ցու թյու նը, ո րի կարևո րա գույն հատ կա նի շը
նա հա մա րում էր սահ մա նադ րո րեն ամ րագըր -
ված՝ յու րա քանչ յուր մար դու կեն սա կա նո րեն
նշա նա կա լի ի րա վունք նե րի պահ պա նու մը և
պաշտ պա նու թյու նը, ինչը նշա նա կում էր պե -
տու թյան կող մից սո ցիա լա կան ե րաշ խիք նե րի
ստաց ման քա ղա քա ցու ի րա վուն քի ճա նա չում
և սո ցիա լա կան պե տու թյան և նրա գոր ծա ռույթ -
նե րի օ րենսդ րա կան ամ րագ րում:

Արևմ տաեվ րո պա կան երկր նե րում սո ցիա -
լա կան պե տու թյան հետագա ար մա տա վոր ման
հա մար ա ռա վել մեծ խթան հան դի սա ցավ Երկ -
րորդ աշխարհամարտի հետևան քով մարդկանց
սոցիալական իրավիճակում ա ռա ջա ցած հսկա -
յա կան բա ցա սա կան հետևանք նե րը մեղ մե լու
գա ղա փա րը կյան քի կո չե լը:

Ա ռա ջին եր կի րը, որն ի րեն սահ մա նադ րո -
րեն պար տա վո րեցրեց սո ցիա լա կան պե տու -
թյան կա ռու ցե լու` հետ պա տե րազմ յան Արևմըտ-
յան Գերմանիան էր: Դ րա հա մար գեր մա նա -
կան ժո ղո վուր դը պար տա կան է ԳՖՀ ա ռա ջին
է կո նո մի կա յի նա խա րար, ա պա և երկ րորդ
կանց լեր (1963-1966) Լ յուդ վիգ Էր հար դին (1897 -
1977թթ.), ով, դեռևս 1948թ. սկսած՝ անց կաց -
րեց սո ցիա լա կան կողմ նո րոշ մամբ տնտե սա -
կան բա րե փո խում ներ, ինչը հե տա գա յում ան -
վան վեց «գեր մա նա կան տնտե սա կան հրաշք»7:
Հենց նրա ա ռա ջար կու թյամբ էր, որ ԳՖՀ նախ -
կին սահ մա նադ րու թյան 7-րդ, իսկ հե տո նաև
վե րա նայ վա ծի 20-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին
կե տում ներմուծվեց «sozialer Rechtsstaat» եզ -

րույ թը՝ որ պես սո ցիա լա կան, ի րա վա կան պե -
տու թյուն: Իհարկե, էրհարդյան «սոցիալական-
շուկայական տնտեսության» հայեցակարգի հիմ-
քում ընկած էր Ջոն Քեյնսի տեսությունը, բնա-
կան է նաև, որ դրա իրականացման գործում
մեծ նշանակություն ունեցավ գերմանական աշ-
խատասիրությունը և կարգապահությունը:

Պե տու թյան այս տե սա կը, մո տա վո րա պես,
նույն նշա նա կու թյունն ու նի, ինչ բրիտանական
«Բա րե կե ցու թյան պե տու թյուն», «Հա մընդ հա -
նուր բա րօրության պե տու թյուն» (անգ լե րեն՝
«wellfare state») եզ րույթ նե րը: Այս պի սով՝ սո -
ցիա լա կան պե տու թյան ե լա կե տա յին չա փա նի -
շը պե տա կան պա տեր նա լիզմն է՝ հա սա րա կու -
թյան որևէ ան դա մի սո ցիա լա կան պատ կա նե -
լու թյու նից անկախ:

Այսպիսով, XX դարի կեսերին՝ ավելի քան
կեսդարյա գործընթացների արդյունքով, իրա-
վական պետությունը ոչ միայն վերաճվեց սո-
ցիալականի, այլև՝ բուն սոցիալ-իրավական պե-
տության: Այսպիսի վերափոխման շնորհիվ ձևա-
վորված նոր պետությունները, դառնալով սո-
ցիալական, չեն դադարում լինել նաև իրավա-
կան: Անգամ եթե ընդունենք, որ կա պետու-
թյուն, որը զուտ սոցիալական է, ըստ բավակա-
նին հեղինակավոր իրավագետների8 հաստատ-
ման՝ նա չի կորցնում իր իրավական բնույթը,
եթե, իհարկե, իրավունք ասելով չհասկացվի
բացարձակապես մասնավոր իրավունքը:

Հետազոտողները եզրակացնում են, որ
Արևմուտքի երկրները սոցիալական պետու-
թյան ուղին անցել են տարբեր մոդելներով,
տարբեր ժամանակներում, տարբեր ճանա-
պարհներով, որոնց հիմքում ընկած էր սեփա-
կան հատուկ քաղաքական և բարոյական տրա-
մաբանությունը` անփոփոխ վերարտադրելով
մի անգամ ընտրված մոդելը: 

Այս հիմնախնդրի վերաբերյալ եվրոպա-
կան առաջատար հետազոտողներ Թ. Մարշա-
լը, Կ. Էսպին-Անդերսոնը, Թ. Թիլտոնը, Ն.
Ֆերնիսն առանձնացնում են սոցիալական պե-
տության հետևյալ երեք մոդելները` դրանց
պատմական էվոլյուցիայի համաձայն:

12
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6 Տե՛ս Хеллер Х. Закон или диктатура, Франкфурт на Майне, 1930. Heller H. Rechtsstaat Oder Diktatur, Fr. am Main,
1930.

7 Տե՛ս Людвиг Эрхард. Возрождение Германии и немецкое экономическое чудо http://www.nasledie.ru/oboz/N03_00/03_18.HTM.
8 Տե՛ս, օրինակ՝ Александрова О. А. Институциональные проблемы социального государства в современной России.

М., 2009. С. 104-105.
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

1) «Սոցիալական պաշտպանության պո-
զիտիվ պետություն»` այն պետությունն է, որը
կողմնորոշված է հնարավորությունների հավա-
սարության, բոլոր քաղաքացիների բարեկեցու-
թյան, հավասար հնարավորությունների երաշ-
խավորվածության վրա (օրինակ` ԱՄՆ):

2) «Սոցիալական անվտանգության պե-
տություն»` այն պետությունն է, որը, քաղաքա-
ցիների հավասար հնարավորություններին զու-
գահեռ, առանց բացառության ստեղծում է լրիվ
զբաղվածության ապահովման պայմաններ՝ բո-
լոր քաղաքացիներին երաշխավորելով ստա-
նալու կենսանվազագույն զամբյուղից ոչ պա-
կաս եկամուտներ (Մեծ Բրիտանիա):

3) «Համընդհանուր բարեկեցության սո-
ցիալական պետություն», որն ապահովում է
լրիվ զբաղվածություն և հարաբերականորեն
հարթեցնում է ամբողջ բնակչության եկամուտ-
ների տարբերությունը: Նա ստեղծում է բազ-
մաթիվ պետական և հասարակական սոցիա-
լական ծառայություններ (Շվեդիա):

Հենվելով աշխարհաքաղաքական տեսան -
կյան վրա՝ առանձնացվում են նաև`

 սկանդինավյան, այսինքն` սոցիալ-ժո-
ղովրդավարական,

 մայրցամաքային` սոցիալ-շուկայական,
 ամերիկա-բրիտանական`ազատական

սոցիալական պետու թյան (սոցիալական
քաղաքականու թյան) մոդելները:

Գրականու թյան մեջ առանձնացվում են սո-
ցիալական պետու թյան դասակարգման ևս ե-
րեք այլ`

1) ազատական,
2) կորպորատիվ, 
3) հասարակական (համերաշխու թյան)9

մոդելներ:
Սոցիալական պետու թյան այս և մյուս դա-

սակարգումները մեկը մյուսից տարբերվում են
սոցիալական քաղաքականու թյան մեջ կողմե-
րի (սուբյեկտների) մասնակցու թյան դերով և
աստիճանով:

Առաջին հերթին` իր երեք հիմնական սու -
բյեկտներով` պետու թյուն, կորպորացիաներ,
անհատներ,

երկրորդ հերթին` քաղաքացիական հա-
սարակու թյան այլ ինստիտուտներով, որոնցից
յուրաքանչյուրի հիմքում ընկած է իր բազային
սկզբունքը, որը բխում է սոցիալական քաղա-
քականու թյան հիմնական սուբյեկտների սո-
ցիալական քաղաքականու թյան մեջ իրենց
մասնակցու թյան և իրականացման բաժնեմա-
սից:

Զ. Շ. Գաֆուրովն առաջարկում է առանձ-
նացնել արևմտյան հասարակու թյունների սո-
ցիալ-իրավական պետու թյան երեք փուլ` 

 ազատական (XIX դարի վերջից XX դա-
րի կեսերը), 

 սոցիալ-ժողովրդավարական (XX դարի
50-80-ական թվականները), 

 նեոլիբերալ ( XX դարի վերջից XXI դա-
րը), որը ծագեց այն ժամանակ, երբ
Արևմտյան հասարակու թյունը մի շարք
չափանմուշներով իրականում դառնում
է հետարդյունաբերական, գլոբալ, տե-
ղեկատվական և հետկապիտալիստա-
կան, երբ մեծանում են արտադրու թյան
ոչ նյութական գործոնների նշանակու -
թյունը և դրան ուղեկցող մտավոր շա-
հութաբերու թյունը, իսկ պետաիրավա-
կան ձևը սկսում է ձեռքբերել նոր որակ՝
ձուլվելով սոցիալ-իրավական պետու -
թյան նեոլիբերալ տարատեսակու թյան
մեջ10:

Մի քանի հեղինակ նշում են, որ այս կամ
այն մոդելի կոնկրետ ընտրու թյունը պետք է
կապված լինի նաև պետու թյան սոցիալականի
զարգացման հետ11:

Վ. Միլեցկիյը, Վ. Ա. Տոռլոպովը սոցիալա-
կան պետու թյան մոդելների էու թյունը բացա-
հայտում են՝ ելնելով տվյալ պետու թյան քաղա-
քական բնույթից: Այս դասակարգման հիմքում
ընկած է շուկային հակադրելու՝ պետու թյան սո-
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9 Տե՛ս Константинова Л. 1) Модель социального государства // Правоведение. 1998. №4. С. 26-31; 2) Модель социаль -
ного государства // Человеческие ресурсы. №3. 2002.

10 Տե՛ս Гафуров З. Ш. Социально-правовое государство: причины возникновения, объективные основы, противоречивая
сущность //Государство и право. 2009. №4. С. 11.

11 Տե՛ս Константинова Л. Модель социального государства // Правоведение. 1998. №4. С. 31; Резванова Л. А.
Сущность социального государства и ее проявление в сфере образования: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Ростов н/Д., 2004.



ցիալական գործունեու թյան, ազատական և սո-
ցիալական գաղափարների դիմակայու թյան
սկզբունքները: 

Վ.Ա. Տոռլոպովը նշում է, որ այդպիսի դա-
սակարգման չափանմուշներից մեկը կարող է
ծառայել սոցիալական ծրագրերի պետական և
մասնավոր (կորպորատիվ) ֆինանսավորման
ծավալների հարաբերակցու թյունը: Այսպես` ա-
զատական մոդելում գերակշռում է ոչ բյուջե-
տային ֆինանսավորումը, համերաշխապահ-
պանողական մոդելում` սոցիալական կարիք-
ների համար ծախսերի մոտավոր հավասարու -
թյունը, սոցիալ-ժողովրդավարական մոդելում`
պետական ֆինանսավորման գերակշռու թյու-
նը12:

Սրա հետ կապված՝ որոշ հեղինակներ
պահպանողական մոդելը ճանաչում են որպես
կորպորատիվ կամ համերաշխապահպանողա-
կան մոդել13:

Ս.Վ. Կալաշնիկովը եզրակացնում է, որ բո-
լոր դասակարգումներն արտացոլում են սո-
ցիալ-իրավական պետու թյան զարգացման ընդ-
հանուր միտումները14: Բացի այդ՝ նա տվել է
սոցիալական պետու թյան զարգացման չորս
փուլերի տիպաբանու թյունը `

1. առաջնային սոցիալական պետու թյուն,
2. սոցիալական ծառայու թյունների պետու -

թյուն,
3. սոցիալական բարօրու թյան պետու թյուն,
4. սոցիալական պետու թյուն15:
Սոցիալական պետու թյուն կառուցելու 21-

ամյա ուղին ուսումնասիրելով՝ կարող ենք եզ-
րահանգել, որ Հայաստանն այսօր գտնվում է
թվարկած փուլերից երկրորդում, քանի որ մեծ
հաշվով Հայաստանը կարողացել է ձևավորել
գրեթե բոլոր անհրաժեշտ հիմնական սոցիա-
լական ծառայու թյունները, ինչն իր հերթին
հնարավորու թյուն է տալիս ստեղծելու նախա -
դրյալներ՝ անցում կատարելու երրորդ՝ սոցիա-
լական բարօրու թյան պետու թյան կառուցման
փուլին:

Ըստ Ս.Վ. Կալաշնիկովի ներկայացված
տիպաբանու թյան՝ սոցիալական պետու թյուն

պետք է համարել նաև այն բոլոր երկրները, ո-
րոնցում գոյու թյուն ունի սոցիալական ապահո-
վու թյան բարձր մակարդակ: Սակայն ան հրա-
ժեշտ է նշել, որ հեղինակը Քուվեյթը, Արաբա-
կան միացյալ էմիրու թյունները (օրինակ կարող
է հանդիսանալ նաև նախկին Լիբիան), Իրաքը
(ծան. պետու թյունների ցանկի ավելացումը կա-
տարվել է իմ կողմից – Ա. Ե.) համարում է սո-
ցիալական պետու թյուն: 

Այստեղ հարց է առաջանում. արդյո՞ք սո-
ցիալական պետու թյունը պետք է դիտարկել
դասական դարձած իր բոլոր հատկանիշների
առկայու թյամբ, թե՞ պետք է հաշվի առնել վերջ-
նական արդյունքը, այսինքն՝ բնակչու թյան բա-
վարարված լինելն իր սոցիալական ապահո-
վու թյան չափաքանակից:

Մեր կարծիքով՝ այդպիսի դիրքորոշումը
դեռևս վիճահարույց է, քանի դեռ չի հիմնա-
վորված` մասնագետները (կամ տվյալ երկրի
հասարակու թյունը) ընդունո՞ւմ են սոցիալական
պետու թյան կառուցման հիմնական նպատա-
կին հասնելը` բնակչու թյան բարձր կենսամա-
կարդակի առկայու թյունը, թե՞ դա դառնում է
սոցիալական պետու թյան հատկանիշներից մե-
կը, և արդյո՞ք անհրաժեշտ է որ այդպիսի պե-
տու թյունները դառնան նաև ժողովրդավարա-
կան, որտեղ մարդիկ կլինեն ազատ:

Նկատի առնելով այն, որ անհնարին է սո-
ցիալիստական կամ որոշ իսլամական ռեժիմ-
ների պայմաններում տվյալ պետու թյուններում
ժողովրդավարու թյան իրականացման գործո-
նը, այդպիսի պետու թյունները սոցիալական
պետու թյան ցանկից պետք է հանել՝ այն պատ-
ճառաբանու թյամբ, որ թվարկված պետու թյուն-
ների աշխատավորները ոչ թե իրենք են վաս-
տակում բարձր արժանապատիվ աշխատա-
վարձեր, այլ՝ այդ ռեժիմներն իրենց նավթա-
գազային ռեսուրսներից մասնաբաժին են հատ-
կացնում (զեղչով կամ անվճար կոմունալ ծախ-
սեր, էլեկտրաէներգիա, նավթ և գազ և այլն)՝
նպատակ ունենալով իրենց «հայրական» վե-
րաբերմունքով նվաճել բնակչու թյան՝ առանց
կոնֆլիկտների ապրելու և այդպիսի հոգատա-
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12 Տե՛ս Торлопов В. А. Основные модели социального государства /Человек и труд/ 1998г. N6, С. 8.
13 Տե՛ս Афанасьев В.С., Афанасьева Л.В. Некоторые проблемы теории социального государства // Социальное госу -

дарство: мировой опыт и реалии России. М., 2001. С. 56-60.
14 Տե՛ս Калашников С. В. Функциональная теория социального государства. М., 2002. С. 92.
15 Տե՛ս Калашников С. В. Функциональная теория социального государства. М., 2002, С. 94-97.



15

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

րու թյան դիմաց, ընդամենը, չընդվզելու վերա-
բերմունք16: 

Մեր կարծիքով՝ յուրաքանչյուր ժողովուրդ
ինքն է որոշում իր ժողովրդավարու թյան և իշ-
խանու թյուններից բավարարված լինելու աստի-
ճանը: 

Ա.Ա. Մաքսիմովան17 (և ուրիշներ) առաջար-
կում են սոցիալական պետու թյան մոդելների
այլ դասակարգում՝ հիմնվելով պետու թյան սո-
ցիալական քաղաքականու թյան մեջ քաղաքա-
ցիական հասարակու թյան ինստիտուտների և
առանձին քաղաքացիների մասնակցու թյան և
իրականացման դերի ու աստիճանի վրա: 

Մի քանի հեղինակ նշում են, որ այս կամ
այն մոդելի կոնկրետ ընտրու թյունը պետք է
կապված լինի նաև սոցիալականի զարգաց-
ման մակարդակի հետ18: Սակայն կարևոր է
նկատել, որ սոցիալական պետու թյան մոդելի
ընտրու թյունը որոշվում է՝ ելնելով տվյալ երկրի
քաղաքականու թյան, իրավական մշակույթի, ի-
րավագիտակցու թյան, տնտեսու թյան, սահմա-
նադրականու թյան, քաղաքացիականու թյան և
այլնի զարգացման մակարդակից: Իսկ սոցիա-
լական պետու թյան զարգացման աստիճանը
կախված է նաև հասարակու թյան զարգացման
մակարդակից, որդեգրած սկզբունքների իրա-
վական սահմանումներից, տնտեսական հնա-
րավորու թյուններից և այլ հանգամանքներից:
Պետք է նաև նշել, որ որոշ քաղաքական գոր-
ծիչների մեջ առկա է վիճահարույց կարծրա-
տիպ, որ սոցիալական պետու թյան սոցիալա-
կան զարգացման հիմնական, անգամ` միակ
պայմանը զարգացած տնտեսու թյուն մակար-
դակ ունենալն է19: «... Պետու թյունը դառնում է
սոցիալական ոչ թե հասարակու թյան կողմից
ընդունված որոշակի քաղաքական որոշման
արդյունքով, այլ՝ որոշակի տնտեսական զար-

գացման մակարդակի հասնելու արդյունքով»20:
Այդպիսի դատողու թյուններն իրենց հիմնավոր-
մամբ շատ կասկածելի են:

Իհարկե, իրականում, տնտեսական աճն
անհրաժեշտ է, սակայն դեռևս բավարար պայ-
ման չէ սոցիալական պետու թյան հայեցակարգն
իրականացնելու համար: Սոցիալական ապա-
հովու թյունը և տնտեսու թյան զարգացումն իրար
դիմաց դրված հայելիներ են, որոնք փոխներ-
գործիչ ազդեցու թյուն ունեն մեկը մյուսի վրա: 

Միաժամանակ, պետք է նկատի ունենալ
նաև ԵՄ երկրների՝ սոցիալական պետու թյուն
դառնալու փորձը: Չէ՞ որ այս երկրները, երբ
դրեցին սոցիալական պետու թյուն կառուցելու
նպատակ, չունեին սոցիալական` կենսամա-
կարդակի կամ մարդկային ռեսուրսների գնա-
հատման այն չափորոշիչները, որոնք առկա են
այսօր: Ամեն բան ունի սկիզբ: Սոսկ տնտեսա-
կան զարգացման հետ ամեն ինչը կապելը ծխա-
ծածկույթով է պատում մարդկանց սոցիալա-
կան առաջընթացի համար պատասխանա տվու -
թյուն վերցնելը: Արևմտյան երկրների այս օրվա
տնտեսական և սոցիալական ոլորտներում ձեռք
բերած հաջողու թյունները հնարավոր դարձան
շատ լավ մտածված սոցիալական պաշտպա-
նու թյան համակարգի փուլ առ փուլ ներդրման
և դրան հասնելու շնորհիվ:

Ըստ Թիմո Սումայի. «Սոցիալական ոլոր-
տում Եվրոպայի հաջողու թյունների հիմքը ոչ
միայն տնտեսու թյան հաջող զարգացումն է,
այլ հակառակը` հենց ստեղծված սոցիալական
ապահովու թյան համակարգն է նպաստել տնտե-
սու թյան մեջ այդպիսի հաջողու թյունների հաս-
նելուն: Եվրոպական արտարժութային միու -
թյան հաջող գործառնու թյունը որոշակիացնող
գործոն է հստակ ձևավորված սոցիալական
քաղաքականու թյան համար»21: Առավել ևս, որ
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16 Վերջերս Շվեյցարիայում հանդես են եկել հանրաքվե անցկացնելու նախաձեռնությամբ, որպեսզի պետության
կողմից իր բնակիչներին տարեկան 45000 շվեյցարական ֆրանկ հատկացվի:

17 Տե՛ս Максимова А. А. Модели социальной политики зарубежных стран и выбор России // http //kodweb pint into 8000
noframe/mc?d&nd-466200529&nh=1.

18 Տե՛ս Константинова Л. Модель социального государства // Правоведение. 1998. №4. С. 31; Резванова Л.А. Сущность
социального государства и ее проявление в сфере образования: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д.,
2004.

19 Տե՛ս Баглай М. В. Сложная жизнь социального государства // Концепция социального государства Российской
Федерации. М., 2004. С. 113; Каменецкий В. А. К вопросу о социальном государстве // Социальное государство и
проблемы здравоохранения: сборник. М., 2009. С. 10.

20 Баглай М. В. Сложная жизнь социального государства. С. 113.
21 Տե՛ս Тимо Сумма. Социальная защита как производительный фактор // Экономические аспекты социальной политики

в Российской Федерации. Материалы международной конференции. М., 12-13 ноября 1998 г. М., 1999. С. 18, 26.



բարձր արդյունաբերացման և տնտեսական
զարգացման մակարդակն ինքնին չի ծառա-
յում որպես պատճառ՝ ներմուծելու երկրում սո-
ցիալական պաշտպանու թյան միջոցներ:

Մեր խորին համոզմամբ՝ ոչ պակաս
կարևոր, նույնիսկ գլխավոր գործոն պետք է
համարել սահմանադրականից զատ սոցիալա-
կան պետու թյան հիմքերի ամրագրումը ՀՀ սո-
ցիալական ուսմունքում և սոցիալական օրենս -
գրքում: Մենք համոզված ենք, որ, մեծ մա-
սամբ, հենց գիտական տեսու թյունը և կատար-
յալ օրենսդրու թյունն են ամբողջապես նպաս-
տում որդեգրած սոցիալական սկզբունքների
արդյունավետ իրականացմանը: 

Այսպիսով՝ միայն ՀՀ վերափոխված Սահ-
մանանադրու թյունից բխող սոցիալական օ-
րենսդրու թյան մշակման և սոցիալական ոլոր-
տում պետու թյան արդյունավետ գործունեու -
թյան շնորհիվ կարող է իրագործվել սոցիալա-
կան պետու թյան որոշակի մոդել: Այնուհետև
պետու թյունը կարող է անցում կատարել զար-
գացման հաջորդ փուլի կամ սոցիալական պե-
տականու թյան իրականացման հաջորդ մոդե-
լի: Սոցիալական պետու թյունը զարգանում և
վերափոխվում է այն չափով, ինչ չափով որ
զարգանում կամ վերափոխման են ենթարկ-
վում հասարակու թյունը և տնտեսու թյունը, ան-
կասկած՝ նաև օրենսդրու թյունը:

Մար դը չի կա րող քա ղա քա կա նա պես լիո -
վին ա զատ լի նել, ե թե տնտե սա պես գտնվում է
կախ վա ծու թյան մեջ, և հա կա ռա կը, հետևա -
բար՝ կա րող ենք նաև ար ձա նագ րել, որ, մեծ
հաշ վով՝ սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյու նը և ա -
զա տու թյու նը երկ վոր յակ քույ րեր են: 

«Ան հատ-հա սա րա կու թյուն» և «քա ղա քա -
ցի-պե տու թյուն» հա րա բե րու թյուն նե րում հա -
վա սա րու թյու նը հան դես է գա լիս որ պես պե -
տու թյան ո րո շա կի ա զա տու թյուն նե րի ա պա -
հով ման պար տա վո րու թյուն` ծայ րա հեղ դեպ -
քում այն քա նի սահ ման նե րում, որքանն ան -
հրա ժեշտ է մարդ կա յին ար ժա նա պատ վու թյու -
նը հար գե լու հա մար: Սո ցիա լա կան կար գա վի -
ճա կի ար ժա նա պատ վու թյան ե րաշ խա վոր ման
պա հան ջը և ո րո շա կի աս տի ճա նի սո ցիա լա -
կան պաշտ պան վա ծու թյու նը ծա ռա յում են ոչ

միայն ա ռան ձին վերց րած ան հա տի, այլև` ամ -
բող ջա պես ժո ղովր դա վա րու թյան գոր ծառ նու -
թյա նը: Հիմ նա կան փաս տար կն այն է, որ պե -
տու թյու նը պար տա վոր է հար գել և ա պա հո վել
քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք -
նե րը, իսկ ինչ վե րա բե րում է սո ցիալ-տնտե սա -
կան ի րա վունք նե րին՝ շատ երկր նե րում դրանց
ի րա կա նաց ման հա մար միան գա մից ի րա վա -
բա նա կան պար տա վո րու թյուն կար ծես թե չի
դրվում պե տու թյան վրա, այլ միայն ե րաշ խա -
վոր վում է մնալ մի ջազ գայ նո րեն սահ ման ված
այն ստան դարտ նե րի շրջա նակ նե րում, ո րոնց
հաս նե լուն պետք է ձգտի ցան կա ցած պե տու -
թյուն:

Միա ժա մա նակ, պետք է նշել, որ, XX դա րի
կե սից սկսած, մար դու ի րա վունք նե րը և ա զա -
տու թյուն նե րը դա դա րել են միայն պե տու թյան
ներ քին խնդիր լի նե լուց: Այդ հա մախմ բի ա պա -
հո վու մը միայն պե տու թյան ներ քին խնդի րը չէ,
այլ՝ պար տա վո րու թյուն, որն ամ րագր ված է
ՄԱԿ-ի կա նո նադ րու թյան մեջ, ինչ պես նաև միջ -
ազ գա յին դաշ նագ րե րով և կոն վեն ցիա նե րով: 

Քն նար կե լով վե րը նշված տար բեր հե ղի -
նակ նե րի կող մից ա ռա ջարկ վող, աշ խար հում
գո յու թյուն ու նե ցող սո ցիա լա կան պե տու թյան
մո դել նե րը՝ նկա տում ենք, որ գրե թե բո լորն ա -
ռա ջար կում են ե րեք հիմ նա կան մո դել ներ22: Եվ,
թե պետ, դրանք ի րա րից բա ժան վում են տար -
բեր չա փան մուշ նե րով, ու նեն տար բեր ան վա -
նում ներ, սա կայն այդ դա սա կար գում նե րն ի -
րենց գոր ծու նեու թյան ի րա կա նաց ման բնույ -
թով, գործ նա կա նում, նույն նպա տակն են հե -
տապն դում: Սո ցիալ-ի րա վա կան պե տու թյան
մո դե լի ընտ րու թյան հա մար նախ պետք է ըն -
դու նել, որ թե պետ դա պե տու թյան ժա մա նա -
կա կից ձև է, սա կայն մե կընդ միշտ ձևա վոր ված
կարծ րա տիպ չէ, այլ զար գա նում և փո խա կերպ -
վում է այն չա փով, որ չա փով զար գա նում և
փո խա կերպ վում են հա սա րա կու թյու նը և տնտե -
սու թյու նը՝ մշտա պես պահ պա նե լով փոխ կապ -
վա ծու թյու նը նրանց միջև: Հիմ նախն դի րը տնտե -
սա կան և սո ցիա լա կան կյան քի միջև պե տու -
թյան մի ջամ տու թյան սահ ման նե րի հստա կե -
ցու մը, պա րագ ծումն ու հաս տա տումն է, այ -
սինքն՝ տնտե սա կան մի ջամ տու թյուն նե րը չպետք
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22 Գրականության մեջ շրջանառվում է նաև «Կաթոլիկ մոդելը», այդ մասին մանրամասն տե՛ս «Սոցիալական ուսմունք,
սոցիալական աշխատանք», Ա. Եսայան, 2009թ. Երևան, էջ 121:
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է ար գե լա կեն տնտե սու թյան զար գաց ումը, իսկ
մյուս կող մից՝ պար տա վոր մնա լով ի րա վա կան
մե խա նիզմ նե րով յու րա քանչ յուր մար դու հա -
մար ա պա հո վե լու ար ժա նա պա տիվ կեն սա մա -
կար դակ:

Սո ցիա լա կան պե տու թյան մա սին ամ բող -
ջա կան պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար մի
քա նի խոս քով անդ րա դառ նանք նաև «սո ցիա -
լա կան պաշտ պա նու թյուն» և «սո ցիա լա կան
պաշտ պան վա ծու թյուն» եզ րույթ նե րին:

Մեր կար ծի քով՝ սո ցիա լա կան պաշտ պա -
նու թյու նը օ րենսդ րո րեն սահ ման ված և ե րաշ -
խա վոր ված հան րա յին իշ խա նու թյան և նրա
ինս տի տուտ նե րի նպա տա կամղ ված գոր ծու նեու -
թյան ձև է, ազ գա յին անվ տան գու թյան բա ղա -
դրա մաս23, որն ուղղ ված է ան հա տի ձևա վոր -
ման և զար գաց ման գոր ծըն թա ցի ամ բող ջա -
կան ա պա հով մա նը, դրա վրա ազ դող բա ցա -
սա կան երևույթ նե րի նա խա կանխ մա նը, մեղմ -
մա նը և չե զո քաց մա նը` տրա մադ րե լով մար դուն
հնա րա վո րու թյուն ներ՝ կյան քում ինք նո րոշ վե լու
և ինք նա հաս տատ վե լու, ինք նու րույն կա րի քը
հաղ թա հա րե լու, իսկ սո ցիա լա կան ռիս կի խմբե -
րին՝ ե րաշ խա վոր ված կյան քի առն վազն կեն -
սան վա զա գույն պայ ման ներ ա պա հո վե լուն: 

Այս պի սով՝ սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյու -
նը պե տու թյան և նրա ինս տի տուտ նե րի գոր -
ծու նեու թյան տե սակ է, իսկ սո ցիա լա կան պաշտ -
պան վա ծու թյու նը ոչ թե գոր ծու նեու թյուն է, այլ`
վի ճակ: Ընդ ո րում՝ վի ճա կը պետք է հաս կա նալ
եր կու ի մաս տով` օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ: 

Սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյունն օբ -
յեկ տիվ ի մաս տ ասելով՝ պետք է հաս կա նալ
պե տու թյան և հա սա րա կու թյան մեջ առ կա ի -
րա վի ճա կը, ո րը բնու թագ րում է մար դու և քա -
ղա քա ցու ի րա վունք նե րի պահ պա նու մը:

Սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյան սու -
բյեկ տիվ տե սանկ յու նը հնա րա վո րու թյուն է տա -
լիս ո րո շելու ան ձի հո գե բա նա կան գնա հա տա -
կա նը՝ սո ցիա լա պես պաշտ պան ված լի նե լու իր
զգա ցու մի մա սին: Այս եր կու հաս կա ցու թյունը
հա մե մա տե լիս անհ րա ժեշտ է նաև պար զել, թե
դրան ցից ո՛րն է ա ռա վել ընդգրկուն: 

Ե թե ել նում ենք այն կան խադ րույ թից, որ
սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյու նը, հիմ նա կա -

նում, պե տու թյան և նրա ինս տի տուտ նե րի գոր -
ծու նեու թյունն է, ա պա սո ցիա լա կան պաշտ -
պան վա ծու թյու նը պե տու թյան և հա սա րա կու -
թյան մեջ մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե -
րի պահ պան ման գոր ծե րի առ կա վի ճակն է,
ինչից կա րե լի է հետևու թյուն ա նել, որ սո ցիա -
լա կան պաշտ պա նու թյու նը սո ցիա լա կան պաշտ -
պան վա ծու թյան կազ մի անհ րա ժեշտ բա ղա -
դրա մաս է` մար դու ի րա վունք նե րի պահ պան -
ման մա կար դա կի ցու ցա նիշ:

Շա րադ րան քը վկա յում է, որ, ըստ ի րենց
էու թյան՝ այս եր կու կա տե գո րիա ն տար բեր են:
Միա ժա մա նակ, դրանց միա վո րում են միաս -
նա կան կողմ նո րո շիչ նե րը կամ չա փան մուշ նե -
րը: Թե՛ սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան և թե՛
սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյան հիմ քում
ըն կած է այդ ինս տի տուտ նե րի կող մից ի րաց -
վող սո ցիա լա կան ար դա րու թյու նը՝ բնակ չու -
թյան սո ցիա լա կան բա րե կե ցու թյու նը: Այս պի -
սով` այս հաս կա ցու թյուն նե րի միջև հա րա բե -
րակ ցու թյան վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ
դրան ցից յու րա քանչ յուրն ու նի տար բեր բո վան -
դա կու թյուն և ի մաստ: Իսկ ինչ վե րա բե րում է
սո ցիալ-ի րա վա կան պաշտ պան վա ծու թյան հաս -
կա ցու թյա նը և կա ռուց ված քին, նախ նշենք, որ,
ել նե լով սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյուն ի -
մաս տից, հար կա վոր է դա դի տար կել որ պես
բազ մա տե սանկ յու նու թյուն ու նե ցող երևույթ, որը
նե րա ռում է ոչ միայն ի րա վա կան մի ջա վայ րի
պաշտ պա նու թյու նը, այլև՝ քա ղա քա կան, տնտե -
սա կան, կազ մա կեր պա կան և այլ մի ջոց ներ ու
մե թոդ ներ: Այս պի սով՝ սո ցիա լա կան պաշտ -
պան վա ծու թյունը նե րա ռում է հա սա րա կա կան
կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րը, ո րոնք բնու -
թագ րում են մար դու, ան հա տի և քա ղա քա ցու
ի րա վունք նե րի և շա հե րի պահ պա նու թյան ի -
րա վի ճա կը: 

Սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյու նը, որ -
պես հա վա քա կան կա տե գո րիա, ունի ա ռա վե -
լա պես գնա հատ չա կան բնույթ, քա նի որ, ընդ -
հա նուր առ մամբ, ար տա ցո լում է քա ղա քա ցի -
նե րի, նրանց ա ռան ձին սո ցիա լա կան խմբե րի
ի րա վունք նե րի և շա հե րի պաշտ պան վա ծու թյան
վի ճա կի մա կար դա կը: Սո ցիալ-ի րա վա կան
պաշտ պան վա ծու թյու նը հան դես է գա լիս սո - Օ
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23 Տե՛ս «ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 2007 թվականի
փետրվարի 7-ի ՆՀ-37-Ն հրամանագիրը: 



ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան կազ մի հիմ նա -
կան դե րում և ունի կոնկ րետ հաս ցեա կան
բնույթ: Հենց դրա հետ կապ ված էլ կա րող ենք
խո սել ան հա տի սո ցիալ-ի րա վա կան կամ սոցիալ-
ի րա վա կան ա պա հո վու թյան պաշտ պան վա ծու -
թյան մա սին: Հետևա բար՝ սո ցիա լա կան պաշտ -
պան վա ծու թյունը բնու թագր ելիս պետք է նկա -
տի ու նե նալ այն, որ դա սո ցիա լա կան սու բյեկտ -
նե րի և ան հատ նե րի ի րա վունք նե րի և շահե րի
պահ պան ման ցու ցա նիշ է, իսկ սո ցիալ-իրա -
վա կան պաշտ պան վա ծու թյու նը` պաշտ պա նու -
թյան մա կար դա կի ցու ցա նիշ: Սա բա ցա տրվում
է նրա նով, որ ի րա վա գի տու թյան մեջ տար բե -
րակ վում են սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի պաշտ պա -
նու թյու նը, պահ պա նու թյու նը և օ րեն քով շա հե -
րի պահ պա նու մը: Խնդիրն այն է, որ ի րա վունք -
նե րը և շա հե րը պահ պան վում են մշտա պես,
իսկ պաշտ պա նու թյունն ի հայտ է գա լիս միայն
այն ժա մա նակ, երբ դրանք խախտ վում են:
Պաշտ պա նու թյու նը պահ պա նու թյան ձևե րից
մեկն է: Պահ պա նու թյու նն ընդ հա նուր ի րա վա -
կան ռե ժի մի սահ մա նումն է, իսկ պաշտ պա նու -
թյու նն այն մի ջոց ներն են, ո րոնք ձեռ նարկ վում
են այն դեպ քում, երբ ի րա վուն քը խախտ վում
կամ վի ճարկ վում է:

Այս պի սով՝ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյու նը
հան դես է գա լիս սո ցիալ-ի րա վա կան պաշտպան -
վա ծու թյան գլխա վոր նպա տակ: Դ րանք ի րաց -
վում են հա սա րա կու թյու նում գոր ծող պաշտպա -
նու թյան պե տա կան մե խա նիզմ նե րի մի ջո ցով,
ո րոնց արդ յու նա վե տու թյու նը հնա րա վո րու թյուն
է տա լիս խո սե լու քա ղա քա ցու գրա ված դիր քի
կամ կար գա վի ճա կի հու սա լիու թյան մա սին:

Մեր կար ծի քով՝ սո ցիալ-ի րա վա կան պաշտ -
պա նու թյու նը պետք է ճա նա չել որ պես սո ցիալ-
ի րա վա կան պաշտ պան վա ծու թյան հնա րա վո -
րու թյուն, քա նի որ դա յու րա քանչ յուր ան հա տի
տա լիս է հնա րա վո րու թյուն՝ ի րաց նե լու ի րեն
ըն ձե ռած ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը,
միա ժա մա նակ ե րաշ խա վո րե լով խախտ ման
դեպ քե րում դրանց վե րա կանգ նու մը: 

Վե րը շա րադր վա ծից կա րե լի է եզ րա հան -
գել, որ սո ցիալ-ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան
կա ռուց ված քում կա րե լի է ա ռանձ նաց նել եր կու
տարր`

1) ի րա վա կան կար գա վի ճա կը` որ պես սո -
ցիալ-ի րա վա կան պաշտ պան վա ծու թյան հիմք,

2) ի րա վա կան պաշտ պա նու թյու նը` որ պես

սո ցիալ-ի րա վա կան պաշտ պան վա ծու թյան ա -
պա հով ման մի ջոց:

Սո ցիալ-ի րա վա կան պաշտ պան վա ծու թյան
տար րե րի փոխ կա պակց վածու թյունն ար տա -
հայտ վում է նրա նում, որ ի րա վա կան պաշտ -
պա նու թյան մի ջո ցով ե րաշ խա վոր վում է այն
հնա րա վո րու թյուն նե րի ի րա ցու մը, ո րոնք տա -
լիս է ի րա վա կան կար գա վի ճա կը, և որ պես հե -
տևանք՝ ա պա հով վում քա ղա քա ցու դիր քի հու -
սա լիու թյու նը, այ սինքն` նրա սո ցիալ-ի րա վա -
կան պաշտ պան վա ծու թյան վի ճա կը:

Այս պի սով, մեր կար ծի քով՝ 
1. Սո ցիա լա կան պե տու թյունն ի րա վա կան

պե տու թյան ժա մա նա կա կից ձև է, ո րը համա -
խմբում է ա զա տու թյան և իշ խա նու թյան
սկզբունք նե րը՝ ան հա տի բա րե կե ցու թյան և հա -
սա րա կու թյան բա րօ րու թյան ա պա հով ման նպա -
տա կով: Դ րա հա մար սո ցիա լա կան պե տու թյու -
նում յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցու պետք է հա -
սա նե լի լի նեն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ -
խա վոր ված ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե -
րը:

2. Սո ցիա լա կան պե տու թյու նը պե տու թյան
մե կընդ միշտ ձևա վոր ված կարծ րա տիպ չէ, այլ
զար գա նում և փո խա կերպ վում է այն չա փով,
որ քա նով զար գա նում և փո խա կերպ վում են
հա սա րա կու թյու նը և տն տե սու թյու նը՝ մշտա -
պես պահ պա նե լով փոխ կապ վա ծու թյու նը նրանց
միջև: Սո ցիա լա կան պե տու թյու նը խո հեմ և ող -
ջա միտ հա վա սա րակշ ռու թյան պահ պա նողն է
շու կա յա կան տնտե սու թյան և դրա նից բխող
սո ցիա լա կան ան հա վա սա րու թյան միջև:

3. Թե պետ 21 տա րի է ան ցել ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյամբ սո ցիա լա կան պե տու թյուն ամ -
րագ րե լու դրույ թից, սա կայն առ այ սօր՝

3.1. մե զա նում չի ո րոշ ված սո ցիա լա կան
պե տու թյան ո՛ր մո դելն է նա խընտ րե լի, և միաս -
նա կան սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյունն ի՛նչ
ուղ ղորդ վա ծու թյուն ու նի, 

3.2. հետևա բար՝ այդ նպատակով անհ րա -
ժեշտ է ըն դու նել ՀՀ սո ցիա լա կան ուս մունք, ո -
րում կման րա մասն վեն սո ցիա լա կան պե տության
հիմ նա րար ուղ ղու թյուն նե րը, կնա խանշ վեն եր -
կա րա ժամ կետ (գա լիք 20 տա րի նե րի) միաս -
նա կան սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյան հա -
յե ցա կար գա յին մո տե ցում նե րը, ո րոնք հիմք
կհան դի սա նան նաև՝

3.3. «ՀՀ սո ցիա լա կան օ րենսգր քի» նա -
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խագ ծի մշակ ման, ա պա և ըն դուն ման հա մար՝
ա ռանց ո րի գրե թե հնա րա վոր չի լի նի նույն
գա ղա փա րա խո սու թյու նը չկրող օ րենք նե րով
կար գա վո րել սո ցիա լա կան ո լոր տը, քա նի որ
դրանք չեն կա րող ու նե նալ մեկ ընդ հա նուր
կազ մակ մախք և ար յու նա տար ա նոթ ներ, ո -
րոնք այն պես կսնեն սո ցիա լա կան ո լոր տը, որ
վերջինս դառ նա կեն սու նակ և կա րո ղա նա մեր
հա սա րա կու թյանն ա պա հո վել հա մընդ հա նուր
բա րե կե ցու թյուն և սո ցիա լա կան ան դորր:

4. Մեր կար ծի քով՝ հսկա յա կան կապ կա
սահմանադրականության և սոցիալական քա-
ղաքացիականության միջև, որպեսզի երկուսն
էլ, միմյանց հետ փոխգործակցելով, ոչ միայն
կայանան, այլև՝ զարգանան: Իսկ այդ երկուսի
փոխադարձ կապի մասին անդրադարձ կկա-
տարվի մեկ ուրիշ անգամ:

5. ՀՀ վե րա փոխ ված Սահ մա նադ րու թյան
սո ցիալ-տնտե սա կան գլխի թե լադ րանք նե րից
ել նե լով՝ վե րը նշված քայ լե րը հնա րա վո րու թյուն
կտան նաև սո ցիա լա կան ո լոր տի տար բեր օ -
րենք ներն ըն դու նե լիս ստեղ ծելու գոր ծուն մե -
խա նիզմ ներ ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի սո ցիա լա կան
պաշտ պա նու թյան և սո ցիա լա կան պաշտ պան -
վա ծու թյան հա մար: 

6. Հետևաբար՝ անհրաժեշտ է ՀՀ սոցիա-
լական օրենսգրքում սահմանել նաև «սո ցիա -
լա կան պաշտ պա նու թյուն», «սո ցիա լա կան
պաշտ պան վա ծու թյուն» «արժանապատիվ
կյանք» և «կենսամակարդակ» եզ րույթ նե րը,
քանի որ դրանք առ այսօր չունեն իրավաբա-
նական ձևակերպումներ և կարիք ունեն կոնկ-
րետացման՝ տարընթերցումներից և ոչ ճիշտ
օգտագործումներից խուսափելու համար:

7. Մեր կարծիքով՝ ՀՀ սոցիալական ուս-
մունքում պետք է լրացվեն սոցիալական ապա-
հովության, սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան
տրամադրման ձևերը՝ դրանք լրաց նե լով պե-
տության երաշխավորման դրույթներով:

8. Մեր կարծիքով՝ պետք չէ վախենալ ե-
րաշխիքների ցանկը սոցիալական ուսմունքում
հաստատելուց, քանի որ սոցիալական պետու-
թյան կառուցումը հեռահար ծրագրային դրույթ
է և որոշում է պետության դրված նպատակնե-

րը և այդպիսի պետություն կառուցելու ճանա-
պարհային քարտեզը: 

9. Մաս նա գետ նե րի և քա ղա քա ցիա կան
հա սա րա կու թյան հետ քննար կում նե րից հե տո
ՀՀ սո ցիա լա կան ուս մուն քի նա խա գի ծը պետք
է հաս տատ վի ՀՀ ԱԺ կող մից: 

10. Ե թե ըն դու նենք սո ցիա լա կան պե տու -
թյան հետևյալ սահ մա նու մը որ պես հիմք՝ «Սո -
ցիա լա կան պե տու թյու նը հա մընդ հա նուր բա րե -
կե ցու թյան նպա տակ հե տապն դող սոցիալա-
կան, ի րա վա կան, ժո ղովր դա վա րա կան պե տու -
թյունն է, ո րը հիմն ված է պետության և հասա-
րակության լայն սո ցիա լա կան պա տաս խա նա -
տվու թյան հիմ քի վրա՝ ստեղ ծե լով կրթա կան,
ա ռող ջա պա հա կան, սո ցիա լա կան ա պա հո վու -
թյան, սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան ժա մա -
նա կա կից հա մա կար գեր, ի րա կա նաց նում է ակ -
տիվ, ու ժեղ սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն՝
ուղղ ված բնակ չու թյան սո ցիա լա կան անվ տան -
գու թյա նը, կեն սա մա կար դա կի կա յուն և հա րա -
ճուն բարձ րաց մա նը, քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք -
նե րի, ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյանն ու
ի րաց մա նը՝ ա ռաջ նա հերթ ա ջակ ցու թյուն ցու -
ցա բե րե լով ու նե զուրկ, սա կավ ա պա հով ված խա -
վե րին, սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րու թյան մի ջո -
ցով կան խար գե լում, հա ջո ղու թյամբ հաղ թա հա -
րում է սո ցիա լա կան բա խում նե րը»24, ապա հստա-
կություն կներմուծվի, թե Հայաստանն ինչպիսի՛
սոցիալական պետություն է ուզում կառուցել:

11. Անդրադառնալով Մ. Լեպիխովի այն
կարծիքին, որ՝ «Մարդու սոցիալական իրա-
վունքները մարդու սահմանադրական իրա-
վունքների համախումբն են (կամ միայն տվյալ
երկրի քաղաքացիները), որոնք որոշակի պայ-
մաններում տալիս են հնարավորություն հա-
վակնելու պետությունից ստանալու որոշակի
նյութական բարիքներ»25, կարծում ենք՝ սա
հնաոճ դատողություն է և չի բխում մեր Սահ-
մանա դրության էությունից, քանի որ պետու-
թյան կառավարումից «հանրայինի» անցումը
(տվյալ դեպքում՝ սոցիալական ոլորտի կառա-
վարման խնդրում) ՀՀ Սահմանադրությունը են-
թադրում է դրա տողատակերում հասկանալ
պետության հետ կառավարման ներգրավման
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հրավիրում ոչ միայն տեղական ինքնակառա-
վարման մարմիններին, այլև՝ քաղաքացիական
հասարակության մյուս կառույցներին: Մեր կար-
ծիքով՝ այսպես հասկանալու հիմք է նաև այն
հանգամանքը, որ սոցիալական ոլորտի պե-
տական մենաշնորհը առնվազն 25 տարվա ըն-
թացքում փլուզվել և փլուզվում է, առաջ են եկել
բարեգործական, հասարակական (այդ թվում՝
իրավապաշտպան) կազմակերպություններ և
հիմնադրամներ, մասնավոր սոցիալական ծա-
ռայություններ, ինչը նշանակում է, որ հասա-
րակությունը կամաց-կամաց պատասխանա -
տվություն է ստանձնում երկրի սոցիալական ի-
րավիճակի համար և այդ ուղղությամբ կատա-
րում է գործնական քայլեր:

Մեր կարծիքով՝ հենց այդ նպատակով է
նաև ՀՀ վերափոխված Սահմանադրության
հոդված 3-ի 2-րդ մասում սահմանված, որ՝
«Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունք-
ների և ազատությունների հարգումն ու պաշտ-
պանությունը հանրային իշխանության պար-
տականություններն են»: Մեջբերվածը, փաս-
տորեն, երկուստեք՝ պետության և հասարա-
կության սոցիալական պատասխանատվության
ստանձնման կոչ է: 

Մենք ապրում ենք դարակազմիկ փոփո-
խությունների ժամանակաշրջանում: Մեր առջև
են հառ նել բնակ չու թյան ար տագ նա միգ րա -
ցիա յի մեծ չա փե րի, նաև այդ պատ ճա ռով ծե -
րա ցող հա սա րա կու թյուն, սերունդների միջև
ժողովրդագրական բացասական հաշվեկշիռ
ու նե նա լու, աղքատության դեմ պայքարում դեռևս
հաղթած չլինելու, հասարակության աշխատու-
նակ անդամների համար ար ժա նա պա տիվ աշ -
խա տանք և վար ձատ րու թյուն չա պա հո վե լու
մար տահ րա վեր ներ: Մենք պարտավոր ենք ըն-
դունել այդ մարտահրավերները և վե րը նշված
քայ լե րի շնոր հիվ հաղթահարել դրանք ու օգ-
տագործել այն բոլոր հնարավորությունները, ո-
րոնք կապված են առավել պատասխանա տվու-
թյամբ լի և կենսունակ սո ցիա լա կան քաղաքա-
կանություն վարելու համար: Այդ նպատակով,
սակայն, պետք է յուրաքանչյուրս պատրաստ
լինի փոփոխությունների: 

Ինքնուրույն մեր երազանքների հայրենի-
քը կերտելու գաղափարն այսքան մեզ հասու չի
եղել, որքան այսօր: Մեր հայ րե նի քը վստահվել
է մեզ, որ կարողանանք կերտել վեր ափոխ ված
պետականություն, որը հոգանք, պահպանենք
և ամ րապն դենք: 
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ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 178-րդ հոդ վա ծի
1-ին մա սի հա մա ձայն` քննչա կան մար մին ներն
օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով
կազ մա կեր պում և ի րա կա նաց նում են մինչ դա -
տա կան քրեա կան վա րույ թը: Մինչ դա տա կան
վա րույ թի, մաս նա վո րա պես՝ նա խաքն նու թյան
կազ մա կեր պու մը և ի րա կա նա ցու մը պետք է
հա մա պա տաս խա նեն քրեա կան դա տա վա րու -
թյան արդ յու նա վե տու թյան պա հան ջին։ Նա -
խաքն նու թյան մար մին նե րի ա ռաջ նա յին խնդի -
րը նա խաքն նու թյան արդ յու նա վետ կազ մա կեր -
պումն է։ Այս պես՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան քննչա կան կո մի տեի (այ սու հետ` ՀՀ քննչա -
կան կո մի տե) կա նո նադ րու թյան 8-րդ կե տի
հա մա ձայն` Կո մի տեի խնդիր նե րից են ա ռերևույթ
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ նա -
խաքն նու թյան ի րա կա նա ցու մը և արդ յու նա վետ
կազ մա կեր պու մը։

Ք րեա կան դա տա վա րու թյան արդ յու նա վե -
տու թյան ա պա հով ման ո լոր տում ի րա վա կան
քա ղա քա կա նու թյան մշակ մա նը և ի րա կա նաց -
մա նը հա ճախ խո չըն դո տում է կարծ րա ցած և
ճ կու նու թյու նից զուրկ խորհր դա յին ի րա վա -
մտա ծո ղու թյու նը, ո րով պայ մա նա վոր ված՝ քրեա -
կան դա տա վա րու թյու նում դեռևս պահ պան -
վում են դա տա վա րա կան ինս տի տուտ ներ, ո -
րոնք կամ չեն բխում ժա մա նա կա կից ի րո ղու -
թյուն նե րից (օ րի նակ` ըն թե րա կա նե րի ինս տի -
տու տը), կամ խիստ ձևա կա նաց ված են (օ րի -
նակ` ճա նաչ ման ներ կա յաց նե լու քննչա կան
գոր ծո ղու թյու նը)։ 

Դեռևս խորհր դա յին դա տա վա րա գետ նե -
րը նշում էին, որ գի տա տեխ նի կա կան մի ջոց -
նե րի ի րա վա կան կար գա վո րու մը պա հան ջում
է ո րո շա կի զգու շու թյուն։ Սա կայն անհ րա ժեշտ

զգու շու թյու նը չպետք է շփո թել դեռևս գո յու -
թյուն ու նե ցող կոն սեր վա տի վիզ մի և դոգ մա -
տիզ մի հետ, ո րոնք գի տա տեխ նի կա կան զար -
գաց ման խո չըն դոտ ներն են և հա կա պատ կե -
րը։ Ցա վոք, գործ նա կա նում հան դի պում ենք
նոր մե թո դնե րի կի րառ ման հար ցում երկ չո տու -
թյան, դրանց հան դեպ անվս տա հու թյան դեպ -
քե րի1։ Թեև այս դա տո ղու թյուն նե րը հնչել են
1970-ա կան նե րին, սա կայն դրանք «ար դիա կան
են» նույ նիսկ ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան
հա սա րա կու թյու նում, քա նի որ նա խաքն նու թյան
արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց ման նպա տա -
կով գի տա տեխ նի կա կան մի ջոց ներ ներդ նե լու
ա ռա ջարկ նե րը, որ պես կա նոն, հան դի պում են
հա կադ րու թյան, ընդ ո րում՝ զար մա նա լին այն
է, որ ընդ դիմա ցող ներն ա ռա վե լա պես ե րի տա -
սարդ ի րա վա բան ներ են, ով քեր ի րա վա բա նա -
կան կրթու թյուն են ստա ցել Ան կախ Հա յաս -
տա նում և ծա նոթ են եվ րո պա կան ու ա մե րի -
կյան քրեա կան ար դա րա դա տու թյան` պրագ -
մա տիկ և ռա ցիո նալ հա մա կար գե րին։

Ռու սաս տա նի քրեա կան դա տա վա րու թյան
հե ղի նա կա վոր գի տա կան դպրոց նե րի ներ կա -
յա ցու ցիչ նե րը նշում են մինչ դա տա կան վա րույ -
թի ֆոր մա լիզ մի (դա տա վա րա կան օ րենսգր քով
ման րակր կիտ կար գա վո րե լը) վտան գա վո րու -
թյան և դա տա վա րա կան ձևի պար զեց ման ան -
հրա ժեշ տու թյան մա սին։ Այս պես՝ Ա. Սմիր նովն
ար դա րա ցիո րեն նշում է, որ քրեա կան դա տա -
վա րու թյան հա մա կար գա յին խնդի րը ձևա կա -
նաց ված (ֆոր մա լաց ված) մինչ դա տա կան վա -
րույ թի առ կա յու թյունն է, որն ի րա կա նաց վում է
գրա վոր –ար ձա նագ րա յին ի րա վա բա նա կան
ձևով և աչ քի է ընկ նում քրեա դա տա վա րա կան
գոր ծա վա րու թյան բյու րոկ րա տիզ մի բարձր աս - Օ
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իրավունքի տեսության ամբիոնի վարիչ,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր
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տի ճա նով։ Նման հնա ցած (ար խայիկ) կար գի
պահ պան ման հետևան քով՝ դա տա վա րու թյունն
ըն թա նում է խիստ դան դաղ, հե տաքն նու թյան
մարմ նի և քն նի չի կող մից թույլ են տրվում դա -
տա վա րա կան ձևի ան թիվ խախ տում ներ, տար -
ան ջատ ված են հան ցա գոր ծու թյան քննու թյան
դա տա վա րա կան ձևը և հան ցա գոր ծու թյան բա -
ցա հայտ ման օ պե րա տիվ- հե տա խու զա կան մի -
ջո ցա ռու մը, իսկ հա վաք ված ա պա ցույց նե րն ու -
նեն ցածր ար ժա նա հա վա տու թյուն, քա նի որ
դրանք հա վա քում է մե ղադ րան քի կող մը, իսկ
մինչ դա տա կան վա րույ թում ա պա ցուց ման
նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյունն
իսպառ բա ցա կա յում է2։ 

Հայտ նի դա տա վա րա գետ Ի.Լ. Պետ րու -
խի նը նշում է, որ գի տու թյան մեջ և օ րենսդ րու -
թյու նում այժմ գե րա կա յում է դա տա վա րու թյու -
նը պար զեց նե լու և ա րա գաց նե լու ձգտու մը:
Քրեա դա տա վա րա կան ձևի պար զե ցու մը մեծ
մա սամբ բա ցատր վում է ի րա վա պահ հա մա -
կար գի ցածր ֆի նան սա վոր մամբ, ի րա վա պահ
մար մին նե րում և դա տա րա նում բա վա րար կադ -
րե րի բա ցա կա յու թյամբ, հան ցա վո րու թյան
բարձր աս տի ճա նով և քն նիչ նե րի, դա տա խազ -
նե րի ու դա տա րան նե րի գեր ծան րա բեռն վա ծու -
թյամբ3:

Մոսկ վա յի պե տա կան հա մալ սա րա նի դա -
տա վա րա գետ նե րը նշում են, որ ոչ դա տա վա -
րա կան, օ րի նակ՝ ոս տի կա նա կան գոր ծու նեու -
թյան ֆոր մա լա ցու մը նույն ծա վա լով, ինչ դա -
տա կան գոր ծու նեու թյունն է, սկզբուն քո րեն պար -
տա դիր չէ: Ա վե լին՝ քննու թյուն սկսե լու մա սին
ո րո շում կա յաց նե լիս դա տա վա րա կան գոր ծու -
նեու թյան ֆոր մա լա ցու մը կա րող է վնա սա կար
լի նել, քա նի որ դան դա ղեց նում է հան ցա գոր -
ծու թյան մա սին տե ղե կու թյուն նե րի ստու գու մը,
ին չը ցան կա լի չէ ոչ ստուգ ման գոր ծըն թա ցի
(քա նի որ կա րող է օգ նել հան ցա գոր ծին թաք -
նըվել), այն պես էլ՝ մար դու ի րա վունք նե րի ա -

պա հով ման տե սանկ յու նից (քա նի որ ան մեղնե -
րը կա րող են ան հար կի կաս կած վել): Աս վա ծը
չի նշա նա կում, թե ոս տի կա նա կան գոր ծու նեու -
թյունն ընդ հան րա պես կար գա վոր ման կա րիք
չու նի: Այս պես՝ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյու նը պա հան ջում է այդ ի րա վունք նե րի
սահ մա նա փակ ման ըն թա ցա կար գի կար գա վո -
րում և այդ սահ մա նա փա կում նե րի նկատ մամբ
դա տա կան վե րահս կո ղու թյան սահ մա նում4:

Կար ծում ենք, որ դա տա վա րու թյան ար -
դյու նա վե տու թյան պա հան ջի տե սանկ յու նից դա -
տա վա րա կան օ րենսդ րու թյամբ չպետք է սահ -
ման վեն դա տա վա րա կան այն պի սի խիստ ձևա -
կանաց ված պա հանջ ներ, ո րոնք ոչ միայն չեն
լու ծում մար դու ի րա վունք նե րի ա պա հով ման
հար ցը, այլև խախ տում են դա տա վա րու թյու -
նում տնտես ման սկզբուն քը` դատավարությունը
դարձ նե լով չար դա րաց ված ծախ սա տար և ժա -
մա նա կա տար5: 

Ար դա րա դա տու թյու նը չի կա րող հա մար -
վել արդ յու նա վետ լոկ այն հիմ նա վոր մամբ, որ
անհ րա ժեշտ է պահ պա նել դա տա վա րա կան
ձևը: Չէ՞ որ արդ յու նա վետ ար դա րա դա տու թյուն
հնա րա վոր է, ե թե գոր ծե րի լուծ ման դա տա վա -
րա կան ձևը ձևա կա նաց ված չէ, իսկ օ րեն քով
նա խա տես ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը
չեն խախ տում գոր ծե րը ող ջա միտ ժամ կե տում
քննե լու չա փա նիշ նե րը: Այս ի մաս տով՝ պետք է
հա մա ձայ նել այն մտքին, ըստ ո րի՝ արդ յու նա -
վե տու թյան չա փա նի շը քրեա կան դա տա վա րու -
թյան ո լոր տում ա ռա վել օգ տա կար արդ յունք -
նե րի հաս նելն է ժա մա նա կա յին, նյու թա կան,
ֆի զի կա կան նվա զա գույն ծախ սե րի մի ջո ցով6: 

Ինչ պես նշվեց` քրեա կան ար դա րա դա տու -
թյու նը, ցա վոք, դժվար է են թարկ վում բա րե փո -
խում նե րի, ին չը, ի թիվս այլ պատ ճառ նե րի,
պայ ման ավոր ված է օ րենսդ րի և դա տա վա րա -
գետ նե րի պահ պա նո ղա կան մտա ծո ղու թյամբ,
ո րը, որ պես կարծ րա ցած և փակ հա մա կարգ,
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դժվա րու թյամբ է ար ձա գան քում օբ յեկ տիվ ի -
րա կա նու թյան փո փո խու թյուն նե րին։ Այ նո ւա մե -
նայ նիվ, ինչ քան էլ պահ պա նո ղա կան հա մար -
վի հետ խորհր դա յին քրեա դա տա վա րա կան
մտա ծո ղու թյու նը, միևնույն է` տե ղե կատ վա կան
տեխ նո լո գիա նե րի ներդ րու մը մինչ դա տա կան
վա րույ թում ժա մա նա կա կից քրեա կան ար դա -
րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան ա պա հով -
ման օբ յեկ տիվ հրա մա յա կան նե րից է։ Ի րա վա -
կան քա ղա քա կա նու թյան սուբ յեկտ նե րը պետք
է հրա տապ գի տակ ցեն զար գաց ման ար դի մի -
տում նե րը: Օ րի նակ` քննչա կան գոր ծո ղու թյան
ըն թաց քը պետք է ֆիք սել ա ռա վե լա պես տեխ -
նի կա կան մի ջոց նե րի կի րառ մամբ, ո րի դեպ -
քում, մի կող մից` քննի չը կխնա յի ժա մա նակ և
նյու թա կան ռե սուրս նե րը, մյուս կող մից` զրկված
կլի նի քննչա կան գոր ծո ղու թյան ըն թաց քը և
արդ յունք նե րը միա կող մա նի ար ձա նագ րե լու
հնա րա վո րու թյու նից: Ընդ ո րում՝ պետք է նշել,
որ քրեա կան դա տա վա րու թյան պար զեց ման
այս ուղ ղու թյան մա սին սկսել են հա ճախ նշել
նաև ռուս դա տա վա րա գետ նե րը։ Այս պես` Պ.
Պաս տու խո վը դոկ տո րա կան ա տե նա խո սու թյան
մեջ նշում է, որ պետք է վե րաց նել քննչա կան
գոր ծո ղու թյան ար ձա նագ րու թյուն նե րի մե նա -
շնոր հը, ա պա ցույ ցի այս տե սա կը պետք է լի նի
քննչա կան գոր ծո ղու թյան արդ յունք նե րի ամ -
րագր ման այ լընտ րան քա յին մի ջոց։ Քնն չա կան
գոր ծո ղու թյան ար ձա նագ րու թյուն նե րից, որ պես
ա պա ցույց նե րի ամ րագր ման հիմ նա կան ձևից,
աս տի ճա նա բար պետք է ան ցում կա տա րել դե -
պի տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը`
տե սա ձայ նագ րում, նկա րա հա նում և այլն7: Ա.
Կուխ տան նշում է, որ տե ղե կատ վա կան տեխ -
նո լո գիա նե րի զար գաց ման և է լեկտ րո նա յին
կա ռա վա րու թյան ստեղծ ման պայ ման նե րում ա -
պա ցուց ման գոր ծըն թա ցի պար զե ցու մը և դե -
ֆոր մա լի զա ցիան ան խու սա փե լի են։ Որ պես զի
ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցը թղթա յի նից վե րա -
փոխ վի ոչ թղթա յին ձևի` պետք է վե րա նա յել
հայ րե նա կան քրեա կան դա տա վա րու թյան գի -
տու թյան հնա ցած հաս կա ցու թյուն նե րի հա մա -

կար գը։ Անհ րա ժեշտ է ան ցում կա տա րել դա -
տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կող մից տե ղե -
կու թյուն նե րի հա վա քագր ման նոր տեխ նո լո -
գիա նե րին8։ Այլ դա տա վա րա գետ նե րը նույն -
պես ա ռա ջար կում են պար զեց նել դա տա վա -
րա կան ըն թա ցա կար գե րը և հ րա ժար վել քննչա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թացքն ամ րագ րե լու
ար ձա նագ րա յին ձևից, ե թե քննչա կան գոր ծո -
ղու թյուն կա տա րե լու ըն թաց քում կի րառ վել է
տե սան կա րա հա նում9.

Դա տա վա րու թյան արդ յու նա վետ ի րա կա -
նաց ման սկզբունքն ընդ հա նուր առ մամբ կոչ -
ված է կան խե լու դա տա վա րու թյան ան հար կի
ձգձգում նե րը, դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րի ան հար կի կրկնու թյուն նե րը: 

Եվ րո պա յի խոր հուր դի նա խա րար նե րի կո -
մի տեի «Ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու -
թյան ա պա հով ման հար ցե րով Եվ րո պա կան
հանձ նա ժո ղո վի հիմ նադր ման» մա սին (2002)
12 բա նաձևում (ըն դուն վել է 2002թ. սեպ տեմ -
բե րի 18-ին) նշվում է, որ պետք է ձեռ նար կել
բո լոր անհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րը Եվ րո պա -
կան Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես -
ված գոր ծե րը ող ջա միտ ժամ կե տում քննե լու,
ինչ պես նաև ար դար դա տաքն նու թյան այլ պա -
հանջ նե րի պահ պան ման ուղ ղու թյամբ: Դա տա -
կան լսում նե րի ձգձգում նե րից խու սա փե լու և
դա տա կան ծախ սե րը նվա զեց նե լու ուղ ղու թյամբ
անհ րա ժեշտ է ձեռ նար կել անհ րա ժեշտ քայ լեր: 

Նա խաքն նու թյան արդ յու նա վետ կազ մա -
կերպ ման ո լոր տում ի րա վա կան քա ղա քա կա -
նու թյան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րից է ժա մա -
նա կա կից հա սա րա կու թյու նում ակ տիվ գոր -
ծարկ վող տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի
ներ մու ծու մը քրեա կան ար դա րա դա տու թյան
հա մա կարգ։ 

ՀՀ քննչա կան կո մի տեն, նկա տի ու նե նա -
լով ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան հա սա -
րա կու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը, նա խաքննու -
թյան արդ յու նա վետ կազ մա կերպ ման խնդի րը
լու ծե լու նպա տա կով ձեռ նար կել է հետևյալ մի -
ջո ցա ռում նե րը`
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7 Пастухов П.С. Модернизация уголовно-процессуального доказывания в условиях информационного общества.
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1. կա պի օ պե րա տոր նե րի հետ դա տա րան -
նե րի ո րո շում նե րի և վեր ծա նում նե րի
փո խանց ման է լեկտ րո նա յին հա մա կար -
գի ներդ րում, 

2. քրեա կան գոր ծե րի թվայ նա ցում,
3. է լեկտ րո նա յին ար խի վի և տե ղե կատ վա -

կան -ո րո նո ղա կան հա մա կար գի ներ -
դրում,

4. ՀՀ պե տա կան մար մին նե րի տե ղե կա -
տվա կան շտե մա րան նե րի` առ ցանց հա -
սա նե լիու թյան ա պա հո վում,

5. «Mulberry» է լեկտ րո նա յին հա մա կար -
գով դա տա խա զին դա տա վա րա կան
փաս տաթղ թե րի պատ ճե ննե րն ու ղար -
կե լը և դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րի մա սին ի րա զե կե լը,

6. «Է լեկտ րո նա յին նա խաքն նու թյուն» ծրա -
գրի մշա կում։

1.  Կա պի օ պե րա տոր նե րի հետ դա տա րան -
նե րի ո րո շում նե րի և վեր ծա նում նե րի փո խանց -
ման է լեկտ րո նա յին հա մա կար գի ներդ րում: Նա -
խաքն նու թյան ժամ կետ նե րի եր կա րա ցում ները,
ի թիվս այլ հան գա մանք նե րի, շատ դեպ քե րում
պայ մա նա վոր ված էին հե ռա խո սա զան գե րի վեր -
ծա նում ներն ստա նա լու վե րա բեր յալ դա տա -
րան նե րի կա յաց րած ո րո շում նե րը հա մա պա -
տաս խան կա պի օ պե րա տոր նե րին ու ղար կե լու
և հե ռա խո սա զան գե րի վեր ծա նում ներն ու շա -
ցու մով ստա նա լու հան գա ման քով, ին չի պատ -
ճառով խախտ վում էր քրեա կան վա րույ թի մաս -
նա կից նե րի՝ գոր ծե րը ող ջա միտ ժամ կե տում
քննե լու սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը: Դա -
տա րա նի յու րա քանչ յուր ո րո շու մ կա պի օ պե -
րա տո րին հանձ նե լու, ինչ պես նաև հե ռա խո -
սա զան գե րի վեր ծա նում ներն ստա նա լու հա մար
ՀՀ քննչա կան կո մի տեի մար զա յին քննչա կան
վար չու թյուն նե րի և մար զե րում տե ղա կայ ված
կա յա զո րա յին քննչա կան բա ժին նե րի քննիչ նե -
րը, հատ կա պես՝ Երևա նից մեծ հե ռա վո րու թյան
վրա գտնվող Լո ռու, Տա վու շի, Սյու նի քի մար -
զե րից, առն վազն եր կու ան գամ մեկ նում էին
Երևան քա ղա քում տե ղա կայ ված գլխա մա սա -
յին գրա սեն յակ ներ, ին չը և՛ ծախ սա տար, և՛ ժա -
մա նա կա տար էր: 

Խնդ րի կար գա վոր ման նպա տա կով ՀՀ
քննչա կան կո մի տեի նա խա գա հի՝ 02.11.2015թ.
հանձ նա րա րա կա նի հի ման վրա ՀՀ քննչական

կոմիտեի Շի րա կի և Սյու նի քի մար զա յին քննչա -
կան վար չու թյուն նե րում ներդր վել է դա տա վա -
րա կան և այլ փաս տաթղ թե րի է լեկտ րո նա յին
պատ ճեն նե րը ՀՀ-ում բջջա յին և ֆիքս ված կա -
պի ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող կա պի օ պե րա -
տոր նե րին ծա ռա յո ղա կան է լեկտ րո նա յին փոս -
տով ու ղար կե լու փոր ձա րա րա կան ծրա գի րը:
Հանձ նա րա րա կա նով սահ ման ված կար գի հա -
մա ձայն՝ ան ձանց հե ռա խո սա զան գե րի վեր ծա -
նում նե րն ստա նա լու վե րա բեր յալ դա տա րա նի
ո րոշ ման և այլ փաս տաթղ թե րի է լեկտ րո նա յին
պատ ճեն նե րի PDF կամ JPG ձևա չա փե րը մար -
զա յին քննչա կան վար չու թյան ծա ռա յո ղա կան
է լեկտ րո նա յին փոս տով ու ղարկ վում են ՀՀ
քննչական կոմիտեի դե պար տա մեն տի ա ռա -
ջին բաժ նի ծա ռա յո ղա կան է լեկտ րո նա յին փոս -
տին, և նույն ե ղա նա կով դե պար տա մեն տի ա -
ռա ջին բաժ նի մի ջո ցով ստաց վում է կա պի օ -
պե րա տո րից: Փոր ձա րա րա կան ծրագ րի հա -
ջող ի րա կա նա ցու մից հե տո ՀՀ քննչական կո-
միտեի նա խա գա հի՝ 09.12.2015թ. հանձ նա րա -
րա կա նով ծրա գի րն սկսել է կի րառ վել նաև ՀՀ
քննչական կոմիտեի հատ կա պես կարևոր գոր -
ծե րի քննու թյան գլխա վոր վար չու թյու նում, զին -
վո րա կան քննչա կան գլխա վոր վար չու թյան
հատ կա պես կարևոր գոր ծե րի քննու թյան վար -
չու թյու նում, մար զա յին քննչա կան վար չու թյուն -
նե րում և դրանց ստո րա բա ժա նում նե րում։

ՀՀ քննչա կան կո մի տեի և Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյու նում բջջա յին և ֆիքս ված կա -
պի ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ըն կե րու թյուն -
նե րի հետ 23.11.2015թ. կնքվել է փո խըմբռնման
հու շա գիր՝ դա տա րան նե րի ո րո շում նե րով է լեկ -
տրո նա յին հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն նե -
րի (հե ռա խո սա զան գե րի, ին տեր նետ հա սա նե -
լիու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի) վեր ծա նում նե րի և
դրանց օգ տա տե րե րի վե րա բեր յալ տվյալ նե րի
փո խանց ման է լեկտ րո նա յին հա մա կարգ ներ -
դնե լու վե րա բեր յալ: Հու շագ րի ստո րագ րու մից
հե տո, 24.03.2016թ. ՀՀ Քնն չա կան կո մի տեի
նա խա գա հի թիվ 16-Լ հանձ նա րա րա կա նի հա -
մա ձայն՝ վե րոնշ յալ կար գը ներդր վել է ՀՀ քննչա -
կան կո մի տեի բո լոր մար մին նե րում և ստո րա -
բա ժա նում նե րում:

02.11.2015թ . մինչև 12.07.2016թ. ըն կած
ժա մա նա կա հատ վա ծում կա պի օ պե րա տոր նե -
րին է ու ղարկ վել հե ռա խո սա զան գե րի վեր ծա -
նում նե րը տրա մադ րե լու վե րա բեր յալ դա տա -
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րա նի 4245 ո րո շում, ո րոնց կա տա րումն ա պա -
հով վել է 1-ից 7 օր վա ըն թաց քում: Մինչև վե -
րոնշ յալ ծրագ րի ներդ րու մը հե ռա խո սա զան գե -
րի վեր ծա նում նե րի ստաց ման գոր ծըն թա ցը եր -
բեմն տևում էր ա միս ներ:

Նշ ված ծրագ րի արդ յունք նե րի ամ փո փու -
մը վկա յում է դրա արդ յու նա վե տու թյան և նա -
խաքն նու թյան ժամ կետ նե րի կրճատ ման մա -
սին։ Այս պես` 2015 և 2016թթ. ա ռա ջին կի սամ -
յակ նե րում ա վարտ ված գոր ծե րի նա խաքն նու -
թյան ժամ կետ նե րի հա մե մա տու թյու նից պարզ
է դառ նում, որ 2016թ. ա ռա ջին կի սամ յա կում
էա պես ա ճել է մինչև եր կու ա միս ժամ կե տում
ա վարտ ված քրեա կան գոր ծե րի քա նա կը10։ Օրի -
նակ` Երևան քա ղա քի և վար չա կան շրջան նե -

րի վա րույ թում 2015թ. ա ռա ջին կի սամ յա կում
մինչև եր կու ա միս ժամ կե տում ա վարտ վել է
620 քրեա կան գործ, իսկ 2016թ. ա ռա ջին կիս -
ամ յա կում` 918 քրեա կան գործ։ Ընդ հա նուր առ -
մամբ՝ ՀՀ քննչա կան կո մի տեի վա րույ թում
2015թ. ա ռա ջին կի սամ յա կում մինչև եր կու ա -
միս ժամ կե տում ա վարտ վել է 1750 քրեա կան
գործ, իսկ 2016թ. ա ռա ջին կի սամ յա կում` 2068
քրեա կան գործ (տե՛ս աղ յու սակ 1)։ Ընդ ո րում,
2015թ. հա մե մա տու թյամբ, 2016թ. ա ճել է ՀՀ
քննչա կան կո մի տեի վա րույ թում քրեա կան գոր -
ծե րի քա նա կը։ Այս պես` ՀՀ քննչա կան կո մի -
տեի վա րույ թում 2015թ. քննվել է 12425 քրեա -
կան գործ, իսկ 2016թ.` 12601 քրեա կան գոր ծ։ 
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Ստորաբա ժանումը Հաշվետու
ժամանակա շրջանը

Ավարտվել են գործեր (առանց կրկնակիի)

Մինչև 2
ամիս

2-4 
ամիս

4-6 
ամիս

6-12 
ամիս

1 տ.
ավելի

ՀՀ ՔԿ Երևան քաղաքի քննչական
վարչություն

2016թ. 1-ին
կիսամյակ 918 317 162 164 39

2015թ. 1-ին
կիսամյակ 620 408 221 164 30

ՀՀ ՔԿ մարզային քննչական
վարչություններ

2016թ. 1-ին
կիսամյակ 663 300 163 199 35

2015թ. 1-ին
կիսամյակ 599 330 202 184 32

ՀՀ ՔԿ ՀԿԳ ՔԳՎ

2016թ. 1-ին
կիսամյակ 12 8 6 6 2

2015թ. 1-ին
կիսամյակ 6 9 5 4 8

ՀՀ ՔԿ ԶՔԳՎ

2016թ. 1-ին
կիսամյակ 475 222 251 189 26

2015թ. 1-ին
կիսամյակ 525 163 115 64 11

Ընդ. ՀՀ ՔԿ՝ առանց ԶՔԳՎ

2016թ. 1-ին
կիսամյակ 1593 625 331 369 76

2015թ. 1-ին
կիսամյակ 1225 747 428 352 70

Ընդ. ՀՀ ՔԿ

2016թ. 1-ին
կիսամյակ 2068 847 582 558 102

2015թ. 1-ին
կիսամյակ 1750 910 543 416 81

Աղյուսակ 1

2. Ք րեա կան գոր ծե րի թվայ նա ցում: Նա -
խաքն նու թյան արդ յու նա վե տու թյան ա պա հով -
ման հա ջորդ մի ջո ցա ռու մը քրեա կան գոր ծե րի

թվայ նա ցումն է, ո րը են թադ րում է լայ նա ֆոր -
մատ ծրիչ (սքա ներ) սար քե րի մի ջո ցով քրեա -
կան գոր ծի փաս տաթղ թե րի պատ ճե նա հա նու -

10 Բացասական ցուցանիշներ ունի միայն ՀՀ քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչությունը։ 



մը է լեկտ րո նա յին կրի չի վրա: ՀՀ քննչա կան
կո մի տեի նա խա գա հի՝ 20.02.2015թ. թիվ 6-Լ
հրա մա նի հա մա ձայն՝ 20.02.2015 թվա կա նից
քրեա կան գոր ծե րի թվայ նաց ման փոր ձա րա -
րա կան ծրա գի րը ներդր վել է ՀՀ քննչա կան կո -
մի տեի Երևան քա ղա քի քննչա կան վար չու թյան
Ա ջափն յակ և Դավ իթա շեն վար չա կան շրջան -
նե րի քննչա կան բաժ նում, իսկ 25.02.2015թ.
թիվ 8-Լ հրա մա նի հա մա ձայն՝ 10.03.2015 թվա -
կա նից՝ ՀՀ քննչա կան կո մի տեի Երևան քա ղա -
քի քննչա կան վար չու թյան Ա րաբ կիր վար չա -
կան շրջա նի քննչա կան բաժ նում, ո րոնց կի րա -
ռու թյան ըն թաց քում կա տա րե լա գործ վել է, և
շտկ վել են ի հայտ ե կած թե րու թյուն նե րը: ՀՀ
քննչա կան կո մի տեի Ա րաբ կիր, Ա ջափն յակ և
Դա վի թա շեն վար չա կան շրջան նե րի քննչա կան
բա ժին ներ կա տար ված հարց մամբ պարզ վել է,
որ ծրագ րի ներդ րու մից (2015թ. փետր վար) առ
30.12.2015թ. դրու թյամբ վար չա կան շրջան նե -
րի քննչա կան բա ժին նե րում թվայ նաց վել է 894
քրեա կան գործ, ո րոն ցից 392 քրեա կան գոր -
ծե րով դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին քրեա -
կան գոր ծե րի նյու թե րը տրա մադր վել են լա զե -
րա յին սկա վա ռա կով, ո րոնց ընդ հա նուր քա -
նա կը կազ մել է 154700 թերթ: 

2016թ. հուն վա րի 11–ից քրեա կան գոր ծե -
րի թվայ նաց ման ծրա գի րը ներդր վել է ՀՀ քննչա -
կան կո մի տեի բո լոր մար մին նե րում և ստո րա -
բա ժա նում նե րում: 

Ք րեա կան գոր ծե րի թվայ նաց ման պա րա -
գա յում լուծ վել են կամ կլուծ վեն ստորև նշված
խնդիր նե րը։

Ա ռա ջին` ներ կա յումս քրեա դա տա վա րա -
կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված դեպ քե -
րում դա տա վա րու թյան կող մե րին գոր ծի նյու -
թե րը ծա նո թաց ման հա մար տրա մադր վում են
թղթա յին կրի չի վրա պատ ճե նա հան ված վի ճա -
կում: Տ րա մադր վող պատ ճեն նե րի քա նակն էա -
պես ա ճում է, երբ գոր ծով վա րույ թին մաս նակ -
ցում են մի քա նի մե ղադր յալ , ով քեր ու նեն
պաշտ պան ներ: Նրան ցից յու րա քանչ յու րին օ -
րեն քի ու ժով տրա մադր վում են քրեա կան գոր -
ծի պատ ճե ննե րը, ին չը են թադ րում է ոչ միայն
նյու թա կան, այլև մարդ կա յին և ժա մա նա կա յին
ռե սուրս նե րի ոչ հա մա չափ օգ տա գոր ծում: Նա -
խաքն նու թյան ա վա րտին կող մե րի նյու թե րի ծա -
նո թաց ման գոր ծըն թացը նույն պես ժա մա նա -
կա տար է: Ք րեա կան գոր ծե րի թվայ նաց ման

դեպ քե րում կող մե րին տրա մադր վում են քրեա -
կան գոր ծե րի է լեկտ րո նա յին պատ ճե ննե րը՝ CD-
ում զե տեղ ված ե ղա նա կով:

ՀՀ քննչա կան կո մի տեի մար մին նե րի և
ստո րա բա ժա նում նե րի վա րույ թում 2015թ. ըն -
թաց քում քննվել է 21955 քրեա կան գործ: Ա մե -
նա հա մեստ հաշ վար կի դեպ քում նույ նիսկ, ե թե
ըն դու նենք, որ նշված բո լոր քրեա կան գոր ծե րը
բաղ կա ցած են ե ղել մեկ հա տո րից, յու րա քան -
չյուր հա տո ր բաղ կա ցած է ե ղել 250 թեր թից, և
բո լոր գոր ծե րով դա տա վա րա կան փաս տաթղթե -
րի պատ ճեն նե րը տրա մադր վել են միայն մե -
ղադր յա լին, ա պա ՀՀ քննչա կան կո մի տեի վա -
րույ թի գոր ծե րով պատ ճե նա հան ման ծախ սե րը
մեկ տար վա կտրված քով կկազ մեն` 21955 x
x 250 x 10 = 54887500: 

Երկ րորդ` դա տա խա զա կան հսկո ղու թյան,
գե րա տես չա կան վե րահս կո ղու թյան շրջա նակ -
նե րում քրեա կան գոր ծե րը պար բե րա բար պա -
հանջ ում են ու սում նա սի րու թյուն, որ պի սի պայ -
ման նե րում քննիչ նե րը հա ճախ հար կադր ված
են լի նում մի քա նի տասն յակ կի լո մետ ր անց նել
քրեա կան գոր ծե րը պա հանջ վող վայր ներ կա -
յաց նե լու հա մար, ինչի հետևան քով քննի չը հա -
ճախ հե տաձ գում է տվյալ օ րը պլա նա վո րած
քննչա կան կամ այլ դա տա վա րա կան գոր ծո -
ղու թյուն նե րի կա տա րու մը: Թ վայ նաց ված քրեա -
կան գոր ծե րը կա րող են պար բե րա բար ու ղարկ -
վել հսկող դա տա խա զին և ՀՀ քննչա կան կո -
մի տեի վե րահս կող մար մին նե րին, և այդ դեպ -
քում հսկո ղու թյու նը և վե րահս կո ղու թյու նը կլի -
նեն ա ռա վել ան մի ջա կան:

Եր րորդ` քրեա կան գոր ծե րի թվայ նաց ման
ծրագ րի ներդր մամբ ստեղծ վում են քրեա կան
գոր ծե րի թվայ նաց ված ար խիվ ձևա վո րե լու հա -
մար նա խադր յալ ներ (այս մա սին՝ ստորև): 

3. Է լեկտ րո նա յին ար խի վի և տե ղե կա տվա -
կան -ո րո նո ղա կան հա մա կար գի ներդ րում: Մինչև
ՀՀ քննչա կան կո մի տեի ձևա վո րումը` ար խի -
վաց վում էին միայն վա րույ թը կարճ ված քրեա -
կան գոր ծե րը: Տվ յալ ժա մա նա կա հատ վա ծի
խնդիր ներն էին.

ա ռա ջին՝ ա վան դա կան ար խի վաց ման հա -
մա կար գի գոր ծո ղու թյան պայ ման նե րում ար -
խի վաց ված քրեա կան գոր ծե րի պահ պան ման
ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո դրանք ոչն չաց վում
էին, մինչ դեռ հայտ նի է, որ քրեա կան ար դա -
րա դա տու թյան հա մա կար գում առ կա են նոր
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երևան ե կած հան գա մանք ներ, ո րոնց պայ ման -
նե րում անհ րա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում վե -
րա նա յել կարճ ված վա րույ թը: Մինչ դեռ գործերն
ար դեն իսկ կա րող են ոչն չաց ված լի նել:

Բա ցի այդ՝ գործ նա կա նում կա րող են հան -
դի պել քրեա կան գոր ծե րը կորց նե լու կամ
հափշտա կե լու դեպ քեր։ Ք րեա կան գոր ծե րի
թվայ նաց ման պա րա գա յում, հա մա պա տաս խան
ի րա վա կան հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում,
հնա րա վոր է թվայ նաց ված քրեա կան գոր ծե րի
հի ման վրա վե րա կանգ նել կորց րած կամ
հափշտակ ված քրեա կան գոր ծը։ 

Երկ րորդ՝ մինչև ՀՀ քննչա կան կո մի տեի
ձևա վո րու մը, կարճ ված քրեա կան գոր ծերն ար -
խի վաց նե լիս, որևէ էա կան տվյա լի հաշ վա ռում
չէր ի րա կա նաց վում: Բա ցա կա յում էր նաև քրեա -
կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին ո րո -
շում նե րի, դա տա րան ու ղարկ ված գոր ծե րի հաշ -
վառ ման որևէ հա մա կարգ:

Եր րորդ՝ տա րի նե րի ըն թաց քում ար խի վաց -
ված քրեա կան գոր ծե րի քա նակն ա վե լա նա լու
պայ ման նե րում գործ նա կա նում ա ռա ջա նում էր
նաև մե ծա ծա վալ քրեա կան գոր ծե րը պա հե լու
հար ցը: 

ՀՀ քննչա կան կո մի տեի ձևա վո րու մից հե -
տո ձեռ նարկ վե ցին վե րը նշված խնդիր նե րը լու -
ծե լուն ուղղ ված գոր ծուն քայ լեր: 

Ա ռա ջին՝ կարճ ված և ար խի վաց ված քրեա -
կան գոր ծե րով տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի
ներդ րում: Հայտ նի է, որ կարճ ված քրեա կան
գոր ծով առ կա են մի շարք դա տա վա րա կան
տվյալ ներ, ո րոնք այլ քրեա կան գոր ծե րով կա -
րող են ու նե նալ ինչ պես դա տա վա րա կան, այն -
պես էլ մարտավարա կան կարևոր նշա նա կու -
թյուն: Այս պես՝ քննի չը, քննե լով որևէ քրեա կան
գործ և ու սում նա սի րե լով մե ղադր յա լի, տու ժո -
ղի կամ քննու թյու նը խո չըն դո տող որևէ վկա յի
բնու թա գի րը, հնա րա վո րու թյուն ու նի ստա նալու
միայն տվյալ ան ձի դատ վա ծու թյան մա սին տե -
ղե կու թյուն: Մինչ դեռ շատ դեպ քե րում տվյալ
ան ձը նախ կի նում այլ քրեա կան գոր ծե րով ներ -
գրավ ված է ե ղել նաև որ պես մե ղադր յալ, կաս -
կած յալ կամ տու ժող: Կարճ ված և ար խի վաց -
ված քրեա կան գոր ծե րով տե ղե կատ վա կան շտե -
մա րան նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում
քննի չը զրկվում է դա տա վա րա կան և կ րի մի -
նա լիս տի կա կան ար ժեք ներ կա յաց նող մի շարք
տվյալ նե րից:

Այս խնդի րը լու ծե լու նպա տա կով՝ ՀՀ քննչա -
կան կո մի տեի դե պար տա մեն տի ար խիվ
հանձնվող վա րույ թը կարճ ված քրեա կան գոր -
ծե րի կա նո նա կարգ ված հաշ վա ռու մը վա րե լու
հա մար անհ րա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա ցավ ստեղ -
ծել է լեկտ րո նա յին հաշ վառ ման հա մա կարգ:
Այս պես՝ 2015թ. դեկ տեմ բե րին ներդր վեց տե -
ղե կա տու-ո րո նո ղա կան ծրա գի րը: Մշակ վեց և
հե տա գա յում ՀՀ քննչա կան կո մի տեի նա խա -
գա հի 11.04.2016թ. թիվ 20-Լ հրա մա նով հաս -
տատ վեց վա րույ թը կարճ ված քրեա կան գոր -
ծե րի ար խի վաց ման տե ղե կատ վա կան քար տը,
ո րը պա րու նա կում է հետևյալ տե ղե կատ վու -
թյու նը` քրեա կան գոր ծի հա րուց ման հոդ վա ծը
և ամ սա թի վը, հան ցա գոր ծու թյան մա սին հա -
ղոր դում տվող ան ձի կամ ան ձանց, տու ժո ղի,
մե ղադրյա լի, կաս կած յա լի տվյալ նե րը (ա նուն,
հայ րա նուն, ազ գա նուն, ծննդյան օ րը, ա մի սը,
տա րե թի վը), քրեա կան հե տապն դում չի րա կա -
նաց նե լու մա սին ո րոշ ման առ կա յու թյան դեպ -
քում՝ տվյալ ան ձի կամ ան ձանց տվյալ նե րը
(անուն, հայ րա նուն, ազ գա նուն, ծննդյան օ րը,
ա մի սը, տա րե թի վը), քրեա կան գոր ծը հա րուցող
և քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճող մարմ նի,
ստո րա բա ժան ման ան վա նու մը, կարճ ման հիմ -
քը (հոդ վա ծը և ամ սա թի վը):

Ինչ պես նկա տում ենք՝ ար խի վաց ված քրեա -
կան գոր ծե րի է լեկտ րո նա յին հաշ վառ ման և տե -
ղե կատ վա կան-ո րո նո ղա կան հա մա կար գում ար -
տա ցոլ վում են հետևյալ տվյալ նե րը՝ հան ցա -
գոր ծու թյան մա սին հա ղոր դում տվող ան ձի,
տու ժո ղի, մե ղադր յա լի, կաս կած յա լի, քրեա կան
հե տապն դում չի րա կա նաց նե լու մա սին ո րոշ -
ման առ կա յու թյան դեպ քում՝ տվյալ ան ձի կամ
ան ձանց տվյալ նե րը (ա նուն, հայ րա նուն, ազ -
գա նուն, ծննդյան օ րը, ա մի սը, տա րե թի վը):

Երկ րորդ՝ կարճ ված և ար խի վաց ված քրեա -
կան գոր ծե րի է լեկտ րո նա յին հաշ վառ ման և տե -
ղե կատ վա կան-ո րո նո ղա կան հա մա կար գի և
թվայ նաց ված քրեա կան գոր ծե րի կա պը: Ինչ -
պես նշվեց՝ 2016թ. հուն վա րից ՀՀ քննչա կան
կո մի տեի տա րած քա յին բո լոր ստո րա բա ժա -
նում նե րում ներդր վեց քրեա կան գոր ծե րի թվայ -
նաց ման հա մա կարգ, ո րը, կո ռուպ ցիոն և հա -
մա կար գա յին մի շարք խնդիր ներ լու ծե լուց զատ,
հնա րա վո րու թյուն տվեց ստեղ ծելու կապ` կարճ -
ված և թ վայ նաց ված քրեա կան գոր ծե րի և ար -
խի վի է լեկտ րո նա յին հաշ վառ ման հա մա կար գի

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

9
4

  2
0

1
6



միջև: Ներ կա յումս ար խի վաց ված քրեա կան
գոր ծե րի է լեկտ րո նա յին հաշ վառ ման և տե ղե -
կատ վա կան-ո րո նո ղա կան հա մա կար գում ներ -
բեռն վում են թվայ նաց ված և վա րույ թը կարճ -
ված քրեա կան գոր ծե րը: Սա հնա րա վո րու թյուն
է տա լիս, անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում, ոչ միայն
քննի չին տրա մադ րելու ան ձի վե րա բեր յալ տվյալ -
ներ, այլև, հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյան
դեպ քում, քննի չին կտրա մադր վի նաև թվայ -
նաց ված քրեա կան գոր ծը: Քն նի չը, ու նե նա լով
և ու սում նա սի րե լով ար խի վաց ված քրեա կան
գոր ծի թվա յին տար բե րա կը, հնա րա վո րու թյուն
կու նե նա պար զե լու տվյալ ան ձի վար քա բա նա -
կան և հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րը և դրա հի ման վրա ո րո շելու քննու թյան
մար տավարությունը և մե թո դի կան: 

Եր րորդ՝ վի ճա կագ րու թյան վար ման հա -
մա կար գի ներդ րում: Ինչ պես նշվեց՝ քրեա կան
գոր ծե րի է լեկտ րո նա յին հաշ վառ ման և տե ղե -
կատ վա կան-ո րո նո ղա կան հա մա կար գում ար -
տա ցոլ վում են նաև քրեա կան գոր ծի հա րուց -
ման հոդ վա ծը և կարճ ման հիմ քը (հոդ վա ծը և
ամ սա թի վը): ՀՀ քննչա կան կո մի տեում որևէ
հան ցա տե սա կի պրակ տի կա յի ամ փոփ ման ըն -
թացքում անհ րա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում
պար զելու տվյալ հան ցա տե սա կով հա րուց ված
քրեա կան գոր ծե րի քա նա կը և կար ճում նե րի
թի վը: Այս նպա տա կով հար ցում ներ են ու ղարկ -
վում, ա ռանց այդ էլ ծան րա բեռն ված, ստո րա -
բա ժա նում ներ: Է լեկտ րո նա յին ար խի վի հա մա -
կար գի ներդր ման պա րա գա յում դեռևս մասնա -
կի լուծ վում է նաև վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի
ձեռք բեր ման հնա րա վո րու թյու նը: Ներ կա յումս
հնա րա վոր է պար զել, թե, օ րի նակ՝ 2016թ. ՀՀ
քր. օր-ի 113-րդ հոդ վա ծով քա նի քրեա կան
գործ է հա րուց վել, և քա նիսն է կարճ վել, ով է
հա ղոր դում ներ կա յաց րել, քա նի տու ժող է ե ղել
և այլն: Միևնույն ժա մա նակ՝ պետք է նշել, որ
քրեա կան գոր ծե րի վի ճա կագ րու թյան ավ տոմա -
տաց ված հա մա կար գի ներդ րու մը հնա րա վոր
կլի նի լու ծել «է լեկտ րո նա յին նա խաքն նու թյուն»
հա մա կար գի գոր ծարկ ման պայ ման նե րում: Ներ -
կա յումս սկսվել է նաև դա տա րան ու ղարկ ված
և թ վայ նաց ված քրեա կան գոր ծե րի ար խի վաց -
ման և տվ յալ նե րի հաշ վառ ման գոր ծըն թա ցը։ 

4. ՀՀ պե տա կան մար մին նե րի տե ղե կա -
տվա կան շտե մա րան նե րի` առ ցանց հա սա նե -
լիու թյան ա պա հո վում: Ք րեա կան գոր ծե րի քննու -

թյան ըն թաց քում անհ րա ժեշ տու թյուն է ա ռա -
ջա նում ստա նալ տար բեր պե տա կան մար մին -
նե րի տե ղե կատ վա կան շտե մա րան նե րում պահ -
պան վող տվյալ ներ։ Օ րի նակ` ՀՀ ոս տի կա նու -
թյու նը, ՀՀ ազ գա յին անվ տան գու թյան ծա ռա -
յու թյու նը, ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա -
րու թյու նը, ՀՀ ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե -
տա կան կո մի տեն հաշ վա ռում են մի շարք տվյալ -
ներ, ո րոնք քրեա կան գոր ծե րի քննու թյան ըն -
թաց քում կա րող են ու նե նալ կարևոր նշա նա -
կու թյուն: Ա վան դա կան ե ղա նա կով նշված տվյալ -
նե րը պա հան ջե լը և ստա նա լը տևում է 10 օ րից
2 ա միս, ին չը բա ցա սա կան է ազ դում նա խաքըն -
նու թյան արդ յու նա վե տու թյան վրա։ Մինչ դեռ
նշված տե ղե կատ վա կան շտե մա րան նե րի առ -
ցանց հա սա նե լիու թյան պա րա գա յում այդ տվյալ -
նե րը հնա րա վոր է ստա նալ րո պե նե րի ըն թաց -
քում։

Ներ կա պա հին ՀՀ քննչա կան կո մի տեի
բո լոր մար մին նե րի և ստո րա բա ժա նում նե րի
հա մար առ ցանց ե ղա նա կով հա սա նե լի են
հետևյալ տե ղե կատ վա կան շտե մա րան նե րը.

ա ռա ջին` ՀՀ ոս տի կա նու թյան տե ղե կա -
տվա կան կենտ րո նում առ կա տվյալ նե րը, մաս -
նա վո րա պես՝ հարց վող ան ձի դատ վա ծու թյան,
հե տա խուզ ման վե րա բեր յալ տվյալ ներ, ինչ պես
նաև, հաշ վառ ված լի նե լու պա րա գա յում՝ ինտեր -
պո լի ԱԿԲ-ում առ կա տվյալ նե րը,

երկ րորդ` ՀՀ ոս տի կա նու թյան ճա նա պար -
հա յին ոս տի կա նու թյան տե ղե կատ վա կան շտե -
մա րա նը, մաս նա վո րա պես՝ ավ տո մե քե նա յի սե -
փա կա նա տի րոջ տվյալ նե րը, սե փա կա նու թյան
վկա յա կան, ավ տո մե քե նա յի տվյալ նե րը, վա -
րոր դա կան ի րա վուն քի վկա յա կան,

ՀՀ ոս տի կա նու թյան անձ նագ րա յին և վի -
զա նե րի վար չու թյու նում առ կա տվյալ նե րի շտե -
մա րան նե րը դեռևս առ ցանց ե ղա նա կով հա -
սա նե լի են ՀՀ քննչա կան կո մի տեի Հատ կա -
պես կարևոր գոր ծե րով քննչա կան գլխա վոր
վար չու թյան, մի ջազ գա յին հար ցում նե րի ա պա -
հով ման բաժ նի, Զին վո րա կան քննչա կան գլխա -
վոր վար չու թյան կենտ րո նա կան մարմ նի ստո -
րա բա ժա նում նե րի հա մար:

ՀՀ քննչա կան կո մի տեում աշ խա տանք ներ
են տար վում նաև այլ պե տա կան մար մին նե րի
տե ղե կատ վա կան շտե մա րան նե րից օգտ վե լու
հար ցի կազ մա կերպ ման շուրջ: 

5. «Mulberry» է լեկտ րո նա յին հա մա կարգով
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դա տա խա զին դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե -
րի պատ ճե ննե րն ու ղար կե լը և դա տա վա րա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին ի րա զե կե լը:
Քրեա կան դա տա վա րու թյուն օ րենսդ րու թյու նը
նա խա տե սում է մի շարք դեպ քեր, երբ քննի չն
օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում հսկող դա -
տա խա զին ի րա զե կում է կա տար ված դա տա -
վա րա կան գոր ծո ղու թյան մա սին կամ նրան է
ու ղար կում դա տա վա րա կան ո րոշ ման պատ ճե -
նը։ Գործ նա կա նում հան դի պում են դեպ քեր,
երբ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյան մա սին ի -
րա զե կե լու կամ դա տա վա րա կան ակ տե րի պատ -
ճե ննե րը դա տա խա զին ու ղար կե լու պար տա -
կա նու թյու նը սահ ման ված ժամ կե տում հնա րա -
վոր չէ կա տա րել, քա նի որ սահ ման ված ժամ -
կետ նե րը լրա նում են ոչ աշ խա տան քա յին օ րե -
րին կամ ոչ աշ խա տան քա յին ժա մե րին։ Օ րի -
նակ` քրեա կան գոր ծով ան ձը ձեր բա կալ վել է
ժա մը 1910-ին, իսկ տաս ներ կու ժա մը լրա նում է
ա ռա վոտ յան, ո րը ոչ աշ խա տան քա յին օր է։
Ինչ պես նկա տում ենք՝ և՛ ձեր բա կալ ման պա հը
ոչ աշ խա տան քա յին ժամ է, իսկ 12 ժա մը լրա -
նա լու պա հը` ոչ աշ խա տան քա յին օր, ո րի ընթաց -
քում հնա րա վոր չէ կազ մա կեր պել ի րա զեկ ման
փոս տա յին ա ռա քու մը, քա նի որ ա ռա քու մը կազ -
մա կեր պող գրա սեն յակ նե րը չեն աշ խա տում։

Քնն չա կան կո մի տեն նա խա ձեռ նել է Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քննչա կան կո մի -
տեի Երևան քա ղա քի քննչա կան վար չու թյան և
Երևան քա ղա քի վար չա կան շրջան նե րի քննչա -
կան բա ժին նե րի ծա ռա յող նե րի կող մից դա տա -
խազ նե րին «Mulberry» Է լեկտ րո նա յին հա մա -
կար գով դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րի է -
լեկտ րո նա յին պատ ճեն նե րն ու ղար կե լու և դա -
տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բեր յալ
ի րա զե կե լու միաս նա կան կար գի մշակ ման գործ -
ըն թաց։ Կար գի նա խագ ծի հա մա ձայն` «Mul-
berry» է լեկտ րո նա յին հա մա կար գով քննի չը Կո -
մի տեի դե պար տա մեն տի հա մա պա տաս խան
ծա ռա յո ղի մի ջո ցով (բա ցա ռու թյան կար գով նա -
խա տես ված դեպ քե րի) դա տա խա զին ու ղար -
կում է կար գով նա խա տես ված դա տա վա րա -
կան ո րո շում նե րը, դրանց ու ղեկ ցող նա մակ նե -
րը, ինչ պես նաև դա տա վա րա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րի կա տար ման մա սին ի րա զե կում նե -
րը: Ոչ աշ խա տան քա յին օ րե րին և ժա մե րին
կար գով նա խա տես ված դա տա վա րա կան ո րո -
շում նե րը, դրանց ու ղեկ ցող նա մակ նե րը և դա -

տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու
վե րա բեր յալ ի րա զե կում նե րը քննի չը կա րող է
ու ղար կել նաև տվյալ մարմ նի կամ ստո րա բա -
ժան ման պե տի մի ջո ցով` «Mulberry» է լեկտ րո -
նա յին հա մա կար գով:

Կար գով նա խա տես ված դա տա վա րա կան
ո րո շում նե րը, դրանց ու ղեկ ցող նա մակ նե րը,
դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու վե -
րա բեր յալ ի րա զե կե լու մա սին գրու թյուն նե րն ու -
ղարկ վում են է լեկտ րո նա յին պատ ճե նի (այ սու -
հետ՝ պատ ճեն) ձևով՝ սքա նա վոր ված կամ լու -
սան կա րա հան ված PDF կամ JPG ձևա չա փով: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված
ժամ կետ նե րում «Mulberry» է լեկտ րո նա յին հա -
մա կար գով դա տա խա զին.

1 ի րա զեկ վում է՝
ա. կաս կած յա լին ձեր բա կա լե լու մա սին (ՀՀ

քր. դատ. օր –ի 131.1 հոդ վա ծի 3-րդ մաս),
բ. ան ձին մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե լու մա -

սին (ՀՀ քր. դատ. օր –ի 55-րդ հոդ վա ծի 4-րդ
մա սի 14-րդ կետ),

գ. որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու ո րոշ -
ման մեջ կամ մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե լու, մե -
ղադր յա լին նրա ի րա վունք նե րը բա ցատ րե լու և
ո րոշ ման պատ ճե նը հանձ նե լու մա սին ար ձա -
նագ րու թյու նում ստո րագ րե լուց մե ղադր յա լի կամ
այլ ան ձի հրա ժար վե լու մա սին (ՀՀ քր. դատ.
օր –ի 203-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մաս).

2 ու ղարկ վում է՝
ա. քրեա կան գործ հա րու ցե լու մա սին ո -

րոշ ման պատ ճե նը (ՀՀ քր. դատ. օր –ի 55-րդ
հոդ վա ծի 2-րդ մաս),

բ. հան ցա գոր ծու թյան մեջ կաս կած վող ան -
ձին ձեր բա կա լե լու մա սին ո րոշ ման պատ ճե նը
(ՀՀ քր. դատ. օր –ի 55-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի
13-րդ կետ),

գ. որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու մա սին
ո րոշ ման պատ ճե նը (ՀՀ քր. դատ. օր –ի 202-րդ
հոդ վա ծի 5-րդ մաս),

դ. մինչև քրեա կան գոր ծի ըն թաց քի լու ծու -
մը քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա -
սին ո րոշ ման պատ ճե նը (ՀՀ քր. դատ. օր –ի
55-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 28-րդ կետ):

Դա տա վա րա կան ո րո շում նե րի ու ղեկ ցող
նա մակ նե րի և դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն -
ներ կա տա րե լու վե րա բեր յալ ի րա զե կե լու մա -
սին գրու թյուն նե րի` քրեա կան գոր ծին կցվող օ -
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րի նա կի վրա դրվում են «Mulberry» է լեկտ րո -
նա յին հա մա կար գով տրված ե լից հա մա րը և
ու ղարկ ման ամ սա թի վը:

6. «Է լեկտ րո նա յին նա խաքն նու թյուն ծրա -
գրի մշա կում: ՀՀ քննչա կան կո մի տեն Երևա նի
մա թե մա տի կա կան մե քե նա նե րի գի տա հե տա -
զո տա կան ինս տի տու տի հետ մշա կում է
«Էլեկտրո նա յին նա խաքն նու թյուն» հա մա կար -
գը, ո րի հիմ նա կան խնդիր ներն են.

ա ռա ջին` մար դու ի րա վունք նե րի խախտ -
ման կան խար գել ման նպա տա կով նա խաքննու -
թյան նկատ մամբ ան մի ջա կան վե րահս կո ղու -
թյան ավ տո մա տաց ված մե խա նիզմ նե րի ներ -
դրում,

երկ րորդ` դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի,
այդ թվում՝ նա խաքն նու թյու նը ող ջա միտ ժամ -
կե տում ա վար տե լու սահ մա նադ րա կան ի րա -
վուն քի խախ տում նե րը կան խար գե լե լու նպա -
տա կով` դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի լրա -
նա լու մա սին հի շեց ման ավ տո մա տաց ված հա -
մա կար գե րի ներդ րում, օ րի նակ` նա խաքն նու -
թյան ժամ կե տը լրա նա լու կամ կա լան քի ժամ -
կե տը լրա նա լու մա սին ավ տո մա տաց ված հի -
շեց ման հա մա կար գի ներդ րում,

եր րորդ` օ րեն քի պա հանջ նե րին հա մա պա -

տաս խա նող քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ար -
ձա նագ րու թյուն նե րի և դա տա վա րա կան ո րո -
շում նե րի ձևան մուշ նե րի մշա կում և միաս նա -
կա նա ցում, օ րի նակ` հար ցաքն նու թյան ար ձա -
նագ րու թյան այն պի սի ձևի մշա կում, որ տեղ
ար տա ցոլ ված կլի նի հար ցաքն նու թյան սկիզ բը
և ա վար տը մատ նան շող ավ տո մա տաց ված հա -
մա կարգ,

չոր րորդ` ՀՀ քննչա կան կո մի տեի կենտ րո -
նա կան մարմ նում քրեա կան գոր ծե րով որ պես
մե ղադր յալ ներգ րա վե լու ո րո շում նե րի և մե -
ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյան հի ման վրա նույ -
նան ման փաս տա կան հան գա մանք նե րի ո րո -
նո ղա կան հա մա կար գե րի ներդ րում,

հին գե րորդ` նա խաքն նու թյան արդ յու նա -
վե տու թյան ա պա հով ման ո լոր տում նպա տա -
կա յին քա ղա քա կա նու թյուն մշա կե լու, հան ցա -
վո րու թյան զար գաց ման մի տում նե րը վեր հա -
նե լու հա մար` «Է լեկտ րո նա յին նա խաքն նու թյուն»
հա մա կար գով կա տար ված քննչա կան և այլ
դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի (քրեա կան
գործ հա րու ցել, որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վել,
խա փան ման մի ջոց կի րա ռել, վա րույ թը կա սեց -
նել և այլն) հի ման վրա ավ տո մա տաց ված վի -
ճա կագ րու թյան հաշ վա ռում և հա մա կար գում:
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Ան չա փա հաս նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի -
նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը ցան կա -
ցած ի րա վա կան պե տու թյան ա ռաջ նա հեր թու -
թյուն նե րից է՝ այն քա նով, որ քա նով նրանք ի -
րենց սո ցիալ-հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րով ա ռա վել խո ցե լի են. մյուս կող -
մից՝ նրանց պա հանջ մունք նե րի պատ շաճ բա -
վա րա րումն ա մե նա շա հա վետ եր կա րա ժամ կետ
կա պի տա լի ներդ րումն է հա սա րա կու թյան և
պե տու թյան հա մար: Ըստ այդմ՝ երկ րի ա պա -
գան և ազ գա յին անվ տան գու թյու նը, ինչ պես
նաև մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րով ըն դուն ված
պար տա կա նու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ան -
հրա ժեշ տու թյու նը պա հան ջում են վա րել ե րե -
խա նե րի շա հե րին նպա տա կաուղղ ված պե տա -
կան քա ղա քա կա նու թյուն, ին չը հիմ քում պետք
է ու նե նա պե տու թյուն նե րի կող մից գրե թե հա -
մաշ խար հա յին մա կար դա կով ըն դուն ված համ -
ընդ հա նուր հանձ նա ռու թյունն առ այն, որ բո -
լոր ան չա փա հաս ներն ու նեն գո յատևման և
զար գաց ման, ինչ պես նաև բռնու թյու նից, չա -
րա շա հու մից ու շա հա գոր ծու մից պաշտ պան -
ված լի նե լու, սե փա կան տե սա կետ նե րի հարգ -
ման, նրանց վե րա բե րող գոր ծո ղու թյուն ներ կա -
տա րե լիս ի րենց լա վա գույն շա հե րից բխող լու -
ծում ներ ստա նա լու ի րա վունք: 

Ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան ի -
րա կա նաց ման հիմ նադ րույթ ներ սահ ման ված
են ի րա վա կան ա ռու մով պար տա դիր հան դի -
սա ցող մի շարք հա մա ձայ նագ րե րում և մի ջազ -
գա յին չա փո րո շիչ նե րում, մաս նա վո րա պես՝ Ան -
չա փա հաս նե րի գոր ծե րով ար դա րա դա տու -
թյան ի րա կա նաց ման ՄԱԿ-ի նվա զա գույն

ստան դարտ կա նոն նե րում՝ հաս տատ ված ՄԱԿ-
ի Գլ խա վոր Ասամբ լեա յի 1985թ. նո յեմ բե րի 29-
ի թիվ 40/33 բա նաձևով (այ սու հետ՝ Պե կին յան
կա նոն ներ), Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին
ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա յում1 (ըն դուն վել է 1989թ.),
ՄԱԿ-ի Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյու -
նը կան խե լու վե րա բեր յալ ու ղե նիշ նե րում (այ -
սու հետ՝ Ռիադ յան ու ղե նիշ ներ), ՄԱԿ-ի Քրեա -
կան ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գում
հայտն ված ե րե խա նե րի նկատ մամբ գոր ծո -
ղու թյուն նե րի ու ղե նիշ նե րում, ՄԱԿ-ի Հանցա-
գործությունից տուժած և հանցագործության
վկա երեխաների գործերով արդարադատու-
թյան ուղենիշներում, ՄԱԿ-ի Ազատությունից
զրկելու հետ չկապված միջոցների վերաբե -
րյալ նվազագույն ստանդարտ կանոններում՝
հաս տատ ված ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի
1990թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 45/110 բանաձևով
(այ սու հետ՝ Տոկիոյի կանոններ), ՄԱԿ-ի Ա զա -
տու թյու նից զրկված ան չա փա հաս նե րի պաշտ -
պա նու թյան վե րա բեր յալ կա նոն նե րում (Հա -
վա նա յի կա նոն ներ), ԵԽ նա խա րար նե րի կո մի -
տեի մի շարք հանձ նա րա րա կան նե րում և այլ
փաս տաթղ թե րում: 

Անչափահասների հանցավորության դեմ
պայքարում միջազգային իրավական վե րո հի -
շյալ բոլոր փաստաթղթերում կարևորվում է ան-
չափահասների նկատմամբ առավել ռազմա-
վարական մոտեցում դրսևորելու անհրա ժեշ -
տությունը: 

Այս պես՝ Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու -
թյանն ար ձա գան քե լու նոր ու ղի նե րի և ան -
չա փա հաս նե րի գոր ծե րով ար դա րա դա տու -
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ԱԼԻՍԱ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ ՀԵՂԻՆԵ ԲԱԴԱԼՅԱՆ
ՀՀ գլխավոր դատախազության միջազգային ՀՀ դատախազության աշխատակազմի 
համագործակցության և իրավական ապահովման քարտուղարության ընդհանուր բաժնի  
վարչության դատախազ գլխավոր մասնագետ
____________________________________________________________________________________________________________

²Üâ²ö²Ð²êÜºðÆ Üºð¶ð²ìØ²Ø´ ì²ðàôÚÂÜºðàì
²ðî²¸²î²Î²Ü Î²ð¶Æ ²Øð²¶ðàôØÀª àðäºê ²Üâ²ö²Ð²êÜºðÆ

Æð²ìàôÜøÜºðÆ ºì úðÆÜ²Î²Ü Þ²ÐºðÆ 
ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü ºð²ÞÊÆø

1 Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է կոնվենցիան 1993թ. հուլիսի 22-ին:



թյան դե րի վե րա բեր յալ Եվ րո պա յի խորհր դի
նա խա րար նե րի կո մի տեի թիվ Rec(2003)20
հանձ նա րա րա կա նի հա մա ձայն՝ անչափա-
հասների գործերով արդարադատության և ան-
չափահասների հանցավորության դեմ պայքա-
րի հարակից միջոցների սկզբունքային նպա-
տակները պետք է հանգեն հետևյալին.

1. կանխարգելել հանցավորությունը և
կրկնահանցավորությունը,

2. (վերա)սոցիալա կա նացնել և (վերա)ին-
տեգրել իրավախախտներին,

3. անդրադառնալ տուժողների կարիք-
ներին ու շահերին2:

Հիշ յալ հանձ նա րա րա կա նի հա մա ձայն՝ ան-
չափահասների գործերով արդարադատության
համակարգը պետք է դիտվի որպես անչափա-
հասների հանցավորության կանխարգելման ա-
ռավել ընդգրկուն ռազմավարության բաղա -
դրիչներից մեկը, որի դեպքում հաշվի են առնը-
վում ընտանիքի, դպրոցի, հարևանների և տա-
րեկիցների հետ կապված այն գործոնները, ո-
րոնց պայմաններում իրավախախտումը տեղի
է ունեցել: Անչափահաս իրավախախտների հետ
կապված միջամտությունները պետք է հնարա-
վորության սահմաններում գիտականորեն ա-
պացուցված լինեն այն առումով, թե ինչն է ա-
ռավել արդյունավետ ներգործում, ում նկատ-
մամբ և ինչ հանգամանքներում:

Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա կա տա րը
ևս 2009թ. նշել է, որ ա ռա վել նպա տա կա հար -
մար է պե տու թյուն նե րին վա րել ա ռան ձին քա -
ղա քա կա նու թյուն ան չա փա հաս ի րա վա խախտ -
նե րի մա սով՝ նե րա ռե լով քրեա կան օ րենսդ րու -
թյու նը խախ տած ան չա փա հաս նե րի գծով ա -
ռանձ նաց ված օ րենսդ րու թյու նը, մար մին նե րը,
հաս տա տու թյուն նե րը՝ միա ժա մա նակ քա ղա -
քա կա նու թյան հիմ քում ու նե նա լով ան չա փա -
հա սի զար գա ցու մը և նրա շա հե րի նպաս տու մը
որ պես կարևո րա գույն նպա տակ ներ3: Ան չա -

փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան ո լոր տում ա -
ռան ձին քա ղա քա կա նու թյուն վա րե լու պա հան -
ջի մա սին նշում է նաև Ե րե խա նե րի ի րա վունք -
նե րի կո մի տեն՝ հղում կա տա րե լով «Երե խա յի
ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցիա յին4: 

«Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն -
ցիա յի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան ան -
չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա -
նաց նե լու նպա տա կով Ե րե խա նե րի ի րա վունք -
նե րի կո մի տեն իր թիվ 10 (2007) «Ընդ հա նուր
նկա տա ռում նե րում» ներ կա յաց նում է ու ղե ցույց
և ա ռա ջար կու թյուն ներ ան դամ-պե տու թյուն նե -
րին5: Մաս նա վո րա պես՝ ան դամ-պե տու թյուն նե -
րին ա ռա ջարկ վում է ան չա փա հաս նե րի ար դա -
րա դա տու թյան ո լոր տում բազ մա շերտ քա ղա -
քա կա նու թյուն վա րել6, ո րի կարևո րա գույն տար -
րե րից մե կը «ե րե խա յի շա հե րի ա ռա վե լա գույն
ա պա հո վումն» է7: Այ նու հետև Երե խա նե րի ի -
րա վունք նե րի կո մի տեն նշում է, որ, ի տար բե -
րու թյուն չա փա հաս նե րի՝ ե րե խա նե րի ֆի զի կա -
կան և մ տա վոր զար գա ցա ծու թյու նը, նրանց
հու զա կան և կր թա կան կա րիք նե րը պա հան -
ջում են տար բե րակ ված մո տե ցում ցու ցա բե րել
ի րենց, և հենց այս տար բե րու թյունն է, որ պա -
հան ջում է ձևա վո րել ան չա փա հաս նե րի ար դա -
րա դա տու թյան ա ռան ձին հա մա կարգ8: 

ՀՀ-ում գո յու թյուն չու նի ան չա փա հաս նե -
րի ար դա րա դա տու թյան ա ռան ձին հա մա -
կարգ, ո րը բնո րոշ է անգ լո սաք սո նա կան և եվ -
րո պա կան շատ երկր նե րին: Ընդ ո րում՝ պետք
է նկա տի ու նե նալ, որ «ան չա փա հաս նե րի ար -
դա րա դա տու թյուն» հաս կա ցու թյու նը չի նույ -
նա կա նաց վում միայն ան չա փա հաս նե րի դա -
տա րան նե րի հետ: Դա պետք է դի տար կել որ -
պես մար մին նե րի հա մա կարգ, ո րը նե րա ռում է
ի րա վա կան մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք կի րառ վում
են ան չա փա հաս նե րի նկատ մամբ, հա տուկ նոր -
մեր, ո րոն ցով կար գա վոր վում են նախ նա կան
և դա տա կան քննու թյան գոր ծըն թաց նե րը, մար -
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2 Անչափահասների հանցավորությանն արձագանքելու նոր ուղիների և անչափահասների գործերով արդարադատության
դերի վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի թիվ Rec(2003)20 հանձնարարական:

3 Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights Children and juvenile justice: proposals for improvements;
CommDH/IssuePaper(2009)1; Strasbourg, 19 June 2009 հասանելի է https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1460021

4 Committee on the Rights of the Child ‘Children’s rights in Juvenile Justice’ CRC/C/GC/10 9 February 2007 para. 3:
Հասանելի է http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/GeneralComment10-02feb07.pdf 

5 Նույն տեղում, կետ 2:
6 Նույն տեղում, կետ 3:
7 Նույն տեղում, կետ 4b:
8 Նույն տեղում, կետ 4b:
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մին ներ և ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնք կի րա կա -
նաց նեն պա տի ժը և վե րա կանգ նու մը9:

Այս պես՝ Rec(2003)20 հանձ նա րա րա կա -
նը սահ մա նում է՝ «անչափահասների գործե-
րով արդարադատության համակարգը» երի-
տասարդների հանցավորության դեմ պայքա-
րի համակողմանի մոտեցման պաշ տո նա կան
բա ղադ րիչ է: Երիտասարդության հարցերով
զբաղվող դատարաններից բացի` դա ներա-
ռում է այնպիսի պաշտոնական մարմիններ
ու գերատեսչություններ, ինչպիսիք են ոս-
տիկանությունը, դատախազությունը, փաս-
տաբանական ծառայությունը, պրոբացիոն
ծառայությունը և պատժային հաստատու-
թյունները: Այդ համակարգը սերտ համագոր-
ծակցում է հարակից այնպիսի գերատեսչու-
թյունների հետ, ինչպիսիք են առողջապահա-
կան, կրթական, սոցիալական ապահովության
գերատեսչությունները, և ոչ կառավարական
մարմինները, ինչպիսիք են տուժողներին և
վկաներին աջակցություն ցուցաբերող ծառա-
յությունները:

ՀՀ-ում քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան
հիմ քերն ու սկզբունք նե րն ընդ հա նուր են և՛ ան -
չա փա հաս նե րի, և՛ մե ծա հա սակ նե րի հա մար:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի10 14-րդ գ լու խը, ո րը
նվիր ված է ան չա փա հաս նե րի քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան և պատ ժի ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րին, ուղ ղա կի նա խա տե սում է
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան ընդ հա նուր
կա նոն նե րից ար վող բա ցա ռու թյուն նե րը:

Այս պի սի մո տեց ման պա րա գա յում ան -
չա փա հաս նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան
շա հե րի պաշտ պա նու թյանն ուղղ ված մի ջազ -
գա յին ի րա վա կան փաս տաթղ թե րում ամ -
րագր ված կարևո րա գույն ո րոշ դրույթ ներ ներ -
պե տա կան ի րա վա կան կար գա վո րու մից դուրս
են մնա ցել, իսկ ներ պե տա կան օ րենսդ րու -
թյամբ ամ րագր ված ա ռանձ նա հա տուկ ի րա -
վա կար գա վո րում նե րը հա ճախ գործ նա կան
կի րա ռու թյուն չեն ստա նում, ին չը, ի թիվս
այլ գոր ծոն նե րի, պայ մա նա վոր ված է ան չա -
փա հաս նե րի գոր ծե րով զբաղ վող քրեա կան
հե տապնդ ման մար մին նե րի և դա տա րան նե -

րի մաս նա գի տաց ման բա ցա կա յու թյամբ և
ան չա փա հաս նե րի ներգ րավ մամբ քրեա կան
գոր ծե րի քննու թյան հա մար անհ րա ժեշտ մաս -
նա գի տա կան գի տե լիք նե րի պա կա սով:

Այնինչ՝ անչափահասների իրավունքների
և օրինական շահերի լավագույնս պաշտպա-
նությունը պահանջում է, որ պետությունները
ձեռնարկեն բոլոր հնարավոր միջոցները՝ վա-
րելու նպատակաուղղված պետական քաղա-
քականություն հիշյալ ոլորտում, և քաղաքակա-
նության նպատակները վերափոխեն գործնա-
կան քայլերի11: 

Ան չա փա հաս նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի -
նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյանն ուղղ ված
ե րե խա յա մետ քա ղա քա կա նու թյան ան քակ տե -
լի մասն են կազ մում քրեա կան քա ղա քա կա նու -
թյան հար ցե րը հիշ յալ ո լոր տում: Որ պես քրեա -
կան քա ղա քա կա նու թյան հա մար պա տաս խա -
նա տու և ք րեա կան դա տա վա րու թյան բո լոր
փու լե րում ներգ րավ ված դա տա վա րա կան սու -
բյեկտ՝ ան չա փա հաս նե րի ներգ րավ մամբ վա -
րույթ նե րում նրանց ի րա վունք նե րի և օ րի նական
շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մա տեքս տում ահ -
ռե լի է դա տա խա զի դե րա կա տա րու թյու նը: 

Դա տա խա զա կան լիա զո րու թյուն նե րի
կարևո րու թյունն այս ո լոր տում ա վե լի ևս  ընդգըծ -
վում է՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ
մի ջազ գա յին ի րա վա կան գրե թե բո լոր փաս -
տաթղ թե րում որ պես քրեա կան ար դա րա դա -
տու թյան ո լոր տում հայտն ված ան չա փա հա սի
լա վա գույն շա հի պաշտ պա նու թյան ե րաշ խիք
նա խա տես վում է այ լընտ րան քա յին մի ջոց նե -
րի կամ ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րի քննու -
թյան ար տա դա տա կան կարգ:

Այս պես՝ Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին
կոն վեն ցիան (այ սու հետ՝ ԵԻԿ), ո րն ան չա փա -
հաս նե րի նկատ մամբ ար դա րա դա տու թյան ի -
րա կա նաց ման կարևո րա գույն ի րա վա կան փաս -
տա թուղթ է, քա նի որ ի րա վա բա նո րեն պար -
տա դիր է ՄԱԿ-ի գրե թե բո լոր ան դամ երկր նե -
րի հա մար, պա հան ջում է մաս նա կից պե տու -
թյուն նե րից մշա կել և ի րա կա նաց նել ան չա փա -
հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան հա մա պար -
փակ քա ղա քա կա նու թյուն՝ հա տուկ ու շադ րու -
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9 Տե՛ս առավել մանրամասն http:/tmu-pmr.ru/view-konf.ph?id=18
10 Ընդունվել է 04.06.2002թ., ուժի մեջ է մտել 10.10.2002թ.: Տե՛ս ՀՀՊՏ 2002.07.10/24(199) Հոդ. 581:
11 «ԵՄ օրակարգը երեխայի իրավունքների համար» զեկույց: 



թյուն դարձ նե լով ան չա փա հաս նե րի ի րա վա -
խախ տում նե րի կան խար գել մա նը, այ լընտ րան -
քա յին մի ջոց նե րի ներդր մա նը, ո րոնք հնա -
րա վո րու թյուն կտան ան չա փա հաս նե րի ի րա -
վա խախ տում նե րին ար ձա գան քե լու՝ ա ռանց
դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գե րին դի մե -
լու, ինչ պես նաև պար զա բա նում ներ տրա մա -
դրել և ի րա կա նաց նել ԵԻԿ –ի 37-րդ և 40-րդ
հոդ ված նե րում պա րու նակ վող բո լոր դրույթ նե -
րը:

Պե կին յան կա նոն նե րում ևս կարևոր վում է
քրեա կան գոր ծի ար տա դա տա կան լուծ ման
անհ րա ժեշ տու թյու նը: 

Այս պես, 11-րդ կա նո նի հա մա ձայն՝ ան չա -
փա հաu ի րա վա խախտ նե րի գոր ծե րի քննու -
թյան ընթացքում հնա րա վո րու թյան uահ ման -
նե րում պետք է ձեռնպահ մնալ իշ խա նու թյան
ի րա վաuու մար մին նե րի կող մից գոր ծի պաշ -
տո նա կան դատական քննու թյունից:

Ոuտի կա նու թյու նը, դա տա խա զու թյու նը
կամ ան չա փա հաuնե րի գոր ծեր քննող այլ
մար մին նե րը պետք է լիա զոր ված լի նեն սե-
փական հայեցողությամբ այդ գոր ծե րը լուծել
ա ռանց պաշ տո նա կան դատական լ uում նե -
րի` հա մա պա տաuխան ի րա վա կան հա մա -
կար գում այդ նպա տա կով uահ ման ված չա -
փա նիշ նե րի, ինչ պեu նաև uույն կա նոն նե րում
ամ փոփ ված uկզբունք նե րի հա մա ձայն:

Գոր ծի արտադատական լուծման դեպքե-
րում, համապատասխան համայնքային կամ
այլ ծառայությունների հանձնելիս, անհրաժեշտ
է ստանալ անչափահասի, նրա ծնողների կամ
խնամակալի համաձայնությունը` պայմանով,
որ գործի հանձնման ցանկացած որոշում պետք
է հնարավոր լինի վերանայել համապատաս-
խան իրավասու մարմնի միջոցով` դիմումի առ-
կայության դեպքում:

Ան չա փա հաuնե րի գոր ծե րի քննու թյան ըն-
թացքում հայեցողական որոշումներին նպաս-
տելու նպատակով հարկավոր է ջանքեր գոր-
ծադրել համայնքային ծրագրեր առաջարկելու
ուղղությամբ, ինչպիսիք են ժամանակավոր
հսկողությունը կամ ուղղորդումը, տուժողին
պատճառված վնասի հարթումը կամ փոխհա-
տուցումը:

Ընդ ո րում՝ հիշ յալ կա նո նի մեկ նա բա նու -
թյան մեջ նշվում է, որ գոր ծի արտադատական
լուծու մը, այդ թվում` քրեա կան գոր ծի վարույթը

կարճե լը, հա ճախ նաև գործի հանձ նու մը հա -
մայն քային աջակցության ծա ռա յու թյուն նե րին,
ի րա վա կան շատ հա մա կար գե րում սո վո րա բար
գոր ծած վում են պաշ տո նա կան և ոչ պաշ տո -
նա կան հի մունք նե րով: Այդ պրակտիկան թույլ
է տալիս uահ մա նա փա կել ան չա փա հաuնե րի
գոր ծե րով ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման
հետագա ընթացակարգե րի բա ցաuա կան
հետևանք նե րը (oրի նակ` դատ վա ծու թյան և
պատժի հետ կապված խա րա նումը): Շատ դեպ -
քե րում չմի ջամ տե լը կարող է լավագույն ար -
դյունքը տալ: Այuպիuով` օպտիմալ տարբերակ
կարող է հանդիսանալ գործն ի սկզբանե ար-
տադատական կարգով լուծելը` ա ռանց այ լընտ -
րան քա յին (uո ցիա լա կան) մար մին նե րին հանձ-
նե լու: Դա հատ կա պեu վե րա բե րում է ոչ լուրջ
իրավախախ տում նե րի հետ կապ ված գոր ծե -
րին, երբ ըն տա նի քը, դպրո ցը և uո ցիա լա կան
վե րահuկո ղու թյան ոչ պաշ տո նա կան այլ հաս-
տատություններն արդեն արձագանքել են դեպ-
քին կամ պատրաստվում են ներ գոր ծու թյան
պատ շաճ մի ջոց ներ ձեռնարկել:

Ինչ պեu նշված է 11.2 կա նո նում՝ գոր ծե րի
արտադատական լուծու մը կա րող է ի րա կա -
նաց վել ոuտի կա նու թյան, դա տա խա զու թյան
կամ այլ մար մին նե րի, oրի նակ` դա տա րան նե -
րի, տրի բու նալ նե րի և խոր հուրդ նե րի կող մից`
որոշման կայացման ցան կա ցած փու լում: Դա
կա րող է ի րա գործ վել մեկ մարմնի, մի քա նի
կամ բո լոր մար մին նե րի կող մից` ելնելով հա-
մապատասխան հա մա կար գե րում ընդունված
կանոններից ու քա ղա քա կա նու թյունից` սույն
կանոններին համապատասխան: Գոր ծե րի ար-
տադատական լուծու մը պարտադիր չէ, որ uահ -
մա նա փակ վի միայն ոչ ծանր դեպքերով` գոր-
ծերի արտադատական լուծումը դարձնելով
կարևոր միջոց:

11.3 կա նոնն ընդգ ծում է գոր ծի արտադա-
տական լուծման առաջարկվող եղանակի վե-
րաբերյալ երիտասարդ իրավախախտի (կամ՝
նրա ծնո ղի կամ խնա մա կա լի) հա մա ձայ նու -
թյունն ապահովելու կարևոր պահանջը: (Ա-
ռանց նման հա մա ձայ նու թյան՝ գործը հա մայն -
քային ծա ռա յու թյանը հանձ նե լը հա կաuում է
Հար կա դիր աշ խա տան քի վերացման վերաբե -
րյալ կոն վեն ցիա յին): Uա կայն այդ հա մա ձայ -
նու թյու նը վճռո րոշ չէ, քա նի որ ո րոշ դեպ քե -
րում կա րող է ան չա փա հաuի կող մից տրված
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լինել հուuա հատ վի ճա կում: Կա նոնն ընդգ ծում
է, որ գոր ծի արտադատական լուծման ընթա-
ցա կար գի բո լոր մա կար դակ նե րում հարկավոր
է նվա զա գույ նի հաuցնել հարկադրանքի ու ա -
հա բեկ ման հավանականությունը: Գործերի ար-
տադատական լուծման վերաբերյալ համաձայ-
նություն տալիս ան չա փա հաuնե րը չպետք է ի-
րենց ճնշված զգան, և նրանց վրա չպետք է
ճնշում գործադրվի: Այդ նպա տա կով կոչ է ար-
վում դրույթներ մշակել «դի մու մի հի ման վրա`
իշ խա նու թյան ի րա վաuու մարմ նի կողմից» ե-
րիտասարդ իրավախախտների վերաբերյալ ո-
րոշումների նպատակահարմարությունը գնա-
հատելու վերաբերյալ (այդ «ի րա վաuու մար մի -
նը» կա րող է տար բեր լի նել 14-րդ կա նո նում
նշված նե րից):

Այս հա մա տեքuտում ընդգծ վում է հա յե ցո -
ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի կի րառ ման, գոր ծի
վե րա նայ ման, բո ղո քարկ ման և ո րո շում նե րի
վե րահսկ ման և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան այլ
հա մա կար գե րի ձևա վոր ման վե րա բեր յալ ու ղե -
նիշ ներ մշա կե լու կարևո րու թյու նը: Նման մե -
խա նիզմ ներն այս տեղ նկա րագր ված չեն, քան -
զի հեշտ չէ դրանք մի ջազ գա յին նվա զա գույն
ստան դարտ կա նոն նե րում ար տա ցո լե լը` պայ -
մա նա վոր ված ար դա րա դա տու թյան հա մա կար -
գե րում առ կա տար բե րու թյուն նե րը հաշ վի առ -
նե լու անհ նա րի նու թյամբ:

Ընդ ո րում՝ կարևոր վում է հա յե ցո ղա կան
լիա զո րու թյուն ներ կիրառող ան ձանց ան հրա -
ժեշտ ո րա կա վո րում ու նե նա լը կամ վե րա -
պատ րաս տում անց նե լը` այդ հա յե ցո ղու թյունն
ի րենց գոր ծա ռույթ նե րին և լիա զո րու թյուն -
նե րին հա մա պա տաuխան ող ջամ տո րեն կի -
րա ռե լու հա մար (6-րդ կա նոն):

Հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը և պ րո ֆեuիո -
նա լիզ մը չա փից ա վե լի լայն հա յե ցո ղա կան լիա -
զո րու թյուն նե րը զսպե լու լա վա գույն մի ջոց են:
Ուս տի մաս նա գի տա կան ո րակ նե րը և վե րա -
պատ րաս տումն այս տեղ հի շա տակ վում են որ -
պես ան չա փա հաս ի րա վա խախտ նե րի նկատ -
մամբ հա յե ցո ղու թյու նը ող ջամ տո րեն ի րաց նե -
լու ար ժե քա վոր ե ղա նակ ներ: 

Ք րեա կան ար դա րա դա տու թյան հա մա -
կար գում հայտն ված ե րե խա նե րի նկատ մամբ
գոր ծո ղու թյուն նե րի ու ղե նիշ նե րը (այ սու հետ՝
Ուղե նիշ ներ) ևս կարևո րում են ան չա փա հաս -
նե րի գոր ծե րով ար դա րա դա տու թյան հա մա -

կող մա նի ե րե խա յա մետ ըն թա ցա կար գի առ կա -
յու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը:

15-րդ  ու ղե նի շը կարևո րում է գործող ըն-
թացակարգերի վերանայման, իսկ հնարա-
վորության դեպքում` գործերի լուծման ար-
տադատական կամ քրեական արդարադա-
տության դասական համակարգերից տար-
բերվող այլընտրանքային այլ նախաձեռնու-
թյունների մշակման անհ րա ժեշ տու թյու նը`
հանցանք կատարած երիտասարդ անձանց
քրեական արդարադատության համակար-
գեր ուղղորդելուց խուսափելու համար: Հիշյալ
ու ղե նի շի հա մա ձայն՝ անհրաժեշտ է համապա-
տասխան քայլեր ձեռնարկել` նախքան կալա-
նավորումը, դատաքննությունը, դատաքննու-
թյան ընթացքում և դրանից հետո երկրի ողջ
տարածքով մեկ այլընտրանքային և կրթական
միջոցները հասանելի դարձնելու ուղղությամբ`
կրկնահանցավորությունը կանխելու և իրավա-
խախտ երեխաների սոցիալական վերականգ-
նումը խթանելու նպատակով: Համապատաս-
խան դեպքերում պետք է գործի դրվեն երեխա-
ներին առնչվող վեճերի լուծման ոչ պաշտոնա-
կան եղանակներ, ներառյալ` մեդիացիան և վե-
րականգնողական արդարադատության գործ-
ընթացները, հատկապես այն դեպքերում, երբ
տուժողները ևս ներգրավված են: Սահմանվե-
լիք տարբեր միջոցառումներին ընտանիքները
պետք է ներգրավել այնքանով, որքանով դա
բխում է իրավախախտ երեխայի շահերից: Պե-
տությունները պետք է ապահովեն այլընտրան-
քային միջոցների համապատասխանությունը
ԵԻԿ-ին, անչափահասների գործերով արդա-
րադատության ոլորտում ՄԱԿ-ի սահմանած
ստանդարտներին և նորմերին, ինչպես նաև
հանցավորության կանխարգելման և քրեական
արդարադատության ոլորտի այլ գործող ստան-
դարտներին ու նորմերին, ինչպիսին են Տոկիո-
յի կանոնները` առանձնակի ուշադրություն դարձ-
նելով նման միջոցների կիրառման պատշաճ
ընթացակարգերի և նվազագույն միջամտու-
թյան սկզբունքի պահպանմանը:

24-րդ  ու ղե նի շի հա մա ձայն՝ քրեական ար-
դարադատության համակարգում գտնվող ե-
րեխաների հետ առնչվող կամ նրանց համար
պատասխանատու բոլոր անձինք պետք է ու-
սուցանվեն և վերապատրաստվեն մարդու ի-
րավունքների, ԵԻԿ սկզբունքների և դրույթ-
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ների և անչափահասների գործերով արդա-
րադատության բնագավառում ՄԱԿ-ի ստան-
դարտների և նորմերի թեմաներով` որպես ի-
րենց վերապատրաստման ծրագրերի բաղ-
կացուցիչ մաս: Այդ անձինք են ոստիկաննե-
րը և իրավապահ այլ մարմինների պաշտո -
նյաները, դատավորները և ատենակալները,
դատախազները, փաստաբանները և կար-
գադրիչները, բանտային պաշտոնյաները և
այլ մասնագետներ, ովքեր աշխատում են
այնպիսի հաստատություններում, որտեղ
պահվում են ազատությունից զրկված անչա-
փահասները, առողջապահական ոլորտի անձ-
նակազմը, սոցիալական աշխատողները, խա-
ղաղապահները և անչափահասների գործե-
րով արդարադատության ոլորտին առնչվող
այլ մասնագետներ: 

Կարևոր վում է նաև վերապատրաստման
ձեռնարկների, տեղեկատվական և կրթական
նյութերի պատրաստման, անչափահասների
գործերով արդարադատության ոլորտում իրենց
իրավունքների մասին ան չա փա հաս նե րին ի-
րազեկման անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Եվ րո պա յի խորհր դի նա խա րար նե րի կո -
մի տեի ան դամ երկր նե րին ուղղ ված` «Ան չա -
փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյան սո ցիա լա կան
ար ձա գանք նե րի վե րա բեր յալ» թիվ R(87)20
հանձ նա րա րա կա նում նշվում է, որ անհ րա ժեշ -
տու թյան դեպ քում ան չա փա հաս նե րը «Ե րե խա -
յի ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի հռչա կագ րով
սահ ման ված սկզբունք նե րի վրա հիմն ված մաս -
նա գի տաց ված մի ջամ տու թյուն նե րի, մաս նա գի -
տաց ված վե րա բեր մուն քի կա րիք ու նեն, ուս տի
ա ռա ջարկ վում է ան դամ երկր նե րին, որ «...խրա -
խուս վի գոր ծե րի ար տա դա տա կան լուծ ման և
մե դիա ցիա յի ըն թա ցա կար գե րի ձևա վո րու մը
դա տա խա զու թյան (վա րույ թը կար ճե լու մա սով)
հա մա կար գում՝ ... կան խե լու հա մար ան չա փա -
հաս նե րի առն չու թյու նը քրեա կան ար դա րա դա -
տու թյան հա մա կար գին և դրա նից բխող
հետևանք նե րը...12»: Ա վե լին՝ Նա խա րար նե րի
կո մի տեն նաև ա ռա ջար կում է, որ խթան վեն և
խ րա խուս վեն ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու -
թյան ո լոր տում հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն -
նե րը` այդ ո լոր տում քա ղա քա կա նու թյան հա -

մար հիմք ձևա վո րե լու նպա տա կով` շեշ տը դնե -
լով, ի թիվս այլ նի, այդ ո լոր տում աշ խա տող բո -
լոր ան ձանց հա մար մաս նա գի տաց ված վե րա -
պատ րաս տում նե րի վրա13:

Տո կիո յի կա նոն նե րում ևս կարևոր վում է
հան ցան քի բնույ թին և ծան րու թյա նը, հան -
ցա գոր ծի ան հա տա կա նու թյա նը, նրան բնու -
թագ րող հատ կու թյուն նե րին և հա սա րա կու -
թյան պաշտ պա նու թյա նը հա մա պա տաս խան
ա ռա վե լա գույն ճկու նու թյուն ա պա հո վե լու,
ինչ պես նաև ա զա տու թյու նից «ոչ անհ րա -
ժեշտ» զրկու մից խու սա փե լու հա մար ա զա -
տու թյու նից զրկե լու այ լընտ րանք նե րի կի րառ -
ման անհ րա ժեշ տու թյու նն ինչ պես պատ ժի
նշա նակ ման և հետ դա տա պարտ ման փու լե -
րում, այն պես էլ քրեա կան գոր ծի քննու թյան
մինչ դա տա կան փու լում: Ըստ այդմ՝ պե տու -
թյուն նե րը պետք է ա պա հո վեն ի րա վա խախտ -
նե րի ի րա վունք նե րի, տու ժող նե րի և հան րու -
թյան անվ տան գու թյան, հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի կանխ ման հար ցում հա սա րա կու թյան մտա -
հո գու թյան միջև հա մա պա տաս խան հա վա սա -
րակշ ռու թյու նը: 

Տո կիո յի կա նոն նե րը պե տու թյուն նե րին
պար տա վո րեց նում են նաև ի րա վա կան հա -
մա կար գին հա մա պա տաս խան՝ ոս տի կա նու -
թյա նը, դա տա խա զու թյա նը կամ վա րույթն ի -
րա կա նաց նող այլ մար մին նե րին լիա զո րել ա -
զատ ար ձա կել մե ղադր յա լին, ե թե, նրանց
կար ծի քով, գոր ծը շա րու նա կե լու անհ րա ժեշ -
տու թյուն չկա՝ ել նե լով հա սա րա կու թյան
պաշտ պա նու թյան, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
կանխ ման կամ օ րեն քի նկատ մամբ հար գանք
ներշն չե լու և տու ժո ղի ի րա վունք նե րը պաշտ -
պա նե լու նկա տա ռում նե րից:

Այս պի սով՝ մի ջազ գա յին ի րա վա կան վե -
րո հիշ յալ բո լոր փաս տաթղ թե րում որ պես
քրեա կան վա րույ թին ներգ րավ ված ան չա փա -
հաս նե րի լա վա գույն շա հի պաշտ պա նու թյան
ե րաշ խիք կարևոր վում է ան չա փա հաս նե րի
ներգ րավ մամբ վա րույթ նե րի ար տա դա տա -
կան կար գի ամ րագ րու մը:

Հաշ վի առ նե լով ՀՀ ի րա վա կան հա մա -
կար գի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ առաջար -
կում ենք. ան չա փա հաս նե րի մաս նակ ցու թյամբ
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12 CM/Rec(87)20 Committee of Ministers to the Member States on Social Reactions to Juvenile delinquency. para 2
13 Նույն տեղում:
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վա րույթ նե րով ար տա դա կան կար գի կի րառ -
ման ինս տի տուտն անհ րա ժեշտ է քննար կել
դա տա խա զի հա յե ցո ղա կան քրեա կան հե -
տապնդ ման ինս տի տու տի շրջա նակ նե րում:

Այս պես՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան
օ րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա տա -
րա նը, դա տա խա զը, ինչ պես նաև դա տա խա զի
հա մա ձայ նու թյամբ` քննի չը կա րող են հա րուց -
ված քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճել և քրեա -
կան հե տապն դու մը դա դա րեց նել ՔՕ 72-րդ,
73-րդ և 74-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված
դեպ քե րում: Այս պես՝ ա ռա ջին ան գամ ոչ մեծ
ծան րու թյան կամ մի ջին ծան րու թյան հան ցանք
կա տա րած ան ձը կա րող է ա զատ վել քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նից, ե թե հան ցանք կա -
տա րե լուց հե տո կա մո վին ներ կա յա ցել է մե ղա -
յա կա նով, հա տու ցել կամ այլ կերպ հար թել է
հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սը, կամ
ի րադ րու թյան փո փոխ ման հետևան քով այդ ան -
ձը կամ նրա կա տա րած ա րար քը դա դա րել է
հան րու թյան հա մար վտան գա վոր լի նե լուց։ 

Վե րոգր յալ նե րը, սա կայն, ան ձին քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու ընդ -
հա նուր հիմ քեր են և կի րառ վում են՝ ա ռանց
հաշ վի առ նե լու մե ղադր յա լի տա րի քը: Դ րանք
ան չա փա հաս մե ղադր յա լի նկատ մամբ կի րառ -
վե լու դեպ քում չի պա հանջ վում դաս տիա րակ -
չա կան կամ այլ հա տուկ բնույ թի որևէ մի ջո -
ցառ ման ի րա կա նա ցում: Բա ցի այդ՝ տա րած -
վում են միայն ոչ մեծ և մի ջին ծան րու թյան, իսկ
տու ժո ղի հետ հաշտ վե լու դեպ քում՝ միայն ոչ
մեծ ծան րու թյան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վրա: 

Այ նինչ ԵԻԿ-ով սահ ման վում են ո րո շա կի
պայ ման ներ, ո րոնք պետք է պահ պա նել քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան այ լընտ րան քա -
յին մի ջոց նե րով փո խա րին վե լու դեպ քում:

Դ րան ցից ա ռա վել կարևոր պայ ման ներն
են.

1. Ք րեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը
պետք է փո խա րին վի այ լընտ րան քա յին մի ջոց -
նե րով միայն այն դեպ քում, երբ գո յու թյուն ու -
նեն ար ժա նա հա վատ ա պա ցույց ներ, որ ան չա -
փա հա սը կա տա րել է են թադր յալ հան ցան քը,
որ նա ա զա տո րեն և կա մա վոր խոս տո վա նում
է իր մեղ քը, և որ այդ խոս տո վա նու թյու նը ստա -

նա լու հա մար չեն կի րառ վել ա հա բեկ ման կամ
ճնշման մի ջոց ներ և, ի վեր ջո, որ այդ մեղ քի
ըն դու նու մը չի օգ տա գործ վե լու ան չա փա հա սի
դեմ հե տա գա որևէ ի րա վա կան ըն թա ցա կար -
գի շրջա նա կում:

2. Օ րեն քը պետք է պա րու նա կի հա տուկ
դրույթ ներ այն մա սին, թե որ դեպ քե րում է հնա -
րա վոր քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը փո -
խա րի նել այ լընտ րան քա յին մի ջոց նե րով։ Ոս -
տի կա նու թյան, դա տա խա զու թյան և/ կամ այլ
հաս տա տու թյուն նե րի լիա զո րու թյուն նե րն այս
դեպ քե րում պետք է վե րա նայ վեն և կար գա -
վոր վեն, որ պես զի պաշտ պա նեն ան չա փա հա -
սին խտրա կա նու թյու նից և ա զա տազր կու մից
հե տո բարձ րաց նեն հա սա րա կու թյա նը նրա վե -
րաին տեգր ման հա վա նա կա նու թյու նը: ԵԻԿ-ի և
մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րի հա մա ձայն՝ քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան փո խա րի նումն
այ լընտ րան քա յին մի ջոց նե րով պետք է քննարկ -
վի բո լոր դեպ քե րի հա մար: 

Բո լոր դեպ քե րում քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան փո խա րի նումն այ լընտ րան քա յին
մի ջոց նե րով կի րա ռե լու հա մար պետք է հստա -
կո րեն սահ ման վեն չա փա նիշ ներ և գոր ծոն ներ։

3. Այն դեպ քե րում, երբ ի րա վա սու մար -
մին ներն ա ռա ջար կում են ան չա փա հա սի նկատ -
մամբ քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան այլ-
ընտ րան քա յին մի ջոց ներ, ե րե խա յին պետք է
տրվեն այդ մի ջո ցի ընտ րու թյան հա մա պա տաս -
խա նու թյան և նպա տա կա հար մա րու թյան վե -
րա բեր յալ ի րա վա կան կամ այլ ա ջակ ցու թյուն։
(Պաշտ պա նու թյան կող մը պետք է աշ խա տի
նույն հետևո ղա կա նու թյամբ, ինչ ոս տի կա նու -
թյու նը/դա տա խա զու թյու նը, որ պես զի մշակ վի
և ընտր վի յու րա քանչ յուր ե րե խա յի ան հա տա -
կան հան գա մանք նե րին հա մա պա տաս խան այլ-
ընտ րան քա յին մի ջոց): 

4. Ե րե խա յի նկատ մամբ քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան այ լընտ րան քա յին մի ջոց -
նե րի կի րառ ման դեպ քում գոր ծը պետք է վերջ -
նա կա նո րեն դա դա րեց վի, իսկ բո լոր քրեա կան
գրան ցում նե րը՝ ոչն չաց վեն14:

Հատ կան շա կան է, որ վե րոգր յալ պայ ման -
նե րը միայն ու ղե նիշ ներ են, և դրանց օ րենսդրա -
կան ամ րագ րու մը պա հան ջում է ման րակր կիտ Օ
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Երևան-2011:



ու սում նա սի րու թյուն և ՀՀ ի րա վա կան հա մա -
կար գին հա մա պա տաս խա նե ցում խնդրա հա -
րույց ի րա վի ճակ նե րից ձեռն պահ մնա լու հա -
մար: Այս պես՝ օ րի նակ 1-ի պայ մա նն ան չա փա -
հա սի ինք նա խոս տո վա նու թյան տե սանկ յու նից
խնդրա հա րույց է թվում, քա նի որ, ե թե ան չա -
փա հա սը չի կա տա րել հան ցա գոր ծու թյուն, ո -
րում մե ղադր վում է, ա պա նրա հան դեպ չի կա -
րող կի րառ վել քրեա կան պա տաս խա նատվու -
թյան փո խա րի նումն այ լընտ րան քա յին մի ջոց -
նե րով, ինչի հետևան քով ան մեղ ան չա փա հա -
սը կա րող է կա լա նա վոր վել, իսկ մե ղա վո րը՝ ա -
զատ ար ձակ վել: Փո խա րին ման էու թյան այս -
պի սի ըն կա լու մը կա րող է ա րա տա վոր պրակ -
տի կա ար մա տա վո րել, երբ բո լոր ան չա փա հաս
մե ղադր յալ նե րը խոս տո վա նեն ի րենց հան ցան -
քը՝ փո խա րին ման «ար տոն յալ» հնա րա վո րու -
թյու նից օգտ վե լու հա մար:

Այ սու հան դերձ՝ էա կանն այն է, որ օ րենս -
դրո րեն ամ րագր վեն ան չա փա հաս նե րի նկատ -
մամբ այ լընտ րան քա յին մի ջոց նե րի կի րառ ման
հստակ չա փա նիշ ներ՝ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե -
ռե լով դա տա խազ նե րին ող ջամ տո րեն կի րա ռե -
լու հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րը հիշ յալ
ոլոր տում, քա նի որ քրեա կան պա տաս խա նա -
տվու թյան փո խա րի նումն այ լընտ րան քա յին մի -
ջոց նե րով մեղ մում է ա զա տազրկ մանն ու ղեկ -
ցող ստիգ մա տի զա ցիան և սո ցիա լա կան խզու -
մը՝ հնա րա վո րու թյուն տա լով խու սա փե լու ան -
չա փա հաս նե րի պի տա կա վո րու մից և նրանց
քրեա կան անց յալն ամ րապն դե լուց: 

Հատ կան շա կան է, որ ՔՕ-ի 91-րդ հոդ -
վա ծը պա րու նա կում է ան չա փա հաս նե րին վե -
րա բե րող հա տուկ դրույթ, ըստ ո րի՝ դա տա -
րանն իր հա յե ցո ղու թյամբ կա րող է ա ռա ջին
ան գամ ոչ մեծ կամ մի ջին ծան րու թյան հան -
ցանք կա տա րած ան ձին ա զատ ել քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նից, ե թե եզրակացնի,
որ նրա ուղղ վե լը հնա րա վոր է դաս տիա րակ -
չա կան բնույ թի հար կադ րան քի մի ջոց նե րի
կի րառ մամբ:

Դաս տիա րակ չա կան բնույ թի հար կադ րան -
քի մի ջոց նե րը՝ նա խազ գու շա ցու մը, ծնո ղա կան
խնա մա կա լու թյու նը, պատ ճառ ված վնա սը հար -
թե լու պար տա կա նու թյուն դնե լը, վար քագ ծի
նկատ մամբ հա տուկ պա հանջ նե րի սահ մա նու -
մը կամ ան չա փա հաս նե րի հա տուկ ու սում նա -
դաս տիա րակ չա կան կամ բժշկա կան-դաս տիա -

րակ չա կան հաս տա տու թյու նում տե ղա վո րե լը,
պատ ժա մի ջոց չեն հա մար վում: Դաս տիա րակ -
չա կան բնույ թի հար կադ րան քի մի ջոց նե րը չեն
կա րող վեց ա մի սը գե րա զան ցել: Ե թե ան չա -
փա հա սը չի են թարկ վում կի րառ ված մի ջոց նե -
րին, ապա նշա նակ ված մի ջո ցը կա րող է վե -
րաց վել, և նրա նկատ մամբ կա րող է պա տիժ
նշա նակ վել։ Ե թե ան չա փա հա սը պար բե րա բար
խու սա փում է դաս տիա րակ չա կան բնույ թի հար -
կադ րան քի մի ջոց նե րից, ա պա տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վար ման մարմ նի կամ դա տա պարտ -
յա լի վար քագ ծի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն
ի րա կա նաց նող ի րա վա սու մարմ նի միջ նոր դու -
թյամբ նյու թերն ու ղարկ վում են դա տա րան՝
նշա նակ ված մի ջո ցը վե րաց նե լու և ան չա փա -
հա սին քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են -
թար կե լու հար ցը լու ծե լու հա մար: Նոր հան -
ցանք կա տա րե լիս ան չա փա հա սը քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա չէ նախ կին
հան ցա գոր ծու թյան հա մար, ե թե վեր ջի նիս կա -
պակ ցու թյամբ նրա նկատ մամբ կի րառ վել է
դաս տիա րակ չա կան բնույ թի հար կադ րան քի
մի ջոց: ՔՕ-ում կա նաև այն պի սի դրույթ, ըստ
ո րի՝ կա րող է նշա նակ վել նա խա տես ված պատ -
ժի նվա զա գույն չա փից ա վե լի ցածր պա տիժ:

Սա կայն, ի տար բե րու թյուն ՔԴՕ 37-րդ
հոդ վա ծի, ըստ ո րի՝ ան չա փա հասն ուղ ղա կիորեն
ա զատ վում է քրեա կան պա տաս խա նա տվու -
թյու նից, 91-րդ հոդ վածն ա վե լի հե ռու է գնում,
և 91-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան՝ դա տա -
րան նե րին (բայց ո՛չ դա տա խա զին կամ քննի -
չին) ի րա վունք է վե րա պահ վում դաս տիա րակ -
չա կան բնույ թի հար կադ րան քի մի ջոց ներ կի -
րա ռելու: Բա ցի այդ՝ 91-րդ հոդ վա ծը կա րող է
կի րառ վել այն դեպ քե րում, երբ մինչ դա տա կան
վա րույթն ա վարտ վել է, և ք րեա կան գոր ծը հաս -
տատ ված մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյան հետ
ու ղարկ վել է դա տա րան վերջ նա կան ո րո շում
կա յաց նե լու հա մար: Հետևա բար՝ այս դրույ թը
հա զիվ թե հա մար վի քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան փո խա րի նում այ լընտ րան քա յին
մի ջոց նե րով՝ ա ռանց դա տա կան ըն թա ցա կար -
գե րի դի մե լու մի ջամ տու թյուն նե րի հա մա տեքս -
տում, քա նի որ քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան այ լընտ րան քա յին մի ջոց նե րով փո խա րին -
ման գոր ծըն թա ցը՝ ըստ 91-րդ հոդ վա ծի, կա րե -
լի է կի րա ռել միայն այն դեպ քում, երբ դա տա -
կան քննու թյունն ար դեն սկսվել է, և ա զատ -
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ման լիա զո րու թյուն նե րը չեն վե րա պահ վում դա -
տա խազ նե րին կամ քննիչ նե րին գոր ծի մինչ -
դա տա կան փու լում: Այս մի ջոցն ա վե լի հա մա -
պա տաս խա նում է դա տա կան գոր ծըն թաց նե րի
շրջա նա կում մի ջամ տու թյա նը:

Այս պի սով՝ ՀՀ-ում քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան այ լընտ րան քա յին մի ջոց նե րով
փո խա րին ման օ րենսդ րա կան հիմ քե րը չեն
բա վա րա րում քննարկ վող ո լոր տում ըն դուն -
ված մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին, ու թեև
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի
նա խագ ծում (այ սու հետ՝ Նա խա գիծ) փորձ է
ար վել ան չա փա հաս նե րի վա րույթ նե րի ար -
տա դա տա կան կար գի կի րառ ման ո րո շա կի
տար րեր ներ մու ծել, այ դու հան դերձ՝ դա չի կա -
րող նույ նաց վել ար տա դա տա կան կար գի կի -
րառ ման հետ:

Այս պես՝ Նա խագ ծի 56-րդ գ լու խը վե րա -
բե րում է ան չա փա հա սի նկատ մամբ ի րա կա -
նաց վող վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րին:

Այս գլխում, ի թիվս այլ հար ցե րի, փորձ է
ար վում կար գա վոր ման են թար կել ան չա փա -
հա սին վե րագր վող հան ցան քի վե րա բեր յալ վա -
րույ թի ա րա գու թյա նը, ա ռանձ նաց մա նը, ան չա -
փա հա սի ձեր բա կալ ման, կա լա նա վոր ման, ան -
չա փա հաս մե ղադր յա լի հար ցաքն նու թյան, վա -
րույ թին ան չա փա հա սի օ րի նա կան ներ կա յա -
ցուց չի, պաշտ պա նի մաս նակ ցու թյան ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րին վե րա բե րող հար ցեր:

Հիշ յալ գլխում նա խա տես վում է նաև ան -
չա փա հա սին վե րագր վող հան ցան քի վե րա -
բեր յալ վա րույ թով քրեա կան հե տապնդ ման
դա դա րեց ման ինս տի տու տը: Այս պես՝ ե թե
մինչ դա տա կան վա րույ թում ոչ մեծ կամ մի ջին
ծան րու թյան հան ցան քի քննու թյան ըն թաց քում
պարզ վում է, որ ա ռա ջին ան գամ հան ցանք
կա տա րած ան չա փա հաս մե ղադր յա լի ուղղ մա -
նը հնա րա վոր է հաս նել ա ռանց նրան քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու, ա -
պա քննի չը դա տա խա զի գրա վոր հա մա ձայ -
նու թյամբ ո րո շում է կա յաց նում քրեա կան հե -
տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին և ան չա -
փա հաս մե ղադր յա լի նկատ մամբ դաս տիա րակ -
չա կան բնույ թի հար կադ րան քի մի ջոց ներ կի -
րա ռե լու միջ նոր դու թյուն է հա րու ցում, ո րը դա -
տա խա զի կող մից վա րույ թի նյու թե րի հետ ու -
ղարկ վում է դա տա րան:

Ընդ ո րում՝ այս հիմ քով քրեա կան հե -
տապնդ ման դա դա րե ցում չի թույ լատր վում, եթե
դրա դեմ ա ռար կում են ան չա փա հաս մե ղադրյա -
լը կամ նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը: 

Միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու դեպ քում
դա տա րա նը ո րո շում է կա յաց նում ան չա փա -
հա սի նկատ մամբ Հա յաuտա նի Հան րա պե տու -
թյան քրեա կան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծով
սահ ման ված դաս տիա րակ չա կան բնույ թի հար -
կադ րան քի մի ջոց ներ կի րա ռե լու մա սին: Դա -
տա րա նը կա րող է դաս տիա րակ չա կան բնույ -
թի հար կադ րան քի մի ջոց նե րի պա հանջ նե րի
կա տար ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու նը
հանձ նա րա րել մաս նա գի տաց ված ի րա վա սու
մարմ նին:

Միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու դեպ քում դա -
տա րա նը վե րաց նում է քրեա կան հե տապն դու -
մը դա դա րեց նե լու մա սին ո րո շու մը և վա րույ թի
նյու թե րը վե րա դարձ նում է դա տա խա զին՝ մինչ -
դա տա կան վա րույ թը վերսկ սե լու հա մար:

Այս պի սով՝ ճիշտ է, Նա խագ ծում ո րո շա կի
նոր մո տե ցում ներ են որ դեգր վել ան չա փա հա -
սին վե րագր վող հան ցան քի վե րա բեր յալ վա -
րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մասին,
այ դու հան դերձ՝ դրանք չեն նույ նա նում ան -
չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան ար տա -
դա տա կան կար գի ներդր ման հետ, քա նի որ
այս դեպ քում ևս, ե թե ան գամ քննի չը դա տա -
խա զի գրա վոր հա մա ձայ նու թյամբ կա յաց -
նում է ան չա փա հա սի վե րա բեր յալ քրեա կան
հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին ո րո -
շում, գոր ծը վերջ նա կա նա պես լուծ վում է դա -
տա կան ըն թա ցա կար գի մի ջո ցով: Ա վե լին՝ դաս -
տիա րակ չա կան բնույ թի հար կադ րան քի մի ջոց -
նե րի կի րառ ման վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյու նը
մեր ժե լու դեպ քում դա տա րա նը վե րաց նում է
քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա -
սին ո րո շու մը և վա րույ թի նյու թե րը վե րա դարձ -
նում է դա տա խա զին՝ քրեա կան հե տա պնդու մը
վերսկ սե լու հա մար:

Ընդ ո րում, մեր կարծիքով՝ ան չա փա հաս -
նե րի ներգ րավ մամբ վա րույթ նե րում ար տա դա -
կան կար գի ներդ նու մը կա րե լի է քննար կել նաև
ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում ներդր վող պրո -
բա ցիա յի ինս տի տու տի կի րարկ ման շրջա նակ -
նե րում:

Այս պի սով՝ վե րոգր յա լից կա րե լի է եզ -
րա կաց նել՝
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1. Ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու -
թյան ո լոր տում մի ջազ գա յին փաս -
տաթղ թե րում ամ րագր ված պա հանջ -
նե րի և ու ղե նիշ նե րի հա մա տեքս տում
ար դի զար գա ցում ներն ան խու սա փե -
լիո րեն պա հան ջում են հիշ յալ ո լորտում
վա րել ան չա փա հաս նե րի լա վա գույն
շա հե րի պաշտ պա նու թյանն ուղղ ված
ե րե խա յա մետ քա ղա քա կա նու թյուն և
քա ղա քա կա նու թյան մեջ ամ րագր ված
ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը վե րա ծել
գործ նա կան քայ լե րի:

2. Անհ րա ժեշտ է գործ նա կան քայ լեր ձեռ -
նար կել ան չա փա հաս նե րի ար դա րա -
դա տու թյան հա մա կար գի ստեղծ ման
ուղ ղու թյամբ՝ ու շադ րու թյուն դարձ նե -
լով ան չա փա հաս նե րի հա տուկ կա րիք -
նե րի հաշ վառ մամբ մշակ ված մաս նա -
գի տա ցած օ րենք նե րի, ըն թա ցա կար -
գե րի ստեղծ ման, ինչ պես նաև ան չա -

փա հաս նե րի (ան չա փա հաս կաս կած -
յալ, մե ղադր յալ, տու ժող, վկա) ներ -
գրավ մամբ վա րույթ նե րով զբաղ վող
քրեա կան հե տապնդ ման մար մին նե -
րի և դա տա րան նե րի մեջ անհ րա ժեշտ
պրո ֆե սիո նա լիզ մի, մաս նա գի տա կան
գի տե լիք նե րի ու հմտու թյուն նե րի շա -
րու նա կա կան կա տա րե լա գործ մանը:

3. Որ պես քրեա կան վա րույ թին ներ գրավ -
ված ան չա փա հաս նե րի ի րա վունք նե -
րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա -
նու թյան ե րաշ խիք՝ քննարկ ման ա -
ռար կա դարձ նել ան չա փա հաս նե րի
ներգ րավ մամբ վա րույթ նե րով ար տա -
դա տա կան կար գի կի րառ ման ինս տի -
տու տի ներդր ման հիմ նա հար ցը՝ դա
կար գա վոր ման են թար կե լով դա տա -
խա զի հա յե ցո ղա կան քրեա կան հե -
տապնդ ման ինս տի տու տի շրջա նակ -
նե րում:
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Ընդ հան րա պես՝ շու կա յա կան տնտե սու -
թյանն ա վե լի հա տուկ է հենց շա հա դի տա կան
մո տի վա ցիան, ուս տի զար գա ցած պե տու թյուն -
նե րում շա հա դի տա կան հան ցա վո րու թյու նը կազ -
մում է հան ցա վո րու թյան մոտ 90%-ը: Հա յաս -
տա նում նկատ վում է շա հա դի տա կան մո տի -
վա ցիա յով հան ցա վո րու թյան ա նընդ հատ ա ճի
մի տում: Չ նա յած դրան՝ հան ցա վո րու թյան կա -
ռուց ված քում դա դեռևս կազ մում է 70-80%,
ինչը սա կայն տար բեր տա րի նե րին փոխ վում է:

Կ րի մի նա լո գիա կան տե սանկ յու նից՝ շա հա -
դի տա կան մո տի վա ցիա յով կա տար վող հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի շրջա նակն ա վե լի լայն է,
քան քրեաի րա վա կան ա ռու մով, ուս տի մենք

կփոր ձենք դի տար կել շա հա դի տա կան հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի կա ռուց ված քը և դի նա մի կան
հենց քրեաի րա վա կան ա ռու մով, ո րոնք ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քում ամ րագր վել են որ պես
սե փա կա նու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու -
թյուն ներ: 

Այս պես՝ 2005թ. սե փա կա նու թյան դեմ
ուղղված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը կազ մել են
գրանց ված ընդ հա նուր հան ցա վո րու թյան մոտ
40%-ը, 2006թ.` 42,1%-ը, 2007թ.` մոտ 43,6%-ը,
2008թ.` մոտ 46,4%-ը, 2009թ.` մոտ 39%-ը,
2010թ.` մոտ 34,9%-ը, 2011թ.` 35,1%-ը, 2012թ.`
մոտ 36,9%-ը, 2013թ.` մոտ 35,4%-ը, 2014թ.` մոտ
38%-ը, իսկ 2015թ.` մոտ 43%-ը (Գ րա ֆիկ 1):
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ԱՐՄԵՆ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ԵՐԵՄԻԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության Ինֆորմացիոն կենտրոնի պետ, ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» 
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ին կից Քրեաբանության կիրառական 
ՊՈԱԿ-ին կից Քրեաբանության կիրառական հիմնախնդիրների գիտահետազոտական կենտրոնի պետ
հիմնախնդիրների գիտահետազոտական կենտրոնի
գիտական խորհրդատու, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
____________________________________________________________________________________________________________

ÎàÔàäàôîÜºðÆ ºì ²ì²¼²ÎàôÂÚàôÜÜºðÆ Ø²Î²ð¸²ÎÀ,
Î²èàôòì²ÌøÀ, Þ²ðÄÀÜÂ²òÀ ºì ìÆÖ²ÎÀ ÐÐ-àôØ 
(ä²ÞîàÜ²Î²Ü ìÆÖ²Î²¶ðàôÂÚ²Ü ÐÆØ²Ü ìð²)

Գ րա ֆիկ 1

Ինչ պես երևում է գրա ֆի կա կան պատ կե -
րից՝ սե փա կա նու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րը դրսևո րում են կա յուն ա ճի մի -

տում՝ ի րենց գա գաթ նա կե տին հաս նե լով 2015թ.
(տե՛ս նաև Գ րա ֆիկ 2-ում):
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Գ րա ֆիկ 2

Գ րա ֆիկ 3

Պետք է նշել, որ ի րա կա նում այս տվյալ նե -
րը չեն ար տա ցո լում ի րա կա նու թյու նը, քա նի որ
այս հան ցա գոր ծու թյուն նե րի թի վը շատ ա վե լին
է, քան ար տա ցոլ ված է պաշ տո նա կան վի ճա -
կագ րու թյամբ: Գաղտ նիք չէ, որ հափշ տա կու -
թյուն նե րը, հատ կա պես՝ գաղտ նի հափշ տա կու -
թյուն նե րը, օժտ ված են լա տեն տայ նու թյան բա -
վա կա նին բարձր աս տի ճա նով, ուս տի, կար -
ծում ենք՝ դրանց թի վն ի րա կա նում շատ ա վե լի
բարձր է: 

Շա հա դի տա կան հան ցա վո րու թյան մեջ,
ըստ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան, գե րա -
կշռում են գո ղու թյուն նե րը, ո րոնք կազ մում են
շա հա դի տա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 40-
50%-ը: Այ նու հետև մեծ տե սա կա րար կշիռ են

կազ մում խար դա խու թյուն նե րը: Կո ղո պուտ նե -
րը և ա վա զա կու թյուն նե րը հա մե մա տա բար ա -
վե լի քիչ թիվ են կազ մում սե փա կա նու թյան դեմ
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի զանգ վա ծում,
սա կայն դրանք ու նեն ա վե լի մեծ հան րա յին
վտան գա վո րու թյուն և հափշ տա կու թյան ա ռա -
վել վտան գա վոր տե սակ ներ են, քա նի որ
ուղղված են ոչ միայն սե փա կա նու թյան, այլ
նաև մար դու և նրա ա ռող ջու թյան դեմ: 2005-
2015թթ. սե փա կա նու թյան դեմ ուղղ ված հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի զանգ վա ծում կո ղո պուտ նե -
րի և ա վա զա կու թյուն նե րի տե սա կա րար կշի ռը,
միա սին վերց րած, տա տան վել է 4%-ից 8,5%-ի
սահ ման նե րում: Ընդ ո րում՝ ա մե նա բարձր ցու -
ցա նի շը (8,5%) ե ղել է 2008թ. (Գրա ֆիկ 3):
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Ե թե կո ղո պուտ նե րի և ա վա զա կու թյուն նե -
րի ցու ցա նիշ նե րը վեր լու ծենք բա ցար ձակ թվե -
րով, ա պա կտես նենք, որ սե փա կա նու թյան դեմ
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի զանգ վա ծում
2005-2015թթ. ըն թաց քում դրանց ցու ցա նիշ նե -
րը տար բեր տա րի նե րին գրան ցել են և՛ նվա -
զում, և՛ աճ` ի րենց գա գաթ նա կե տին հաս նե լով
2008 և 2009թթ .: Որ պես ե լա կետ ըն դու նե լով
2005թ. և հա մե մա տե լով մնա ցած տա րի նե րի
հետ` կա րե լի է ֆիք սել, որ սե փա կա նու թյան
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ընդ հա -

նուր զանգ վա ծում կո ղո պուտ նե րը և ա վա զա -
կու թյուն նե րն ու նեն ո րո շա կի ա ճի մի տում: 

Պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան հա մա -
ձայն` ՀՀ-ում նկատ վում է ա վա զա կու թյուն նե րի
թվա քա նա կի ո րո շա կի նվա զում: 2004թ. հա -
մե մատ՝ 2015թ. ա վա զա կու թյուն նե րը նվա զել
են գրե թե 2,4 ան գամ: Ստորև ներ կա յաց ված
գրա ֆի կա կան պատ կե րը պար զո րոշ կեր պով
ցույց է տա լիս ա վա զա կու թյուն նե րի մա կար դա -
կը (Գրա ֆիկ 4):
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Գ րա ֆիկ 4

Գ րա ֆիկ 5

Ինչ պես երևում է գրա ֆի կա կան պատ կե -
րից՝ ա վա զա կու թյուն նե րի ա մե նա բարձր ցու -
ցա նի շը ե ղել է 2009թ. (151 դեպք), ո րից հե տո
աս տի ճա նա բար սկսել է նվա զել:

Ինչ վե րա բեր ում է կո ղո պուտ նե րին՝ պաշ -
տո նա կան վի ճա կագ րու թյան հա մա ձայն` մեր

հան րա պե տու թյուն նե րում կո ղո պուտ նե րը դրսևո -
րում են ա ճի մի տում: 2004թ. հա մե մատ՝ 2015թ.
կո ղո պուտ նե րը ա ճել են մոտ 2,1 ան գամ: Ա մե -
նա բարձր ցու ցա նի շը, ինչ պես և ա վա զա կու -
թյուն նե րի դեպ քում, գրանց վել է 2009թ. (265
դեպք) (Գ րա ֆիկ 5):



Կո ղո պուտ նե րի և ա վա զա կու թյուն նե րի վե -
րա բեր յալ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան
տվյալ նե րը վեր լու ծե լիս նկատ վում է հե տաքրքիր
մի օ րի նա չա փու թյուն: Այս պես՝ սե փա կա նու -
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա -
ռուց ված քում, ա վա զա կու թյուն նե րի նվազ մա նը
զու գա հեռ, ա ճում է կո ղո պուտ նե րի թի վը: Ճիշտ

է, ո րո շա կի տա րի նե րի նկատ վում է և՛ ա վա զա -
կու թյուն նե րի, և՛ կո ղո պուտ նե րի աճ, ինչ պես օ -
րի նակ՝ 2009թ., կամ նվա զում, սա կայն, ընդ -
հա նուր առ մամբ, կո ղո պուտ նե րի ա ճին զու գա -
հեռ նկա տե լի է ա վա զա կու թյուն նե րի ո րո շա կի
նվա զում: Վե րո շա րադր յա լը պար զո րոշ կեր պով
երևում է Գ րա ֆիկ 6-ում:
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1 Տե՛ս Криминология: Учебник / под. ред. проф. Малкова В. Д.– М.: К82 ЗАО Юстицинформ, 2004., с. 253.

Գ րա ֆիկ 6

Այս ա մե նի հետ մեկ տեղ՝ պետք է նաև
հաշ վի առ նել լա տեն տայ նու թյան գոր ծո նը: Ինչ -
պես ար դեն նշվեց՝ մեր հան րա պե տու թյու նում
բա վա կա նին բարձր է հան ցա վո րու թյան, այդ
թվում և շա հա դի տա կան հան ցա վո րու թյան լա -
տեն տայ նու թյու նը: Շա հա դի տա կան հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րից ա մե նա բարձր լա տեն տայ նու -
թյան աս տի ճանն ու նեն հիմ նա կա նում գաղտնի
կա տար վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, ո րոնք ա -
վե լի քիչ նյու թա կան հետ քեր են թող նում: Այդ -
պի սին է, օ րի նակ` գո ղու թյու նը: Ճիշտ է, ա վա -
զա կու թյունն ու կո ղո պու տը կա տար վում են բա -
ցա հայտ կեր պով, և դրա նով իսկ դրանց բացա -
հայ տե լիու թյան հա վա նա կա նու թյունն ա վե լի մեծ
է և, հետևա բար՝ ա վե լի ցածր լա տեն տայ նու -
թյան աս տի ճա նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, նշված հան -
ցա տե սակ նե րը ևս  օժտված են ո րո շա կի լա -
տեն տայ նու թյամբ, քա նի որ լա տեն տայ նու թյան
վրա ազ դում են ոչ միայն օբ յեկ տիվ գոր ծոն նե -
րը, հան ցա գոր ծու թյան այս կամ այն տե սա կի
ին ֆոր մա տի վու թյան աս տի ճա նը, այլ նաև սու -
բյեկ տիվ գոր ծոն նե րը, ինչ պես օ րի նակ` ի րա -

վա պահ մար մին նե րի կող մից հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րը չգրան ցե լը, տու ժող նե րի կող մից հան -
ցա գոր ծու թյան մա սին չհայտ նե լը և այլն:

Կո ղո պուտ նե րը և ա վա զա կու թյուն նե րը մեծ
մա սամբ կա տար վում են քա ղաք նե րում, փո -
ղոց նե րում, հան րա յին վայ րե րում, տնե րում կամ
բնա կա րան նե րում1: Տ նե րում կամ բնա կա րան -
նե րում հիմ նա կա նում կա տար վում են ա վա զա -
կու թյուն նե րը, իսկ կո ղո պուտ նե րն ա ռա վել հա -
ճախ կա տար վում են փո ղոց նե րում և այլ վայ -
րե րում:

Ո րո շա կի հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց -
նում կո ղո պուտ և ա վա զա կա յին հար ձա կում
կա տա րած ան ձանց սո ցիալ-հո գե բա նա կան և
սո ցիալ-ժո ղովր դագ րա կան ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րը:

Այս ա ռու մով անհ րա ժեշտ է ա ռանձ նաց նել
կո ղո պուտ և ա վա զա կու թյուն կա տա րած հան -
ցա գոր ծի ան ձը բնու թագ րող 2 հիմ նա կան մա -
կար դակ: Ա ռա ջին մա կար դա կը վե րա բեր ում է
ան ձի այն ո րակ նե րին, ո րոնք չեն կրում ան ձի
մա սին քրեա կան տե ղե կատ վու թյուն: Դրանք
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կա րե լի է ան վա նել քրեա պես չե զոք (քրեա բա -
նու թյու նում դրանք ըն դուն ված է ան վա նել սո -
ցիալ-դե մոգ րա ֆիա կան տվյալ ներ, այ սինքն` բո -
լոր կեն սա բա նա կան և սո ցիա լա կան տե ղե կու -
թյուն նե րն ան ձի մա սին): 

Երկ րորդ մա կար դա կը վե րա բեր ում է հան -
ցա գոր ծի ան ձը բնու թագ րող հատ կա նիշ նե րին:
Այս տեղ ներառվում են բո լոր այն ո րակ նե րը, ո -
րոնք վե րա բեր ում են ան ձի դատ վա ծու թյա նը,
նրա ընդ հա նուր քրեա կան ուղղ վա ծու թյա նը,
տե ղե կու թյուն այն մա սին, թե որ տա րի քում է
ա ռա ջին ան գամ քրեա կան պա տաս խա նատվու -
թյան են թարկ վել, ինչ պես նաև այլ քրեա բա նա -
կան հի մնա վո րում ու նե ցող տե ղե կու թյուն ներ:
Այս բո լոր ո րակ նե րը միմ յանց հետ գտնվում են
սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյան մեջ:

Կարևոր քրեա բա նա կան նշա նա կու թյուն
ու նի ա վա զա կու թյուն ներ և կո ղո պուտ ներ կատա -
րած ան ձանց նախ կի նում դատ ված լի նել կամ

չլի նե լու հար ցը: Այս հար ցի պար զու մը, նախ և
ա ռաջ, թույլ է տա լիս ո րո շա կի պատ կե րա ցում
կազ մել ինչ պես դա տա պարտ յալ նե րի ուղղ ման
գոր ծըն թա ցի արդ յու նա վե տու թյան, այն պես էլ
նշված հան ցա տե սակ նե րում, այս պես ա սած,
պրո ֆե սիո նա լիզ մի առ կա յու թյան մա սին:

Պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան հա մա -
ձայն` ա վա զա կու թյուն ներ կա տա րած ան ձանց
ընդ հա նուր զանգ վա ծում նախ կի նում դա տա -
պարտ ված ներն ու նեն հետևյալ հա մա մաս նու -
թյու նը: 2010թ. ա վա զա կու թյան հա մար քրեական
պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ ված 130 ան -
ձան ցից 25-ը (մոտ 19,2%) ե ղել են նախ կի նում
դա տա պարտ ված, 2011թ.` 94-ից 5-ն  են (մոտ
5,3%-ը) ե ղել նախ կի նում դա տա պարտ ված,
2012թ.` 83-ից 14-ը (մոտ 16,8%-ը), 2013թ.` 52-ից
2-ը (մոտ 3,8%-ը), 2014թ.` 68-ից 2-ը (մոտ 2,9%-
ը), իսկ 2015թ.` 50-ից 2-ը (4%-ը) (Գ րա ֆիկ 7):
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Գ րա ֆիկ 7

Ինչ պես երևում է՝ վեր ջին տա րի նե րին ա -
վա զա կու թյուն ներ կա տա րած ան ձանց ընդ հա -
նուր զանգ վա ծում նկատ վում է նախ կի նում դա -
տա պարտ ված նե րի ո րո շա կի նվա զում` 2010թ.
19,2%-ից 2015թ. հաս նե լով 4%-ի: Սա կայն պետք
է նկա տի ու նե նալ նաև, որ վեր ջին տա րի նե րին
նվա զել է և ա վա զա կու թյուն ներ կա տա րած ան -
ձանց ընդ հա նուր թի վը:

Պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան հա մա -
ձայն` վեր ջին տա րի նե րին կո ղո պուտ նե րի հա -
մար քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են -

թարկ ված ան ձանց ընդ հա նուր զանգ վա ծում
նախ կի նում դա տա պարտ ված նե րի տե սա կա -
րար կշի ռը ևս  ար ձա նագ րում է ո րո շա կի նվազ -
ման մի տում: Այս պես՝ 2010թ. կո ղո պուտ կա -
տա րած 128 ան ձան ցից 17-ը (մոտ 13,2%) ե ղել
են նախ կի նում դա տա պարտ ված, 2011թ.` 107-
ից 21-ը (մոտ 19,6%), 2012թ.` 93-ից 10-ը (մոտ
10,7%), 2013թ.` 77-ից 5-ը (մոտ 6,5%), 2014թ.`
77-ից 4-ը (մոտ 5,2%), իսկ 2015թ.` 99-ից 6-ն  են
(6%) ե ղել նախ կի նում դա տա պարտ ված (Գ րա -
ֆիկ 8):
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Գ րա ֆիկ 8

Նախ կի նում դա տա պարտ ված նե րի թվի
նվա զու մն ա վա զա կու թյուն և կո ղո պուտ կա -
տա րած ան ձանց զանգ վա ծում մի կող մից կա -
րե լի է գնա հա տել որ պես դրա կան` ռե ցի դի վա -
յին հան ցա վո րու թյան նվազ ման ա ռու մով, սա -
կայն մյուս կող մից էլ դա վկա յում է այն մա սին,
որ ա վե լա նում է ա ռաջ նա յին հան ցա վո րու թյու -
նը, այ սինքն` տա րեց տա րի նոր մար դիկ են
ներգ րավ վում այդ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա -
տար մա նը:

Ինչ վե րա բեր ում է կո ղո պուտ և ա վա զա -
կու թյուն կա տա րած ան ձանց սե ռին՝ պետք է
նշել, որ գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյու նը տղա -
մար դիկ են, սա կայն վեր ջին տա րի նե րին նկատ -
վում է նաև կա նանց հան ցա վոր ակ տի վու թյուն,
մա նա վանդ՝ ա վա զա կու թյուն ներ կա տա րած ան -
ձանց զանգ վա ծում:

Ո րո շա կի հե տաքրք րու թյուն են ներ կա -
յաց նում կո ղո պուտ և ա վա զա կու թյուն կա տա -
րած ան ձանց սո ցիալ-ժո ղովր դագ րա կան ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Հե տա զո տու թյուն -
նե րը ցույց են տա լիս, որ կո ղո պուտ նե րը և ա -
վա զա կա յին հար ձա կում նե րը հիմ նա կա նում կա -
տա րում են ե րի տա սարդ տա րի քում: 40 տա րե -
կա նից հե տո կո ղո պուտ և ա վա զա կա յին հար -
ձա կում գոր ծե լու հա վա նա կա նու թյու նը նվա -
զում է և 50-ի մոտ հաս նում է գրե թե նվա զա -
գույ նի: Այս պի սի տա րի քա յին բաշ խու մը պայ -

մա նա վոր ված է ոչ միայն հենց հան ցա գոր ծու -
թյան յու րա հատ կու թյուն նե րով, այլ նաև՝ տվյալ
գոր ծո ղու թյուն նե րի բնույ թից ել նե լով: Հա ճախ
նման հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա րում են
այն պի սի ան ձինք, ով քեր հակ ված են դի մելու
գոր ծո ղու թյուն նե րի ա ռա ջին իսկ մղմամբ, շրջա -
պա տի անն շան հրահր մամբ, ար տա քին գոր -
ծո ղու թյուն նե րի կամ հույ զե րի ազ դե ցու թյան
ներ քո: Նրանք հազ վա դեպ են ծան րու թեթև ա -
նում և վեր լու ծում ի րենց գոր ծո ղու թյուն նե րը,
ան մի ջա պես և ա րագ հա կազ դում ներ են տա -
լիս, այ նու հետև զղջում են կա տար ված գոր ծո -
ղու թյուն նե րի հա մար: Ել նե լով այս ա մե նից՝ կա -
րե լի է են թադ րել, թե հան ցա գոր ծի տա րի քը
կո ղո պուտ նե րի և ա վա զա կու թյուն նե րի հա մար
հա մար վում է ո րո շիչ գոր ծոն2: 

Անդ րա դառ նա լով մեր հան րա պե տու թյու -
նում ա վա զա կու թյուն ներ կա տա րած ան ձանց
տա րի քա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին, ըստ
պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան՝ ակն հայտ է
դառ նում, որ հան ցա վոր ակ տի վու թյամբ ա ռա -
վել հա ճախ աչ քի են ընկ նում 30-49 տա րի քա -
յին խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, այ նու հետև՝ 18-
24 և 25-29 տա րի քա յին խմբե րի ներ կա յա ցու -
ցիչ նե րը: Այս պատ կե րը տար բեր տա րի նե րին
ո րո շա կիո րեն փոխ վում է, սա կայն, այլ տա րի -
քա յին խմբե րի հա մե մատ, նշված տա րի քա յին
խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ,

2 Տե՛ս Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования.– М.; Изд-во Московского университета,
1984. С. 88.
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հա մե մա տա բար մեծ թիվ են կազ մում: Այս պես՝
2010թ. 30-49 տա րի քա յին խմբի ներ կա յա ցու -
ցիչ նե րի տե սա կա րար կշի ռը ա վա զա կու թյուն -
ներ կա տա րած ան ձանց ընդ հա նուր զանգ վա -
ծում կազ մել է մոտ 40,1%, 18-24 տա րի քա յին
խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի նը` մոտ 24,6%, և 25-
29 տա րի քա յին խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի նը`
մոտ 23,9%: Իսկ 2015թ. 30-49 տա րի քա յին
խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի տե սա կա րար կշի ռը
ա վա զա կու թյուն ներ կա տա րած ան ձանց ընդ -
հա նուր զանգ վա ծում կազ մել է 36%, 18-24 տա -
րի քա յին խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի նը` 44%, և
25-29 տա րի քա յին խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի -
նը` 12%: Ա ռա ջին հա յաց քից թվում է, թե 18-24
տա րի քա յին խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի տե սա -

կա րար կշի ռն ա վա զա կու թյուն ներ կա տա րած
ան ձանց զանգ վա ծում, 2010թ. հա մե մատ, 2015թ.
ա ճել է, սա կայն ի րա կա նում խնդի րն այն է, որ,
2010թ. հա մե մատ՝ 2015թ. ա վա զա կու թյուն ներ
կա տա րած ան ձանց ընդ հա նուր թի վը նվա զել
է, այդ իսկ պատ ճա ռով վե րը նշված տա րի քա -
յին խմբի տո կո սա յին հա րա բե րակ ցու թյու նը
թվաց յալ աճ է ցույց տա լիս: Ե թե խնդի րը դի -
տար կենք պարզ թվե րի տե սանկ յու նից, ա պա
կտես նենք, որ ի րա կա նում վե րը նշված տա րի -
քա յին խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թի վը 2015թ.
ևս նվա զել է, ինչ պես որ մնա ցած տա րի քա յին
խմբե րի նը: Քն նարկ վող կա տե գո րիա յի ան ձանց
տա րի քա յին կազ մն ա ռա վել ման րա մասն ներ -
կա յաց ված է Աղյուսակ 1-ում:
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Ավազակություն կատարած անձանց տարիքային բաշխվածությունը

Տարին 14-15
տարեկան

16-17
տարեկան

18-24
տարեկան

25-29
տարեկան

30-49
տարեկան

50 և ավելի
տարեկան

2010թ. 2 7 32 31 53 5

2011թ. 2 9 17 21 41 4

2012թ. 1 3 30 10 33 6

2013թ. 1 6 19 8 17 1

2014թ. 0 9 20 16 21 2

2015թ. 0 0 22 6 18 4

Աղյուսակ 1

Ինչ վե րա բեր ում է կո ղո պուտ կա տա րած
ան ձանց տա րի քա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րին՝ պատ կե րը հետևյալն է: Այս տեղ ի րենց
հան ցա վոր ակ տի վու թյամբ ա ռա ջին հեր թին ա -
ռանձ նա նում են 18-24 տա րի քա յին խմբի ներ -
կա յա ցու ցիչ նե րը, այ նու հետև՝ 30-49 և 25-29
տա րի քա յին խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Այս հա -
րա բե րակ ցու թյու նը ո րո շա կի տա րի նե րին փո -
փոխ վում է, սա կայն 2010-2015թթ. նշված տա -
րի քա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի տե սա -
կա րար կշի ռը կո ղո պուտ կա տա րած ան ձանց
զանգ վա ծում, ընդ հա նուր առ մամբ, ա մե նա -
բարձրն է: Օ րի նակ` 2015թ. 18-24 տա րի քա յին

խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի տե սա կա րար կշի ռը
կո ղո պուտ կա տա րած ան ձանց ընդ հա նուր
զանգ վա ծում կազ մել է մոտ 35,3%, 30-49 տա -
րի քա յին խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի նը` մոտ
32,3% իսկ 25-29 տա րի քա յին խմբի ներ կա յա -
ցու ցիչ նե րի նը` 26,3%: Սա կայն կո ղո պուտ նե րի
պա րա գա յում ևս, կար ծում ենք,  կո ղո պուտ կա -
տա րած ան ձանց տա րի քա յին ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րի մա սին պարզ թվե րի վեր լու ծու -
թյու նը թույլ կտա ա վե լի ճիշտ պատ կե րա ցում
կազ մել: Քն նարկ վող կա տե գո րիա յի ան ձանց
տա րի քա յին կազ մն ա ռա վել ման րա մասն ներ -
կա յաց ված է Աղյուսակ 2-ում:
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Կողոպուտ կատարած անձանց տարիքային բաշխվածությունը

Տարին 14-15
տարեկան

16-17
տարեկան

18-24
տարեկան

25-29
տարեկան

30-49
տարեկան

50 և ավելի
տարեկան

2010թ. 4 15 43 25 39 2

2011թ. 2 6 41 18 35 5

2012թ. 1 3 41 18 26 4

2013թ. 0 7 17 17 34 2

2014թ. 1 6 15 20 28 7

2015թ. 3 2 35 26 32 1

Աղյուսակ 2

Ավազակություն կատարած անձանց սոցիալական վիճակը

Տարին գործա զուրկ
հղի կամ

ֆիզ.
արձակ.

գյուղա-
տնտես ծառայող սեփականա-

տեր ուսանող սովորող

2010թ. 123 0 0 2 0 0 0
2011թ. 87 0 0 0 0 0 0
2012թ. 69 0 0 0 0 0 0
2013թ. 30 0 0 0 0 0 0
2014թ. 51 0 0 1 0 0 0
2015թ. 50 0 0 0 0 0 0

Աղյուսակ 3

Ընդհանրացնելով վերոգրյալը՝ պետք է
նշել, որ մեր հետազոտությունը ևս թույլ է տա-
լիս հաստատել բազմաթիվ այլ հետազոտու-
թյուններով հաստատված այն տեսակետը, որ
ավազակություն և կողոպուտ առավել հաճախ
կատարում են երիտասարդ տարիքում: Եթե
գումարենք 16-17, 18-24, 25-29 տարիքային
խմբերին պատկանող ավազակություններ և
կողոպուտներ կատարած անձանց թիվը, ապա
կտեսնենք, որ երիտասարդները բավականին
մեծ թիվ կկազմեն նշված հանցագործություն-
ները կատարած անձանց ընդհանուր զանգ-
վածում (Աղյուսակ 1 և Աղյուսակ 2):

Անհերքելի է, որ մարդկանց վարքը փոխ-
կապակցված է այն սոցիալական դիրքի հետ,
որը նրանք զբաղեցնում են հասարակության
մեջ: Խոսքն անձի կողմից իր սոցիալական դե-
րի և սպասելիքների սուբյեկտիվ ընկալման մա-
սին է: Սեփական անձից չբավարարվածությու-
նը, ներքին անհարմարավետությունը, հակա-
սականությունն ինքնագնահատականի և շրջա-

պատի գնահատականի միջև հանգեցնում են
բարձր անհանգստության, որն էլ, իր հերթին,
կարող է հանգեցնել հուզական պոռթկման, ինչն
էլ, իր հերթին, բավականին հաճախ իր դրսևո-
րումն է գտնում հանցագործությամբ: 

Կողոպուտ և ավազակային հարձակում
կատարած անձանց առանձնահատկություննե-
րից մեկը պորտաբույծ ապրելակերպն է, կայուն
մասնագիտության, բնակության վայրի և աշխա-
տանքի բացակայությունը: Այս հանցագործնե-
րը այն անձինք են, ովքեր հիմնականում ոչ մի
տեղ չեն աշխատում կամ կատարում են պա-
տահական, ժամանակավոր աշխատանքներ3:

Պաշտոնական վիճակագրության տվյալ-
ների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մեր
հանրապետությունում ավազակություններ կա-
տարած անձանց գերակշռող մեծամասնությու-
նը գործազուրկ է: Այսպես՝ վիճակագրության
համաձայն` 2010-2015թթ. ավազակություն կա-
տարած գրեթե բոլոր անձինք եղել են գործա-
զուրկներ (Աղյուսակ 3):

3 Տե՛ս Стручков Н.А. Криминология и проблема личности преступника // Теоретические проблемы учения о личности
преступника. М., 1999. С. 106.
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Նույն պատկերն է արձանագրվում նաև
կողոպուտների պարագայում: Պաշտոնական
վիճակագրության համաձայն` 2010-2015թթ.

կողոպուտ կատարած անձանց զանգվածում
գրեթե բոլորը նույնպես եղել են գործազուրկներ
(Աղյուսակ 4):
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Կողոպուտ կատարած անձանց սոցիալական վիճակը

Տարին գործա զուրկ
հղի կամ

ֆիզ.
արձակ.

գյուղա-
տնտես ծառայող սեփականա-

տեր ուսանող սովորող

2010թ. 110 0 0 0 0 4 0

2011թ. 98 0 0 0 0 0 0

2012թ. 83 0 0 0 0 0 0

2013թ. 48 0 0 0 0 0 0

2014թ. 69 0 0 0 0 0 0

2015թ. 98 0 0 0 0 0 1

Աղյուսակ 4

4 Տե՛ս Психология преступника и расследования преступлений. / Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е., М.:
Юристъ, 1996.– С. ЗЗ6.

Վերոշարադրյալը թույլ է տալիս եզրակաց-
նել, որ գործազրկությունը, աղքատությունն էա-
կան դեր են կատարում քննարկվող հանցա-
տեսակների պատճառական մեխանիզմում: 

Նման հանցագործների անձը բնութա գրող
մեկ այլ որոշիչ գործոն է համարվում կրթվա-
ծության մակարդակը: Կրթվածության մակար-
դակն անքակտելիորեն կապված է անձի մշա-
կութային- բարոյական դիրքորոշումների և
սկզբունքների հետ, որոնց հիման վրա ձևա-
վորվում են անձի հետաքրքությունները, ձգտում-
ները, ցանկությունները և պահանջմունքները:
Սա միանշանակորեն կապված է անձի մեջ սե-
փական գործողությունների հանդեպ պատաս-
խանատվության ձևավորման և զարգացման
հետ, ձևավորվում է պարտքի զգացողություն,
հարգալից վերաբերմունք օրենքի և դիմացի

անձի նկատմամբ: Իհարկե, ոչ միշտ է կրթվա-
ծության բարձր մակարդակը համապատաս-
խանում բարոյականության բարձր մակարդա-
կի հետ: Կրթվածությունը նպաստում է էքստ-
րեմալ իրավիճակներում վարքի ընտրության
տարբերակների լայնացմանը, որն օգնում է
խուսափել դժվարին իրավիճակներում իմպուլ-
սիվ վարք ցուցաբերելուց4: Որպես կանոն՝ կո-
ղոպուտ և ավազակություն կատարող անձինք
աչքի են ընկնում կրթության ցածր մակարդա-
կով:

Ամփոփելով՝ պետք է նշել, որ, չնայած շա-
հադիտական հանցագործությունների զանգ-
վածում կողոպուտները և ավազակությունները
համեմատաբար քիչ թիվ են կազմում, սակայն,
ունենալով հանրային բարձր վտանգավորու-
թյուն, առաջնահերթ կանխման կարիք ունեն: 



Появление нового человека невозможно
представить без прохождения им определенных
внутриутробных стадий развития. Однако вопрос
о том, с какого момента предоставляется пра-
вовая защита жизни человека, на сегодняший
день остается открытым. Конституция РА, воз-
ложив на государство обязанность признания,
обеспечения и защиты права на жизнь, не
определила однозначно, что такое жизнь, и не
решила окончательно вопросов о начале и окон-
чании жизни человека. Между тем, как в юри-
дической, так и в медицинской литературе не-
однократно подчеркивалась настоятельная не-
обходимость однозначного решения указанных
вопросов. Так, М.Н. Малеина указывает: «Не
менее важно дать дефиницию жизни с позиции
права... Рождение и смерть человека являются
юридическими фактами – событиями, с кото-
рыми связаны соответственно возникновение
и прекращение права на жизнь”.1

В теории права момент предоставления
защиты жизни человека чаще рассматривают с
позиции «косвенного одушевления» эмбриона,
где начальный момент человеческой жизни за -
час тую связывают с формированием различных
органов: дыхательной, сердечно-сосудистой сис -
тем, с началом функционирования ствола мозга,
с моментом имплантации бластоцисты в стенку
мат ки, с моментом образования генома чело ве -
ка. Оставляя за рамками указанной статьи
по дробное описание положительных и отри ца -
тель ных сторон всех возможных подходов,
ука занных в правовой литературе, остановимся

лишь на позиции, связывающей начало че ло ве -
чес кой жизни с моментом зачатия человеческого
плода. Данная позиция в последнее время по лу -
чает все более широкое распространение. Ее
сто ронники считают, что только лишь обра зо ва -
ние неповторимого генома человека является
единственным качественным преобразованием
при формировании зародыша. В дальнейшем
развитие сугубо количественное – эмбрион лишь
растет. Н.Х.Орлова указывает: “В момент за ча -
тия происходит то, что на философском языке
называется преобразованием сущностей: из двух
зигот образуется новая, готовая осуществить
свой собственный сценарий жизни. Было бы
вполне законно утверждать, что эта реальность
имеет право на жизнь, так же как и родители”.2
Конечно, человек без тела – лишь своеобразная
аллегория, поэтому, говоря о существовании че -
ло века, необходимо выяснить момент, когда он
при обретает телесность. И ответ мы можем найти
во «Всеобщей декларации о геноме человека
и о правах человека» 1997 года, где отмечается,
что «телесность составляет существенный ком -
по нент реальности человеческого бытия и
ге нетический код рассматривается как основная
глубинная структура телесности». И поэтому ряд
зарубежных специалистов отмечают, что аборт
представляет собой «преднамеренное убийство».

И.В. Чиндин отмечает: «Эта позиция бази-
руется на биологически и рационально доказуе-
мом утверждении, что эмбрион или зародыш
является человеческим индивидом, в полной
мере наделенным человеческим достоинством
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ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН
Старший следователь по особо важным
делам Следственного Комитета РА, 
кандидат юридических наук
____________________________________________________________________________________________________________

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПРАВΟВΟГО СТАТУСА ЭМБРИΟНА И 

ПЛОДА ЧЕЛОВЕКА

1 Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита.– М.: 2000. С. 60.
2 Орлова Н. Х. Эктогенез и проблемы биоэтики // Человек и христианское мировоззрение: Свобода и ответственность.

Альманах. Вып. 10. Симферополь: 2005. С. 216-219.
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и обладающим полным правом на жизнь – пра-
вом, которое признается за всяким человеческим
существом. Тот факт, что рост и развитие этого
индивида еще не реализовали себя в полной
мере, дает возможность говорить о потенци-
альном развитии, но не о потенциальной личности
или возможном «очеловечивании»: эмбрион, как
и зародыш, уже обладает индивидуальностью,
которая, если ей предоставляется возможность
жить, проходит весь путь развития, присущий
человеческой личности».3

Сторонники абортов указывают, что име ние
полного набора человеческого ДНК не дает зи-
готе полных человеческих прав – включая пра -
во не быть абортированным: фолликул
че ло  ве ческого волоса, который также включает
полный набор человеческого ДНК, уни каль ность
ДНК, не делает фолликул другой личностью. 

Заметим, что когда говорится об индиви-
дуальности и уникальности ДНК в зиготе, то
как-то упускается из виду то обстоятельство,
что информация в ДНК лишь потенциальная, а
не реализованная, эмбрион постепенно и только
в будущем будет осуществлять эту закодиро-
ванную программу. Кроме действующего прин-
ципа естественной убыли, существует также
вполне «биологический аргумент» «неполноты»
ДНК – некоторую дополнительную генетическую
информацию зигота получает от материнского
организма после имплантации в матку, которая
происходит приблизительно на 14 день после
оплодотворения. Зародыш до 14 дней и зародыш
после имплантации значительно различаются
по онтологическому критерию. Заметим также,
что, согласно одному из подходов микрогенетики,
собственно индивидуум как неповторимая це-
лостность образуется в течение второй недели
после зачатия в результате полной утраты ро-
дительских клеток способности существования. 

До 14-ого дня после оплодотворения про-
эмбрион сформирован клеточными слоями, пред-
ставляющими собой зародышевые оболочки,

материал, не участвующий в построении в даль-
нейшем собственно эмбриона.4 Поэтому Т. Шеннон
и А.Уолтер утверждают, что неправомерно гово-
рить о существовании эмбриона до имплантации. 

Итак, можно сделать предварительный вы-
вод, что в первые две недели после зачатия за-
родыш должен квалифицироваться как про-
эмбрион, не имеющий еще биологических пред-
посылок «онтологической индивидуальности»,
а значит, манипуляции с ним не должны иметь
моральных нареканий.

Заметим, что различается содержание по-
нятия “эмбрион” с юридической и медицинской
точек зрения. В теории права часто под эм-
брионом понимают организм с момента опло-
дотворения до рождения. ФЗ РФ “О временном
запрете на клонирование человека” в ст. 2 опре-
деляет эмбрион человека как зародыш на стадии
развития до восьми недель.5 В Законе РА о ре-
продуктивных правах в ст. 2 дается определение
донорского зародыша, однако анализ опреде-
ления позволяет прийти к выводу, что зародышем
является организм, с момента слияния половых
гамет до конца срока беременности. Между тем,
в период развития с 12-ой недели беременности
до рождения в медицинской терминологии име-
нуется фетальным, а внутриутробно развиваю-
щийся организм обозначают термином плод (fe-
tus).6 Однако правоприменение требует четкого
определения правового содержания терминов
проэмбрион, эмбриοн и плοд. 

Современное армянское законодательство
предоставляет право решать вопросы жизни
эмбриона матери до конца первого триместра
беременности, однако по истечении и этого пе-
риода, вплоть до рождения, право не предо-
ставляет жизни зародыша достаточной защиты.
Соответствует ли такое решение общей направ-
ленности права? Вполне, потому что армянское
право продолжает «лучшие традиции» советского
права: идеологическим основанием современного
права остается социологизм, который исходит
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3 Чиндин И.В. Психоанализ и проблема статуса эмбриона // Материалы XI Международных образовательных чтений
(Направление VI: “Христианство и наука”. Секция: Православие и медицина). М.: 2004. С. 188-193.

4 Eduards RG New ethical implications of human embriology. Hum reprod 1986 1:4:313-318; McLarren A IVF: Regulation of
prohibition? Nature. 1989. Р. 342. 

5 В редакции Федерального закона от 29.03.2010. ном. 30-ФЗ.
6 Педиатрия учебник для студ. высш. уч. зав. 4 уровня аккредитации. С. 188.



из того, что жизнь человека – социальное явле-
ние. Основа данного подхода – материализм,
где не существует человек вне общества. Любая
попытка толкования сущности человека с по-
зиций биомедицинской науки с сегодняшней
позиции теории права – «биологизаторство» .

Приверженцы данного подхода считают,
что младенец, попавший в животные условия
существования, даже если и выживает физи-
чески при благоприятных обстоятельствах, од-
нако не становится человеком. Или, по либе-
ральному выражению А.Пьерона: “Ребенок в
момент рождения лишь кандидат в человека,
но он не может им стать в изоляции: ему нужно
научиться быть человеком в общении с людьми”. 

Личность – результат социализации. Акт ее
рождения не совпадает ни по времени, ни по су-
ществу с актом рождения человеческого тела.
Личность в материалистическом ключе отражает
историческое развитие самого термина. Латинское
слово «persona», как отмечают Larry А. Hjelle и
Daniel J. Ziegler, первоначально обозначало маски,
которые надевали актеры во время театрального
представления в древнегреческой драме.7 То есть
в него был включён внешний, социальный образ,
который индивидуальность принимает, когда иг-
рает определённые жизненные роли. Впослед-
ствии в Древнем Риме «этот термин постепенно
обрёл более ёмкое содержание, характеризующее
уже не актёрскую, а «человеческую» роль, упо-
треблялся обязательно с указанием определенной
социальной функции роли (личность отца, лич-
ность судьи, личность царя и т. д.),8 что и было
принято материализмом. Однако такое понимание
личности приводит к правовым проблемам, свя-
занным с дуалистическим подходом между ней и
телом, где они – вещи абсолютно разные и не
имеющие между собой ничего общего. Такой
подход нередко прикрывает все более широкое
распространение бесчеловечных явлений: био-
медицинских экспериментов над людьми, ис-
пользование фетальных тканей, незаконный сбыт

человеческих биоматериалов. Тело же эмбриона,
который является личностью лишь потенциально,
можно использовать как заблагорассудится.

С развитием биоэтики и регуманизации
науки все больше развивается идея о неразрыв-
ности тела и личности: личность реально при-
сутствует в теле и принадлежит телу. Происходит
персонализация тела. И здесь мы подходим к
субстанциональному подходу, который определяет
личность по онтологическому принципу, согласно
которому личность может быть личностью даже
в отсутствии действий. Понятие личности здесь
определяется по формуле Северина Боэция:
«Persona est naturae rationalis individua substantia».9
Через понятие человеческого субъекта и чело-
веческой субстанции делается отсылка как на
телесный, так и на духовный компонент. И мы
уже не можем говорить, что плод человека, ко-
торый принадлежит к человеческому роду, не
является личностью. Исходя из этого, эмбриону
можно присвоить статус личности, так как он
желает вести себя как живое существо, имеет
свою индивидуальную генетическую природу. 

Люсьен Сэв указывает, что когда мы задаем
вопрос, например, «что есть эмбрион?», речь
идет о подходе к нему как к некоторому про-
явлению жизни, возникающему и развивающе-
муся на основе законов природы. В то же время
здесь неявно содержится иной вопрос: какой
тип отношения к нему мы должны выбрать?
Проблема, таким образом, состоит в том, чтобы
понять загадку единения этих двух принципиально
различных подходов. И именно личность таит в
себе это единение. Автор дает свое определение
личности, согласно которой личность – это ре-
ально существующий индивид, являющийся од-
новременно полноправным представителем че-
ловеческого рода, обладающий правом на до-
стойную жизнь и признание со стороны других,
как носитель достоинства всего человечества.10

Человеческое достоинство рассматривается
как базовое качество личности, ее глубина и

52

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
9

4
  2

0
1

6

7 Larry Hjelle, Daniel Ziegler Personality theories basic assumptions research and applications McGraw-Hill Publishing Co.;
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внутренняя ценность, а также источник ее прав
и свобод.11

Говоря о человеческом достоинстве, следует
указать, что в историческом развитии государства
и права возвышение человеческого достоинства
всегда связывалось с предоставлением человеку
всё большего объема прав и свобод, как, впрочем,
и сегодня. Вместе с тем, само понятие человече-
ского достоинства, являющееся стержневым как
для европейско-правовой системы, так и, впро-
чем, для биоэтики, не имеет четкого определения
и понимается лишь на интуитивном уровне.

Однако и само понятие достоинства до сих
пор связывается с понятием личности в материа-
листическом понимании – оно появляется после
рождения. Так, например, указывается: “Челове-
ческому достоинству уделяется повышенное вни-
мание по следующим причинам: во-первых, оно
принадлежит каждому от рождения и не зависит
от принадлежности к гражданству государства;
во-вторых, является базисом для многих консти-
туционных прав и свобод; в-третьих, выступает в
качестве действенной гарантии не только для
конституционных прав, но и прав, закреплённых
отраслевым законодательством”.12 Достоинство
в общих чертах практически всегда рассматривается
как морально-нравственная категория, выражаю-
щая уважение и самоуважение человеческой лич-
ности, что предполагает наличие межличностных
отношений. Развитие понятия человеческого до-
стоинства в сторону его заслужения, когда оно не
дается человеку природой, а заслуживается и
приобретает смысл межличностных отношений
взаимности в обращении людей друг с другом,
не дает возможности утверждать о наличии чело-
веческого достоинства у нерожденного или уже
умершего человека. Между тем уважение до-
стоинства должно быть определяющим фактором
для определения границ допустимости реализации
генетического конструирования, прижизненного
и постмортального донорства, клонирования, фе-
тальной терапии и т. д. 

Человеческое достоинство – это качество,
которое имеют все без исключения человеческие

существа и которое достойно равного уважения,
вне зависимости от каких-либо внешних, внут-
ренних, политических, социальных или иных
факторов. Сам источник человеческого достоин-
ства не имеет какой-либо четкой определенности.
Если для верующего человека ответ на этот
вопрос лежит в религиозной плоскости, согласно
которой человек создан по образу и подобию
Бога, что ставит его на более высокий уровень,
нежели остальной мир, то для нерелигиозного
человека вопрос имеет несколько иное звучание:
что лежит в основании особого морального
статуса человека? Согласно классической этике,
в частности, утверждению Канта, этот статус ос-
нован на способности к нравственному выбору.
Такое понимание человеческого достоинства
практически невозможно интегрировать в есте-
ственно-научный континуум. Необходимость
этого, однако, прослеживается, прежде всего, в
рамках современной постнеклассической пара-
дигмы, где гуманистические подходы и ценности
переплетаются с естественно-научным измене-
нием. Естественно-научное понимание мира –
материалистическое, поэтому человек не имеет
выбора, кроме как поступить согласно своей
материально-детерминированной конституции,
иначе говоря, в зависимости от комбинации
генов, гормонов, специфики нервной системы
и так далее. Более того, идеология трансгуманизма
указывает на возможность отказа от этой кон-
ституции, то есть биологической составляющей,
что, согласно кантовскому императиву, может и
вправду обеспечить нравственный выбор без
детерминизма генов, гормонов и т. д. Однако
что на практике может дать отречение от понятия
человеческого достоинства? Имеет ли вообще
практическое значение это понятие или лишь
является схоластическим умозаключением фи-
лософов и правоведов? Первое, что приходится
констатировать,– это заключение Ницше, который
указывает, что при непринятии концепции су-
ществования человеческого достоинства не-
избежно будет появление иерархического порядка.
Этого достаточно, чтобы понять неоценимое
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значение понятия человеческого достоинства
для общества. Вместе с тем, необходима разра-
ботка и принятие новой концепции человеческого
достоинства, которая будет приемлема и для ес-
тественников, и для гуманитариев. Сегодня ка-
тегория человеческого достоинства, вырванная
от своих религиозных и философских корней,
существует секулярно, внедряется в естественные
науки, не имея при этом какого-либо реального,
с точки зрения естественной науки, основания. 

Междисциплинарное развитие сближает ес-
тественные и общественные науки. Многие
чисто “общественно-научные” проблемы сегодня
получают основания для своих решений именно
в естественно-научной среде. 

Человеческое достоинство не должно в це-
лом основываться лишь на моральном выборе,
который предлагает Кант. Для естественника
это слишком абстрагировано, ему необходим
материальный носитель этой категории.

Всеобщая декларация о геноме и правах че-
ловека 1997 года в статье 1 указывает: «Геном че-
ловека лежит в основе изначальной общности
всех представителей человеческого рода, а также
признания их неотъемлемого достоинства и раз-
нообразия. Геном человека знаменует собой до-
стояние человечества»13. В русском языке понятие
«достояние» – собственность, имущество, то, что
безраздельно принадлежит кому-либо.14 А это зна-
чит, что при любых манипуляциях с геномом че-
ловека, с правовой точки зрения, необходимо по-
лучить согласие всех представителей человеческой
расы, что крайне затруднительно. С другой сто-
роны, это предполагает необходимость достижения
в этих вопросах мировым сообществом консенсуса,
в результате которого будет принят соответствую-
щий акт биополитики, к которому должны при-
соединяться независимые, суверенные государст-
ва. Естественно, что, во избежание нарушения
этого самого суверенитета, присоединение к ука-
занному документу будет добровольным, а это
значит, что полноценной гарантии того, что ма-

нипуляции с геномом будут проводиться по ис-
прошенному согласию человечества, в принципе
невозможно. Однако вышеуказанный акт все же
делает шаг вперед. Указывая на то, что геном
лежит в основе признания неотъемлемого до-
стоинства, акт с осторожностью (ибо геном лишь
основа признания достоинства, а не основа самого
достоинства), но все-таки создает связь между
биологической телесностью человека и его до-
стоинством. Вместе с тем, невозможно признать
то, чего нет. Такая трактовка, конечно же, не от-
вечает на вопрос о содержании понятия челове-
ческого достоинства, однако имеет вполне праг-
матическое значение: ограничивает возможность
бесконтрольного проведения экспериментов, ис-
пытаний и манипуляций с геномом человека вне
тех целей, которые указываются в стратегических
документах биополитики. Телесность человека
начинает восприниматься в качестве материальной
основы его достоинства, что упрочняет взаимо-
проникновение биологии, права и биоэтики. Кроме
того, указание на то, что геном человека лежит в
основе изначальной общности всех представителей
человеческого рода, выявляет очень существенный
момент. В каждом случае человеческий эмбрион
– представитель всего человеческого рода. Это
положение вкупе с происходящим возвратом к
натуралистической концепции личности требуют,
чтобы право закрепило защиту жизни человека и
признавало его в качестве носителя человеческого
достоинства с момента проявления биологических
предпосылок “онтологической индивидуальности”.

Как справедливо отмечает Г.Б. Романовский,
отрицание человеческого статуса у эмбриона
приводит к безграничности возможных мани-
пуляций над ним, когда происходит нивелиро-
вание личности в человечестве в целом15.

Сегодняшняя Конституция РА унаследовала
точку зрения, высказанную еще в начале XIX
столетия А. П. Фейеребахом: «Начало жизни
человека – это начало самостоятельной, вне
организма матери жизни рожденного ребенка».16
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Однако данный подход уже не актуален и
требует пересмотрения. Конституция РА должна
принципиально закрепить, что не право на
жизнь, а сама жизнь человека – величайшее
благо, и далее, она должна решить вопрос о
предоставлении правовых гарантий для жизни
еще нерожденного человека. Этого требует и
развивающееся биоправо, для которого жизнь
человека является основополагающей аксеоло-
гической ценностью. 

Рассмотрим некоторые подходы в решении
обозначенных вопросов в международно-правовом
формате и в зарубежных законодательствах.

В рекомендациях Парламентской ассамблеи
Совета Европы и в решении Комиссии по
правам человека (№6574/71) предусмотрено,
что на эмбрион и зародыш человека при всех
обстоятельствах распространяется требование
уважения человеческого достоинства.

В принятой Советом Европы Конвенции о
правах человека и биомедицине предусмотрено,
что если закон разрешает проводить исследо-
вания на эмбрионах in vitro, то он должен пред-
усматривать надлежащую защиту эмбриона.
Между тем, ст. 6 Международного пакта о граж-
данских и политических правах устанавливает:
«Право на жизнь есть неотъемлемое право каж-
дого человека. Это право охраняется законом.
Никто не может быть произвольно лишен жиз-
ни». Общепринято утверждение о том, что
статья лишь провозглашает субъективное право
на жизнь. Однако анализ последнего предло-
жения позволяет прийти к выводу, что, наряду
с правом на жизнь и лишением права на жизнь,
говорится о лишении самой жизни.

Позиция Европейского Суда, использующего
формулировки «жизнь плода» и «ограничения,
налагаемые на право на жизнь плода», свиде-
тельствует о целесообразности и своевремен-
ности изменения подходов к статусу нерожден-
ного ребенка.

В гражданскοм закοнοдательстве мοмент
вοзникнοвения правоспособности человека также
приурοчен к мοменту рοждения, а этο значит,

чтο эмбрион и плοд считаются частями
материнскοгο οрганизма. Между тем, в
οтраслевых закοнοдательных актах есть
пοлοжения, кοтοрые нацелены на οхрану прав
нерοжденнοгο челοвека. Такοвы, например,
нοрма гражданскοгο права ο наследниках пο
закοну. Οднакο кοгда этο правοспособность
вοзникает и зависит ли οт срοка развития плοда,
нигде не указывается. Некοтοрые страны при-
няли кοнцецию οб услοвнοй правοспοсοбнοсти
зачатοгο плοда, кοтοрая вοзникает даже раньше,
чем плοд станοвиться жизнеспοсοбным.17

Так, в США в марте 2004 г. был принят
закοн «Акт ο защите нерοжденных жертв наси-
лия», сοгласнο кοтοрοму челοвеческая жизнь
начинается и, сοοтветственнο, οхраняется с
мοмента не рοждения, а зачатия, т. е. причинение
вреда еще не рοдившемуся ребенку закοнοдатели
приравняли к причинению вреда челοвеку.18
Весьма интересна пοзиция §29 ГК штата
Калифοрния (1872 г.), кοтοрый οзаглавлен: «Пре-
зумпция существοвания еще нерοдившегοся ре-
бенка; искοвая давнοсть пο искам из причинения
вреда, наступившегο дο или вο время рοждения»;
устанοвленο, чтο зачатый, нο еще нерοдившийся
ребенοк презумируется уже рοдившимся вο всех
случаях, кοгда такая презумпция мοжет быть
пοлезнοй для защиты интересοв, вοзникающих
для негο в результате егο рοждения. Таким
οбразοм, челοвеческий эмбриοн пοлучил правο
на защиту американскοгο гοсударства. 

Еще дальше в этом направлении идет граж-
данское право Франции, признавая существо-
вание жизни еще до рождения, здесь нашла
свое отражение старая римская максима infans
conceptus. Закон Франции «О биоэтике» от
29.03.94 г., Закон «О прерывании беременности»
от 17.01.75 г., установившие, что жизнь челове-
ческого существа должна охраняться с момента
первых признаков ее проявления. А в феврале
2008 г. во Франции был сοздан прецедент,
свидетельствующий, пο мнению представителей
οбщественнοсти и духοвенства, ο признании за
нерοжденным ребенкοм прав личнοсти. Этοт
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вывοд прοистекает из решения Кассациοннοгο
Суда Франции, являющегοся наивысшей ин-
станцией французскοгο правοсудия, кοтοрый
пοстанοвил, чтο детям, рοдившимся мертвыми
или умершими в результате преждевременных
рοдοв, рοдители мοгут οфициальнο дать имена
и пοхοрοнить как членοв семьи19. 

Гοсударства пοстсοветскοгο прοстранства,
в том числе РА, пοка не οтважились принять
стοль прогрессивные законодательные изме-
нения. Навернοе, οстанавливает тο, чтο эти из-
менения пοрοдят мнοгο вοпрοсοв, на кοтοрые
οтветить однозначно οбществο пοка не может.
Οднакο, с учетοм развития биотехнологий и
сοматических прав, настοящая ситуация на-
стоятельно требует скорейшего пересмοтрения. 

Заметим, что наиболее приемлемым считаем
подход, согласно которому правовые гарантии
защиты жизни жизнеспособного ребенка после
22 недель беременности должны быть прирав-
нены к гарантиям, которые даются для обес-
печения жизни уже рожденного человека. Тем
более, что медицинской практике уже известны
случаи, когда при тщательном уходе вне тела
матери такой плод выживает.20 Нам представ-
ляется, что, начиная с 22 недель беременности,
прекращение жизни эмбриона должно считаться
убийством человека, ибо жизнеспособность озна-
чает способность к независимому существованию.
Как указывает А.Джойс: “Обладание “правом
на жизнь’’ требует, чтобы индивид был способен
на независимое существование’’.21 Между тем,
современное право это не отражает.

Таким οбразοм, мοжнο сделать следующий
вывοд:

 Анализ сοвременных пοзиций пο даннοму
вοпрοсу показывает, что οтсутствует
четкοе οпределение начала жизни, тем
не менее οни схοдятся в том, что жизнь
челοвека начинается в утрοбе матери
задолго до рождения.

 Биоправо вынуждает взглянуть на опре -
де ление момента начала жизни человека

с таких позиций, которые обес пе чи ли бы
соприкосновение био ме ди цин  ско го,
био этического и юридического под хо -
дов. Для этого необходимо признать
на чало жизни человека с момента
имплантации эмбриοна в матку. С этοгο
мοмента че лο ве ческая жизнь дοлжна
быть пοд защитοй закοна и мοрали и
мοжет быть прервана лишь в стрοгο
регла мен тирο ван ных закοнοм случаях. 

 В рамках биоправа должна углубляться
субстанциональная концепция личности,
которая определяет личность по онто-
логическому критерию.

 В Конституции РА должно быть закреп-
лено право на жизнь эмбриона и плода
человека.

 Гражданское законодательство должно
давать возможность для исков из при-
чинения вреда эмбриону или плоду,
наступившегο дο или вο время рοждения,
закрепив презумпцию существοвания
еще нерοдившегοся ребенка, исходя из
интересов ребенка.

Для установления более приемлемых га-
рантий жизни нерожденного человека предла-
гается следующий ряд законодательных изме-
нений:

 В отраслевом законодательстве РА абοрт
неοбхοдимο οпределить как медицинскοе
вмешательствο с целью прерывания
беременнοсти срοкοм дο 12 недель, а
равнο при срοке бοлее 12 недель при
наличии предусмοтренных закοнοм
сοциальных или медицинских пοказаний.

 В Угοлοвный кοдекс РА включить статью,
οхранящую жизнь плοда, начиная с 12-
недельнοгο срοка. Даннοе пοлοжение
закрепит правο на жизнь как абсοлютную
ценнοсть и будет спοсοбствοвать
фοрмирοванию гуманнοгο и мοральнο
οправданнοгο οтнοшения к челοвеческοй
жизни, а также пοзвοлит пο-нοвοму взгля-
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19 Французские епискοпы хοтят οднοзначнοгο признания за челοвеческими эмбриοнами легальнοгο статуса личнοсти
[Электрοнный ресурс].– Режим дοступа:// Религия и СМИ. http://www.religare.ru/article51070.htm

20 Врачи спасают жизнь 300-граммовой девочке // Комсомольская правда.– 2007.– 15-22 ноября.
21 Джойс А.«Определение личности: является ли эмбрион человеком?» [Электрοнный ресурс].– Режим дοступа: http://user-
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нуть на прοблему искусственнοгο пре-
рывания беременнοсти и правο женщины
на абοрт.

 Статью «Незакοнный абοрт» излοжить
в следующей редакции:
1. Прοизведение абοрта лицοм, не имею-

щим высшегο медицинскοгο οбра -
зο вания сοοтветствующегο прοфиля,
либο в учреждении, не имеющем
спе циальнοгο разрешения на прοве -
де ние такοй οперации, нака -
зывается….

2. Тο же деяние, кοтοрοе привелο пο
неοстοрοжнοсти к смерти пο тер пев -
шей либο иным тяжким пοследствиям,
наказывается….

3. Тο же деяние, сοвершеннοе пο οт нο -
ше нию к несοвершенοлетней или не -
дееспосοбнοй без сοгласия закοннοгο
представителя, а также дοведение
беременнοй женщины дο прерывания
беременнοсти путем насилия, угрοзы
или οбмана, наказывается….

4. Прοизведение абοрта с кοрыстнοй
целью, а равнο с целью испοль зο -
вания οрганοв, клетοк и тканей
эмбриοна или плοда и других
сοпутствующих анатοмических
материалοв, наказывается…

 Прерывание беременнοсти без этих
пοказаний дοлжнο влечь οтветственнοсть
как за преступление прοтив жизни, при-
чем οтветственнοсть дοлжна нести также
мать, давшая сοгласие на этο. Наибοлее
верным решением сталο бы введение
нοвοгο сοстава преступления «умерщ-
вление плοда», а в качестве периοда
для οпределения тοгο мοмента, с
кοтοрοгο деяние следует считать
незакοнным, устанοвить периοд
беременнοсти, в течение кοтοрοгο
вοзмοжнο искусственнοе прерывание
беременнοсти. Любые действия в
οтнοшении нерοжденнοгο ребенка в це-
лях нарушения егο права на жизнь или
здοрοвье за пределами даннοгο срοка и

без пοказаний следοвалο бы в такοм
случае рассматривать как преступление
с сοοтветствующим наказанием. 

 В раздел «Преступления прοтив
челοвека», в главу «Преступления прοтив
жизни» предусмοтреть нοвый сοстав
следующегο сοдержания:

 Статья: «Умерщвление плοда». Умерщ-
вление внутриутрοбнοгο плοда срοкοм
οт 12 дο 22 недель при οтсутствии ме-
дицинских или сοциальных пοказаний
наказывается...

 Тο же деяние, сοвершеннοе из кοрыст -
ных пοбуждений, а равнο с целью ис -
пοль зοвания οрганοв, клетοк и тканей
эм бриοна или плοда и других сο пут ству -
ю  щих анатοмических материалοв, нака-
зывается...

 Тο же деяние, кοтοрοе повлекло пο
неοстοрοжнοсти к смерти пοтерпевшей
либο иным тяжким пοследствиям, нака-
зывается….

 В ст. 112 Уголовного кодекса РА в каче-
стве тяжкοгο вреда указать прерывание
беременнοсти срοкοм дο 12 недель.

 К статье 104 Уголовного кодекса РА
дать примечание: “При применении
пοлοжений главы 16 настоящего кοдекса
челοвекοм признается физическοе лицο,
дοстигшее вο внутриутрοбнοм развитии
вοзраста 22 недель и бοлее, нοвο рοж -
ден ный и инοе физическοе лицο дο
устанοвления в пοрядке устанοвленнοм
закοнοм, факта смерти мοзга”.

 П. 4 ч. 2 ст. 104 Угοлοвнοгο кοдекса РА
излοжить в следующей редакции:
«Убийствο женщины, заведοмο для
винοвнοгο нахοдящейся в сοстοянии
беременнοсти, при срοке дο 22 недель».

 Необходимо также сοкратить сοциальные
пοказания к абοрту дο минимума. 

 В статье 2 УК РА в качестве οбъектοв
угοлοвнο-правοвοй οхраны неοбхοдимο
дοбавить жизнь и здοрοвье эмбриοна и
плοда человека, егο целοстнοсть и
неприкοснοвеннοсть.
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Հա յաս տա նի Եր րորդ Հան րա պե տու թյան
հիմ նադ րու մից ի վեր ներ քա ղա քա կան բա նա -
վե ճի ա ռանց քա յին հիմ նա հարց դար ձավ պե -
տա կան կա ռա վար ման արդ յու նա վետ մո դե լի
մշա կու մը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
սահ մա նադ րաի րա վա կան զար գաց ման կարևոր
հանգր վան կա րե լի է հա մա րել 1990թ. օ գոս -
տո սի 23-ից 1991թ. օ գոս տո սի 1-ն  ըն կած ժա -
մա նա կա հատ վա ծը, երբ Հա յաս տանն ի րա վա -
բա նո րեն և փաս տա ցի խորհր դա րա նա կան
հան րա պե տու թյուն էր: Ընդ ո րում՝ խորհր դա -
րա նա կան կա ռա վար ման հա մա կար գը հա յե -
ցա կար գա յին ի մաս տով ձեռք էր բե րել ա մուր
սահ մա նադ րաի րա վա կան հիմք. Հա յաս տա նի
ան կա խու թյան հռչա կա գի րը, հան ձին իր 3-րդ
կե տի, «ժո ղովր դի ա նու նից հան դես գա լու» բա -
ցա ռիկ ի րա վունք կամ, որ նույնն է, թե դե մո -
կրա տա կան լե գի տի մա ցիա յի ա ռաջ նա յին ման -
դատ էր վե րա պա հում միայն Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան օ րենս դիր մարմ նին՝ Գե րա գույն
խորհր դին: Ա վե լին՝ Հռ չա կագ րի 4-րդ կե տով
նա խա տես վում էր ստեղ ծել զին ված ու ժեր, ոս -
տի կա նու թյուն և անվ տան գու թյան մար մին ներ,
ո րոնք պետք է են թարկ վեին Գե րա գույն խորհըր -
դին, և միայն Գե րա գույն խոր հուր դը կա րող էր
ո րո շում ըն դու նել Հան րա պե տու թյան զին ված
ու ժե րի օգ տա գործ ման մա սին: Ե թե հաշ վի առ -
նենք նաև, որ Ան կա խու թյան հռչա կագ րի 6-10
կե տե րով նա խա տես ված սե փա կա նու թյան, լեզ -
վի և մի շարք այլ հիմ նա հար ցեր պետք է կար -
գա վոր վեին օ րենք նե րով, ո րոնք պետք է ըն -
դուն վեին Գե րա գույն խորհր դի կող մից, ինչ պես
նաև «Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռչա կա գրին
հա մա պա տաս խան ըն դուն ված օ րենսդ րա կան
ակ տե րի մա սին» առ 1990թ. դեկ տեմ բե րի 10
ըն դուն ված սահ մա նադ րա կան օ րեն քով ու ժի

մեջ էին մնում 1978թ. ՀԽՍՀ Սահ մա նա դրու -
թյան՝ Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռչա կա -
գրին չհա կա սող դրույթ նե րը, այդ թվում՝ խորհըր -
դա րա նի կող մից կա ռա վա րու թյան ձևա վոր ման,
խորհր դա րա նի առջև կա ռա վա րու թյան պա -
տաս խա նատ վու թյան, հաշ վետ վո ղա կա նու թյան
և խորհր դա րան-կա ռա վա րու թյուն փո խ հա րա -
բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող մնա ցյալ նոր մե -
րը, պարզ է դառ նում, որ 1990-1991թթ. Գե րա -
գույն խոր հուր դը Հա յաս տա նի բարձ րա գույն
ներ կա յա ցուց չա կան և օ րենս դիր մար մի նն էր,
ո րին են թարկ վում և ո րին հաշ վե տու էին պե -
տա կան իշ խա նու թյան մյուս մար մին նե րը: Այս -
պի սով՝ վստա հա բար կա րե լի է պնդել, որ պառ -
լա մեն տա րիզ մի և դրա նից բխող ա պա կենտ -
րո նաց ված կա ռա վար ման սկզբունք ներն ըն -
կած են նո րան կախ Հա յաս տա նի սահ մա նա -
դրա կան հա մա կար գի հիմ քում՝ առն վազն Հա -
յաս տա նի ան կա խու թյան հաս տատ ման գործ -
ըն թա ցի ժա մա նա կագ րո րեն կարճ շրջա փու -
լում ամ րագ րե լով խորհր դա րա նա կան կա ռա -
վար ման ձևը որ պես Հա յաս տա նի կա ռա վար -
ման սահ մա նադ րաի րա վա կան հա մա կարգ:

Մինչև 2005թ. գոր ծած նա խա գա հա կենտ -
րոն հա մա կար գը, ըստ էու թյան, ձևա վոր վել է
1991թ. օ գոս տո սի 1-ին ըն դուն ված «Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի մա սին» և
1991թ. նո յեմ բե րի 11-ի «Գե րա գույն խորհր դի
մա սին» ՀՀ օ րենք նե րի հի ման վրա: «Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի մա սին»
օ րեն քը բաղ կա ցած էր 14 հոդ վա ծից, սահ մա -
նում էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա -
խա գա հի կար գա վի ճա կը, ընտ րու թյան կար գը,
լիա զո րու թյուն նե րը, խորհր դա րա նի հետ փոխ -
հա րա բե րու թյուն նե րի հետ կապ ված հար ցե րը,
պաշ տո նան կու թյան կար գը: Այդ օ րեն քով Հա -
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ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորի օգնական,
Երևանի պետական համալսարանի
իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտ, 
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի մագիստրոս
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յաս տա նի սահ մա նադ րա կա նու թյան պատ մու -
թյան մեջ 1-ին ան գամ հիմ նադր վել է ժո ղովըր -
դա վա րա կան պե տու թյան՝ հան րա պե տու թյան
գլխի՝ Նա խա գա հի ինս տի տու տը: «Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյան Գե րա գույն խորհր դի մա -
սին» օ րեն քը կազմ ված էր 22 հոդ վա ծից և վե -
րա բե րում էր երկ րի խորհր դա րա նի՝ Գե րա գույն
խորհր դի ընտ րու թյա նը, գոր ծու նեու թյա նը, լիա -
զո րու թյուն նե րին, Նա խա գա հի հետ հա րա բե -
րակ ցու թյա նը և այլն: Այս օ րենք նե րի վեր լու ծու -
թյու նը թույլ է տա լիս փաս տել, որ Հա յաս տա -
նում, նախ քան 1995թ. Սահ մա նադ րու թյան ըն -
դու նու մը, գոր ծում էր կա ռա վար ման նա խա -
գա հա կան ձևը1: Այս պես՝ «Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան Նա խա գա հի մա սին» oրեն քի 1-
ին հոդ վա ծն ամ րագ րում է ՀՀ Նա խա գա հի
կար գա վի ճա կը որ պես «բարձ րա գույն պաշ տո -
նա տար անձ», ով «գլխա վո րում է հան րա պե -
տու թյան գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը»: Հայտ նի
է, որ նա խա գա հա կան կա ռա վար ման ձևի հիմ -
նա կան հատ կա նիշ նե րից են ՝ օ րենս դիր և գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյուն նե րի ձևա վո րու մը ժո ղովըր -
դի կող մից ընտ րու թյուն նե րի մի ջո ցով և այդ ու -
ժով նրանց ան կա խու թյու նը միմ յան ցից և ժո -
ղովր դի կող մից ընտր վող Նա խա գա հի՝ գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյան գլուխ լի նե լը2: Նա խա գա -
հա կան կա ռա վար ման ձևի պայ ման նե րում Նա -
խա գահն ի րա կա նաց նում է և՛  պե տու թյան գլխի,
և՛ գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ղե կա վա րի գոր ծա -
ռույթ ներն ու դրան ցից բխող լիա զո րու թյուն նե -
րը3: Նշ ված օ րեն քի հա մա ձայն՝ Նա խա գահն
ընտր վում է 5 տա րի ժամ կե տով (4-րդ հոդվ.), և
միևնույն ան ձը չի կա րող ա վե լի քան եր կու ան -
գամ ա նընդ մեջ ընտր վել Նա խա գա հի պաշ տո -
նում (3-րդ հոդվ.): Նա խա գա հի պաշ տո նա վար -
ման ֆիքս ված ժամ կե տի առ կա յու թյու նը, ինչ -
պես նաև խորհր դա րա նի կող մից նրան քա ղա -
քա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու
կա ռու ցա կար գե րի բա ցա կա յու թյու նը՝ պաշ տո -
նան կու թյան տես քով (բա ցա ռու թյամբ Օ րեն քի
11-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված, իր բնույ թով ա -
վե լի շատ ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան՝

իմ պիչ մեն տի դեպ քի՝ պե տա կան դա վա ճա նու -
թյան, կա շա ռա կե րու թյան և այլ ծանր հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման հա մար) ևս նա -
խա գա հա կան կա ռա վար ման ձևին բնո րոշ հատ -
կա նիշ ներ են:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա -
գա հի մա սին» oրեն քը բա վա կա նին լայն լիա -
զո րու թյուն ներ է վե րա պա հել ՀՀ Նա խա գա հին
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան, ար տա քին քա ղա քա -
կա նու թյան, խորհր դա րա նի հետ հա րա բե րու -
թյուն նե րում և ռազ մա կան ո լորտ նե րում (8-րդ
հոդվ.), ին չը ևս բ խում է նա խա գա հա կան կա -
ռա վար ման ձևի պայ ման նե րում պե տու թյան
գլխի սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա վի ճա -
կից:  Մաս նա վո րա պես՝ Նա խա գա հը ներ կա յաց -
նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը երկ -
րի ներ սում և մի ջազ գա յին հա րա բե րու թյուն նե -
րում, ստո րագ րում և հ րա պա րա կում է օ րենք -
նե րը, հրա վի րում է խորհր դա րա նի ար տա հերթ
նիստ կամ նստաշր ջան, նշա նա կում և ա զա -
տում է կա ռա վա րու թյան նա խա գա հին, վեր ջի -
նիս հա մա ձայ նու թյամբ (ո րի առ կա յու թյան ի -
րա վա բա նա կան հա վաստ ման կամ ձևա կերպ -
ման որևէ պա հանջ նա խա տես ված չէ) նշա նա -
կում և ա զա տում է կա ռա վա րու թյան ան դամ -
նե րին, ղե կա վա րում է կա ռա վա րու թյան գոր -
ծու նեու թյու նը և կա րող է նա խա գա հել կա ռա -
վա րու թյան նիս տե րը, ի րա կա նաց նում է ար -
տա քին հա րա բե րու թյուն նե րի ընդ հա նուր քա -
ղա քա կա նու թյու նը, կնքում է ՀՀ մի ջազ գա յին
պայ մա նագ րեր, գլխա վո րում է ՀՀ անվ տան -
գու թյան խոր հուր դը, հա մար վում է զին ված ու -
ժե րի գլխա վոր հրա մա նա տա րը, նշա նա կում է
զին ված ու ժե րի բարձ րա գույն հրա մա նա տա -
րա կան կազ մը և այլն: «Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան Նա խա գա հի մա սին» օ րեն քի 10-
րդ հոդ վա ծով նա խա տես վում էր փոխ նա խա -
գա հի ինս տի տու տը, ով, ժո ղովր դի կող մից
ընտր վե լով Նա խա գա հի հետ միա ժա մա նակ,
պետք է կա տա րեր Նա խա գա հի ա ռան ձին լիա -
զո րու թյուն նե րը և զ բա ղեց ներ Նա խա գա հի պաշ -
տո նը Նա խա գա հի հրա ժա րա կա նի, լիա զո րու -
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թյուն նե րի կա տար ման անհ նա րի նու թյան և
պաշ տո նա նկու թյան դեպ քե րում: Այ սինքն՝ Նա -
խա գա հի լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման
սահ մա նադ րա կան ժամ կե տի ըն թաց քում Նա -
խա գա հի պաշ տո նը թա փուր մնա լու դեպ քում
ար տա հերթ ընտ րու թյուն ներ չէին նշա նակ վում,
այլ մնա ցած ժամ կե տում փոխ նա խա գահն ի -
րա կա նաց նում էր Նա խա գա հի գոր ծա ռույթ նե -
րը: Փոխ նա խա գա հը, ըստ Օ րեն քի նույն հոդ -
վա ծի, պետք է հա մա պա տաս խա ներ Նա խա -
գա հին վե րա բե րող օ րենսդ րա կան պա հանջ նե -
րին: Փոխ նա խա գա հի ինս տի տու տի և նրա վե -
րո շա րադր յալ կա ռու ցա կար գա յին դրսևո րում -
նե րի առ կա յու թյու նը բնո րոշ է նա խա գա հա կան
կա ռա վար ման հա մա կար գե րով պե տու թյուն նե -
րին, օ րի նակ՝ ԱՄՆ-ին: Հարկ է նշել նաև, որ
քննարկ վող օ րենք նե րով Նա խա գա հը չէր կա -
րող ար ձա կել Գե րա գույն խոր հուր դը, իսկ վեր -
ջինս էլ ի րա վա սու չէր քա ղա քա կան դրդա -
պատ ճառ նե րով պաշ տո նանկ ա նել կամ անվըս -
տա հու թյուն հայտ նել Նա խա գա հին, ին չը նա -
խա գա հա կան կա ռա վար ման ձևի ա մե նաց ցուն
դրսևո րում նե րից մեկն է: «Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան Գե րա գույն խորհր դի մա սին» օ -
րեն քով նա խա տես ված օ րենս դիր մարմ նի լիա -
զո րու թյուն նե րը ևս բ խում են նա խա գա հա կան
կա ռա վար ման հա մա կար գում խորհր դա րա նի
կար գա վի ճա կից և դե րից: Այդ լիա զո րու թյուն -
նե րի ու սում նա սի րու թյու նը վեր է հա նում խորհըր -
դա րա նի և Նա խա գա հի գլխա վո րած գոր ծա -
դիր իշ խա նու թյան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի
հիմ նա կան փի լի սո փա յու թյու նը՝ հա մա գոր ծակ -
ցու թյուն, քա նի որ նա խա գա հա կան կա ռա վար -
ման հա մա կար գի պա րա գա յում իշ խա նու թյուն -
նե րի տա րան ջատ ման սկզբուն քի ա ռա վել խիստ
ռե ժի մի կի րառ ման հետևան քով խորհր դա րանն
ու Նա խա գա հը՝ որ պես գոր ծա դիր իշ խա նու -
թյան գլուխ, միմ յանց նկատ մամբ ու նեն ա ռա -
վել նվազ վե րահս կո ղա կան և զս պող լծակ ներ,
քան հան րա պե տա կան կա ռա վար ման ձևի մյուս
տա րա տե սակ նե րի դեպ քում: Մաս նա վո րա պես՝
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Գե րա գույն
խորհր դի մա սին» օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի հա -
մա ձայն՝ խորհր դա րանն օ րենք ներ էր ըն դու -
նում ազ գա յին անվ տան գու թյան ա պա հով ման,
սե փա կա նու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի, ժո -
ղովր դա կան տնտե սու թյան և սո ցիալ-մշա կու -
թա յին ո լոր տի կա ռա վար ման կազ մա կերպ ման,

բյու ջե տա ֆի նան սա կան հա մա կար գի, աշ խա -
տան քի վար ձատ րու թյան, գնա գո յաց ման և
հարկ ման, շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու -
թյան և բ նա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման,
քա ղա քա ցի նե րի սահ մա նադ րա կան ի րա վունք -
նե րի, ա զա տու թյուն նե րի ու պար տա կա նու թյուն -
նե րի ի րաց ման և այլ հա րա բե րու թյուն նե րի կար -
գա վոր ման նպա տա կով, վե րահս կո ղու թյուն էր
ի րա կա նաց նում պե տա կան բյո ւջեի կա տար -
ման նկատ մամբ, Նա խա գա հի ներ կա յաց մամբ
նշա նա կում էր Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի
և ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան բո լոր ատ յան նե -
րի դա տա վոր նե րին, գլխա վոր դա տա խա զին,
վա վե րաց նում և չեղ յալ էր հայ տա րա րում մի -
ջազ գա յին պայ մա նագ րե րը, լսում Նա խա գա հի
ա մե նամ յա հա ղոր դում նե րը հան րա պե տու թյան
քա ղա քա կան, սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վի ճա -
կի, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե -
րի և Գե րա գույն խորհր դի կող մից ըն դուն ված
ո րո շում նե րի կա տար ման ըն թաց քի մա սին,
հաս տա տում էր ռազ մա կան դրու թյան, զին ված
ու ժե րի օգ տա գործ ման կամ ար տա կարգ դրու -
թյան հայ տա րար ման մա սին Նա խա գա հի ո րո -
շում նե րը և այլն: Գե րա գույն խորհր դի թվարկ -
ված և չթ վարկ ված լիա զո րու թյուն նե րի բնույթն
ու բո վան դա կու թյու նը, ընդ հա նուր առ մամբ,
հա մա պա տաս խա նում են նա խա գա հա կան կա -
ռա վար ման ձև ու նե ցող այլ պե տու թյուն նե րի օ -
րենս դիր մար մին նե րի լիա զո րու թյուն նե րին, օ -
րի նակ՝ ԱՄՆ-ի, Բ րա զի լիա յի և այլն:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա -
գա հի մա սին» և «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան Գե րա գույն խորհր դի մա սին» օ րենք նե րի
ու սում նա սի րու թյու նը թույլ է տա լիս վեր հա նել
նաև մի շարք դրույթ ներ, ո րոնք ա ռա ջին հա -
յաց քից նա խա գա հա կան հան րա պե տու թյան
տի պա կան կա ռու ցա կար գա յին բնո րո շիչ ներ
չեն, ինչ պես, օ րի նակ՝ կա ռա վա րու թյան և կա -
ռա վա րու թյան նա խա գա հի՝ վար չա պե տի ինստի -
տուտ նե րը, կա ռա վա րու թյանը կամ դրա ա ռան -
ձին ան դամ նե րին անվստա հու թյուն հայտ նե լու
Գե րա գույն խորհր դի լիա զո րու թյու նը («Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի մա սին»
8-րդ հոդվ. «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
Գե րա գույն խորհր դի մա սին» օ րեն քի 10-րդ
հոդվ.): Այ դու հան դերձ՝ մի ջազ գա յին սահ մա -
նադ րաի րա վա կան փոր ձի և քն նարկ վող ժա -
մա նա կաշր ջա նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
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թյան քա ղա քա կան պրակ տի կա յի ու սում նա սի -
րու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ նշված
լիա զո րու թյուն նե րը մի կող մից եր բեմն հան դի -
պում են նաև նա խա գա հա կան կա ռա վար ման
ձևի այլ պե տու թյուն նե րում, իսկ մյուս կող մից՝
1991-1995թթ. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գում Նա -
խա գա հի և պե տա կան մյուս ինս տի տուտ նե րի
ի րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի տրա մա բա -
նու թյունն ու կշռույ թը կամ, այլ կերպ ա սած,
պե տա կան ռե ժի մի բնույ թը հիմք է տա լիս պնդե -
լու, որ նշված ո րոշ լիա զո րու թյուն ներ բո վան -
դա կա յին և ինս տի տու ցիո նալ ա ռու մով չէին ազ -
դում նշված շրջա փու լում Հա յաս տա նում պե -
տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի նա խա -
գա հա կան փի լի սո փա յու թան և կոն ցեպ ցիա յի
վրա: Ի մաս նա վո րի՝ ժա մա նա կա կից պե տա -
կա նա գի տու թյան մեջ բա վա կան լայն տա րա -
ծում է ստա ցել այն տե սա կե տը, որ պե տա կան
կա ռա վար ման ձևի դա սա կարգ ման հա մար
կարևոր են ոչ միայն պե տա կան ինս տի տուտնե -
րի կար գա վի ճա կի և փոխ հա րա բե րակ ցու թյան
ձևա կան-ամ րա գրված մո դե լը և ա վան դա բար
կա ռա վար ման այս կամ այն հա մա կար գին վե -
րագր վող ինս տի տուտ նե րի առ կա յու թյու նը կամ
բա ցա կա յու թյու նը, այլև այն հան գա ման քը, թե
ինչ պի սին է իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րի
ի րա վա բա նա կան և փաս տա ցի բաշ խու մը պե -
տա կան իշ խա նու թյան սահ մա նադ րա կան մար -
մին նե րի միջև, և հա մա պա տաս խա նա բար ում
ձեռ քում է կենտ րո նա ցած հան րա յին իշ խա նու -
թյունն ու ինչ պես է ի րաց վում4: Այս ի մաս տով՝
Նա խա գա հին և խորհր դա րա նին վե րա բե րող
վե րոնշ յալ օ րենք նե րի քննա կան հե տա զո տու -
թյու նը ցույց է տա լիս, որ Կա ռա վա րու թյան և
Կա ռա վա րու թյան նա խա գա հի կամ վար չա պե -
տի առ կա յու թյու նը ոչ միայն չի նսե մաց նում
Նա խա գա հի՝ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
Նա խա գա հի մա սին» օ րեն քով սահ ման ված
կար գա վի ճա կը որ պես գոր ծա դիր իշ խա նու -
թյան գլուխ, այլև չի խո սում ան գամ գոր ծա դիր
իշ խա նու թյան ղե կա վար ման ո լոր տում դո ւա -
լիզ մի մա սին: Այս պես՝ «Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան Նա խա գա հի մա սին» օ րեն քի 8-րդ
հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Նա խա գա հը

նշա նա կում և ա զա տում է Կա ռա վա րու թյան
նա խա գա հին: Իր այս լիա զո րու թյունն ի րա կա -
նաց նե լիս Նա խա գա հը Գե րա գույն խորհր դի
կամ որևէ այլ պե տա կան ինս տի տու տի հետ
խորհր դակ ցե լու կամ դրա հա մա ձայ նու թյունն
ստա նա լու անհ րա ժեշ տու թյուն չու նի: Կա ռա -
վա րու թյան նա խա գահն իր պաշ տո նա վար ման
հար ցում ամ բող ջո վին կախ ված է Նա խա գա -
հից և պար տա վոր է գոր ծել Նա խա գա հի՝ որ -
պես գոր ծա դիր իշ խա նու թյան գլխի սահ մա -
նած քա ղա քա կա նու թյա նը հա մա պա տաս խան:
Այս ա ռու մով՝ Կա ռա վա րու թյան նա խա գա հի
կամ վար չա պե տի պաշ տոնն ու նի տեխ նի կա -
կան բնույթ և միայն կոչ ված է ա պա հո վել Նա -
խա գա հի կող մից մշակ ված պե տա կան քա ղա -
քա կա նու թյան պատ շաճ ի րա ցու մը գոր ծա դիր
իշ խա նու թյան հա մա կար գի կող մից: Օ րեն քի 8-
րդ հոդ վա ծի 7-րդ կե տին հա մա պա տաս խան՝
Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հը ղե կա վա րում
է Կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյու նը, ին չը նշա -
նա կում է, որ Նա խա գահն է ի րա վա սու հա մա -
կար գել և ուղ ղոր դել նաև Կա ռա վա րու թյան՝
որպես գոր ծա դիր իշ խա նու թյան կո լե գիալ
մարմնի ըն թա ցիկ գոր ծու նեու թյունն ու նա խա -
րար նե րի աշ խա տան քը: Նա խա գա հի նման
կար գա վի ճա կի առ կա յու թյու նը փաս տա ցի չե -
զո քաց նում է Կա ռա վա րու թյան դե րը որ պես
պե տա կան ինս տի տուտ և ընդ գծում է նա խա -
գա հա կան կա ռա վար ման ձևին ներ հա տուկ նա -
խա րար նե րից յու րա քանչ յու րի ան հա տա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նը Նա խա գա հի առջև,
ով սե փա կան հա յե ցո ղու թյամբ կա րող է պաշ -
տո նանկ ա նել ցան կա ցած նա խա րա րի, քա նի
որ Կա ռա վա րու թյան նա խա գա հի հա մա ձայ -
նու թյու նը, ո րը նա խա տես ված է Օ րեն քի 8-րդ
հոդ վա ծի 7-րդ կե տով, ի րա կա նում Նա խա գա -
հին որևէ կերպ չի պար տա վո րեց նում, հատ կա -
պես՝ ե թե հաշ վի առ նենք, որ Նա խա գա հը վար -
չա պե տի հետ հա կա սու թյան դեպ քում միանձնյա
կեր պով կա րող է պաշ տո նից ա զա տել նրան: Ի
հա վե լումն վե րոնշ յա լի՝ նա խա գա հա կան մի
շարք պե տու թյուն նե րի սահ մա նադ րու թյուն նե -
րում նա խա տես ված են կա ռա վա րու թյան և
վար չա պե տի ինս տի տուտ նե րը, ինչ պես, օ րի -
նակ՝ Ար գեն տի նա յում, Տա ջիկս տա նում, Սին - Օ
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4 Տե՛ս Авдеев Д.А., Классификации форм правления: новый взгляд и поиск критериев, Вестник Тюменского госу-
дарственного универститета, 2013г., с. 119.



գա պու րում5: Կա ռա վա րու թյա նը կամ դրա ա -
ռան ձին ան դամ նե րին անվս տա հու թյուն հայտ -
նե լու խորհր դա րա նի ի րա վուն քը, ճիշտ է, նա -
խա գա հա կան հա մա կար գի ա վան դա կան հատ -
կա նիշ չէ, քա նի որ քննարկ վող կա ռա վար ման
ձևի դեպ քում, որ պես կա նոն, առ կա է իշ խա -
նու թյուն նե րի «խիստ» տա րան ջա տում, սա կայն
դա չի խախ տում նա խա գա հա կան կա ռա վար -
ման ձևի դեպ քում առ կա ինս տի տու ցիո նալ
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բնույթն ու ընդ հա -
նուր կշռույ թը, քա նի որ կա ռա վա րու թյանն
անվս տա հու թյուն հայտ նե լու Գե րա գույն խորհրդի
լիա զո րու թյու նը սահ մա նա փակ ված-բար դաց -
ված էր պատ գա մա վոր նե րի ո րակ յալ մե ծա -
մաս նու թյան՝ ընդ հա նուր թվի 2/3-ի անվս տա -
հու թյան կամ լիա զո րու թյուն նե րի դա դա րեց ման
ո րոշ մա նը «կողմ» քվեար կե լու պա հան ջով (8-
րդ հոդվ., 6-րդ կետ), ին չը, հաշ վի առ նե լով
նաև քննարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նում Նա խա -
գահ Լևոն Տեր-Պետ րոս յա նի քա ղա քա կան թի -
մի՝ ՀՀՇ-ի մե ծա մաս նու թյու նը խորհր դա րա նում,
գործ նա կա նում անհ նար էր դարձ նում Նա խա -
գա հի կող մից ձևա վոր ված կա ռա վա րու թյա նը
կամ դրա որևէ ան դա մին անվս տա հու թյան

հայտ նու մը, ե թե դրան կողմ չլի ներ ան ձամբ
Նա խա գա հը՝ իր քա ղա քա կան հե նա րա նով:

Այս պի սով՝ կա տար ված վեր լու ծու թյու նից
կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ նո րան կախ Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան առաջին 4 տա րի նե -
րի ըն թաց քում գոր ծել է նա խա գա հա կան կա -
ռա վար ման ձևը: Դա ինչ-որ ի մաս տով կա րե լի
է հա մա րել նա հանջ Ան կա խու թյան հռչա կա -
գրով սահ ման ված պառ լա մեն տա րիզ մի և
խորհր դա րա նի «գե րա կա յու թյան» սահ մա նա -
դրա կան դրույթ նե րից:  Միևնույն ժա մա նակ, վե -
րոնշ յալ օ րենք նե րի քննա խու զու թյու նը գա լիս է
վկա յե լու, որ դրան ցով սահ ման ված նա խա գա -
հա կան կա ռա վար ման ձևը, գու ցե իր ոչ ա վար -
տուն բնույ թով հան դերձ, ա ռա վել հա վա սա -
րակշռ ված էր և հա մա պա տաս խա նում էր իշ -
խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման սահ մա նա -
դրաի րա վա կան սկզբուն քին՝ ի տար բե րու թյուն
1995թ. խմբա գրու թյամբ Սահ մա նադ րու թյամբ
նա խա գա հա կան կա ռա վար ման ձևին փո խա -
րի նե լու նա խա տես ված ան վա նա պես կի սա նա -
խա գա հա կան, իսկ ի րա կա նում գեր նա խա գա -
հա կան հա մա կար գի:
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Սահմանադրության 24-րդ հոդված:
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ԱՇՈՏ ԵՍԱՅԱՆ
ՀՀ գլխավոր դատախազի օգնական, 
ՀՀ դատախազության «Օրինականություն» հանդեսի 
գլխավոր խմբագիր, ՀՀ պետական մանկավարժական 
համալսարանի «Իրավունքի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի»
ամբիոնի դոցենտ

«ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀՈԳՍԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄԸ»

Սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում հե ղի նա կը ներ կա յաց րել է սո ցիա լա կան պե տու թյան և սո ցիա լա կան-
ի րա վա կան պե տու թյան զար գաց ման մո դել նե րը, անց ման շրջա փու լե րը, ինչ պես նաև, հաշ վի առ նե լով սո -
ցիա լա կան պե տու թյան մա սին մի շարք ի րա վա գետ նե րի կար ծիք նե րը, ներ կա յաց րել է իր դիրքորոշումնե-
րը: Ըստ հեղինակի՝ անհրաժեշտ է ընտրել ՀՀ սոցիալական-իրավական պետության մոդելը, որի համար
պետք է մշակել և ընդունել ՀՀ սոցիալական ուսմունք, որը կդառնա սոցիալական պետության հետագա
զարգացման ճանապարհային քարտեզ-ուղեցույցը, ինչպես նաև հիմք կհանդիսանա հետագայում ՀՀ սո-
ցիալական օրենսգրքի ընդունման համար: 

Հեղինակը նշյալ պնդման լույսի ներքո կարծում է, որ ՀՀ սոցիալական օրենսգրքում պետք է համա-
պատասխան իրավական ձևակերպումներ ստանան ՀՀ սոցիալական պետության, սոցիալական պաշտ-
պանության և սոցիալական պաշտպանվածության եզրույթները: Հեղինակը միաժամանակ տեսնում է
փոխկապակցվածություն սահմանադրականության և քաղաքացիականության միջև:

Բանալի բառեր. սոցիալական պետություն, սոցիալ-իրավական պետություն, սոցիալական պաշտ-
պանություն, սոցիալական պաշտպանվածություն:
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ПРЕОДОЛЕНИЕ АРМЯНСКОЙ ОЗАБОЧЕННОСТИ
ПОСТРОЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

В данной статье автор представил модели и этапы развития социального (социально-правового) госу-
дарства, а также свою позицию с учëтом мнений ряда правоведов относительно сущности социального го-
сударства. Автор полагает необходимым избрание для Республики Армения соответствующей модели со-
циально-правового государства, для чего предлагает разработать и принять социальную доктрину РА,
которая станет дорожной картой для внедрения и развития социального государства, а также основой
принятия в дальнейшем Социального кодекса РА. 

В свете обозначенного утверждения, автор полагает, что в Социальном кодексе РА должны получить
соответствующее юридическое определение понятия социального государства, социальной защиты и со-
циальной защищëнности. Кроме того, автор предполагает взаимосвязь между конституционностью и
гражданственностью.

Ключевые слова: социальное государство, социально-правовое государство, социальная защита, со-
циальная защищëнность.

ASHOT YESAYAN
Assistant to the Prsosecutor General of the Republic of Armenia, 
Editor-in-Chief of the journal “Orinakanutyun” of the
Office of the Prosecutor General of the Republic of Armenia, 
Associate professor of the Department of Law and Its 
Teaching Methods at ASPU

OVERCOMING THE ARMENIAN PROBLEM OF ESTABLISHING A SOCIAL STATE

Within the scope of this scientific article is presented the development models, phases of social state
governed by rule of law, as well as by taking into account the opinions of several lawyers on the social state, the
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author demonstrates his approach. The author considers it necessary to choose the model of social state for
Armenia and adopt a social doctrine for RA which will later become a map-guideline for further development of
the social state and also which will serve as basis for adopting a Social Code of RA. 

Based on this statement the author thinks that the Social Code of RA should envisage the notions of “social
state of RA”, “social protection” and “social security”. The author also sees a link between constitutionalism and
civicism.

Keywords: social state, social state governed by the rule of law, social protection, social security.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐԹՈՒՐ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, 
Հայ-ռուսական համալսարանի պետության և 
իրավունքի տեսության ամբիոնի վարիչ,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՆԱԽԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդ վա ծում քննարկ վում են տե ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյուն այն մի ջոց նե րը, ո րոնք հնա րա վո րու -
թյուն են տա լիս բարձ րաց նե լու նա խաքն նու թյան արդ յու նա վե տու թյու նը։ Հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է ՀՀ
քննչա կան կո մի տեում նա խաքն նու թյան արդ յու նա վետ կազ մա կերպ ման խնդի րը լու ծե լու նպա տա կով
ձեռ նարկ ված հետևյալ մի ջո ցա ռում նե րը` 1. կա պի օ պե րա տոր նե րի հետ դա տա րան նե րի ո րո շում նե րի և
վեր ծա նում նե րի փո խանց ման է լեկտ րո նա յին հա մա կար գի ներդ րում, 2. քրեա կան գոր ծե րի թվայ նա ցում,
3. է լեկտ րո նա յին ար խիվ և տե ղե կատ վա կան –որո նո ղա կան հա մա կար գի ներդ րում, 4. ՀՀ պե տա կան
մար մին նե րի տե ղե կատ վա կան շտե մա րան նե րի` առ ցանց հա սա նե լիու թյան ա պա հո վում, 5. «Mulberry»
էլեկտ րո նա յին հա մա կար գով դա տա խա զին դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րի պատ ճե ննե րն ու ղար կե լը և
դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին ի րա զե կե լը, 6. «Էլեկտ րո նա յին նա խաքն նու թյուն» ծրագ րի
մշա կում։

Բա նա լի բա ռեր. տե ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյուն, քրեա կան վա րույթ, քրեա կան գոր ծի թվայ նա -
ցում, տե ղե կատ վա կան շտե մա րան ներ, ո րո նո ղա կան հա մա կար գ։
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СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ В 
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

В статье обсуждаются те средства информационного общества, которые дают возможность повысить
эффективность предварительного следствия. Автор представляет следующие мероприятия, предпринятые
в Следственном комитете РА для повышения эффективности предварительного следствия: 1. внедрение
электронной системы передачи судебных решений и расшифровок с операторами связи, 2. дигитализация
уголовных дел, 3. внедрение электронного архива и информационно-поисковой системы, 4. обеспечение
онлайн доступности информационных хранилищ государственных органов РА, 5. отправка копий процес-
суальных документов прокурору через электронную систему “Mulberry” и уведомление о процессуальных
действиях, 6. разработка программы “Электронное предварительное следствие”.

Ключевые слова: информационное общество, уголовное производство, дигитализация (оцифровка)
уголовного дела, информационные хранилища, поисковая система.
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THE STRATEGY OF THE EFFECTIV ORGANIZATION OF PRELIMINARY INVESTIGATION 
IN THE INFORMATION SOCIETY

The article discusses the means of the information society, which make it possible to increase the efficiency
of the preliminary investigation. The author presents the following measures taken by the Investigation
Committee of the Republic of Armenia to improve the efficiency of the preliminary investigation: 1. the
introduction of the electronic system of transmission of judgments and transcripts with telecom operators, 2.
the digitization of the criminal cases, 3. the implementation of the electronic archive and the information-
retrieval system 4. the software of online access to the data banks of the RA state bodies, 5. sending of the
copies of the procedural documents to the prosecutor through the electronic system “Mulberry” and notifying
him about the procedural actions, 6. developing “The electronic preliminary investigation” program.

Keywords: information society, criminal proceeding, digitization of a criminal case, data bank, retrieval
system.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱԼԻՍԱ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ ՀԵՂԻՆԵ ԲԱԴԱԼՅԱՆ
ՀՀ գլխավոր դատախազության ՀՀ դատախազության աշխատակազմի 
միջազգային համագործակցության և քարտուղարության ընդհանուր բաժնի
իրավական ապահովման վարչության դատախազ գլխավոր մասնագետ

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՄԲ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ԱՄՐԱԳՐՈՒՄԸ՝
ՈՐՊԵՍ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ

ԵՐԱՇԽԻՔ

Հոդ վա ծում ան չա փա հաս նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյանն ուղղված մեծ
թվով մի ջազ գա յին-ի րա վա կան փաս տաթղ թե րում առ կա դրույթ նե րի լույ սի ներ քո փորձ է ար վել հիմ նա վո -
րել ան չա փա հաս նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյանն ուղղ ված ա ռա վել ռազ մա -
վա րա կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն ի րա կա նաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը՝ ու շադ րու թյան կենտ րո -
նում պա հե լով հատ կա պես քրեա կան քա ղա քա կա նու թյան հետ կապ ված հիմ նա հար ցե րը հիշ յալ ո լոր -
տում: Կարևոր վել է ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան ինք նու րույն հա մա կար գի, քրեա կան վա րույ -
թի ըն թաց քում վեր ջին նե րիս լա վա գույն շա հի հնա րա վո րինս հաշ վառ ման հի ման վրա ըն դուն ված հա տուկ
կար գա վո րում նե րի, ըն թա ցա կար գե րի առ կա յու թյու նը:

Ըստ այդմ՝ հե ղի նակ ներն ա ռա ջար կում են ան չա փա հաս նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի
պաշտ պա նու թյանն ուղղ ված այն պի սի ե րաշ խի քի ներ պե տա կան ամ րագ րու մը, ինչ պի սին ար տա դա տա -
կան կարգն է: Ար տա դա տա կան կար գը, ինչն իր ամ րագ րումն է գտել մի ջազ գա յին ի րա վա կան մի շարք
փաս տաթղ թե րում, հնա րա վո րու թյուն կտա խու սա փելու ան չա փա հա սին պի տա կա վո րե լուց և նրա քրեա -
կան վար քն ամ րապն դե լուց՝ ըստ այդմ հան դի սա նա լով ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյու նը կան խար -
գե լող լուրջ մե խա նիզմ: Ընդ ո րում՝ հե ղի նակ ներն ա ռա ջար կում են ինս տի տու տի ամ րագ րու մը դի տար կել
դա տա խա զի հա յե ցո ղա կան քրեա կան հե տապնդ ման և պ րո բա ցիա յի ինս տի տուտ նե րի կի րարկ ման հա -
մա տեքս տում:

Բա նա լի բա ռեր. ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան հա մա կարգ, ար տա դա տա կան կարգ, ան -
չա փա հաս ի րա վա խախտ, դաս տիարակ չա կան բնույ թի հար կադ րան քի մի ջոց ներ, ան չա փա հա սի լա վա -
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АЛИСА АМИРХАНЯН ЭГИНЕ БАДАЛЯН
Прокурор управления международного Главный специалист общего отдела 
сотрудничества и правового обеспечения секретариата аппарата
Генеральной прокуратуры РА Генеральной прокуратуры РА

ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВНЕСУДЕБНОГО ПОРЯДКА ПРОИЗВОДСТВА О ВОВЛЕЧЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, КАК ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В свете положений, упомянутых в большом количестве международно-правовых документов, изложенных
в данной статье и направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, была сделана
попытка обосновать необходимость в проведении наиболее стратегической государственной политики, на-
правленной на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, уделяя особое внимание вопросам,
относящимся к области уголовной политики. Была придана важность самостоятельной системе правосудия
несовершеннолетних, особого урегулирования в процессе уголовного производства, принятого на основании
учета приоритетных интересов последних, наличию особой методики. 

Следовательно, авторами было предложено внутригосударственное закрепление такой гарантии, на-
правленной на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, которой является внесудебный
порядок. Внесудебный порядок, нашедший свое письменное закрепление в ряде международных правовых
актов, даст возможность избежания навешивания ярлыков на несовершеннолетнего и укрепления его уго-
ловного поведения, тем самым являясь серьезным механизмом предотвращения преступлений, совершенных
несовершеннолетними. К тому же, авторы предлагают закрепление данного института воспринимать в
контексте применения уголовного преследования по усмотрению прокурора и института пробации.

Ключевые слова: система правосудия несовершеннолетних, внесудебный порядок, несовершеннолетний
нарушитель закона, принудительные меры дисциплинарного воздействия, приоритетные интересы несо-
вершеннолетних.

ALISA AMIRKHANYAN HEGHINE BADALYAN
Prosecutor at the department of Senior specialist at the
International Cooperation and Staff of the Office of the
Legal Support at the Office of the Prosecutor General of RA
Prosecutor General of RA 

PRESCRIBING RULES ON DEALING WITH JUVENILE CASES WITHOUT RESORTING TO FORMAL TRIALS
AS A GUARANTEE FOR PROTECTING RIGHTS AND INTERESTS OF JUVENILES

The article strives to substantiate the necessity to have more strategic state-policy on protection of the
rights and interests of juveniles within the scope of the provisions under many international legal documents in
this sphere. It focuses specifically on the issues on criminal policy for the concerned field. The existence of
separate justice system for juveniles, and enacting specific regulations and procedures for criminal proceedings
by taking into account the best interest of juveniles are of utmost importance.

Accordingly the authors suggest prescribing under the domerstic legislation a guarantee such as dealing
with juvenile cases without resorting to formal trials to protect their rights and interests. Such diversion, which
has been envisaged under different international legal documents, may give an opportunity to avoid labeling the
juvenile and strengthening his/her criminal behavior. Hence it may serve as a serious mechanism for preventing
crimes among the juveniles. Thus, the authors suggest considering such diversion in the context of implementing
the institute of discretionary prosecution by the prosecutor and that of probation. 

Keywords: justice system for juveniles; without resorting to formal trials; juvenile offender; rehabilitative
enforcement measures; the best interest of juvenile.
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ԱՐՄԵՆ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ԵՐԵՄԻԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության Ինֆորմացիոն կենտրոնի պետ, ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո»
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ին կից Քրեաբանության կիրառական
ՊՈԱԿ-ին կից Քրեաբանության կիրառական հիմնախնդիրների գիտահետազոտական 
հիմնախնդիրների գիտահետազոտական կենտրոնի կենտրոնի պետ
գիտական խորհրդատու, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ԿՈՂՈՊՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԱՎԱԶԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, 
ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ ՀՀ-ՈՒՄ (ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ)

Հան ցա վո րու թյան տա րած վա ծու թյան, նրա հան րա յին վտան գա վո րու թյան աս տի ճա նի գնա հատ ման
հա մար անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել հան ցա վո րու թյան վե րա բեր յալ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան
տվյալ նե րի վեր լու ծու թյուն: Դա թույլ է տա լիս գնա հա տել հան ցա վո րու թյան և դրա ա ռան ձին տե սակ նե րի
վի ճա կը, մա կար դա կը, կա ռուց ված քը, զար գաց ման մի տում նե րը տե ղի և ժա մա նա կի կոնկ րետ պայ ման -
նե րում, հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի և դրա կան խար գել ման գոր ծում ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում նե -
րի արդ յու նա վե տու թյու նը, հա րա բե րա կա նո րեն ճշմար տա ցի պատ կե րա ցում կազ մե լ հան ցա վո րու թյան
ապա գա վի ճա կի մա սին և դրա հի ման վրա հան ցա վո րու թյան կանխ ման արդ յու նա վետ մի ջոց ներ մշա կել:

Հոդվածում ներկայացվում է ՀՀ-ում կողոպուտների և ավազակությունների վերաբերյալ պաշտոնա-
կան վիճակագրության մանրամասն վերլուծություն, ինչը թույլ է տալիս բացահայտել դրանց մակարդակը,
կառուցվածքը, շարժընթացը, զարգացման միտումները, ինչպես նաև կողոպուտներ և ավազակություն-
ներ կատարած անձանց անձնային և սոցիալ-ժողովրդագրական որոշ առանձնահատկություններ:

Բանալի բառեր` կողոպուտ, ավազակություն, պաշտոնական վիճակագրություն, հանցավորության
կառուցվածք, հանցավորություն, կրիմինալոգիա:

АРМЕН ГУКАСЯН ЕРЕМИЯ АСАРТЯН
Начальник Информационного центра Полиции РА, Начальник Научно-исследовательского центра
научный советник Научно-исследовательского центра прикладных проблем криминологии при ГНКО
прикладных проблем криминологии при ГНКО ‘‘Национальное бюро экспертиз’’ НАН РА
‘‘Национальное бюро экспертиз’’ НАН РА 
кандидат юридических наук

УРОВЕНЬ, СТРУКТУРА, ДИНАМИКА И СОСТОЯНИЕ ГРАБЕЖА И РАЗБОЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ (НА ОСНОВЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ)

Для определения степени распространенности преступности и его общественной опасности необходимо
произвести анализ официальной статистики. Это позволит оценить состояние, уровень, строение,
тенденции развития преступности и ее отдельных видов в условиях определенного места и времени, эф-
фективность различных мероприятий в борьбе с преступностью и ее предотвращения, составить
сравнительно правдивое представление о будущем состоянии преступности и на основе этого разработать
эффективные меры для их предотвращения.

В статье представлено подробное описание официальной статистики грабежа и разбоя в Республике
Армения, что позволяет выявить их уровень, структуру, динамику и тенденции развития, а также
личностные и социально-демографические некоторые особенности людей, совершивших грабежи и мо-
шенничества.

Ключевые слова: грабёж, разбой, официальная статистика, структура преступности, преступность,
криминология.
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THE LEVEL, STUCTURE, DYNAMICS AND STATE OF ROBBERIES AND BURGLARIES 
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

(BASED ON THE OFFICIAL STATISTICS)

To determine the degree of prevalence of crime and its public danger it is necessary to analyze the official
statistics. It will allow to assess the situation, the level, the structure, the development trends of crime and its
individual types in conditions of a particular place and time, the effectiveness of various interventions in the fight
against crime and its prevention, to make relatively truthful vision of the future state of crime and on these basis
to develop effective measures of prevention.

The article presents a detailed description of the official statistics of robberies and burglaries in RA, which
allows to reveal their level, structure, dynamics and development trends, as well as personal and socio-
demographic characteristics of the persons committed robberies and burglaries.

Keywords: robbery, burglary, official statistics, structure of crime, crime, criminology.
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀՀ Քննչական կոմիտեի ՀԿԳ ավագ քննիչ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ՄԱՐԴՈՒ ՍԱՂՄԻ ԵՎ ՊՏՂԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՐՈՇ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

Հոդվածում վերլուծվում են մարդու սաղմի և պտղի իրավական պաշտպանության հիմնախնդիրնե-
րը: Համառոտ վեր լուծ վում են մար դու սաղ մի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի և անձի ու մարդկային արժանա-
պատվության սահ մա նում նե րի փոխ կա պակց վա ծու թյան հար ցե րը: Հեղինակն ընդգ ծում է մարդու կյանքի
լիարժեք պաշտպանության ապահովման նպատակով օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի կատարման
անհրաժեշտու թյու նը:

Բանալի բառեր. սաղմ, պտուղ, կյանքի իրավունք, բիոէթիկա:

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН
Старший следователь по особо важным 
делам Следственного комитета 
Республики Армения, кандидат юридических наук

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВΟВΟГО СТАТУСА ЭМБРИΟНА И 
ПЛОДА ЧЕЛОВЕКА

В данной статье анализируется правовой статус эмбриона. Дается краткий обзор некоторых вопросов,
связанных с взаимосвязью статуса эмбриона с понятиями личности и человеческого достоинства. Автор
указывает на необходимость внесения изменений в законодательство РА с целью обеспечения более
полной защиты жизни человека и до его рождения.

Ключевые слова: эмбрион, статус, плод, право на жизнь, биоэтика.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

LUSINE VARDANIAN
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Cases of the Investigative Committee of the
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SEVERAL ISSUES ON LEGAL STATUS OF HUMAN EMBRYO AND FETUS.

This paper analyzes the issue on the legal protection of human embryo and fetus. A brief overview of some
issues on the interrelationship between the status of human embryo and the definitions of person and human
dignity, is presented. The author highlights the necessity of law amendments that aim at fully protecting human
life.

Keywords: embryo, fetus, right to life, bioethics.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐՏԱՇԵՍ ԽԱԼԱԹՅԱՆ
ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորի օգնական,
Երևանի պետական համալսարանի
իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտ, 
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի մագիստրոս

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ (ՁԵՎԸ) ԵՎ ԴՐԱ
ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՆԱԽՔԱՆ 1995թ. ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ

ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ 

Սույն հոդ վա ծում քննարկ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան կա ռա վար ման ձևի հիմ -
նախն դի րը նախ քան 1995թ. Սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը: Հե տա զո տու թյան ա ռար կա յի ար դիա կա նու -
թյու նը հիմ նա վոր վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 2015թ. կա տար ված սահ մա նադ րա կան բա -
րե փո խում նե րի շնորհիվ պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի ար մա տա կան վե րա փոխ մամբ պայ մա -
նա վոր ված՝ Հա յաս տա նի Եր րորդ Հան րա պե տու թյան 25-ամ յա պե տա կա նու թյան ըն թաց քում պե տա կան
կա ռա վար ման հա մա կար գի սահ մա նադ րաի րա վա կան ամ րագր ման և դրան հա մա պա տաս խան՝ քա ղա -
քա կան պրակ տի կա յի հե տա հա յաց ու սում նա սի ր ման և արժևոր ման անհ րա ժեշ տու թյամբ: Հա յաս տա նի
Եր րորդ Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կա նու թյան է վո լու ցիա յի գի տա կան հե տա զո տու թյու նը վեր է
հա նում Հան րա պե տու թյու նում պե տա կան կա ռա վար ման ձևի սահ մա նադ րաի րա վա կան զար գաց ման ոչ
միայն ժա մա նա կագ րա կան, այլև հա յե ցա կար գա յին փու լայ նու թյու նը և դրա հիմ քում ըն կած ի րա վա քա ղա -
քա կան գա ղա փա րա բա նու թյու նը, ին չը խիստ անհ րա ժեշտ է ըն կա լե լու հա մար, թե ին չու և ինչ պես 2015թ.
Հա յաս տա նում ան ցում կա տար վեց կա ռա վար ման խորհր դա րա նա կան հա մա կար գի: Սույն հոդ վա ծում ու -
սում նա սիր վում և վեր լուծ վում է նախ քան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 1995թ. Սահ մա նադ րու թյան ըն -
դու նու մը Հա յաս տա նում գոր ծող կա ռա վար ման ձևը: Ի րա վա բա նա կան և ա կա դե միա կան աղբ յուր նե րի
վեր լու ծու թյան հի ման վրա հիմ նա վոր վում է, որ 1991-1995թթ. Հա յաս տա նում գոր ծել է պե տա կան կա ռա -
վար ման նա խա գա հա կան ձևը: Մաս նա վո րա բար՝ քննա կան հե տա զո տու թյան են են թարկ վում խնդրո ա -
ռար կա ժա մա նա կաշր ջա նում գոր ծող հա մա պա տաս խան սահ մա նադ րա կան բնույ թի օ րենք նե րը, ո րոնք
այդ ժա մա նակ կար գա վո րում էին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի և խորհր դա րա նի՝ Գե րա -
գույն խորհր դի ի րա վա սու թյու նը և հա րա բե րակ ցու թյու նը, սահ մա նում էին հա կակ շիռ նե րի և զս պում նե րի
հա մա կար գե րը նշված պե տա կան ինս տի տուտ նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րում: Անդ րա դարձ է կա տար -
վում նաև Հա յաս տա նում նա խա գա հա կան կա ռա վար ման ձևի տե սա կան հատ կա նիշ նե րին և ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րին, այս հար ցի կա պակ ցու թյամբ ար տա սա հա ման յան սահ մա նա դրա կան փոր ձին և նա -
խա գա հա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի ձևա վոր մա նը նպաս տող սո ցիալ-քա ղա քա կան պայ ման նե րին:
Կա տար ված ու սում նա սի րու թյու նը թույլ է տա լիս վեր հա նել նա խա գա հա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի
մի շարք էա կան հատ կա նիշ ներ, ո րոնք հիմ նա րար նշա նա կու թյուն ու նեն նա խա գա հա կան կա ռա վար ման
ձևի տի պա բա նա կան բնո րոշ ման հա մար: Մաս նա վո րա պես՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա -
հը 1991-1995թթ.  հան դի սա ցել է և՛ պե տու թյան գլու խը, և՛ գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ղե կա վա րը, ին չը նա -
խա գա հա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի ա մե նա ցայ տուն դրսևո րում նե րից մեկն է: Խորհր դա րա նը չու -
ներ Նա խա գա հին քա ղա քա կան դրդա պատ ճառ նե րով անվս տա հու թյուն հայտ նե լու հնա վո րու թյուն, ին չը
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ցույց է տա լիս, որ քննար կվող ժա մա նակշր ջա նում Հա յաս տա նի պե տա կան իշ խա նու թյան հա մա կար գը
գոր ծել է իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման խստոո րեն կա նո նա կարգ ված սկզբուն քի հի ման վրա, ին չը
ևս նա խա գա հա կան կա ռա վար ման ձևի բնո րոշ կող մե րից մե կն է: Թեև Հա յաս տա նի օ րենսդ րու թյամբ նա -
խա տես ված էր նաև Նա խա գա հից ֆոր մալ ի մաս տով ո րո շա կիո րեն տա րան ջատ ված և ա ռան ձին ինս տի -
տուտ հան դի սա ցող կա ռա վա րու թյու նը, սա կայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի կար գա վի -
ճա կի սահ մա նադ րաի րա վա կան ամ րագր ման բնույթն ու տրա մա բա նու թյու նը և այդ ժա մա նակ Հա յաս -
տա նում ձևա վոր ված քա ղա քա կան պրակ տի կան ա պա ցու ցում են, որ այս՝ ա ռա ջին հա յաց քից նա խա գա -
հա կան հան րա պե տու թյա նը ոչ բնո րոշ հատ կա նիշն ինս տի տու ցիո նալ և կոն ցեպ տո ւալ ա ռում նե րով չէր
ազ դում Հա յաս տա նի կա ռա վար ման հա մա կար գի բնույ թի վրա՝ որ պես նա խա գա հա կան: Մյուս կող մից՝
մի ջազ գա յին սահ մա նադ րաի րա վա կան փոր ձի ու սում նա սի րու թյու նը թույլ է տվել բա ցա հայ տել նա խա գա -
հա կան կա ռա վար ման ձևով պե տու թյուն ներ, որ տեղ գոր ծում է կա ռա վա րու թյու նը որ պես գոր ծա դիր իշ -
խա նու թյան կո լե գիալ մար մին: Կա տար ված վեր լու ծու թյան հիման վրա կա րե լի է վստա հա բար պնդել, որ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան կա խու թյան ա ռա ջին 4 տա րի ներին Հա յաս տա նում գոր ծել է կա ռա -
վար ման նա խա գա հա կան հա մա կարգ:

Բա նա լի բա ռեր. Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռչա կա գիր, Սահ մա նադ րու թյուն, նա խա գա հա կան
կա ռա վար ման ձև, իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման սկզբունք, պե տա կան կա ռա վար ման ձև, Նա խա -
գահ, խորհր դա րան:   
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СИСТЕМА (ФОРМА) ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И 
ЕЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДО ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ 1995г.

В статье обсуждается проблема формы государственного правления Республики Армения до
принятия Конституции 1995г. Актуальность данной научной проблемы обосновывается сменой системы
правления в результате конституционных реформ 2015г. и в свете этого – необходимостью ретроспективного
исследования и осмысления формы правления и политической практики 3-ей Армянской Республики с
момента получения независимости. Научный анализ конституциональной эволюции Республики Армения
выявил не только временную, но и концептуальную сторону развития формы правления и политико-
правовую идеологию, лежащую в ее основе. Данный факт весьма необходим для понимания вопроса,
почему и как в Армении был осуществлен переход к парламентской форме правления. В данной статье об-
суждается вопрос формы правления в Армении в период до принятия Конституции 1995г. На основе
анализа юридических и академических источников, в статье обосновывается, что в 1991-1995гг. в Армении
действовала президентская система правления. В частности, научному анализу были подвергнуты консти-
туционные законы того времени, которые регулировали компетенцию и соотношение Президента и
парламента – Верховного Совета Республики Армения, предусматривали систему сдержек и противовесов
во взаимоотношениях этих государственных институтов. Исследованы также теоретические признаки и
особенности президентской формы правления, связанный с исследуемым вопросом конституционный
опыт иностранных государств и социально-политические условия, способствующие формированию пре-
зидентской формы правления. На основе проведенного анализа предмета данной статьи, выявлен ряд
признаков, имеющих основополагающее значение для типологической характеристики формы правления
в Республике Армения в доконституциональный период, как президентскую. В частности, в Республике
Армения президент являлся и главой государства, и руководителем исполнительной власти, что присуще
президентской форме правления, действовала президентская форма правления. Парламент не имел пол-
номочия оказывать недоверие президенту, а президент не имел права распустить парламент, на основе
чего можно утверждать, что в данный период в Армении система государственного управления действовала
на основе строго регламентированного принципа разделения властей, что также является одной из харак-
теристик президентской республики. Несмотря на то, что законодательством Армении был предусмотрен
также институт правительства, который был обособлен от президента, характер и логика конституционного
закрепления статуса президента и сформировавшаяся на то время политическая практика доказывают,
что вышеуказанный признак, который на первый взгляд не соответствует президентской форме правления,
ни концептуально и ни институционально не влияет на президентский характер формы правления в
Армении до принятия Конституции 1995г. Кроме того, анализ конституционной практики стран с
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аналогичной формой правления показывает, что среди президентских республик есть страны, где есть
правительство, как коллегиальный орган исполнительной власти. В заключение, на основе проведенного
научного исследования можно с уверенностью охарактеризовать систему правления до принятия
Конституции Армении, как президентскую.

Ключевые слова:  Декларация независимости Армении, Конституция, президентская форма
правления, принцип разделения властей, форма государственного правления, президент, парламент. 
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SYSTEM (FORM) OF GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF ARMENIA AND ITS INSTITUTIONAL 
MANIFESTATIONS PRIOR TO THE ADOPTION OF 1995 CONSTITUTION

The subject of this article involves the examination and analysis of the system of government in Armenia
prior to the adoption of the 1995 Constitution. Based on the research of the legal and academic sources it is
founded that during the period of 1991-1995 presidential system of government was operating in Armenia. In
particular constitutional laws of the said period which regulated the interaction and mutual cheques and
balances between President and parliament- Supreme Council are analysed. Also theoretical features and
peculiarities of the presidential system of government in the Republic of Armenia are touched upon and in this
context international constitutional practice and social-political conditions contributing to formation of the pres-
identialism are considered. As a result the research, having been done, enables to reveal several fundamental
traits of the presidential system of government which are essential for typological definition of the presidential
system. In particular President of the RA in 1991-1995 was both the head of the state and the chief of the
executive power which is one of the most prominent manifestations of the presidential system. Parliament was
not competent to express no confidence to President on political grounds which shows that during the period in
question Armenian governmental system operated based on strictly regulated principle of separation of powers
which is also typical to the presidential system. Though the Armenian legislation of that time established
government as a separate institution, however the character and logic of prescription of President’s status and
the political practice emerged during that period of time prove that the aforementioned feature which at first
glance is not typical of presidential republic does not anyhow affect the character of the governmental system of
Armenia as presidential either from institutional or conceptual points of view. On the other hand, the
examination of international constitutional practice makes it possible to find out presidential republics which
have governments as a collegial state institution. Thus based on the research it can be surely stated that during
the 1-st 4 years of independence -1991-1995 Armenia was a presidential republic. 

Keywords: Declaration of Independence of Armenia, Constitution, presidential form of government,
principle of separation of powers, form of state government, president, parliament.
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Հան դե սում տպագր վող հոդ ված նե րը պետք է ունենան գի տա գործ նա կան կամ ու սում նա մե թո դա -
կան բնույթ: Հոդ վա ծը պետք է վե րա բեր ի ի րա վա գի տու թյան ո լոր տին, իսկ բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ մեծ
հե տաքրք րու թյուն վա յե լող, գի տա գործ նա կան մեծ ար ժեք ներ կա յաց նող ու սում նա սի րու թյուն նե րին:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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