
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Դավիթ Մելքոնյան Հայաստանի Հանրապետության գլխա -
վոր դատախազի տեղակալ, իրավ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ իրա -
վա գիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմի -
նա լիստիկայի ամբիոնի դոցենտ (խորհրդի նախագահ)

Աշոտ Եսայան Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր
դա տախազի օգնական, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պե -
տա կան մանկավարժական համալսարանի պատմության և իրա -
վա գիտության ֆակուլտետի դասախոս, դոցենտ (գլխավոր խմբա -
գիր)

Գևորգ Բաղդասարյան Հայաստանի Հանրապետության
գլխա վոր դատախազության մեղադրանքի պաշտպանության և
դա տական ակտերի բողոքարկման վարչության պետ, իրավ.
գիտ. թեկնածու

Մհեր Հակոբյան Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր
դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրա -
վա կան ապահովման վարչության պետի տեղակալ, իրավ. գիտ.
թեկնածու

Գևորգ Դանիելյան Հայաստանի Հանրապետության Սահ -
մա նադրական դատարանի խորհրդական, ԵՊՀ իրա վա գի տու -
թյան ֆակուլտետի սահմանադրական ամբիոնի վարիչ, իրավ.
գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր (համաձայնությամբ)

Վահրամ Շահինյան Հայաստանի Հանրապետության հա -
տուկ քննչական ծառայության պետ, իրավ. գիտ. թեկնածու (հա -
մա ձայնությամբ)

Հովհաննես Ստեփանյան Հայաստանի Հանրապետության
գիտությունների ազգային ակադեմիայի պետաիրավական հետա -
զո տու թյունների բաժնի վարիչ, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
(հա մա ձայնությամբ)

Գառնիկ Սաֆարյան Հայաստանի Հանրապետության գի -
տու թյունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիո -
լո գիայի և իրավունքի ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող,
իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր (համաձայնությամբ)

Արման Թաթոյան Հայաստանի Հանրապետության մարդու
իրա վունքների պաշտպան, իրավ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ իրա -
վա գիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրի -
մի նալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ (համաձայնությամբ)

Ռուբեն Մելիքյան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
մարդու իրավունքների պաշտպան, իրավ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ
իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և
կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ

Խմբագրության հասցեն.
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¡ Համակարգչային շարվածքը,
ոճը, տառաձևերը և էջադրումը`

«ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Հանձնված է արտադրության` 21.11.2016թ.
Ֆորմատ` 60x84 1/8
Տպաքանակը` 500

Ծավալը` 3,75 պայմ. մամուլ
Գրանցման վկայական` N 688

Տպագրված է «Աստղիկ Գրատուն»
հրատարակչության տպարանում

Երևան, Գ. Քոչարի 21

¡ «ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ», 2016թ.

Գլխավոր խմբագիր` Ա. ԵՍԱՅԱՆ

Հիմնադիր և հրատարակիչ՝

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ

Հանդեսը ՀՀ բարձրագույն որակավորման
հանձնաժողովի (ԲՈՀ) կողմից ընդգրկված է

թեկնածուական (1999թ.) և դոկտորական (2002թ.)
ատենախոսությունների հիմնադրույթների

հրապարակման համար ընդունելի գիտական
պարբերականների ցանկում:

№ 95 2016 

úðÆÜ²Î²ÜàôÂÚàôÜ
ՀՀ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԵՎ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ

Տպագրվում է 1997 թվականից, ՀՀ գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանի նախաձեռնությամբ
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ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ԿՐԻՄԻՆԱԼՈԳԻԱ

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ԱՐԹՈՒՐ ՍԱՐԳՍԻ ԴԱՎԹՅԱՆԻՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶ 

ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ նշանակել Արթուր Սարգսի
ԴԱՎԹՅԱՆԻՆ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

15 սեպտեմբերի 2016 թվականի
քաղ. Երևան
ԱԺՈ-013-Ա

ÐÐ Ü²Ê²¶²ÐÀ ÜºðÎ²Ú²òðºÈ ¾ Üàð²ÜÞ²Ü²Î 
¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼ ²ðÂàôð ¸²ìÂÚ²ÜÆÜ

ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն
այցելել է Հա յաստանի Հանրապետության
գլխավոր դա տա խազություն և ղեկավար
կազմին՝ կոլեգիայի ան դամներին, մարզերի,

կա յա զոր ների դա տա խազ ներին ու ստո րա -
բա ժա նումների ղե կա վար նե րին ներ կա յաց -
րել նորանշանակ գլխավոր դա տախազ
Արթուր Դավթյանին:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Հ. ԱՍԼԱՆՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶԻ ՏԵՂԱԿԱԼ 
ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով 2005 թվականի փոփոխություններով Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 9-րդ կետով` ո ր ո շ ու մ  ե մ.

Հայկ ԱՍԼԱՆՅԱՆԻՆ նշանակել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի
տեղակալ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2016թ. հոկտեմբերի 12
Երևան
ՆՀ-1101-Ա

ÐÐ Ü²Ê²¶²ÐÆ Ðð²Ø²Ü²¶ðºðàì

ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ Ա. Հարությունյանին շնորհվել
է ար դա րա դատության երկրորդ դասի պետական խորհրդականի
դասային աստիճան:

Անկախության տոնի առթիվ, իրավակարգի և օրինականության ամրապնդման
գործում ներդրած ավանդի համար Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական
շրջանների դատախազ Ռ. Խաչատրյանը և Գորիսի կայազորի զինվորական դատախազ
Մ. Բաղդասարյանը պարգևատրվել են «Մխիթար Գոշ» մեդալով:

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Æ Ðð²Ø²Üàì

Հայաստանի Հանրապետության դատախազության հետ սերտ
համագործակցություն ապահովելու համար և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության դատախազության օրվա առթիվ, ղեկավարվելով

«Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ  հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով, 30-րդ
հոդվածով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազ, ար դա -
րա դատության երրորդ դասի պետական խորհրդական Արթուր Արմենի Մոսիյանին
պարգևատրել հուշանվերով:
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ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Դավթյան Արթուր Սարգսի – Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ

ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

Հա րութ յուն յան Ար մեն Հ րան տի –  Հա յաս տա նի
Հան րա պե տութ յան գլխա վոր դա տա խա զի տե -
ղա կալ

Աս լան յան Հայկ Ջի վա նի – Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տութ յան գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա -
կալ

Մել քոն յան Դա վիթ Մա նու կի – Հա յաս տա նի
Հան րա պե տութ յան գլխա վոր դա տա խա զի տե -
ղա կալ

Հա րութ յուն յան Ար տա վազդ Հեն րի կի – Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան զին վո րա կան դա -
տա խազ, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան
գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ

Հա րութ յուն յան Ար տակ Գա գի կի –  Հա յաս տա նի
Հան րա պե տութ յան գլխա վոր դա տա խա զու թյան
հե տաքն նութ յան և նա խաքն նութ յան օ րի նա կա -
նութ յան նկատ մամբ հսկո ղութ յան վար չութ յան
պետ

Մու րադ յան Վա հագն Ժուլ վե րի –  Հա յաս տա նի
Հան րա պե տութ յան գլխա վոր դա տա խա զու թյան
հատ կա պես կար ևոր գոր ծե րով քննութ յան վար -
չութ յան պետ

Ա պեր յան Մ հեր Եր վան դի –  Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տութ յան գլխա վոր դա տա խա զութ յան
կազ մա կեր պա կան-վե րահս կո ղա կան և  ի րա -
վա կան ա պա հով ման վար չութ յան պետ

Բաղ դա սար յան Գ ևորգ Սու րե նի –  Հա յաս տա նի
Հան րա պե տութ յան գլխա վոր դա տա խա զու թյան
մե ղադ րան քի պաշտ պա նութ յան և դա տա կան
ակ տե րի բո ղո քարկ ման վար չութ յան պետ

Ռա ֆա յել յան Վա հե Վա րու ժա նի –  Հա յաս տա նի
Հան րա պե տութ յան գլխա վոր դա տա խա զու թյան
պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յան վար չու -
թյան պետ 

Պո ղոս յան Գ րի գո րի Անդ րա նի կի –  Հա յաս տա նի
Հան րա պե տութ յան գլխա վոր դա տա խա զու թյան
պա տիժ նե րի և հար կադ րան քի այլ մի ջոց նե րի
կի րառ ման օ րի նա կա նութ յան նկատ մա մբ հսկո -
ղութ յան վար չութ յան պետ

Ա վագ յան Ե ղիա զար Վ լա դի մի րի –  Հա յաս տա նի
Հան րա պե տութ յան գլխա վոր դա տա խա զության
մի ջազ գա յին-ի րա վա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան
վար չութ յան պետ

Աս լան յան Րաֆ ֆի Վո րոն ցո վի – Եր ևան քաղա -
քի դա տա խազ



ՀՀ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն
ընդունել է ԵԽ Մարդու իրավունքների և օրենքի
գերակայության գլխավոր տնօրինության ղեկա-
վար Ֆիլիպ Բուայայի գլխավորած պատվիրա-
կությանը:

Ֆ. Բուայան շնորհավորել է Ա. Դավթյա-
նին ՀՀ գլխավոր դատախազի բարձր ու պա-
տասխանատու պաշտոնը ստանձնելու կապակ-
ցությամբ: ԵԽ Մարդու իրավունքների և օրեն-
քի գերակայության գլխավոր տնօրինության
ղեկավարը, կարևորելով ՀՀ դատա իրավական
ոլորտում իրականացվող ծրագրերը, դրանց
արդյունավետության գործում ընդ գծել է հատ-
կապես դատախազության դերը:

ՀՀ գլխավոր դատախազը ողջունել է Երևա-
նում «Նոր ժողովրդավարության երկրների սահ-
մանադրական վերահսկողության մարմիննե-
րի միջազգային համաժողովի» անցկացումն ու
դրան մասնակցելու նպատակով ԵԽ Մարդու
իրավունքների և օրենքի գերակայու թյան գլխա-
վոր տնօրինության ղեկավարի այցը Հայաս-
տան: ՀՀ գլխավոր դատախազ Ա. Դավթյանը
վստահեցրել է, որ դատախազու թյունը մշտա-

կան և գործուն ներգրավվածու թյուն ունի ԵԽ
տարբեր կառույցների կողմից ՀՀ դատաիրա-
վական ոլորտում իրականացվող ծրագրերին,
որոնք ուղղված են մարդու իրավունքների պաշտ-
պանությանն ու դրանց երաշխիքների ապա-
հովմանը:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են
ՀՀ-ում օրենսդրական փոփոխությունների ըն-
թացքին վերաբերող հարցեր: Անդրադարձ է
եղել խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի
կանխարգելմանը, զինված ուժերում մարդու
իրավունքների պաշտպանության և կոռուպ-
ցիայի դեմ պայքարի խնդիրներին:

Ընդգծելով ՀՀ դատախազության և ԵԽ-ի
միջև համագործակցության կարևորությունն ու
առկա բարձր մակարդակը՝ կողմերը պայմա-
նավորվածություն են ձեռք բերել զարգացնել
երկկողմ համագործակցությունը՝ ընդլայնելով
աշխատանքային ոլորտներն ու ապահովելով
դրանց շարունակականությունը: 

ՀՀ գլխավոր դա տախազը Ֆիլիպ Բուա յա -
յին պարգևատրել է հուշամեդալով:
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ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զութ յու նում տե ղի
է ու նե ցել աշ խա տան քա յին հան դի պում հա սա -
րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա -
ցու ցիչ ներ ի հետ:

Ա վե լի քան 20 հա սա րա կա կան կազ մա -
կեր պութ յուն նե րի հետ հան դիպ մա նը ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խա զը, կար ևո րե լով հա սա րա կա -
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի դե րը քա ղա քա -
ցիա կան հա սա րա կութ յան կա յաց ման ի րա վա -
կան խնդիր նե րի, քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք -
նե րի պաշտ պա նութ յան ո լոր տում առ կա խնդիր -
նե րի վեր հան ման, պե տա կան, մաս նա վո րա -
պես, ի րա վա կան կա ռույց նե րի հետ հա մա գոր -
ծակ ցութ յան ու սում նա սի րութ յուն նե րի և վեր լու -
ծութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը, նշել է, որ ՀՀ
գլխա վոր դա տա խա զութ յու նը պատ րաստ է հա -
մա գոր ծակ ցել սո ցիա լա կան տար բեր խմբե րի
խնդիր նե րի ուղ ղութ յամբ աշ խա տող հա սա րա -

կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ ինչ պես
մաս նա վոր դեպ քե րի վեր լու ծութ յան, այն պես էլ
հա մա կար գա յին խնդիր նե րի լուծ ման հար ցում:

Հան դիպ մա նը քննարկ վել են հա մա գոր -
ծակ ցութ յան սկզբունք նե րին առնչ վող հար ցեր,
մաս նա վո րա պես, հա սա րա կա կան կազ մա կեր -
պութ յուն նե րի մի ջո ցով հա սա րա կութ յան մաս -
նակ ցութ յան ա պա հո վու մը քրեա կան քա ղա քա -
կա նութ յան մշակ մանն ու ի րա կա նաց մա նը,
մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի և հիմ -
նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան
ա պա հո վու մը, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու -
թյան ինս տի տուտ նե րի զար գաց ման խթա նու -
մը, քրեա կան քա ղա քա կա նութ յանն առնչ վող՝
հա սա րա կութ յան մեջ առ կա խնդիր նե րի վեր -
հա նու մը, հան րա յին կար ծի քի վեր լու ծու մը, հա -
սա րա կութ յան տար բեր խմբե րի շա հե րի հնա -
րա վո րինս լայն ներ կա յաց վա ծութ յան ա պա հո -
վու մը:  

Հան դիպ ման ա վար տին պայ մա նա վոր վա -
ծութ յուն է ձեռք բեր վել ա ռա վել արդ յու նա վետ
հա մա գոր ծակ ցութ յան նպա տա կով, ինչ պես վե -
րոնշ յալ հար ցե րի, այն պես էլ դա տա խա զու թյան
գոր ծու նեութ յան ո լորտ նե րին առնչ վող տա րա -
տե սակ խնդիր նե րի, հար ցե րի վե րա բեր յալ այլ-
ընտ րան քա յին կար ծիք նե րի, հան րա յին շա հե -
րից բխող ա ռա ջար կութ յուն նե րի քննարկ ման
նպա տա կով մշա կել հա սա րա կա կան կազ մա -
կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա տեղ աշ խա տան -
քա յին ձևա չափ՝ ըստ տվյալ կազ մա կեր պու -
թյան գոր ծու նեութ յան ո լոր տի:
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ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Ü ÀÜ¸àôÜºÈ ¾ Ð²ê²ð²Î²Î²Ü
Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÜºðÆ ÜºðÎ²Ú²òàôòÆâÜºðÆÜ
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Կա ռա վա րու թյան կազ մա վոր ման հարցն
այն քան կարևոր է, որ հե տա զո տող նե րի մե ծա -
մաս նու թյու նը կի սա նա խա գա հա կան կա ռա -
վար ման հա մա կար գը դա սա կար գում է եր կու
խմբի՝ ել նե լով այդ հար ցում պառ լա մեն տի ազ -
դե ցու թյան աս տի ճա նից՝ պառ լա մեն տա-նա խա -
գա հա կան և նա խա գա հա կան-պառ լա մեն տա -
կան: Ե թե ա ռա ջին մո դե լում պառ լա մենտն ու -
նի նշա նա կա լի ազ դե ցու թյուն կա ռա վա րու թյան
ձևա վոր ման վրա, ա պա երկ րորդ մո դե լի բնո -
րոշ գի ծը պե տու թյան գլխի գե րա կա դերն է
այդ հար ցում: Պառ լա մեն տա կան-նա խա գա հա -
կան մո դե լում ա մե նա հետևո ղա կա նո րենն է ար -
տա հայտ ված կի սա նա խա գա հա կան կա ռա վար -
ման ձևի էու թյու նը. դո ւա լիս տա կան գոր ծա դիր
իշ խա նու թյու նում գոր ծա դիր իշ խա նու թյան փաս -
տա ցի ղե կա վա րը նա է, ով ու նի խորհր դա րա -
նի մե ծա մաս նու թյան ա ջակ ցու թյու նը։ Որ պես
կի սա նա խա գա հա կան հա մա կար գի բա րե փո -
խում նե րի հիմք՝ 2005 թվա կա նի Սահ մա նա -
դրու թյան փո փո խու թյուն նե րի նա խա գիծն ըն -
դու նեց հենց այս մո դե լը, սա կայն ա ռա ջարկ -
ված կա նո նա կար գում նե րը շատ դեպ քե րում
հետևո ղա կան չէին: 

Կա ռա վար ման կի սա նա խա գա հա կան հա -
մա կարգ ու նե ցող պե տու թյուն նե րում, երբ պառ -
լա մեն տը և Հան րա պե տու թյան նա խա գահն
ընտր վում են տար բեր ընտ րու թյուն նե րի մի ջո -
ցով, և եր կուսն էլ օժտ ված են ա ռաջ նա յին ման -
դա տով, հնա րա վոր են ու ժե րի հա րա բե րակ -
ցու թյան հետևյալ տար բե րակ նե րը՝ 

ա) երբ նրանց կու սակ ցա կան պատ կա նե -
լու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է,

բ) երբ նրանց կու սակ ցա կան պատ կա նե -
լու թյու նը չի հա մա պա տաս խա նում:

Հարկ է նկա տել, որ ու ժե րի հա րա բե րակ -
ցու թյան այս վի ճա կը բնո րոշ է պե տա կան իշ -
խա նու թյան կազ մա վոր ման նա խա գա հա կան
մո դե լին ևս: Սա կայն, ի տար բե րու թյուն վեր ջի -
նիս՝ կա ռա վար ման կի սա նա խա գա հա կան հա -
մա կարգ ու նե ցող պե տու թյուն նե րի շար քն են
դաս վում միայն այն պե տու թյուն նե րը, որ տեղ
նա խա գա հը և պառ լա մենտն ի րենց լիա զո րու -
թյուն նե րի սահ ման նե րում կա րող են մրցել այն
հար ցի շուրջ, թե ո՛վ է ձևա վո րե լու կա ռա վա րու -
թյու նը1: 

Այս պի սով՝ վե րը ներ կա յաց ված ա ռա ջին
տար բե րա կում, երբ նա խա գա հը և խորհր դա -
րա նա կան մե ծա մաս նու թյու նը ներ կա յաց նում
են նույն քա ղա քա կան ու ժը, և նա խա գահն այդ
մե ծա մաս նու թյան ա ռաջ նորդն է, կա ռա վա րու -
թյան կազ մա վոր ման հար ցի շուրջ մրցակ ցությու -
նը ստա նում է ձևա կան բնույթ, քա նի որ նախա -
գա հը, հիմն վե լով ի րեն ա ջակ ցող խորհր դա -
րա նա կան մե ծա մաս նու թյան վրա, ըստ էու թյան
ինք նու րույն կազ մա վո րում է կա ռա վա րու թյու -
նը:

Կի սա նա խա գա հա կան կա ռա վար ման հա -
մա կարգ ու նե ցող պե տու թյուն նե րում հան րա -
պե տու թյան նա խա գա հը, որ պես կա նոն,
օժտված է լի նում այն պի սի լիա զո րու թյուն նե -
րով, ո րոնք նրան հնա րա վո րու թյուն են տա լիս
կա ռա վա րու թյան կազ մա վոր ման հար ցի շուրջ
մրցակ ցու թյան մեջ մտնելու խորհր դա րա նի
հետ, դի մադ րելու «կու սակ ցակա ռա վա րա կան»
իշ խա նու թյա նը: Հան րա պե տու թյան նա խա գա -

ՀՐԱՅՐ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ  ՎԱՐԴԱՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար – գլխավոր քարտուղար, Քաղաքագիտության մագիստրոս,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ԳՄՀԸ իրավական ծրագրի  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դոկտորանտ ղեկավար Հայաստանում
____________________________________________________________________________________________________________

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü 2005Â. ê²ÐØ²Ü²¸ð²Î²Ü
öàöàÊàôÂÚàôÜÜºðÀ Î²è²ì²ðàôÂÚ²Ü Î²¼Ø²ìàðØ²Ü ºì

ì²ðâ²äºîÆÜ ²¼²îºÈàô Ð²ðòºðàôØ

1 Մանրամասն տե՛ս Симонишвили Лия Робертовна. Государственно-правовая модель республики со смешанной фор -
мой правления [Электронный ресурс]: Теоретический анализ: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01.– М.: РГБ, 2005, էջ
10 (Из фондов Российской Государственной библиотеки):
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հի դերն այս տեղ նո մի նալ չէ, ին չը, որ պես կա -
նոն, բնո րոշ է պառ լա մեն տա կան հա մա կարգին: 

Մյուս կող մից՝ ցան կա ցած կա նո նա կարգ,
ո րը կա ռա վա րու թյան կազ մա վոր ման հար ցում
պառ լա մեն տա կան մե ծա մաս նու թյան դե րա կա -
տա րու թյու նը դարձ նում է նո մի նալ, կամ որ տեղ
պառ լա մեն տը չի ու նե նում կա ռա վա րու թյան
կազ մա վոր ման հար ցում հան րա պե տու թյան նա -
խա գա հի հետ մրցակ ցե լու բա վա րար լիա զո -
րու թյուն ներ, ինք նին պայ մա նա վո րում է այդ
երկ րի կա ռա վար ման հա մա կար գի շե ղու մը դա -
սա կան կի սա նա խա գա հա կան հա մա կար գից:
Քա նի որ կի սա նա խա գա հա կան կա ռա վար ման
ձևի չա փա նիշ նե րից մե կը կա ռա վա րու թյան պա -
տաս խա նատ վու թյունն է խորհր դա րա նի առջև,
ուստի բնա կան է այն պա հան ջը, որ կա ռա վա -
րու թյան ձևա վոր ման հար ցում խորհր դա րանն
ու նե նա ա վե լի զգա լի լիա զո րու թյուն ներ։ Պառ -
լա մեն տի առջև կա ռա վա րու թյան պա տաս խա -
նատ վու թյան սկզբուն քը են թադ րում է, որ կա -
ռա վա րու թյունն ի սկզբա նե պետք է վա յե լի
պառ լա մեն տա կան մե ծա մաս նու թյան ա ջակ ցու -
թյու նը և հ րա ժա րա կան տա, ե թե այդ մե ծա -
մաս նու թյունն այլևս չի ա ջակ ցում ի րեն։ Հա կա -
ռա կը կլի նի անտ րա մա բա նա կան՝ երբ կազ մա -
վո րե լիս նման ա ջակ ցու թյան պա հան ջը բա ցա -
կա յի, սա կայն կա ռա վա րու թյու նը պա տաս խա -
նատ վու թյուն կրի պառ լա մեն տի առջև: Պառ -
լա մեն տի կող մից կա ռա վա րու թյան կազ մա վոր -
մա նը մաս նակ ցե լու դրույթ նե րն ամ րագր վե ցին
կի սա նա խա գա հա կան կա ռա վար ման հա մա -
կար գը սահ մա նող հենց ա ռա ջին իսկ երկր նե -
րում: 1919թ. Վայ մար յան Սահ մա նադ րու թյու նը
և 1958թ. Ֆ րան սիա յի Սահ մա նադ րու թյու նը, ո -
րը խորհր դա նշում էր ան ցու մը Հին գե րորդ հան -
րա պե տու թյա նը, ըստ էու թյան՝ սահ մա նե ցին
պե տա կան իշ խա նու թյան կազ մա կերպ ման նույ -
նա կան մո դել: Եր կու Սահ մա նադ րու թյուն ում էլ
սահ ման ված է, որ առն վազն ձևա կան ա ռու մով
կա ռա վա րու թյու նը ձևա վոր վում է խորհր դա րա -
նի կող մից: Ձևա կան ա ռու մով՝ խորհր դա րա նը
չի մաս նակ ցում կա ռա վա րու թյան ձևա վոր մա -
նը դրա սկզբնա կան փու լում, սա կայն դրա նից

հե տո խորհր դա րա նը պետք է հաս տա տի կա -
ռա վա րու թյան ծրա գի րը, ա ռանց ո րի վեր ջինս
չի կա րող ի րա կա նաց նել իր լիա զո րու թյուն նե -
րը2:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 1995 թվա -
կա նի Սահ մա նադ րու թյան մեջ առ կա կար գա -
վո րում նե րը հա կա սում էին այն մո տեց մա նը,
որ Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հը և Ազ գա -
յին ժո ղո վը մրցակ ցում են կա ռա վա րու թյան
ձևա վոր ման հար ցում, և որ Ազ գա յին ժո ղո վը
պետք է կարևոր մաս նակ ցու թյուն ու նե նա կա -
ռա վա րու թյան կազ մա վոր մա նը: 1995թ. խմբա -
գրու թյամբ Սահ մա նադ րու թյու նը չէր նա խա տե -
սում Ազ գա յին ժո ղո վի որևէ էա կան մաս նակ -
ցու թյուն կա ռա վա րու թյան կազ մա վոր մա նը և
չէր ա պա հո վում ի սկզբա նե Ազ գա յին Ժո ղո վի
վստա հու թյու նը վա յե լող կա ռա վա րու թյան առ -
կա յու թյուն: Հան րա պե տու թյան Նա խա գահն իր
հա յե ցո ղու թյամբ նշա նա կում էր վար չա պե տին,
իսկ վեր ջի նիս ա ռա ջար կու թյամբ` նա խա րար -
նե րին: Նոր կազ մա վոր ված կա ռա վա րու թյունն
իր գոր ծու նեու թյան ծրա գիրն ըն դա մե նը պետք
է ներ կա յաց ներ Ազ գա յին ժո ղո վին, և ծրա գի րը
հա մար վում էր հա վա նու թյան ար ժա նա ցած, ե -
թե Ազ գա յին ժո ղո վը ծրագ րի առն չու թյամբ կա -
ռա վա րու թյանն անվս տա հու թյուն չէր հայտ նում:
Ըստ Սահ մա նադ րու թյան 74-րդ հոդ վա ծի՝ ոչ
թե կա ռա վա րու թյունն էր պար տա վոր հայ ցել
Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րի մե ծա -
մաս նու թյան վստա հու թյան քվեն, այլ՝ Ազ գա յին
ժո ղո վը պետք է ա պա ցու ցեր, որ դեմ է ներ կա -
յաց ված ծրագ րին, և կա ռա վա րու թյանն անվըս -
տա հու թյուն հայտ նե լու ո րո շում ըն դու ներ։ Սահ -
մա նադ րու թյու նը չէր նա խա տե սում կա ռա վա -
րու թյան կազ մա վո րու մից հե տո պար տա դիր
քվեար կու թյուն կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու -
թյան ծրագ րի վե րա բեր յալ: Ազ գա յին ժո ղո վը
կա րող էր միայն, ինչ պես ցան կա ցած այլ ա ռի -
թով, անվս տա հու թյուն հայտ նել կա ռա վա րու -
թյա նը (հոդ ված 74, մաս 2): Սա կայն դա չէր
կա րող բա վա րար լի նել Ազ գա յին ժո ղո վի կամ -
քին հա մա պա տաս խա նող կա ռա վա րու թյուն
կազ մա վո րե լու հա մար, քա նի որ Հան րա պե -

2 Տե՛ս Վայմարյան Սահմանադրության 54-րդ հոդվածը՝ Конституция Германской империи 11 августа 1919г., в кн.:
‘’Конституции буржуазных стран’’, т. 1, М., 1935, և Ֆրանսիայի Սահմանադրության 20-րդ, 49-րդ, 50-րդ հոդվածները՝
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-
integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html:



տու թյան Նա խա գահն ու ներ խորհր դա րա նը
լու ծա րե լու հա յե ցո ղա կան ի րա վունք (հոդ ված
55, կետ 3): Վար չա պե տին նշա նա կե լու և ազա -
տե լու՝ Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի հա յե -
ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րը, խորհր դա րա նի
լու ծար ման նրա գրե թե ան սահ մա նա փակ ի -
րա վուն քի առ կա յու թյան պա րա գա յում, ա պա -
հո վում էին նրա՝ սահ մա նադ րաի րա վա կան
առու մով գե րա կա դիր քը կա ռա վա րու թյան
նկատ մամբ3:

Ու շագ րավ է այն հան գա ման քը, որ սահ -
մա նադ րա կան այս կար գա վո րում նե րը գրե թե
ա ռա ջին իսկ օր վա նից ար ժա նա ցան ո լոր տի
գիտ նա կան նե րի լուրջ քննա դա տու թյա նը: Մաս -
նա վո րա պես՝ պրո ֆե սոր Ա. Հա րու թյուն յանն իր
«Նա խա գա հի ինս տի տու տը Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյու նում» աշ խա տու թյու նում այս հար -
ցի առն չու թյամբ նշում է, որ առ կա է եր կիշ խա -
նու թյան վտանգ, և որ Նա խա գա հը, ու նե նա լով
բա վա կա նին լայն լիա զո րու թյուն ներ (այդ թվում՝
նաև կա ռա վա րու թյան ձևա վոր ման հար ցում),
չի կրում որևէ պա տաս խա նատ վու թյուն4: 

Հան րա պե տու թյան Նա խա գահն այս ժա -
մա նա կա հատ վա ծում վար չա պե տի պաշ տո նի
հա մար ընտ րում էր ան ձանց, ո վքեր, որ պես
կա նոն, պատ րաստ էին դառ նա լու Նա խա գա -
հի հանձ նա րա րու թյուն ներ կա տա րող և ի րա -
կա նու թյան մեջ բա վա րար վե լու այդ հար ցե րով
«Նա խա գա հի օգ նա կա նի» կար գա վի ճա կով,
իսկ անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ դառ նա լու
այն պաշ տո նա տար ան ձը, ով «ձա խո ղում նե -
րի» պատճառով լքում է իր պաշ տո նը: 

Այնուամենայնիվ, չնայած 1995թ. Սահմա-
նադրության մեջ տեղ գտած վերոհիշյալ կար-
գավորումներին, կարելի է պնդել, որ Հանրա-
պետության Նախագահը, իրավական առումով
ունենալով բացարձակ անկախություն կառա-
վարության կազմավորման հարցում, գործնա-
կանում քաղաքական առումով նման անկա-
խություն չուներ: Թեև Հանրապետության Նա-
խագահն ուներ բավականին մեծ լիազորու-
թյուններ՝ ընդհուպ Ազգային ժողովն արձակե-

լու սպառնալիքի ներքո նշանակել իր համար
ցանկալի վարչապետի թեկնածուին, այդուհան-
դերձ՝ ռեալ քաղաքականության մեջ պառլա-
մենտական մեծամասնության լրիվ անտեսումը
կարող էր Նախագահի համար նաև լուրջ բա-
ցասական քաղաքական հետևանքներ առա-
ջացնել: Թերևս՝ հենց դրանով էր պայմանա-
վորված, որ 1999 թվականի հունիսին վարչա-
պետ նշանակվեց Վ. Սարգսյանը: 

Կառավարման համակարգի բնութագրման
համար էական է Հանրապետության Նախա-
գահի լիազորությունների ծավալը, իսկ այդ լիա-
զորությունների մեջ էական է ոչ միայն վարչա-
պետին նշանակելու, այլ նաև՝ վերջինիս ազա-
տելու լիազորությունը: Ի տարբերություն դա-
սական կիսանախագահական համակարգ ու-
նեցող Ֆրանսիայի, որտեղ կառավարությունը
կրկնակի պատասխանատվություն չի կրում
պառլամենտի և նախագահի առջև, որտեղ նա-
խագահը չի կարող ազատել վարչապետին (նա-
խագահը վարչապետին կարող է ազատել բա-
ցառապես վարչապետի դիմումի հիման վրա
(հոդված 8))5, Հայաստանի Հանրապետության
1995 թվականի խմբագրությամբ Սահմանա -
դրության համաձայն՝ կառավարությունը կրում
էր կրկնակի պատասխանատվություն: Սահմա-
նադրության 84-րդ հոդվածի համաձայն. «Ազ-
գային ժողովը պատգամավորների ընդհանուր
թվի ձայների մեծամասնությամբ անվստահու-
թյուն է հայտնում կառավարությանը: Այդ իրա-
վունքից չի կարող օգտվել ռազմական դրու-
թյան ժամանակ կամ Սահմանադրության 55
հոդվածի 14 կետով նախատեսված դեպքե-
րում», իսկ 55-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համա-
ձայն՝ Հանրապետության Նախագահը «նշա-
նակում և ազատում է վարչապետին»6: Այս կա-
նոնակարգումներն է՛լ ավելի էին մեծացնում
վարչապետի կախվածությունը Հանրապետու-
թյան Նախագահից՝ վերջինիս փաստացի դարձ-
նելով «ավագ նախարար» գործադիր իշխա-
նության որոշ հարցերով: 

2005 թվականի Սահմանադրության փո-
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3 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ», Վ. Պողոսյան, ընդ. խմբ. Գ. Հա -
րությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, «Իրավունք» 2010թ., էջ 609:

4 Տե՛ս Арутюнян А.Ш. “Институт президента Республики Армения’’, Ереван, Мхитар Гош, 1996г., էջ 207:
5 Տե՛ս Ֆրանսիայի Սահմանադրություն, հոդված 8՝ http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-

constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html:
6 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն, Եր., Մխիթար Գոշ, 1997թ.:
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փոխությունները նպատակ էին հետապնդում
ունենալ հավասարակշռված կառավարման հա-
մակարգ, որի ապահովումն անհնարին էր ա-
ռանց կառավարության կազմավորման և կա-
ռավարության երկակի պատասխանատվության
հետ կապված իրավակարգավորումների փո-
փոխության: Հարկ է նաև նկատել, որ այդ փո-
փոխությունները 2005 թվականի սահմանա -
դրական փոփոխությունների համատեքստում
ամենաբարդն էին: Չնայած կոալիցիայի կող-
մից 2004թ. օգոստոսին ներկայացված նա-
խագծի վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողո-
վի քննադատությանը7՝ 2005թ. մայիսի 11-ին
առաջին ընթերցմամբ ընդունված նախագիծը
նախատեսում էր միայն, որ Հանրապետության
Նախագահը վարչապետին նշանակում և ա-
զատում է՝ «խորհրդակցելով Ազգային ժողովի
խմբակցությունների հետ»: Հաշվի առնելով, որ
խորհրդակցելու արդյունքով խմբակցություննե-
րի կարծիքը իրավական առումով որևէ հետևանք
չէր առաջացնելու, նման փոփոխությունը պետք
է համարել անէական: Եվրոպայի Խորհրդի
կողմից սուր քննադատությունից8 և 2005թ. հու-
նիսի 2-ին Վենետիկի հանձնաժողովի աշխա-
տանքային խմբի և Հայաստանի Հանրապե-
տության իշխանությունների ներկայացուցիչնե-
րի միջև հուշագիր ստորագրվելուց հետո9 2005թ.
հունիսի 20-ի աշխատանքային նախագիծն ար-
դեն ուղղակիորեն բացառում էր կառավարու-
թյան երկակի պատասխանատվությունը՝ Հան-
րապետության Նախագահն այլևս չուներ վար-
չապետին ազատելու լիազորություն: Շրջադար-
ձային փոփոխություններ այս հարցում կատար-

վեցին 2005թ. հունիսի 23-24-ին Ստրասբուր-
գում տեղի ունեցած քննարկումների արդյուն-
քով, որտեղ, կառավարության կազմավորման
հետ կապված, ձեռք բերվեցին հետևյալ համա-
ձայնությունները. 

Հանրապետության Նախագահը վարչա-
պետ է նշանակում այն անձին, ով վայելում է
պատգամավորների մեծամասնության վստա-
հությունը, 

Հանրապետության Նախագահը չի պահ-
պանում վարչապետին ազատելու լիազորու-
թյունը: Դա կարող է արվել միայն Ազգային
ժողովի կողմից անվստահության քվեի միջո-
ցով:

Որպես արդյունք, 2005 թվականի խմբա -
գրությամբ Սահմանադրության 74-րդ հոդվա-
ծի համաձայն՝ կառավարությունն իր կազմա-
վորումից հետո քսանօրյա ժամկետում Ազգա-
յին ժողով է ներկայացնում իր ծրագիրը։ Ի
տարբերություն 1995 թվականի խմբագրու-
թյամբ Սահմանադրության՝ 2005թ. խմբագրու-
թյամբ Սահմանադրությունը կառավարության
ծրագրի հաստատման համար արդեն պա-
հանջվում էր քվեարկություն: Կառավարության
ծրագրին Ազգային ժողովի կողմից հավանու-
թյուն տալու հարցը քննարկվում է արտահերթ
և քվեարկության դրվում ներկայացվելուց հե-
տո հնգօրյա ժամկետում: Կառավարության
ծրագրին հավանություն տալու մասին որո-
շումն ընդունվում է Ազգային ժողովի պատ-
գամավորների ընդհանուր թվի ձայների մե-
ծամասնությամբ (հոդված 74): Եթե Ազգային
ժողովը երկու ամսվա ընթացքում երկու ան-

7 Տե՛ս CDL-AD(2004)044:
8 Մայիսի 27-ին ԵԽ մամլո ծառայությունը հաղորդագրություն տարածեց, որ Վենետիկի հանձնաժողովի Հայաստանի

սահմանադրական փոփոխությունների աշխատանքային խումբը խորը հիասթափություն է հայտնել առաջին
ընթերցմամբ ընդունված նախագծի վերաբերյալ և ընդգծել, որ այդ նախագիծն արմատական փոփոխությունների
կարիք ունի: 

9 Փաստաթղթում Վենետիկի հանձնաժողովն արձանագրեց, որ առաջին ընթերցմամբ ընդունված նախագիծը երեք
հիմնական հարցերում դեռևս կարևոր թերություններ է պարունակում՝ պետական մարմինների միջև իշխանությունների
հավասարակշռում, դատական մարմինների անկախություն և Երևանի քաղաքապետի նշանակման կարգ: Հուշագրում
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հանձն առան այդ հարցերում նախագիծը համահունչ դարձնել
Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջներին: Ըստ հուշագրում սահմանված ժամանակացույցի՝ Հայաստանի
իշխանությունները պարտավորվում էին մինչև 2005թ. հունիսի 20-ը Վենետիկի հանձնաժողովին ներկայացնել
սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի բարեփոխված տարբերակը: 2005թ. հունիսի 23-24-ին
Ստրասբուրգում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների և Վենետիկի հանձնաժողովի
աշխատանքային խմբի հանդիպումը, որի արդյունքում համաձայնություններ ձեռք բերվեցին նախագծի վիճահարույց
խնդիրների լուծման սկզբունքների շուրջ: Հաստատված նոր ժամանակացույցով Հայաստանի Հանրապետության
իշխանությունները պարտավորվեցին այդ սկզբունքներն իրացնել մինչև հուլիսի 7-ը: Ներկայացված նախագծի
վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովն իր եզրակացության նախագիծը տվեց հուլիսի 21-ին՝ CDL(2005)054), որը
հիմնականում դրական էր գնահատում կատարված փոփոխությունները:



գամ անընդմեջ հավանություն չի տալիս կա-
ռավարության ծրագրին, ապա, Սահմանա -
դրության 74.1-րդ հոդվածի համաձայն՝ Հան-
րապետության Նախագահը պարտավոր է ար-
ձակել Ազգային ժողովը10:

Պետք է նկատել, որ կառավարության կազ-
մավորման սահմանված կարգը, ընդհանուր
առմամբ, տեղավորվում է կիսանախագահա-
կան կառավարման ձևի տրամաբանության մեջ:
Ի տարբերություն նախորդ կարգավորումնե-
րի՝ այս դեպքում կառավարության կազմավոր-
մանը մասնակցում են ինչպես Հանրապետու-
թյան Նախագահը, այնպես էլ Ազգային ժողո-
վը, սակայն այդ մասնակցության աստիճանը
և կշիռը պետք է դիտարկել տարբերակված
ձևով: Ինչպես վարչապետի, այնպես էլ նա-
խարարների նշանակման լիազորությունն ի-
րավաբանորեն պատկանում է բացառապես
Հանրապետության Նախագահին, սակայն նա
այդ նշանակումները կատարելիս, ի տարբե-
րություն նախորդ կարգավորումների, կաշ-
կանդված է ինչպես իրավական, այնպես էլ քա-
ղաքական նախապայմաններով: Վարչապե-
տին ընտրելիս, նա կաշկանդված է Ազգային
ժողովում ուժերի հարաբերակցությամբ: Այս
պարագայում ևս չի կարելի բացառել նաև այն
տարբերակը, որ Հանրապետության Նախա-
գահը հաշվի չնստի պառլամենտական մեծա-
մասնության հետ և վարչապետ նշանակի իր
համար ընդունելի թեկնածուին: Սակայն Հան-
րապետության Նախագահի նման վարքագիծն
իր մեջ հակասահմանադրականության տար-
րեր կպարունակի: Վարչապետին նշանակելիս
նա թե՛ իրավաբանորեն և թե՛ քաղաքական ա-
ռումով պարտավոր է հաշվի նստել Ազգային
ժողովում քաղաքական ուժերի դասավորու-
թյան հետ և վարչապետ նշանակել Ազգային
ժողովի մեծամասնության վստահությունը վա-
յելող անձին, ում գլխավորած կառավարությու-
նը հետագայում ի վիճակի պետք է լինի ստա-
նալու և պահպանելու Ազգային ժողովի վստա-
հությունը: 

2005 թվականի սահմանադրական փո-

փոխությունների արդյունքով Հանրապետու-
թյան Նախագահը զրկվեց վարչապետին ա-
զատելու հայեցողական լիազորությունից, ինչի
շնորհիվ վերացվեց կառավարության երկակի
պատասխանատվությունը Հանրապետության
Նախագահի և Ազգային ժողովի առջև: Կառա-
վարությունը պատասխանատու է միայն Ազ-
գային ժողովի առջև, և որևէ պարագայում
Հանրապետության Նախագահը չի կարող պաշ-
տոնանկ անել նրան: Հանրապետության Նա-
խագահը միայն կարող է վարչապետին պաշ-
տոնանկ անելու առաջարկություն ներկայաց-
նել, իսկ որոշում ընդունելու բացառիկ իրավա-
սությունը պատկանում է Ազգային ժողովին
(հոդված 8411): Քանի որ Հանրապետության
Նախագահը չունի որևէ ազդեցության լծակ
Ազգային ժողովի նկատմամբ, ուստի 2005 թվա-
կանի խմբագրությամբ Սահմանադրությունն
ապահովում է կառավարության պատասխա-
նատվությունը բացառապես Ազգային ժողովի
առջև: 

Անդրադառնալով 2005 թվականի ՀՀ սահ-
մանադրական փոփոխություններին՝ պրոֆե-
սոր Զազնաևը նշում է. «Մինչև 2005 թվակա-
նի սահմանադրական փոփոխությունները Հա-
յաստանը Նախագահի գերիշխանությամբ,
հավասարակշռված նախագահական համա-
կարգ էր: Մասնավորապես՝ պետության ղե-
կավարն ինքնուրույն էր նշանակում և ազա-
տում վարչապետին, ում կառավարությունը
պետք է ունենար Ազգային ժողովի վստահու-
թյունը: 

Սահմանադրական բարեփոխումների շնոր -
հիվ՝ Հայաստանը մոտեցավ կիսանախագա-
հական ձևի ֆրանսիական մոդելին»12:

2005թ. խմբագրությամբ ՀՀ Սահմանա -
դրությունն իրականում Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարման համակարգը մո-
տեցրեց ֆրանսիականին, սակայն չնույնակա-
նացվեց, ֆրանսիական մոդելը դասական պառ-
լամենտական-նախագահական մոդել չէ: Պարզ
չէ նաև պրոֆեսորի օգտագործած «հավասա-
րակշռված» հասկացությունը, քանի որ ակնհայտ

12
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10 Տե՛ս ՀՀՊՏ 12.05.2005 (Հատուկ թողարկում):
11 Տե՛ս նույն տեղում: 
12 Տե՛ս Зазнаев Олег Иванович. Полупрезидентская система: политико-правовой анализ. Диссертация на соискание

ученой степени доктора юридических наук. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования ‘’Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина’’, էջ 70:
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էր անհավասարակշռությունը հօգուտ Հանրա-
պետության Նախագահի:

Այս փոփոխություններով առկա բոլոր
խնդիրները չլուծվեցին: Սահմանելով վարչա-
պետի նշանակման չափանիշը (պատգամա-
վորների կողմից վստահությունը վարչապե-
տի թեկնածուի նկատմամբ) և կարևորություն
տալով Ազգային ժողովում պատգամավորա-
կան տեղերի բաշխվածությանը՝ 2005թ.
խմբագրությամբ Սահմանադրությունը, բա-
ցառությամբ Ազգային ժողովի խմբակցություն-
ների հետ խորհրդակցություններ անցկացնե-
լու պահանջից (55-րդ հոդված, 4-րդ կետ),
չսահմանեց որևէ այլ ընթացակարգ, որով
Հանրապետության Նախագահը պետք է որո-
շեր, թե ո՛վ է վայելում պատգամավորների մե-
ծամասնության վստահությունը: Ակնհայտ է,
որ եթե խորհրդակցությունների արդյունքով
այս կամ այն խմբակցությունը կամ խմբակ-
ցությունների միավորումը Հանրապետության
Նախագահին ներկայացնում է բավարար փաս-
տեր, որ իրենց թեկնածուն ունի պատգամա-
վորների բացարձակ կամ հարաբերական մե-
ծամասնության աջակցությունը, ապա Հան-
րապետության Նախագահը սկզբունքորեն
կաշկանդված է նման առաջարկով: Խնդիրը,
սակայն, հենց այն է, թե ինչպե՛ս որոշել նման
մեծամասնության առկայությունը. ելնել միայն
տվյալ խմբակցության կամ համաձայնություն-
ների եկած խմբակցությունների մեխանիկա-
կան մեծությունից բավարար չէ, քանի որ հնա-
րավոր են դեպքեր, երբ խմբակցության ոչ բո-
լոր անդամներն են պատրաստ աջակցելու
վարչապետի տվյալ թեկնածուին (իսկ բոլոր
պատգամավորների հետ առանձին քննարկե-
լու ինստիտուտ նախատեսված չէր, քանի որ
դա կդառնար արդեն քվեարկություն կամ, դի -
ցուք, սոցիոլոգիական հարցում): Նման դեպ-
քեր, որպես կանոն, կարող են ավելի հաճախ
լինել հատկապես այն պարագայում, երբ կա-
ռավարությունը կազմավորվում է ոչ թե Ազ-
գային ժողովի ընտրություններից անմիջա-
պես հետո, այլ՝ Ազգային ժողովի գումարման
ընթացքում, երբ խմբակցության քաղաքական
միասնությունը և կարգապահությունը, որպես
կանոն, ավելի թույլ են: 

Այսպիսով՝ բոլոր այն պարագաներում,
երբ Ազգային ժողովում կա հստակ մեծամաս-

նություն վարչապետի թեկնածուի շուրջ, Հան-
րապետության Նախագահը հայեցողություն
չունի: Նման պարագայում Հանրապետության
Նախագահը սկզբունքորեն պարտավոր է վար-
չապետ նշանակել մեծամասնության աջակ-
ցությունը վայելող թեկնածուին, եթե չկան ի-
րավական հիմքեր առաջարկված թեկնածու-
թյունը մերժելու համար: Եթե Ազգային ժողո-
վը տրոհված է, և չկան հստակ մեծամասնու-
թյուններ, ապա Հանրապետության Նախա-
գահը կարող է օգտագործել իր քաղաքական
ազդեցությունը վարչապետի ընտրության հար-
ցում: 

Երկրորդ. ինչպես 1995 թվականի խմբա -
գրությամբ Սահմանադրությունը, այնպես էլ
2005 թվականի խմբագրությամբ Սահմանա -
դրությունը չնախատեսեցին վարչապետի թեկ-
նածության առաջադրում պատգամավորների
կողմից, ինչը ոչ միայն կհստակեցներ վարչա-
պետի նշանակման մեխանիզմը և վարչապե-
տի նշանակումը կդարձներ առավել տրամա-
բանական, այլև կառավարման համակարգը
կամ առնվազն վարչապետի նշանակումը՝ պա-
կաս կոնֆլիկտածին: Նման փոփոխությունը
Հանրապետության Նախագահին չէր տա հա-
յեցողության լայն սահմաններ հատկապես այն
պարագայում, երբ Ազգային ժողովում չկա բա-
ցարձակ մեծամասնություն, իսկ Ազգային ժո-
ղովին էլ չէր դնի երկընտրանքի առջև՝ հավա-
նություն տալու իր համար ոչ այնքան ընդունե-
լի կառավարությանը կամ գնալ նոր ընտրու-
թյան: Կառավարության և Ազգային ժողովի ի-
րավասությունների հավասարակշռման ան -
հրաժեշտությունից ելնելով՝ նպատակահար-
մար կլիներ կառավարության կազմավորման
այնպիսի ընթացակարգը, որը հնարավորու-
թյուն կտար ժողովրդի կողմից ուղղակիորեն
ընտրված երկու մարմնին՝ Հանրապետության
Նախագահին և Ազգային ժողովին, հերթա-
կանությամբ առաջարկելու վարչապետի թեկ-
նածու: Եթե կառավարության կազմավորման
վերջին փուլում անհնար լինի ձևավորել Ազ-
գային ժողովի հարաբերական մեծամասնու-
թյան վստահությունը վայելող կառավարու-
թյուն, ապա ճգնաժամից դուրս գալու միակ
միջոցն Ազգային ժողովի լուծարումն է և նոր
ընտրությունների նշանակումը։ Կառավարու-
թյան կազմավորման այս մոտեցումն ընդուն-



ված է Լեհաստանի Սահմանադրությունում (154
և 155 հոդվածներ)13: 

Երրորդ. երկու ամսվա ընթացքում երկու
անգամ անընդմեջ կառավարության ծրագրին
հավանություն չտալու դեպքում նախատեսված
Ազգային ժողովի լուծարումը խնդիրը չի լու-
ծում: Առաջին հայացքից կարող է ստեղծվել
տպավորություն, թե Ազգային ժողովի մեծա-
մասնությունն այլընտրանք չունի՝ կա՛մ պետք է
հանդուրժի իրեն ոչ հաճո վարչապետի գոյու-
թյունը, կա՛մ պետք է գնա լուծարման: Սակայն,
եթե Ազգային ժողովը նաև երկրորդ անգամ
համաձայն չէ կառավարության ծրագրին, ապա
կարող է լուծարումից խուսափելու համար հա-
վանություն տալ կառավարության ծրագրին,
սակայն մի փոքր անց նրան անվստահություն
հայտնել: Քանի որ կառավարությանն անվստա-
հություն հայտնելու Ազգային ժողովի իրավուն-
քը բացարձակ է (բացառությամբ արտակարգ
կամ ռազմական դրության ժամանակ), և դրա
համար Ազգային ժողովը չի կարող լուծարվել,
ուստի այդ դեպքում անհրաժեշտ կլինի նորից
սկսել կառավարության ձևավորման գործըն-
թացը: 

Հարկ է նկատել, որ Ազգային ժողովների
լուծարումները կառավարման համակարգում
դիտարկվում են որպես փակուղային իրավի-
ճակներից դուրս գալու, կոնֆլիկտները լուծելու
միջոց: 2005 թվականի սահմանադրական փո-
փոխություններով նախատեսված մեխանիզմ-
ները դրանցից ո՛չ մեկն են, ո՛չ մյուսը: Նոր ընտ-
րությունների ընթացքում նորից կարող է նույն
մեծամասնությունը կազմավորվել, որի հետ
կրկին անգամ Հանրապետության Նախագա-
հը հաշվի չնստի վարչապետ նշանակելիս: 

Չորրորդ. 2005 թվականի սահմանադրա-
կան փոփոխությունները չնախատեսեցին այս-
պես կոչված «փոքրամասնության» կառավա-
րության գոյությունը, երբ կառավարությունը
վայելում է խորհրդարանի միայն հարաբերա-
կան, այլ ոչ թե բացարձակ մեծամասնության
աջակցությունը: 

Հինգերորդ. չնայած Վենետիկի հանձնա-

ժողովի դրական վերաբերմունքին՝ նախագիծն
այդպես էլ չամրագրեց, այսպես կոչված, «կոնստ-
րուկտիվ անվստահության» մեխանիզմը, որը
կառավարության կայունության ապահովման
եղանակներից մեկն է, հատկապես՝ «փոքրա-
մասնության կառավարության» դեպքում:
Կոնստրուկտիվ անվստահության մեխանիզմի
իմաստն այն է, որ միայն նեգատիվ մեծամաս-
նությանը թույլ չտրվի տապալել կառավարու-
թյունը: Եթե այդ նեգատիվ մեծամասնությունը
միաժամանակ պատրաստ կամ ունակ չէ ընտ-
րելու նոր վարչապետ կամ կառավարություն,
ապա գործող կառավարությունը շարունակում
է պաշտոնավարել: 

Վեցերորդ. 2005 թվականի սահմանա դրա-
կան փոփոխությունները հստակ չպատասխա-
նեցին այն հարցին, թե որքանո՞վ է Հանրապե-
տության Նախագահը կաշկանդված նախա-
րարների նշանակման և ազատման վերաբե -
րյալ վարչապետի առաջարկություններով: Չնա-
յած՝ գործնականում այս խնդիրը Հայաստանի
քաղաքական համակարգում 2005 թ. խմբա -
գրությամբ Սահմանադրության գործողության
ընթացքում չի ծագել, քանի որ Հանրապետու-
թյան Նախագահը միշտ վայելել է պառլամեն-
տական մեծամասնության անվերապահ աջակ-
ցությունը, այդուհանդերձ՝ չէր կարելի բացառել
նախարարների նշանակման կամ ազատման
հարցում կոնֆլիկտային իրավիճակների առա-
ջացումը, երբ Հանրապետության Նախագահը
և վարչապետը պատկանեին տարբեր քաղա-
քական ճամբարների: 

Այսպիսով՝ 2005 թվականի սահմանադ-
րական փոփոխությունները, ըստ էության, կի-
սալուծումներ էին, որոնք բավարար չէին կա-
ռավարության ձևավորման հարցում Հանրա-
պետության Նախագահի գերակա դիրքը փոքր-
ինչ մեղմելու համար: Հետագա տարիները ևս
հաստատեցին, որ քաղաքական կյանքում 2005
թվականի սահմանադրական փոփոխություն-
ներն էական, նկատելի որևէ փոփոխություն
չներմուծեց: 
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13 Տե՛ս http://concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/poland/poland-r.htm: Նման առաջարկություն
արվել է նաև հեղինակների կողմից, տե՛ս Վ. Պողոսյան, Հ. Թովմասյան, Վ. Գրիգորյան, Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու նախագիծ, Երևան, 2005թ., հոդվածներ 129-131, էջեր 54-56:
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2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով Հայաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ
դա տա խա զու թյան կար գա վի ճակն ամ րագ րող
նոր մե րը սահ ման ված էին  Դա տա կան իշ խա -
նու թյուն վեր տա ռու թյամբ 6-րդ գլխում (հոդ ված
103-րդ): Ուս տի ի րա վա կան հար թու թյան վրա
չէին դա դա րում գի տա տե սա կան վե ճե րը դա -
տա խա զու թյան ի րա վա կան կար գա վի ճա կի վե -
րա բեր յալ, մաս նա վո րա պես՝ դա տա կան իշ խա -
նու թյան մա սը կազ մե լու հա մա տեքս տում: 

Հի րա վի, պետք է նկա տել, որ դա տա խա -
զու թյունն իր կար գա վի ճա կով, կազ մա կերպ -
ման և գոր ծու նեու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րով, ի րեն ներ հա տուկ գոր ծա ռույթ նե րով չէր
կա րող ներառվել դա տա կան իշ խա նու թյան մեջ
կամ լի նել դա տա կան ինս տի տուտ նե րից մե կը:
Եվ թե պետ դա տա խա զու թյան կազ մա կերպումն
ու գոր ծու նեու թյու նը կար գա վո րող 2005 թվա -
կա նի փո փո խու թյուն նե րով Սահ մա նադ րու թյան
103-րդ հոդ վա ծը նե րառ ված էր  Դա տա կան
իշ խա նու թյուն գլխում, սա կայն այդ կար գա վո -
րու մը չէր ար տա ցո լում պե տա կան իշ խա նու -
թյան մար մին նե րի հա մա կար գում Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյան դա տա խա զու թյան տեղն
ու դե րը, և ա ռա վել ևս, հաշ վի առ նե լով 2005
թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով Սահ մա նա դրու -
թյան 91-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րու մն առ այն,
որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ար դա -
րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նում են միայն դա -
տա րան նե րը, ա պա, ան շուշտ, դա տա խա զու -
թյու նը չէր կա րող հան դի սա նալ դա տա կան իշ -
խա նու թյան մաս՝ նույ նիսկ  Դա տա կան իշ խա -
նու թյուն գլխում ամ րագր ված լի նե լու դեպ քում:
Այ նու հան դերձ՝ պետք է նշել, որ Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյունն այն երկր նե րից է, որ տեղ
դա տա խա զու թյու նն ու նի սահ մա նա դրաի րա -
վա կան կար գա վի ճակ: Ա վե լին՝ 2015 թվա կա նի

փո փո խու թյուն նե րով Սահ մա նա դրու թյամբ
հստա կո րեն տա րան ջատ վե ցին և ա ռան ձին
գլուխ նե րում ի րենց ամ րագրու մը ստա ցան դա -
տա կան իշ խա նու թյան և դա տա խա զու թյան՝ որ -
պես պե տա կան միաս նա կան հա մա կար գի վե -
րա բեր յալ դրույթ նե րը: 

Ող ջու նե լի է նաև այն, որ 2015 թվա կա նի
փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան
8-րդ գլ խում ամ րագր վե ցին 2005 թվա կա նի փո -
փո խու թյուն նե րով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան Սահ մա նադ րու թյամբ դա տա խա զու թյան
վե րա բեր յալ ամ րագր ված նոր մե րից տար բեր -
վող նոր ի րա վա կար գա վո րում ներ, սա կայն, այ -
նու հան դերձ՝ դա տա խա զու թյան գոր ծու նեու թյան
վե րա բեր յալ նոր մերն ամ բող ջա կան, հա մա լիր
կար գա վո րում չստա ցան 2015 թվա կա նի փո -
փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ
գլ խում, ո րոնց ա ռա վել ման րա մասն կանդ րա -
դառ նանք սահ մա նադ րաի րա վա կան յու րա քան -
չյուր ի րա վա կար գա վոր ման ի րաց ման ու ղե նիշ -
նե րի ներ կա յաց ման հա մա տեքս տում: Այս պես՝

1. «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի
5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ Գլխա -
վոր դա տա խա զը յու րա քանչ յուր տա րի` մինչև
ապ րի լի 1-ը, Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հին
և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ազ գա յին
ժո ղով է ներ կա յաց նում հա ղոր դում Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյան դա տա խա զու թյան նա -
խորդ տար վա գոր ծու նեու թյան մա սին: Ընդ ո -
րում՝ հա ղոր դու մը քննարկ վում է Ազ գա յին ժո -
ղո վում «Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո նա կարգ» Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 103.1-ին
հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով:

Հարկ է նկա տել, որ 2015 թվա կա նի փո փո -
խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ
գլ խում Գլխա վոր դա տա խա զի կող մից նման
հա ղորդ ման ներ կա յաց ման պար տա վո րու թյուն

ԹԱՄԱՐԱ ՇԱՔԱՐՅԱՆ
Եվրոպայի խորհրդի և Եվրոպական միության ազգային փորձագետ, 
ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ազգային փորձագետ,
ՀՀ կառավարման ակադեմիայի և Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,
արդարադատության առաջին դասի խորհրդական
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չսահ ման վեց: Մինչ դեռ նման պար տա վո րու -
թյուն ամ րագր վեց սահ մա նադ րաի րա վա կան
կար գա վի ճակ ու նե ցող այլ մար մին նե րի հա մար.
այս պես, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 191-րդ հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ Մար դու ի րա վունք -
նե րի պաշտ պա նը տա րե կան հա ղոր դում է ներ -
կա յաց նում Ազ գա յին ժո ղով իր գոր ծու նեու թյան,
մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի
պաշտ պա նու թյան վի ճա կի մա սին, 194-րդ հոդ -
վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ Կենտ րո նա կան
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը հա ղոր դում է ներ -
կա յաց նում Ազ գա յին ժո ղով իր գոր ծու նեու թյան
մա սին, կամ 198-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին
կե տի հա մա ձայն՝ Հաշ վեքն նիչ պա լատն Ազ գա -
յին ժո ղով է ներ կա յաց նում տա րե կան հա ղորդում
իր գոր ծու նեու թյան վե րա բեր յալ, 200-րդ հոդվա -
ծի 6-րդ մա սի հա մա ձայն՝ Կենտ րո նա կան բան -
կը տա րե կան հա ղոր դում է ներ կա յաց նում Ազ -
գա յին ժո ղով իր գոր ծու նեու թյան վե րա բեր յալ:

Նշ ված նոր մե րի հա մադ րու մից հետևում է,
որ Գլխա վոր դա տա խա զի դեպ քում նույն պես
պետք է սահ մա նադ րա կան կար գա վոր մամբ
նա խա տես վեր տա րե կան հա ղորդ ման ներ կա -
յա ցում, և նման ի րա վա կար գա վոր մամբ օ րենս -
դրո րեն հնա րա վո րու թյուն կընձեռ վեր Ազ գա -
յին ժո ղո վին՝ քննար կե լու ի րա վա սու թյուն վե -
րա պա հե լու հա մար: Այս հա մա տեքս տում հարկ
է նաև նշել, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 88-րդ
հոդ վա ծի 3-րդ և 4-րդ մա սե րի հա մա ձայն` Ազ -
գա յին ժո ղո վը վե րահս կո ղու թյուն է ի րա կա -
նաց նում գոր ծա դիր իշ խա նու թյան նկատ մամբ,
ըն դու նում է պե տա կան բյու ջեն և ի րա կա նաց -
նում Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված այլ գոր -
ծա ռույթ ներ: Ազ գա յին ժո ղո վի լիա զո րու թյուն -
նե րը սահ ման վում են Սահ մա նադ րու թյամբ։
Եթե Ազ գա յին ժո ղո վին վե րա պահ վի կամ պահ -
պան վի ՀՀ դա տա խա զու թյան նա խորդ տար -
վա գոր ծու նեու թյան վե րա բեր յալ ՀՀ գլխա վոր
դա տա խա զի հա ղոր դու մը քննար կե լու ի րա վա -
սու թյու նը, ա պա, սահ մա նադ րա կան այլ նոր -
մե րի հա մադր ման տե սանկ յու նից՝ սահ մա նա -
դրա կա նու թյան ա ռու մով կա րող է ա ռա ջա նալ
ի րա վա կան գնա հա տա կա նի խնդիր: 

Միևնույն ժա մա նակ՝ Վե նե տի կի հանձնաժո -
ղովն իր՝ «Դա տա խազ նե րի վե րա բեր յալ Վե նե -

տի կի հանձ նա ժո ղո վի կար ծիք նե րի և զե կույց նե -
րի ժո ղո վա ծո ւի» (2015 թվա կա նի հու նի սի 5)
3.2.1 և 3.2.2 կե տե րում1 նշում է, որ Դա տա խա -
զու թյան ան կա խու թյու նը չի ար գե լում Պառ լա -
մենտ տա րե կան հա ղոր դում ներ կա յաց նե լը դա -
տա խա զու թյան գոր ծու նեու թյան վե րա բեր յալ,
սա կայն ընդ հա նուր դրույթ նե րով՝ ա ռանց ան -
դրա դառ նա լու ան հա տա կան գոր ծե րին: Փաս -
տաթղ թում ընդգծ վում է, որ դա տա խազ նե րը
չպետք է պար տա կա նու թյուն ու նե նան ներ կայա -
ցուց չա կան մարմ նին զե կու ցե լու ան հա տական
գոր ծե րի ման րա մաս նե րը, քա նի որ խորհր դարա -
նին հաշ վե տու լի նե լը կա րող է ա նուղ ղա կի ազդե -
ցու թյուն ու նե նալ դա տա խա զի վրա և հան գեց -
նել նրա կող մից օ րենսդ րի հա մար ոչ ցանկա լի
ո րո շում ներ ըն դու նե լուց ձեռն պահ մնա լուն կամ
օ րենսդ րին ցան կա լի ո րո շում ներ ընդու նե լուն:

Իսկ մի շարք ար տա սահ ման յան երկր նե րի
օ րենսդ րու թյան և սահ մա նադ րա կան նոր մե րի
ու սում նա սի րու թյու նը թույլ է տա լիս ար ձա նա -
գրել հետևյա լը՝ 1) ո րոշ երկր նե րում, ո րոնց Սահ -
մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված են դա տա խա զու -
թյան վե րա բեր յալ դրույթ ներ, այ սինքն՝ դա տա -
խա զու թյու նն ու նի սահ մանդ րաի րա վա կան կար -
գա վի ճակ, բո լոր դեպ քե րում Գլխա վոր դա տա -
խա զի կող մից հա ղոր դում ներ կա յաց նե լու
նշված պար տա կա նու թյու նն՝ ամ րագր ված է
Սահ մա նադ րու թյուն նե րում, օ րի նակ՝ նման կար -
գա վո րում ներ կան սահ ման ված Սեր բիա յի,
Հունգա րիա յի Սահ մա նադ րու թյուն նե րում և այլն,
2) երկր նե րի մեկ այլ խմբի դա տա խա զու թյան
մա սին օ րենսդ րա կան ակ տե րում սահ ման ված է
հա ղոր դում ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյու -
նը, սա կայն վեր ջին նե րիս սահ մա նադ րա կան
նոր մե րում դա տա խա զու թյան վե րա բեր յալ ընդ -
հա նուր որևէ դրույթ չի պա րու նակ վում, օ րի նակ՝
Էս տո նիա յում, Ավստ րա լիա յում և այլուր, 3) մեկ
այլ խումբ երկր նե րում, օ րի նակ՝ Մոն տե նեգ րո յի
դա տա խա զու թյան մա սին հա մա պա տաս խան օ -
րեն քում, Մոլ դո վա յի «Դա տա խա զու թյան մա սին»
նոր օ րեն քի նա խագ ծում սահ ման ված է Գլխավոր
դա տա խա զի կող մից հա ղոր դում ներ կա յաց նե լու
պար տա կա նու թյու նը, չնա յած այս երկր նե րում
դա տա խա զու թյու նն ու նի սահ մա նադ րաի րա վա -
կան կար գա վի ճակ, և այդ պար տա կա նու թյու նը
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սահ ման ված չէ նշված երկր նե րի Սահ մա նա դրու -
թյուն նե րում: Նման կար գա վո րում սահ ման ված
էր նաև 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նա դրու -
թյամբ: Սա կայն հարկ է ընդ գծել, որ նշված երկր -
նե րի Սահ մա նադ րու թյուն նե րում, ինչ պես նաև
2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով Հայաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ,
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան՝ սահ մա նա դրա -
կան վե րը նշված նոր նոր մե րում սահ ման ված
այլ մար մին նե րի հա ղոր դում նե րի ներ կա յաց ման
հա ման ման ի րա վա կար գա վո րում ներ նա խա -
տես ված չեն, 4) երկր նե րի մեկ այլ խմբի և՛ սահ -
մա նադ րու թյամբ, և՛ օ րենսդ րու թյամբ հա ղոր դում
ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն ընդ հան րա -
պես սահ ման ված չէ, օ րի նակ՝ Լատ վիա յում:

Ուս տի, հաշ վի առ նե լով վե րոնշ յա լը, Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րաի -
րա վա կան բա րե փո խում նե րի և մի ջազ գա յին
փոր ձի ու սում նա սի րու թյան արդ յուն քով, ա ռա -
ջար կում եմ՝ 

1) նա խա տե սել հա ղոր դում ներ կա յաց նե լու
պար տա կա նու թյուն հան րու թյա նն ի րա զե կե լու
հա մա տեքս տում: Մաս նա վո րա պես՝ դա տա խա -
զու թյան մա սին օ րեն քով ամ րագ րել, որ Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա խա զու -
թյան նա խորդ տար վա գոր ծու նեու թյան մա սին
հա ղոր դու մը տե ղադր վում է դա տա խա զու թյան
կայ քէ ջում, կամ.

2) նա խա տե սել այդ պի սի պար տա կա նու -
թյուն՝ ներ կա յաց նե լու պար տա վո րու թյունն ամ -
րագ րե լով միայն Ազ գա յին ժո ղով ներ կա յաց նե -
լու հա մար, սա կայն ա ռանց Ազ գա յին ժո ղո -
վում հա մա պա տաս խան քննար կում կազ մա -
կեր պե լու: Միայն Ազ գա յին ժո ղով ներ կա յաց -
նե լու պար տա կա նու թյան ա ռա ջար կու թյու նը հա -
մա հունչ է Սահ մա նադ րու թյան 177-րդ հոդ վա -
ծի ի րա վա կար գա վո րում նե րին առ այն, որ, ի
տար բե րու թյուն 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն -
նե րով Սահ մա նադ րու թյան 103-րդ հոդ վա ծի,
երբ Գլխա վոր դա տա խա զին ներ կա յաց նում է
Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը, 2015 թվա կա -
նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու -
թյան 177-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ այդ ի րա վա -

սու թյու նը վե րա պահ վել է Ազ գա յին Ժո ղո վի
մշտա կան ի րա վա սու հանձ նա ժո ղո վին:

Ա ռա ջարկ վող ի րա վա կար գա վո րու մը, բա -
ցի վե րո շա րադր յա լից, այդ թվում՝ ԱԺ լիա զո րու -
թյուն նե րի ի րա վա կար գա վո րում նե րի վե րա բեր -
յալ ներ կա յաց ված դիր քո րո շում նե րից, հիմ նա -
վոր վում է նաև հետևյալ հանգամանքով քա նի
որ ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի հա ղորդ ման շուրջ
անց կաց վող քննար կում ներն ի րենց հիմ քում
պետք է ու նե նան կոնկ րետ քրեա կան գոր ծե րով
նախ նա կան քննու թյան և օ րեն քով պաշտ պան -
վող այլ տե ղե կու թյուն նե րի ու տվյալ նե րի պահ -
պան ման ի րա վա չափ նպա տակ, իսկ ա ռան ձին
քրեա կան գոր ծե րի քննու թյան ըն թաց քի կամ
ա ռան ձին դրվագ նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խա զից պար զա բա նում ներ պա հան -
ջե լը կա րող է դառ նալ քա ղա քա կան կու սակ ցու -
թյուն նե րի կամ ա ռան ձին պատ գա մա վոր նե րի
կող մից քա ղա քա կան շա հարկ ման ա ռար կա, և
դրա նով իսկ խորհր դա րա նն ա նուղ ղա կի ազ դե -
ցու թյուն կա րող է ու նե նալ Գլխա վոր դա տա խա -
զի վրա, ին չը նաև հա կա սում է Վե նե տի կի հանձ -
նա ժո ղո վի վե րը նշված դիր քո րոշ մա նը, ուս տի
քննար կում նե րի անց կա ցու մը, կարծում ենք, ի -
րա վա չափ չէ նաև այս հա մա տեքս տում: 

2. Դա տա խա զու թյան վե րա բեր յալ սահ մա -
նադ րա կան բա րե փո խում նե րի հա մա տեքս տում
պետք է ա ռանձ նաց նել նաև գլխա վոր դա տա -
խա զի տե ղա կալ նե րի նշա նակ ման կար գի փո -
փո խու թյու նը: 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն -
նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 55-րդ հոդ վա ծի
9-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ՀՀ Նա խա գա հը Գլխա -
վոր դա տա խա զի ա ռա ջար կու թյամբ նշա նա -
կում և ա զա տում է գլխա վոր դա տա խա զի տե -
ղա կալ նե րին: Իսկ 2015 թվա կա նի փո փո խու -
թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը չի կար -
գա վո րում ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա -
կալ նե րի նշա նակ ման կար գը:

Մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում նա սի րու թյու նը
թույլ է տա լիս նշե լ, որ այն երկր նե րում, ո րոնց
Սահ մա նադ րու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ Գլխա վոր
դա տա խա զը նշա նակ վում է Պառ լա մեն տի կող -
մից2 գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ նե րը՝
1) նշա նակ վում կամ ընտր վում են, ինչ պես նաև

2 Օրինակ՝ Խորվաթիայում, Սերբիայում՝ կառավարության առաջարկությամբ և պառլամենտի իրավասու հանձնաժողովի
համաձայնությամբ, Մոլդովայում՝ խորհրդարանի նախագահի առաջարկությամբ, Մակեդոնիայում՝ կառավարության,
Հունգարիայում՝ նախագահի առաջարկությամբ:



ա զատ վում են Դա տա խա զու թյան խորհր դի
կողմից ( Խոր վա թիա3, Մա կե դո նիա, Մոն տենեգ -
րո), 2) նշա նակ վում և ա զատ վում են խորհրդա -
րա նի կող մից՝ դա տա խա զու թյան խորհր դի առա -
ջարկու թյամբ ( Սեր բիա), 3) նշա նակ վում և
ազատ վում են Գլխա վոր դա տա խա զի կող մից
ան միջա կա նո րեն կամ դա տա խա զու թյան
խորհր դի հա մա ձայ նու թյամբ ( Հուն գա րիա,
Վրաս տան, Մոլ դովա՝ բարձ րա գույն խորհր դի
հա մա ձայ նու թյամբ):

Վե նե տի կի հան ձնա ժո ղո վի վե րը նշված
փաս տաթղ թի 3.1.2.-րդ կե տում ա ռա ջարկ վում
է, որ վե րա դաս դա տա խազ նե րի նշա նա կումն
ու ա զա տումն ի րա կա նաց վի դա տա խա զա կան
խոր հուրդ նե րի կող մից կամ նրանց «ակ տիվ»
մաս նակ ցու թյամբ, օ րի նակ` վե րա դաս դա տա -
խազ նե րին կա րող է նշա նա կել գլխա վոր դա -
տա խա զը, իսկ դա տա խա զա կան խոր հուրդն ի -
րա վունք ու նի մեր ժելու գլխա վոր դա տա խա զի
այդ ո րո շու մը, ե թե առ կա են հիմ նա վոր պատ -
ճառ ներ: Հանձ նա ժո ղո վը ող ջու նում է այն կար -
գա վո րու մը, ո րի հա մա ձայն` վե րա դաս դա տա -
խազ նե րը նշա նակ վում են դա տա խա զա կան
խոր հուրդ նե րի կամ կո լե գիա նե րի կող մից: Ավե -
լին՝ հանձ նա ժո ղո վը ող ջու նում է այն հան գա -
ման քը, որ դա տա խա զա կան խոր հուրդ նե րում
ընդգրկ վեն ո րա կա վոր ված մաս նա գետ ներ: Այս -
պի սի խոր հուրդ ներ կան մի շարք երկր նե րում՝
Լե հաս տան, Սլո վե նիա, Իս պա նիա, Հուն գա -
րիա, Վ րաս տան, Մոլ դո վա, Խոր վա թիա, Մա -
կե դո նիա, Մոն տե նեգ րո, Սեր բիա և այլն: Նշված
երկր նե րում, խոր հուրդ նե րի հետ միա ժա մա -
նակ գոր ծում են նաև կո լե գիա ներ կամ ժո ղով -
ներ4: Այս պես, օ րի նակ՝ Մոլ դո վա յում Բարձ րա -
գույն խոր հուր դը բաղ կա ցած է 12 ան դա մից, ո -
րի կազ մում են Գլխա վոր դա տա խա զը, ար դա -
րա դա տու թյան նա խա րա րը և մա գիստ րա տու -
րա յի բարձ րա գույն խորհր դի նա խա գա հը, 3
ան դամ նշա նակ վում է պառ լա մեն տի կող մից,
6 ան դամ՝ դա տա խա զու թյան կո լե գիա յի կող -
մից, ո րից 2-ը՝ կենտ րո նա կան մարմ նից, իսկ
4-ը՝ մար զե րից և հա մայնք նե րից: Խորհր դի նա -
խա գա հն ընտր վում է դա տա խազ ան դամ նե -
րից: Բարձ րա գույն խոր հուր դն ու նի 3 հանձ նա -

ժո ղով՝ կար գա պա հա կան, խրա խուս ման և ո -
րա կա վոր ման: Իսկ Սեր բիա յում դատա խա զու -
թյան պե տա կան խորհր դի կար գա վի ճա կը և
խորհր դի լիա զո րու թյուն նե րը սահ ման ված են
«Դա տա խա զու թյան պե տա կան խորհր դի մա -
սին» ա ռան ձին օ րեն քով: Դա տա խա զու թյան
պե տա կան խոր հուր դը 11 ան դա մից է բաղ կա -
ցած՝ գլխա վոր դա տա խազ, ար դա րա դա տու -
թյան նա խա րար, Ազ գա յին ժո ղո վի ի րա վա սու
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ, Ազ գա յին ժո ղո վի
կող մից ընտր վող՝ 6 դա տա խազ ներ ու ի րա վա -
բան-գիտ նա կան ներ կամ 15 տար վա ստաժ ու -
նե ցող ի րա վա բան ներ: Խորհր դի նա խա գա հը
գլխա վոր դա տա խազն է, իսկ փոխ նա խա գահն
ընտր վում է դա տա խազ ան դամ նե րից:

Հարկ է նշել, որ նշված Բարձ րա գույն խոր -
հուրդ նե րը ու նեն լայն լիա զո րու թյուն ներ, մաս -
նա վո րա պես՝ ներ կա յաց նել գլխա վոր դա տա -
խա զի թեկ նա ծու ներ, նշա նա կել գլխա վոր դա -
տա խա զի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տար,
ներ կա յաց նել Ազ գա յին ժո ղո վին տե ղա կալ նե -
րի թեկ նա ծու ներ, ըն դու նել է թի կա յի կա նո նա -
գիր քը, ա ռա ջար կել վե րա պատ րաստ ման ծրա -
գրեր, մաս նա գի տա կան պատ րաստ ման ծրա -
գրեր, նշա նա կել և ա զա տել կար գա պա հա կան
հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րին, տալ եզ րա կա -
ցու թյուն ներ, կար ծիք ներ դա տա խա զու թյան վե -
րա բեր յալ օ րենք նե րի նա խագ ծե րի վե րա բե րյալ,
բյու ջե տա յին մի ջոց նե րի տնօ րին ման վե րա բե -
րյալ և այլն: Այ սինքն՝ նշված խոր հուրդ նե րին է
վե րա պահ ված դա տա խա զու թյան գոր ծու նեու -
թյան հիմ նա րար հար ցե րի վե րա բեր յալ ո րո -
շում ներ կա յաց նե լու լիա զո րու թյուն նե րը, իսկ
կո լե գիա նե րը հրա վիր վում և անց կաց վում են
քրեա կան քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման ուղղու -
թյուն նե րի, դա տա խա զու թյան գոր ծու նեու թյան
կազ մա կեր պաի րա վա կան հար ցե րի քննարկ -
ման, ինչ պես նաև ո րո շա կի կամ կոնկ րետ
քրեա կան վա րույթ նե րի քննարկ ման հա մար:

Վե րը նշվա ծի հա մա տեքս տում գլխա վոր
դա տա խազ նե րի նշա նակ ման սահ մա նադ րա -
կան նոր մե րին հա մա հունչ ի րա վա կար գա վո -
րում է՝ 

1) ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ -
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3 Խորվաթիայում դատախազության խորհրդի անդամները ևս ընտրվում են պառլամենտի կողմից:
4 Կոլեգիան բաղկացած է լինում բոլոր վերադաս դատախազներից (Մոլդովա, Սերբիա), մասնավորապես՝ Գլխավոր

դատախազը, տեղակալները, ստորաբաժանման ղեկավարները, տարածքները ղեկավարող դատախազները:
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նե րի նշա նա կու մը ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի
կող մից դա տա խա զու թյան կո լե գիա յի հա մա -
ձայ նու թյամբ: Միևնույն ժա մա նակ, քա նի որ
դա տա խա զու թյան կո լե գիա յի ան դամ նե րը, «Դա -
տա խա զու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան օ րեն քի հա մա ձայն, նշա նակ վում
են ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի կող մից, իսկ դա -
տա խա զու թյան հա մա կար գում Գլխա վոր դա -
տա խա զը վե րա դաս է բո լոր դա տա խազ նե րի
նկատ մամբ, ուստի կո լե գիա յի հա մա ձայ նու թյու -
նը ունենալու է զուտ ձևա կան բնույթ: 

2) ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զին տե ղա կա -
լի թեկ նա ծու թյուն ա ռա ջադ րե լու ի րա վուն քը
վե րա պա հել ո րա կա վոր ման հանձ նա ժո ղո -
վին՝ օ րեն քով ո րա կա վոր ման հանձ նա ժո ղո -
վի կազ մի և ան դամ նե րի քա նա կի վե րա նայ -
ման հա մա տեքս տում: Վե րը նշվա ծի հա մա -
տեքս տում, կար ծում եմ, վեր ջինս ա ռա վել ի րա -
վա չափ կար գա վո րում է: Այս գոր ծըն թա ցը կա -
րող է ի րա կա նաց վել, ինչ պես մի շարք եվ րո -
պա կան երկր նե րում է ի րա կա նաց վում, մրցույ -
թի հայ տա րար ման մի ջո ցով՝ հա մա պա տաս -
խան թեկ նա ծու նե րի հայ տե րի ներ կա յաց մամբ,
և ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ նե րին
ընտ րել մրցույ թի արդ յունք նե րով՝ ո րա կա վոր -
ման ան դամ նե րի կե սից ա վե լի ձայ նե րով ըն -
դուն ված ո րոշ մամբ: Հա վա սար ձայ ներ ստա -
ցած թեկ նա ծու նե րի դեպ քում ո րո շու մը կա րող
է կա յաց նել ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը կամ
հայ տա րա րել նոր մրցույթ:

3. Սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի
արդ յուն քով՝ ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զին և ՀՀ
գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ նե րի պաշ տո -
նի նշա նակ մա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի
ի րա վա կար գա վոր ման հար ցը նույն պես պետք
է ստա նա հա մա պա տաս խան ի րա վա կան լու -
ծում: Մաս նա վո րա պես՝ 2005 թվա կա նի փո -
փոխու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ
Գլխա վոր դա տա խա զին պաշ տո նի նշա նակ -
ման հա մար պա հանջ ներ չէին սահ ման վում:
«Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 36-րդ
հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նման պա հանջ ներ սահ -
ման ված են միայն Գլխա վոր դա տա խա զի տե -
ղա կալ նե րի հա մար: Այս պես՝ Գլխա վոր դա տա -
խա զի տե ղա կա լի պաշ տո նում կա րող է նշա -
նակ վել այն ան ձը, ով ու նի դա տա վո րի, դա -
տա խա զի, փաս տա բա նի, քննի չի, պե տա կան
կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմ նում

ի րա վա բա նի մաս նա գի տու թյամբ աշ խա տան -
քի առն վազն հինգ տար վա ստաժ կամ ի րա -
վա բա նի մաս նա գի տու թյամբ այլ աշ խա տան քի
առն վազն տա սը տար վա ստաժ:

Իսկ 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 177-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
մա սի հա մա ձայն՝ Գլխա վոր դա տա խազ կա րող
է ընտր վել ե րե սուն հինգ տա րին լրա ցած, միայն
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի
հան դի սա ցող, ընտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող,
բարձր մաս նա գի տա կան ո րակ նե րով և մաս -
նա գի տա կան աշ խա տան քի առն վազն տա սը
տար վա փոր ձա ռու թյամբ, բարձ րա գույն կրթու -
թյամբ ի րա վա բա նը: Միևնույն ժա մա նակ, ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյան 177-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա -
սի հա մա ձայն՝ Գլխա վոր դա տա խա զի հա մար
օ րեն քով կա րող են սահ ման վել նաև լրա ցու ցիչ
պա հանջ ներ:

«Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի
32-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա տա խազ կա րող
է նշա նակ վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու -
նում մշտա պես բնակ վող Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան այն քա ղա քա ցին, ով Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստա ցել է բա կա -
լավ րի կամ դիպ լո մա վոր ված մաս նա գե տի բարձ -
րա գույն ի րա վա բա նա կան կրթու թյան ո րա կա -
վոր ման աս տի ճան կամ նմա նա տիպ աս տի -
ճան է ձեռք բե րել օ տա րերկր յա պե տու թյու -
նում, ո րի ճա նա չումն ու հա մար ժե քու թյան հաս -
տա տու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում
ի րա կա նաց վել են օ րեն քով սահ ման ված կար -
գով, և տի րա պե տում է գրա կան հա յե րե նին:

Միևնույն ժա մա նակ, նույն օ րեն քի 33-րդ
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա տա խա զու թյու նում պաշ -
տոն զբա ղեց նե լու ի րա վունք չու նի այն ան ձը՝
1) ով դա տա կան կար գով ճա նաչ վել է ան գոր -
ծու նակ կամ սահ մա նա փակ գոր ծու նակ, 2) ով
դա տա պարտ վել է հան ցա գոր ծու թյան հա մար`
դատ վա ծու թյու նը մար ված կամ հան ված լի նե -
լու հան գա ման քից անկախ, 3) ով ու նի դա տա -
խա զի պաշ տո նում նշա նակ ումը խո չըն դո տող
ֆի զի կա կան ա րատ կամ հի վան դու թյուն, 4) ով
չի ան ցել պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու -
թյուն՝ բա ցա ռու թյամբ այն ան ձանց, ով քեր ա -
զատ վել են նման ծա ռա յու թյու նից օ րեն քով նա -
խա տես ված կար գով ու հիմ քով, 5) ում նկատ -
մամբ հա րուց ված քրեա կան հե տապն դու մը դա -
դա րեց վել է ոչ ար դա րաց նող հիմ քե րով:



Կար ծում եմ` օ րեն քի վե րը նշված հոդ -
ված նե րում սահ ման ված պա հանջ նե րը կա -
րե լի է դի տար կել որ պես լրա ցու ցիչ պա հանջ -
ներ և հս տակ սահ մա նել, որ դրանք տա րած -
վում են նաև Գլխա վոր դա տա խա զի և նրա
տե ղա կալ նե րի վրա:

Ընդ ո րում՝ քա նի որ ՀՀ գլխա վոր դա տա -
խա զի հա մար սահ ման ված է միայն ՀՀ քա ղա -
քա ցի լի նե լու պա հանջ, ուրեմն՝ ՀՀ գլխա վոր
դա տա խա զը չի կա րող լի նել ՀՀ և այլ պե տու -
թյան քա ղա քա ցի: Կար ծում եմ, որ նման պա -
հանջ պետք է տա րա ծել նաև բո լոր դա տա -
խազ նե րի վրա, այն պես, ինչ պես դա տա վոր -
նե րի հա մար սահ մա նադ րո րեն նա խա տես ված
է միայն ՀՀ քա ղա քա ցի լի նե լու պա հան ջը, քա -
նի որ դա բխում է նրանց զբա ղեց րած պաշ տո -
նից, մաս նա վո րա պես՝ պե տա կան կամ օ րեն -
քով պահ պան վող այլ գաղտ նիք նե րի տի րա պե -
տում և այլն:

Հարկ է անդ րա դառ նալ նաև ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խա զի հա մար սահ ման ված «մաս -
նա գի տա կան աշ խա տան քի առն վազն տա սը
տար վա փոր ձա ռու թյամբ» սահ մա նադ րա կան
պա հան ջը օ րեն քով ընդ լայ նե լու հար ցին՝ լրա -
ցու ցիչ պա հանջ ներ սահ մա նե լու սահ մա նա -
դրա կան նոր մի հա մա տեքս տում: 

Մի շարք երկր նե րում վե րը նշված հիմ նա -
հար ցը ստա ցել է հետևյալ կար գա վո րու մը. օ -
րի նակ՝ Մոլ դո վա յի դա տա խա զու թյան մա սին
օ րեն քի 2015 թվա կա նի նա խագ ծի 19-րդ հոդ -
վա ծի հա մա ձայն՝ գլխա վոր դա տա խա զի պաշ -
տոն կա րող է զբա ղեց նել այն ան ձը, ով ու նի ի -
րա վուն քի բնա գա վա ռում մաս նա գի տա կան աշ -
խա տան քի 10 տար վա ստաժ, ո րից 5-ը՝ դա -
տախա զի պաշ տո նում: Իսկ 20-րդ հոդ վա ծի
հա մա ձայն՝ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ
կա րող է նշա նակ վել այն ան ձը, ով ու նի 7 տար -
վա դա տա խա զի ստաժ, ո րից վեր ջին 3 տա -
րին զբա ղեց րել է դա տա խա զի պաշ տոն և ու նի
կա ռա վար ման հմտու թյուն ներ: Մինչդեռ Մոլ -
դո վա յի գոր ծող օ րեն քի հա մա ձայն՝ գլխա վոր
դա տա խա զի հա մար պա հանջ վում է 15 տար -
վա ստաժ՝ դա տա խա զու թյան մար մին նե րում,
իսկ նրա տե ղա կա լի հա մար 10 տար վա ստաժ՝
դա տա խա զու թյան մար մին նե րում: Լիտ վա յի
դա տա խա զու թյան մա սին օ րեն քի 22-րդ հոդ -
վա ծի հա մա ձայն՝ գլխա վոր դա տա խազ կամ
նրա տե ղա կալ կա րող է լի նել այն ան ձը, ում 35

տա րին լրա ցել է, ու նի բարձր բա րո յա կան հատ -
կա նիշ ներ, գե րա զանց տի րա պե տում է լիտ վե -
րենին, Լիտ վա յի քա ղա քա ցի է, ու նի ի րա վա -
բա նի մա գիստ րո սա կան աս տի ճան կամ դրան
հա մա պա տաս խա նող ի րա վա բա նի ո րա կա վո -
րում, ու նի վեր ջին 10 տա րում դա տա խա զի
կամ դա տա վո րի ստաժ կամ վեր ջին տա սը
տա րում հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր է և ու նի
ի րա վա կան գի տու թյուն նե րի կամ սո ցիա լա -
կան գի տու թյուն նե րի դոկ տո րի աս տի ճան:
Լատ վիա յի դա տա խա զու թյան մա սին օ րեն քի
36-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գլխա վոր դա տա -
խա զի պաշ տոն կա րող է զբա ղեց նել այն ան ձը,
ով ու նի առն վազն 3 տար վա Սահ մա նադ րա -
կան դա տա րա նի դա տա վո րի ստաժ, կամ
առն վազն 5 տար վա դա տա խա զի ստաժ, կամ
առն վազն 3 տար վա գե րա գույն դա տա րա նի
դա տա վո րի կամ շրջա նա յին դա տա րա նի դա -
տա վո րի ստաժ հա մա պա տաս խան ո րա կա -
վոր ման դաս: Սեր բիա յի դա տա խա զու թյան մա -
սին օ րեն քի 77-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ օ րեն -
քով դա տա խազ նե րի հա մար սահ ման ված ընդ -
հա նուր պա հանջ նե րից բա ցի՝ սահ ման վում է
Գլխա վոր դա տա խա զի և նրա տե ղա կա լի հա -
մար հա մա պա տաս խա նա բար 12 տար վա և 11
տար վա ի րա վա բա նա կան ստաժ և դա տա խազ
նշա նակ վե լու հա մար հա մա պա տաս խան քննու -
թյան հանձ նում: Մոն տե նեգ րո յի դա տա խա զու -
թյան մա սին օ րեն քի 24-25-րդ հոդ ված նե րի հա -
մա ձայն՝ գլխա վոր դա տա խա զը և նրա տե ղա -
կա լը պետք է ու նե նան 15 տար վա ի րա վա բա -
նա կան աշ խա տան քի ստաժ և հանձ նեն դա -
տա խազ նշա նակ վե լու հա մար սահ ման ված
քննու թյու նը: 

Մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում նա սի րու թյու նը
թույլ է տա լիս նշե լ, որ Գլխա վոր դա տա խա զի
և նրա տե ղա կալ նե րի հա մար, այ նու հան դերձ,
սահ ման վում է դա տա վո րի կամ դա տա խա զի
պաշ տո նում 3-10 տար վա ստաժ: Կար ծում եմ՝
դա տա խա զու թյու նը ղե կա վա րող ան ձը, այ նու -
հան դերձ, պետք է ու նե նա ո րո շա կի աշ խա -
տան քա յին փորձ դա տա խա զու թյան հա մա կար -
գում՝ աշ խա տան քա յին հա մա պա տաս խան
հմտու թյուն նե րի, գործ նա կան ու նա կու թյուն նե -
րի և մաս նա գի տա կան ո րակ նե րի տի րա պետ -
ման հա մար: Հարկ է ընդգ ծել, որ Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հին ա ռըն թեր
սահ մա նա դրա կան բա րե փո խում նե րի ի րա վա -
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կան ա պա հով մանն ա ջակ ցող մաս նա գի տա -
կան խորհր դակ ցա կան խոր հուր դը5 «մաս նա -
գի տա կան աշ խա տան քի առն վազն տա սը տար -
վա փոր ձա ռու թյամբ» սահ մա նադ րա կան պա -
հան ջը օ րեն քով ընդ լայ նե լը հա մա րեց Սահ մա -
նադ րա կան կար գա վո րում նե րից չբխող, որ պի -
սին դիր քո րո շում նշված խոր հուր դը ներ կա յաց -
րել էր նաև դա տա վոր նե րի հա մար՝ Դա տա -
կան նոր օ րենսգր քի ի րա վա կար գա վո րում նե -
րի քննարկ ման հա մա տեքս տում: 

Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ գլխա վոր դա տա -
խա զի տե ղա կա լին՝ նրան ներ կա յաց վող պա -
հանջ նե րը պետք է փո փո խել՝ հաշ վի առ նե լով
ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի հա մար սահ մա նա -
դրո րեն ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը: 

Ամ փո փե լով վե րո շա րադր յա լը և հա մա դրե -
լով Գլխա վոր դա տա խա զին ներ կա յաց վող պա -
հանջ նե րի հետ՝ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա -
կալ նե րի հա մար, կար ծում եմ, կա րե լի է սահ -
մա նել հետևյալ պա հանջ նե րը: Այս պես՝ Գլխա -
վոր դա տա խա զի տե ղա կա լի պաշ տո նում կա -
րող է նշա նակ վել քսա նութ տա րին լրա ցած,
միայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա -
քա ցի հան դի սա ցող, ընտ րա կան ի րա վունք ու -
նե ցող, բարձր մաս նա գի տա կան ո րակ նե րով
օժտ ված այն ան ձը, ով ու նի՝ 1) մաս նա գի տա -
կան աշ խա տան քի առն վազն յոթ տար վա փոր -
ձա ռու թյուն կամ՝ 2) դա տա վո րի, դա տա խա զի,
քննի չի մաս նա գի տու թյամբ աշ խա տան քի առ -
նվազն հինգ տար վա փոր ձա ռու թյուն:

4. Սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի
հա մա տեքս տում նոր ի րա վա կար գա վոր ման
պետք է են թար կել նաև ՀՀ գլխա վոր դա տա -
խա զի ա զատ ման կար գը և հիմ քե րը:

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյան 177-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա -
սի հա մա ձայն՝ օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե -
րում Ազ գա յին ժո ղո վը պատ գա մա վոր նե րի ընդ -
հա նուր թվի ձայ նե րի առն վազն ե րեք հին գե -
րոր դով կա րող է պաշ տո նանկ ա նել գլխա վոր
դա տա խա զին: «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ
օ րեն քի 52-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գլխա վոր
դա տա խա զի լիա զո րու թյուն նե րը հա մար վում
են դա դա րած, երբ` 1) լրա ցել է նրա պաշ տո նա -
վար ման ժամ կե տը, 2) պաշ տո նից ա զատ վե լու
դի մում է ներ կա յաց րել Հան րա պե տու թյան Նա -

խա գա հին, 3) դա դա րեց վել է Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան քա ղա քա ցիու թյու նը:

Պաշ տո նա վար ման ժամ կե տի ըն թաց քում
գլխա վոր դա տա խա զի լիա զո րու թյուն նե րը կա -
րող են դա դա րեց վել այն դեպ քե րում, երբ` 1) նա
հի վան դա ցել է ծանր հի վան դու թյամբ, ո րը տևա -
կան ժա մա նա կա հատ վա ծով խո չըն դո տում է
կամ խո չըն դո տե լու է իր պար տա կա նու թյուն նե -
րի կա տար ումը, 2) իր պար տա կա նու թյուն նե րը
չի կա տա րում պատ շաճ, 3) դրսևո րել է դա տա -
խա զու թյան հե ղի նա կու թյու նը վար կա բե կող կամ
ոչ վա յել վար քա գիծ, 4) առ կա են լիա զո րու -
թյուն նե րի կա տար ման այլ ան հաղ թա հա րե լի
խո չըն դոտ ներ: Նման հիմ քե րի առ կա յու թյան
դեպ քում Հան րա պե տու թյան Նա խա գահն ի րա -
վունք ու նի գլխա վոր դա տա խա զին պաշ տո -
նանկ ա նե լու ա ռա ջար կու թյամբ դի մե լու Ազ գա -
յին ժո ղով:

Կար ծում եմ՝ պետք է տա րան ջա տել վա ղա -
ժամ կետ դա դա րեց ման իմ պե րա տիվ հիմ քե րը
և այն հիմ քե րը, երբ Ազ գա յին ժո ղո վն ի րա վունք
ու նի պաշ տո նանկ ա նե լու Գլխա վոր դա տա խա -
զին: Մաս նա վո րա պես՝ հրա ժա րա կա նի դի մում
ներ կա յաց նե լը պետք է սահ մա նել որ պես իմ -
պե րա տիվ հիմք, քա նի որ Գլխա վոր դա տա -
խա զի պաշ տո նը պե տու թյան քրեա կան քա -
ղա քա կա նու թյան հա մար պա տաս խա նա տու
պաշ տոն է, և Ազ գա յին ժո ղո վը կա րող է չըն -
դու նել կոնկ րետ ժա մա նա կա հատ վա ծում կամ
կոնկ րետ պա հին Գլխա վոր դա տա խա զի հրա -
ժա րա կա նը: Հարկ է ընդգ ծել նաև, որ Գլխա -
վոր դա տա խա զին վա ղա ժամ կետ պաշ տո -
նանկ ա նե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում
հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կու թյուն Ազ գա -
յին ժո ղո վին ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քը պետք
է վե րա պա հել Ազ գա յին ժո ղո վի ի րա վա սու
մշտա կան հանձ նա ժո ղո վին՝ վեր ջի նիս ա ռա -
ջար կու թյամբ, կամ ուղ ղա կիո րեն պատ գա մա -
վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վազն
ե րեք հին գե րոր դով: Նշ ված կար գը պետք է
ամ րագ րել «Ազ գա յին Ժո ղո վի կա նո նա կար գի
մա սին» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քում:

Միևնույն ժա մա նակ՝ Վե նե տի կի հան ձա նա -
ժո ղո վը համարում է, որ Գլխա վոր դա տա խա -
զին պաշ տո նից ա զա տե լիս նրան պետք է օժ տել
խորհր դա րա նի առջև ար դար լսում նե րի անց -

5 ՀՀ նախագահի 2016թ. փետրվարի 10-ի ՆՀ-170-Ա հրամանագիր:



կաց ման ի րա վուն քով (լսվե լու ի րա վունք): Ուս տի
կա րե լի է քննար կել նաև նման ի րա վուն քի վե -
րա պահ ման հար ցը: Այս պես՝ ա ռա ջար կում եմ
«Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 52-րդ.
հոդ վա ծը շա րադ րել հետևյալ խմբագ րու թյամբ՝ 

«1. Գլխա վոր դա տա խա զի լիա զո րու թյուննե -
րը հա մար վում են դա դա րած, երբ լրա ցել է նրա
պաշ տո նա վար ման ժամ կե տը՝ պաշ տո նի ստանձ -
մա նը հա ջոր դող վե ցե րորդ տար վա նույն օ րը:

2. Գլխա վոր դա տա խա զի լիա զո րու թյուն -
նե րը վա ղա ժամ կետ դա դա րե լու դեպ քերն են՝ 

1) դա տա խա զի պաշ տոն զբա ղեց նե լու ա -
ռա վե լա գույն տա րի քը` 65 տա րին լրա նա լը. 

2) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա -
քա ցիու թյու նը կորց նե լը.

3) դա տա րա նի՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած
վճռի հի ման վրա նրան ան հայտ բա ցա կա յող
կամ մա հա ցած ճա նա չե լը.

4) Գլխա վոր դա տա խա զի մա հը.
5) սույն օ րեն քի 34-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա -

սով սահ ման ված սահ մա նա փա կում նե րից որևէ
մե կի ի հայտ գա լը:

3. Գլխա վոր դա տա խա զի լիա զո րու թյուն -
նե րը վա ղա ժամ կետ կա րող են դա դա րեց վել
այն դեպ քե րում, երբ՝

1) հրա ժա րա կա նի դի մում է ներ կա յաց րել
Ազ գա յին ժո ղով.

2) հի վան դա ցել է ծանր հի վան դու թյամբ,
ո րը տևա կան ժա մա նա կա հատ վա ծով խո չըն -
դո տում է կամ խո չըն դո տե լու է իր պար տա կա -
նու թյուն նե րի կա տարումը.

3) իր լիա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս
կո պիտ կամ պար բե րա բար խախ տել է օ րեն քը.

4) կա տա րել է «Դա տա խա զի վար քագ ծի
կա նո նագր քի» պա հանջ նե րի էա կան խախ տում,
ո րը վար կա բե կել է դա տա խա զու թյան հե ղի նա -
կու թյու նը կամ հան գեց րել դա տա խա զին ոչ վա -
յել վար քագ ծի դրսևոր ման.

5) առ կա են իր լիա զո րու թյուն նե րի կա -
տար ման այլ ան հաղ թա հա րե լի խո չըն դոտ ներ:

4. Սույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման -
ված դեպ քե րում Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հը
հա մա պա տաս խան տե ղե կու թյու նը ստա նա լու

պա հից պաշ տո նա կան հա ղոր դագ րու թյուն է
տա րա ծում Գլխա վոր դա տա խա զի լիա զո րու -
թյուն նե րը վա ղա ժամ կետ դա դա րե լու մա սին:

5. Սույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման -
ված դեպ քե րում Ազ գա յին ժո ղո վը պատ գա մա -
վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վազն ե -
րեք հին գե րոր դով կա րող է պաշ տո նանկ ա նել
գլխա վոր դա տա խա զին»:

5. Գլխա վոր դա տա խա զի հա մար ի րա վա -
կան պաշտ պա նու թյան ո րո շա կի ե րաշ խիք ներ,
այ նո ւ հան դերձ, սահ մա նադ րա կան բա րե փո -
խում նե րի արդ յուն քով չամ րագր վե ցին:

«Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի
44-րդ հոդ վա ծի 4-5-րդ մա սե րի հա մա ձայն՝ դա -
տա խա զին չի թույ լատր վում բեր ման են թար կել
ա ռանց գլխա վոր դա տա խա զի կամ գլխա վոր
դա տա խա զի տե ղա կալ նե րի հա մա ձայ նու թյան,
բա ցա ռու թյամբ դա տա կան ակ տի հի ման վրա
բեր ման են թար կե լու դեպ քե րի: Դա տա խա զի
նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում հա րու ցում
է գլխա վոր դա տա խա զը կամ գլխա վոր դա տա -
խա զի տե ղա կալ նե րը:

Վե րը նշված ի րա վա կար գա վո րում նե րից
հետո բաց է մնում այն հար ցը, թե ո՞վ է քրեա -
կան հե տապն դում հա րու ցե լու Գլխա վոր դա -
տա խա զի նկատ մամբ, կամ Գլխա վոր դա տա -
խա զին բեր ման են թար կե լու հնա րա վո րու թյուն
սահ ման վե լո՞ւ է, թե՞ ոչ, քան զի վե րը նշված ի րա -
վա կար գա վո րում նե րից բխում է, որ Գլխա վոր
դա տա խա զը բեր ման չի են թարկ վում, կամ նրա
նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում չի հա րուց -
վում, քա նի որ սահ ման ված չեն հա մա պա տաս -
խան ի րա վա կար գա վո րում ներ: Ան ձեռն մխե լիու -
թյան հետ ո րո շա կի ա ղերս ներ ու նե ցող այս
դրույթ նե րի ի րա վա կար գա վո րում նե րը, այ նու -
հան դերձ, անհ րա ժեշտ են և, կար ծում եմ՝ դրանք
ի րենց կար գա վո րու մը պետք է ստա նա յին ՀՀ
բա րե փոխ ված Սահ մա նադ րու թյու նում:

Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վը վե րը նշված
փաս տաթղ թի 3.3.1.-րդ կե տում6 նշում է, որ
ան ձեռնմ խե լիու թյու նը չպետք է ան սահ մա նա -
փակ լի նի, մաս նա վո րա պես՝ գլխա վոր դա տա -
խա զը և մ յուս դա տա խազ նե րի օգտ վե լը պատ -
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6 EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION) DRAFT COMPILATION OF VENICE
COMMISSION OPINIONS AND REPORTS CONCERNING PROSECUTORS, Strasbourg, 5 June 2015 CDL(2015)027*,
EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION) REPORT ON EUROPEAN
STANDARDS AS REGARDS THE INDEPENDENCE OF THE JUDICIAL SYSTEM: PART II – THE PROSECUTION SERVICE
Adopted by the Venice Commission at its 85th plenary session (Venice, 17-18 December 2010):
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գա մա վո րին հա վա սար ան ձեռնմ խե լիու թյու նից
ծայ րա հե ղու թյուն է։ Միևնույն ժա մա նակ, սա -
կայն, նշում է, որ ցան կա լի է պաշտ պա նել դա -
տա խա զին այլ մար մին նե րի կող մից իր հան -
դեպ կա մա յա կան կամ խախ տում նե րով ի րա -
կա նաց վող գոր ծըն թաց նե րից, օ րի նակ՝ ոս տի -
կա նու թյան կա մա յա կան մի ջամ տու թյու նից։
Նախ ընտ րե լի է, որ դա տա խա զի նկատ մամբ
քրեա կան գործ կամ հե տապն դում հա րու ցե -
լու ի րա վա սու թյան նկատ մամբ սահ մա նա -
փա կու մը են թա կա լի նի դա տա կան հսկո ղու -
թյան։ Իր պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար -
ման ըն թաց քում հան ցա գոր ծու թյուն կա տա -
րե լու կամ իր կար գա վի ճա կին ան հա մա պա -
տաս խան վար քա գիծ դրսևո րե լու դեպ քե րում
դա տա խա զի նկատ մամբ հա րուց ված քրեա -
կան գոր ծով նախ նա կան քննու թյու նը կա րող
է ի րա կա նաց նել ա վե լի բարձր պաշ տոն զբա -
ղեց նող դա տա խա զը։ Փաս տաթղ թում քննա -
դատ վում է այն նոր մը, ո րի հա մա ձայն՝ դա -
տա խա զին չի կա րե լի ձեր բա կա լել, խու զար -
կել կամ հար ցաքն նել, ինչ պես նաև նրա բնա -
կա րան նե րը չի կա րե լի խու զար կել, բա ցա -
ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ նա հայտ նա -

բեր վում է հան ցան քի կա տար ման վայ րում:
Ա ռա ջարկ վում է բա ցա ռու թյու նը տա րա ծել
բո լոր այն դեպ քե րում, երբ կա նման գոր ծո -
ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու դա տա կան ակտ:
Այ սինքն՝ Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վը, չնա յած
չի ըն դու նում պատ գա վո րա կան ան ձեռնմ խե -
լու թյամբ նաև Գլխա վոր դա տա խա զին օժ տե լը,
սա կայն դրա հետ ա ղերս ու նե ցող ո րոշ տար -
րեր պա րու նա կող դրույթ նե րի սահ մա նու մը, այ -
նո ւա մե նայ նիվ, ող ջուն վում է:

Մի ջազ գա յին փոր ձի տե սանկ յու նից, թերևս,
պետք է ար ձա նագ րել, որ կան երկր ներ, ո րոնց
Սահ մա նադ րու թյուն նե րում դեռ ամ րագր ված են
Գլխա վոր դա տա խա զի հա մար ան ձեռնմ խե -
լիու թյան նոր մեր, օ րի նակ՝ Սեր բիա յի Սահ մա -
նադ րու թյան 162 հոդ վա ծը7, Մոն տե նեգ րո յի
Սահ մա նադ րու թյան 137-րդ հոդ վածը8, Ղա -
զախս տա նի Սահ մա նադ րու թյան 83 հոդ վածը9

և այլն: Մի շարք երկր նե րում Գլխա վոր դա տա -
խա զի հա մար ան ձեռնմ խե լիու թյան նոր մեր
սահ ման վում են դա տա խա զու թյան մա սին հա -
մա պա տաս խան օ րեն քով, օ րի նակ՝ Լատ վիա -
յում10, Հուն գա րիա յում11, Լիտ վա յում12, Մա կե դո -
նիա յում13 և այլուր:

7 Article 162 – Immunity
A Public Prosecutor and Deputy Public Prosecutor may not be held responsible for the expressed opinion while
performing the function of prosecutors, except in cases when a Public Prosecutor or Deputy Public Prosecutor commits a
criminal offence by violating the law.
A Public Prosecutor or a Deputy Public Prosecutor may not be detained or arrested in the legal proceedings instituted due
to a criminal offence committed in performing the prosecutor’s function or service without the approval of the authorised
committee of the National Assembly.

8 Article 137: Functional immunity 
State Prosecutor and Deputy State Prosecutor shall enjoy functional immunity and shall not be held responsible for the
expressed opinion or decision made in the performance of the duties thereof, unless this represents a criminal offense.

9 Генеральный Прокурор Республики в течение срока своих полномочий не может быть арестован, подвергнут при во -
ду, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной от вет ствен ности
без согласия Сената, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких преступлений.

10 Section 7. Immunity of a Prosecutor
(1) Initiation of a criminal prosecution against a prosecutor, as well as his or her detention, arrest, forcible conveyance and
subjection to a search shall be carried out in accordance with the procedures prescribed by law, notifying without delay the
Prosecutor General thereof. 
(2) A prosecutor may not be detained pursuant to administrative procedures. A prosecutor shall be disciplinarily
punishable for administrative violations committed. 
(3) The control of information systems and means of communication, also, electronic means, used in the operations of the
Office of the Prosecutor, the retrieval of information from such and interference with their operation shall be allowed only
with the consent of the Prosecutor General. 

11 Section 3. Like Members of Parliament, the Prosecutor General and prosecutors shall be accorded immunity. Այս նորմը
Վենետիկի հանձնաժողովը բնութագրել է որպես ծայրահեղություն:

12 Article 12. Immunity of Prosecutors
1. Investigation in relation to a criminal act committed by the Prosecutor General may be initiated only by the President of
the Republic, upon removing him from office with the consent of the Seimas.

13 Article 48. The Public Prosecutor and the Deputy Public Prosecutor shall enjoy immunity. The immunity of the Public
Prosecutor and the Deputy Public Prosecutor shall mean they may not be held liable or detained for their actions,
opinions or decisions made while performing their duties. The Public Prosecutor and the Deputy Public Prosecutor may



Հիմք ըն դու նե լով վե րը նշվա ծը, այ նու հան -
դերձ, կարծում ենք, որ Գլխա վոր դա տա խա զի
հա մար անհ րա ժեշտ է օ րենսդ րո րեն սահ մա նել
ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ո րո շա կի ե րաշ -
խիք ներ: 

6. Դա տա խա զու թյան վե րա բեր յալ սահ մա -
նադ րա կան նոր փո փո խու թյուն նե րի հա մա -
տեքս տում փո փո խու թյան պետք է են թար կել
նաև դա տա խա զու թյան պե տա կան շա հե րի
պաշտ պա նու թյան հայց հա րու ցե լու լիա զո րու -
թյու նը, ինչ պես նաև մինչ դա տա կան քրեա կան
վա րույ թի օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ հսկո -
ղու թյան լիա զո րու թյու նը: Այս պես՝ 2005 թվա -
կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու -
թյան 103-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա տա խա -
զու թյունն օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և
կար գով պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան
հայց է հա րու ցում դա տա րան: Իսկ 2015 թվա -
կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու -
թյան 176-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝
դա տա խա զու թյունն օ րեն քով սահ ման ված բա -
ցա ռիկ դեպ քե րում և կար գով պե տա կան շա -
հե րի պաշտ պա նու թյան հայց է հա րու ցում դա -
տա րան:

Վե րը նշված նոր մե րի հա մադ րու մից բխում
է, որ 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյամբ նշված լիա զո րու թյան ի -
րա կա նաց ման հա մար սահ ման վել է «բա ցա -
ռիկ դեպ քե րում» եզ րույ թը: Նշ ված լիա զո րու -
թյան ի րա կա նաց ման կար գը սահ ման վում է
«Դա տա խա զու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծով: Հարկ
է ընդգ ծել, որ այս հոդ վա ծում ար դեն իսկ սահ -
ման ված է հետևյալ ձևա կեր պու մը՝ «Դա տա -
խա զը պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան
հայց հա րու ցում է միայն, ե թե...», իսկ «միայն
ե թե» եզ րույթն ար դեն իսկ նշա նա կում է, որ ոչ
բո լոր դեպ քե րում է, որ դա տա խա զու թյու նը պե -
տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հայց է հա -
րու ցում դա տա րան: Այ սինքն՝ գոր ծող խմբա -
գրու թյամբ ամ րագր ված են ար դեն իսկ սահ -
մա նա փակ հիմ քեր, երբ դա տա խա զու թյու նը
հա րու ցում է պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու -

թյան հայց: Կար ծում եմ՝ գոր ծող կար գա վո -
րում նե րի ա ռա վել սահ մա նա փա կու մը կվտան -
գի դա տա խա զու թյան կող մից պե տա կան շա -
հե րի պաշտ պա նու թյան լիա զո րու թյան պատ -
շաճ ի րա կա նաց մա ն ըն թաց քը, ին չը չի կա րող
իր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը չու նե նալ պե -
տա կան շա հե րի և պե տու թյան վրա: Այս հա -
մա տեքս տում հարկ է ընդգ ծել, որ քրեա կան ո -
լոր տից դուրս դա տա խա զու թյան պար տա կա -
նու թյուն նե րի, գոր ծա ռույթ նե րի վե րա բեր յալ մի -
ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված նոր մեր և կա նոն ներ
չկան, այդ գոր ծա ռույթ նե րը պայ մա նա վոր ված
են ներ պե տա կան ի րա վա կան և պատ մա կան
ա վան դույթ նե րով:

Եվ րո պա կան դա տա խազ նե րի խորհր դա -
տվա կան խորհր դի կող մից 2008 թվա կա նի
հոկ տեմ բե րի 21-ին «Դա տա խա զու թյան դե րը
քրեա իրա վա կան ո լոր տից դուրս» վեր տա ռու -
թյամբ թիվ 3 կար ծի քում ԵԽ նա խա րար նե րի
կո մի տեի «Ք րեա կան ար դա րա դա տու թյան ո -
լոր տում դա տա խա զու թյան դե րի մա սին» թիվ
(2000)19 հանձ նա րա րա կա նը, 2012 թվա կա նի
սեպ տեմ բե րի 19-ին ըն դուն ված թիվ 11 «Դա -
տա խա զու թյան դե րը քրեաի րա վա կան ո լոր -
տից դուրս» հանձ նա րա րա կա նում թեև չեն սահ -
ման վում դա տա խա զու թյան հա մար կոնկ րետ
լիա զո րու թյուն ներ քրեաի րա վա կան ո լոր տից
դուրս և, ի րա վա կան հա մա կար գե րի տար բե -
րու թյուն նե րից կախ ված, ան դամ պե տու թյուն -
նե րում այդ լիա զո րու թյուն նե րը կա րող են տար -
բեր լի նել, սա կայն սահ մա նում են այդ լիա զո -
րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար մի շարք
ուղ ղոր դող սկզբունք ներ՝ քա ղա քա ցիա կան և
վար չա կան ի րա վուն քի ո լորտ նե րում:

Հարկ է նկա տել, որ Եվ րո պա կան դա տա -
խազ նե րի խորհր դատ վա կան խորհր դի վե րը
նշված կար ծի քում նշված է, որ կա տար ված ու -
սում նա սի րու թյան արդ յուն քներով պարզ վել է.
ո րոշ պե տու թյուն նե րում դա տա խազ նե րը գոր -
ծա ռույթ ներ ու նեն քրեա կան ի րա վուն քի ո լոր -
տից դուրս՝ քա ղա քա ցիա կան, ըն տա նե կան,
աշ խա տան քա յին, վար չա կան, ընտ րա կան ի -
րա վուն քի ո լորտ նե րում, ինչ պես նաև շրջա կա
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not be detained without the approval of the Parliament of Republic of Macedonia unless they are caught while perpetrating
a criminal act for which a sentence of imprisonment of at least five years is provisioned. The procedure for deciding on the
matter of immunity of the Public Prosecutor and the Deputy Public Prosecutor shall be urgent and shall be conducted
following a previously obtained opinion from the Council.
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մի ջա վայ րի, սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի և խո -
ցե լի խմբե րի, ինչ պի սիք են ան չա փա հաս նե րը,
սահ մա նա փակ կա րո ղու թյամբ ան ձինք, շատ
քիչ ե կա մուտ ու նե ցող ան ձինք, ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նու թյան ո լոր տում: Ո րոշ ան դամ պե -
տու թյուն նե րում դա տա խա զու թյուն նե րի խնդիր -
նե րը և աշ խա տան քի ծա վա լն այս ո լոր տում
կա րող է գե րա զան ցել քրեա կան ար դա րա դա -
տու թյան ո լոր տում դա տա խազ նե րի դե րը:14 Դա -
տա խազ նե րի՝ քրեա կան ո լոր տից դուրս ի րա -
կա նաց վող գոր ծա ռույթ նե րի հիմ նա կան նպա -
տակ նե րը հետևյալ ներն են. օ րեն քի գե րա կա -
յու թյան (օ րի նա կա նու թյան, օ րեն քին են թարկ -
վե լու, օ րեն քի խախտ ման դեպ քում մի ջո ցի
տրա մադր ման) ե րաշ խա վո րում, ան ձանց ի րա -
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու -
թյու ն (ա ռա վե լա պես՝ ի րենց ի րա վունք նե րը
պաշտ պա նե լու ու նա կու թյուն չու նե ցող նե րի հա -
մար՝ ան չա փա հաս նե րը, բնա կու թյան վայր չու -
նե ցող նե րը, մտա վոր ու նա կու թյուն նե րի հետ
խնդիր ներ ու նե ցող նե րը), պե տա կան շա հե րի և
գույ քի պաշտ պա նու թյու ն, հան րա յին շա հի կամ
հան րա յին կար գի պաշտ պա նու թյու ն:15

Վե րը նշված մո տե ցում ներն ամ րագր ված
են նաև ԵԽ նա խա րար նե րի կո մի տեի 2012
թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 19-ին ըն դուն ված թիվ
11 հանձ նա րա րա կա նում և դրա բա ցատ րա կան
հու շագ րում: Այ նու հան դերձ՝ քրեա կան ո լոր տից
դուրս դա տա խա զու թյան պար տա կա նու թյուն -
նե րի, գոր ծա ռույթ նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գայ -
նո րեն ճա նաչ ված նոր մեր և կա նոն ներ չկան,
այդ գոր ծա ռույթ նե րը պայ մա նա վոր ված են ներ -
պե տա կան ի րա վա կան և պատ մա կան ա վան -
դույթ նե րով:

Մի շարք երկր նե րի փոր ձը, մաս նա վո րա -
պես՝ Բել գիա, Չե խիա, Գեր մա նիա, Բուլ ղա րիա,
Հուն գա րիա, Իռ լան դիա, Էս տո նիա, Դա նիա,
Ֆին լան դիա, Վ րաս տան, Շ վե դիա, Շ վեյ ցա րիա,
Միաց յալ Թա գա վո րու թյուն և այլն, ցույց է տա -
լիս, որ դա տա խա զու թյու նը քրեա կան ո լոր տից
դուրս օժտ ված է տար բեր լիա զո րու թյուն նե րով,
ո րոնք, ընդ հա նուր առ մամբ, հան գում են
հետևյա լին. դա տա խա զը կա րող է հա րու ցել
վա րույթ՝ ա մուս նու թյու նը, ան չա փա հաս նե րի

որ դեգ րու մը ան վա վեր ճա նա չե լու, մա հա ցած
ե րե խա յի ա նու նից հայ րու թյու նը չեղ յալ ճա նա -
չե լու հա մար (ե թե անձը մա հա ցած ե րե խա յի
հայ րը չէ), ծնո ղա կան ի րա վուն քից զրկե լու հա -
մար, ա լի մեն տի և ե րե խա յի խնամ քի հար ցե -
րով, ինչ պես նաև իր նպա տակ նե րը չի րա կա -
նաց նե լու կամ օ րեն քի փո փո խու թյան հիմ քով՝
հիմ նադ րա մը լու ծա րե լու հա մար, հան րա յին
հիմ նադ րամ նե րի ստեղծ ման օ րի նա կա նու թյունն
ա պա հո վե լու հա մար, կազ մա կեր պու թյան գրան -
ցու մը չեղ յալ ճա նա չե լու հա մար, ցան կա ցած
պայ մա նագ րի պայ մա նի վի ճարկ ման կամ պայ -
մա նա գիրն ա ռո չինչ ճա նա չե լու հա մար, ե թե
այդ պայ մա նա գի րը վնա սում է հան րա յին շա -
հին, քա ղա քա ցիու թյան փաս տե րը դա տա րա -
նում վի ճար կե լու հա մար, շրջա կա մի ջա վայ -
րին, կեն դա նի նե րի վնաս հասց նե լու հա մար,
ապ րան քա յին նշա նի գրանց ման և գ րան ցու մը
չեղ յալ հայ տա րա րե լու հա մար, ար տո նագ րի
տրա մադր ման կամ վե րաց ման մա սին ո րո շու -
մը փո խե լու հա մար, ե թե դրանք առևտ րա յին
նպա տա կով շա հա գոր ծե լը հա կա սում է հան -
րա յին կար գին, և այլն:

Վե րը նշված բո լոր լիա զո րու թյուն նե րը սահ -
ման ված են, օ րի նակ՝ Հուն գա րիա յի օ րենսդ -
րու թյամբ: Իռ լան դիա յում հան րա հա վաք նե րի և
ընտ րու թյուն նե րի արդ յունք նե րի վա վե րա կա -
նու թյու նը նույն պես կա րող է վի ճար կվել, իսկ
Բուլ ղա րիա յի Քա ղա քա ցիու թյան մա սին օ րեն -
քի 31-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գլխա վոր դա -
տա խազն ի րա վունք ու նի դի մե լու հպա տա կե -
ցու մը չեղ յալ ճա նա չե լու կամ Բուլ ղա րիա յի քա -
ղա քա ցիու թյու նը դա դա րեց նե լու միջ նոր դու -
թյամբ և այլն:

Ինչ պես տես նում ենք՝ «Դա տա խա զու թյան
մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րը նշված հոդ վա ծի նոր -
մե րի ի րա վա կար գա վո րում նե րը և դրանց կի -
րառ ման պրակ տի կան ցույց են տա լիս, որ ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված դա տա խա -
զու թյան պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան
ո լոր տի լիա զո րու թյու նը, ինչ պես ար դեն նշե -
ցինք, օ րեն քով ար դեն իսկ սահ մա նա փակ վել է
բա ցա ռա պես հայց հա րու ցե լու «հիմ քե րի առ -
կա յու թյան» հան գա ման քով, ին չի պատճառով

14 Տե՛ս՝ Opinion No 3(2008) Consultative Council of European Prosecutors: “THE ROLE OF PROSECUTION SERVICES
OUTSIDE THE CRIMINAL LAW FIELD” կետ 16:

15 Տե՛ս՝ նույն տեղում, կետ 25:



ՀՀ դա տա խա զու թյունն իր սահ մա նադ րա կան
լիա զո րու թյունն ա ռա վե լա պես ի րա կա նաց նում
է պե տա կան շա հե րի խախտ ման մա սին հա -
մա պա տաս խան տե ղե կատ վու թյան «առ կա յու -
թյան» դեպ քում:

Հաշ վի առ նե լով վե րո շա րադր յա լը՝ ա ռա -
ջար կում եմ. 1) գոր ծող օ րեն քում սահ ման ված
ի րա վա կար գա վո րում ներն ինք նին հա մա րել
բա ցա ռիկ դեպ քեր՝ նկա տի ու նե նա լով, որ ար -
դեն իսկ սահ ման ված հիմ քե րը սահ մա նա փակ
են, սա կայն բա ցա ռել այն դեպ քե րը, երբ դա -
տա խա զին հայց հա րու ցե լու միջ նոր դու թյամբ
կա րող է դի մել ի րա վա սու պե տա կան կամ տե -
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի նը, այլ այն
դեպ քում, երբ հայց չի ներ կա յաց նում դա տա -
խա զի կող մից հայց ներ կա յաց նե լու ա ռա ջար -
կու թյուն ստա նա լուց հե տո: Դ րա նով իսկ կա -
պա հով վի, որ պես զի ի րա վա սու պե տա կան կամ
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի նը ա -
ռա վել պա տաս խա նա տու լի նի պե տա կան շահե -
րի պաշտ պա նու թյուն ի րա կա նաց նե լիս՝ չակնկա -
լե լով, որ իր «փո խա րեն» դա կա նի դա տա խա -
զը, 2) «պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան
հայ ցի հա րու ցու մը» պետք է ընդգր կի միայն՝
«քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով
պե տու թյան գույ քա յին շա հե րի, վար չա կան դա -
տա վա րու թյան կար գով պե տու թյան գույ քա յին
և ոչ գույ քա յին շա հե րի, քրեա կան դա տա վա -
րու թյան կար գով հան ցա գոր ծու թյամբ ուղ ղա -
կիո րեն պե տու թյա նը պատ ճառ ված գույ քա յին
վնա սի հա տուց ման հայ ցե րը», այլ նաև՝ «հա -
մայն քի շա հե րի պաշտ պա նու թյան հայ ցի հա -
րու ցու մը»: Հարկ է ընդգ ծել, որ սահ մա նադ րա -
կան նոր մե րին հա մա հունչ է այս կար գա վո րու -
մը, քա նի որ Սահ մա նադ րա կան նոր մը կի րա -
ռում է «պե տա կան շահ» եզ րույ թը, ո րի հաս -
կա ցու թյու նը բա ցա հայտ վում է օ րեն քով և ա -
մենևին չի ընդգր կում միայն պե տու թյան շա -
հը: 

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյամբ 103-րդ հոդ վա ծի հա մա -
ձայն՝ դա տա խա զու թյու նը հսկո ղու թյուն է ի րա -
կա նաց նում հե տաքն նու թյան և նա խաքն նու -
թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ: Իսկ 2015
թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյան 176-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ
կե տի հա մա ձայն՝ դա տա խա զու թյու նը հսկո -
ղու թյուն է ի րա կա նաց նում մինչ դա տա կան

քրեա կան վա րույ թի օ րի նա կա նու թյան նկատ -
մամբ: Նշ ված լիա զո րու թյան ի րա կա նաց ման
կար գը սահ ման վում է «Դա տա խա զու թյան մա -
սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի
25-րդ հոդ վա ծով և ՀՀ քրեա կան դա տա վա -
րու թյան օ րենսգր քով: Հաշ վի առ նե լով, որ ՀՀ
քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի հա -
մա պա տաս խան նոր մե րում սահ ման ված է «հե -
տաքն նու թյան և նա խաքն նու թյան օ րի նա կա -
նու թյան նկատ մամբ» եզ րույ թը, ա ռա ջարկ վում
է օ րեն քում հղում կա տա րել ՀՀ քրեա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քին, ա ռանց դա տա -
վա րա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ի րա վա -
կար գա վո րում նե րը սահ մա նե լու և դրա նով իսկ
բա ցա ռե լով կրկնու թյուն նե րը տար բեր ի րա վա -
կան ակ տե րում: Միևնույն ժա մա նակ՝ ան ցու -
մա յին դրույթ նե րում պետք է սահ մա նել, որ
մինչ դա տա կան քրեա կան վա րույ թի օ րի նա կա -
նու թյան նկատ մամբ հսկո ղու թյան ի րա կա նաց -
ման կար գի վրա մինչև նոր ՀՀ քրեա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քի ըն դու նու մը տա րած -
վում են կա տար ված կամ նա խա պատ րաստ -
վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի, այլ դեպ քե րի վե -
րա բեր յալ հա ղոր դում նե րի ըն դուն ման, գրանց -
ման և լուծ ման, հե տաքն նու թյան և նա խաքննու -
թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ հսկո ղու -
թյուն ի րա կա նաց նե լու կար գը սահ մա նող ՀՀ
քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի դրույթ -
նե րը:

7. Հաշ վի առ նե լով սահ մա նադ րա կան փո -
փո խու թյուն նե րը, կար ծում եմ՝ անհ րա ժեշտ է
կա տա րել նաև «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ
օ րեն քի մի շարք այլ դրույթ նե րի փո փո խու թյուն -
ներ: Մաս նա վո րա պես՝ 1) «Դա տա խա զու թյան
մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն -
քի 43-րդ հոդ վա ծում սահ ման ված՝ ար հես տակ -
ցա կան միու թյա նն ան դա մակ ցե լու ի րա վուն -
քի սահ մա նա փա կու մը պետք է հա նել, քա նի
որ, ե թե 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ 28-րդ հոդ վա ծի հա -
մա ձայն՝ ար հես տակ ցա կան միու թյուն ներ ստեղ -
ծե լու ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել
դա տա խա զու թյան մար մին նե րի ծա ռա յող նե րի
հա մար, ա պա 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն -
նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 45-րդ հոդ վածն
ըստ ան ձանց կար գա վի ճա կի ուղ ղա կիո րեն
նման սահ մա նա փա կում չի նա խա տե սում: Ընդ
ո րում՝ նման դիր քո րո շու մը բխում է նաև մի -
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ջազ գա յին փաս տաթղ թե րից16, 2) «Դա տա խա -
զու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծում սահ ման ված է,
որ դա տա խա զի պաշ տոն ա ռա ջին ան գամ զբա -
ղեց նող անձն իր պաշ տոնն ստանձ նում է դա -
տա խա զու թյան կո լե գիա յի նիս տում հան դի սա -
վոր պայ ման նե րում տրված երդ մամբ: Ա ռա -
ջարկ վում է ա ռա ջին ան գամ ՀՀ գլխա վոր դա -
տա խա զի պաշ տոն զբա ղեց նող ան ձի հա մար
ևս սահ մա նել երդ ման ա րա րո ղու թյուն Ազ գա -
յին ժո ղո վում: Այս կար գը սահ մա նե լով Ազ գա -
յին Ժո ղո վի կա նո նա կար գում՝ 3) անհ րա ժեշտ է
նաև փո փո խել դա տա խա զու թյան է թի կա յի
հանձ նա ժո ղո վում ՀՀ նա խա գա հի կող մից նշա -
նակ վող ան դա մե րի նշա նակ ման կար գը՝ ՀՀ
նա խա գա հի՝ սահ մա նադ րա կան նոր կար գա -
վի ճա կի ամ րագր ման հա մա տեքս տում: Վեր ջի -
նիս փո խա րեն՝ ան դամ նե րը, ովքեր պետք է լի -
նեն ի րա վա բան-գիտ նա կան ներ, կա րող են նշա -
նակ վել ՀՀ Գլխա վոր դա տա խա զի կող մից, ինչ -
պես նաև օ րեն քի ու ժով այդ հանձ նա ժո ղո վի
ան դամ կա րե լի է նե րա ռել նաև Ար դա րա դա -
տու թյան ա կա դե միա յի ռեկ տո րին, 4) «Դա տա -
խա զու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մասն
անհ րա ժեշտ է հա մա պա տաս խա նեց նել ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյան 168-րդ և 169-րդ հոդ ված -
նե րի դրույթ նե րին: Մաս նա վո րա պես՝ անհ րա -
ժեշտ է սահ մա նել, որ Գլխա վոր դա տա խա զը՝
դա տա խա զու թյան կող մից ի րա կա նաց վող կոնկ -
րետ վա րույ թին առնչ վող նոր մա տիվ ի րա վա -
կան ակ տե րի դրույթ նե րի սահ մա նադ րա կա -
նու թյան հար ցե րով, ինչ պես նաև Սահ մա նադ -
րա կան դա տա րա նի դա տա վո րի նկատ մամբ
քրեա կան հե տապն դում հա րու ցե լու կամ նրան
ա զա տու թյու նից զրկե լու վե րա բեր յալ հա մա ձայ -
նու թյուն տա լու հար ցով «Սահ մա նադ րա կան

դա տա րա նի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար գով դի մում
է Սահ մա նադ րա կան դա տա րան և մաս նակ -
ցում գոր ծի քննու թյա նը: Հարկ եմ հա մա րում
նշել, որ ե թե նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի
դրույթ նե րի սահ մա նադ րա կա նու թյան հար ցե -
րով Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե լիս
Գլխա վոր դա տա խա զը կա րող է գոր ծի քննու -
թյա նը մաս նակ ցե լու հա մար նշա նա կել ներ կա -
յա ցու ցիչ, ա պա նման ի րա վունք չպետք է սահ -
մա նել նաև այն դեպ քում, երբ Սահ մա նադ րա -
կան դա տա րա նի դա տա վո րի նկատ մամբ քրեա -
կան հե տապն դում հա րու ցե լու կամ նրան ազա -
տու թյու նից զրկե լու վե րա բեր յալ հա մա ձայ նու -
թյուն տա լու հար ցով է դի մում Սահ մա նադ րա -
կան դա տա րան` հաշ վի առ նե լով Սահ մա նադրա -
կան դա տա րա նի դա տա վո րի կար գա վի ճա կը:

Այս պի սով՝ 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն -
նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ գլ խում ամ -
րագր վե ցին 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե -
րով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա -
նադ րու թյամբ դա տա խա զու թյան վե րա բեր յալ
ամ րագր ված նոր մե րից տար բեր վող նոր ի րա -
վա կար գա վո րում ներ, ո րոնք ի րա վա կան հիմք
դար ձան «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն -
քի դրույթ նե րի սահ մա նադ րաի րա վա կան բա -
րե փո խում նե րի արդ յուն քով ամ րագր ված նոր
ի րա վա կար գա վո րում նե րին հա մա պա տաս խա -
նեց նե լու հա մար: Ընդ ո րում՝ նշված գոր ծըն -
թա ցը պետք է ի րա կա նաց վի այն ժամ կե տի
հաշ վառ մամբ, որ պես զի նոր ի րա վա կար գա վո -
րում ներն ու ժի մեջ մտնեն՝ Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 210-րդ հոդ -
վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված ժամ կե տում,
այ սինքն՝ նո րըն տիր Հան րա պե տու թյան նա -
խա գա հի կող մից իր պաշ տո նի ստանձն ման
օրը:

16 Guidelines on the Role of Prosecutors, Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990/, 8 and 9:



1. Հայաստանի Հանրապետության կոռուպ-
ցիայի դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալ համա-
կարգում առկա խնդիրները: ՀՀ-ում ներ կա -
յումս գոր ծում է կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ա -
պա կենտ րո նաց ված հա մա կարգ, որ տեղ կո -
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի կան խար գե լիչ, կրթա -
կան և ի րա վա պահ գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա -
նա ցու մը բաշխ ված է պե տա կան իշ խա նու թյան
տար բեր մար մին նե րի միջև: Կո ռուպ ցիա յի դեմ
պայ քա րի ի րա վա պահ գոր ծա ռույթ նե րի ի րա -
կա նա ցու մը վե րա պահ ված է քննչա կան և դա -
տա խա զա կան մար մին նե րին, իսկ կրթա կան և
կան խար գե լիչ գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա ցու -
մը վե րա պահ ված է Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա -
րի խորհր դին, Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի
խորհր դին կից գոր ծող փոր ձա գի տա կան հանձ -
նախմ բին և Բարձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար
ան ձանց է թի կա յի հանձ նա ժո ղո վին: 

ՀՀ-ում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինս -
տի տու ցիո նալ հա մա կար գի զար գա ցու մը կապ -
ված է դեռևս 2004 թվա կա նի հու նի սի 1-ի ՀՀ
Նա խա գա հի հրա մա նագ րով ստեղծ ված կո -
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի խոր հուր դի հետ1:
Նշված խորհուր դի գոր ծու նեու թյու նը դա դա րեց
2015 թվա կա նի մար տի 3-ին, երբ ու ժը կորց -
րած ճա նաչ վեց «Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի
խոր հուրդ ստեղ ծե լու մա սին» Նա խա գա հի հրա -
մա նա գի րը2: 2015 թվա կա նի փետր վա րի 19-ին
ըն դուն վեց «Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի խոր -
հուրդ և փոր ձա գի տա կան հանձ նա խումբ ստեղ -

ծե լու, խորհր դի կազ մը, խորհր դի, փոր ձա գի -
տա կան հանձ նախմ բի և ՀՀ Կա ռա վա րու թյան
աշ խա տա կազ մի հա կա կո ռուպ ցիոն ծրագ րե րի
մո նի թո րին գի բաժ նի գոր ծու նեու թյան կար գը
հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան N
165-Ն ո րո շու մը, ո րով ձևա վոր վեց կո ռուպ ցիա -
յի դեմ պայ քա րի նոր խոր հուրդ (այ սու հետև՝
Խոր հուրդ): Վեր լու ծե լով Խորհր դի ձևա վոր ման
կար գը, կա ռուց ված քը և գոր ծա ռույթ նե րը` կա -
րող ենք նշել, որ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի
գոր ծող խոր հուր դին բնու թագ րում են հետևյալ
հատ կա նիշ նե րը՝ 

ա) ինս տի տու ցիո նալ և գոր ծա ռու թա յին
ան կա խու թյան բա ցա կա յու թյուն. Խն դի րն այն
է, որ Խորհր դի կազ մում հիմ նա կա նում ընդգրկ -
ված են պե տա կան իշ խա նու թյան տար բեր մար -
մին նե ր, հետևաբար՝ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ -
քա րի խոր հուր դը պե տա կան իշ խա նու թյան մյուս
մար մին նե րից չու նի ինս տի տու ցիո նալ և գոր -
ծա ռու թա յին ան կա խու թյան բա վա րար ե րաշ -
խիք ներ, քա նի որ Խորհր դի ան դամ նե րը հիմ -
նա կա նում ներ կա յաց նում են պե տա կան իշ խա -
նու թյան տար բեր մար մին ներ և ի րենց գոր ծա -
ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում ուղ ղա -
կիո րեն և ա նուղ ղա կիո րեն կաշ կանդ ված են
գե րա տես չա կան շա հե րով:

բ) Խորհր դի գոր ծու նեու թյան ի րա վա կան
հիմ քն ու նի են թաօ րենսդ րա կան բնույթ. Խորհըր -
դի գոր ծու նեու թյան ի րա վա կան հիմ քը կազ -
մում է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2015թ. N 165-Ն ո -
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ՀԱՅԿ ԿԵՍՈՅԱՆ
Պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության 
ամբիոնի ասպիրանտ
____________________________________________________________________________________________________________

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜàôØ ÎàèàôäòÆ²ÚÆ ¸ºØ
ä²Úø²ðÆ ÆÜêîÆîàôòÆàÜ²È Ð²Ø²Î²ð¶Æ  ¼²ð¶²òØ²Ü

Ðºè²ÜÎ²ðÜºðÀ

1 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագիրը «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ ստեղծելու
մասին», ընդունվել է 10.06.2004 թվականի, ուժը կորցրած է ճանաչվել 19.03.2015 թվականին, հասանելի էր՝
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=30815

2 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն «ՀՀ կառավարության որոշումը կոռուպցիայի դեմ պայքարի
խորհուրդ և փորձագիտական հանձնախումբ ստեղծելու, խորհրդի կազմը, խորհրդի, փորձագիտական հանձնախմբի
և ՀՀ կառավարության աշխատակազմի հակակոռուպցիոն ծրագրերի մոնիթորինգի բաժնի գործունեության կարգը
հաստատելու մասին» 19 փետրվարի 2015 թվականի N 165-Ն որոշում, հասանելի էր՝ 
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=96013



29

ԿՐԻՄԻՆԱԼՈԳԻԱ

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

9
5

  2
0

1
6

րո շու մը, ին չը չի կա րող բա վա րար ի րա վա կան
ե րաշ խիք ներ ստեղ ծել Խորհր դի գոր ծու նեու -
թյան կա յու նու թյան և արդ յու նա վե տու թյան ա -
պա հով ման տե սանկ յու նից:

գ) Խորհր դի աշ խա տան քի ոչ մշտա կան
բնույ թը. Խորհր դի նիս տե րը գու մար վում են
Խորհր դի նա խա գա հի կամ Խորհր դի ան դամ -
նե րի մեկ եր րոր դի նա խա ձեռ նու թյամբ` ըստ
անհ րա ժեշ տու թյան, բայց ոչ պա կաս, քան յու -
րա քանչ յուր ե ռամս յա կը մեկ ան գամ: 

ՀՀ-ում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի կան -
խար գե լիչ գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող հա -
ջորդ մար մի նը Բարձ րաս տի ճան պաշ տո նա -
տար ան ձանց է թի կա յի հանձ նա ժո ղովն է: Պետք
է նշենք, որ Հանձ նա ժո ղո վը նույն պես ու նի ո -
րո շա կի խնդիր ներ իր գոր ծա ռույթ նե րի ար դյու -
նա վետ ի րա կանաց ման հար ցում, մաս նա վո -
րա պես՝ Հանձ նա ժո ղո վը չու նի գոր ծա ռու թա յին
և ինս տի տու ցիո նալ ան կա խու թյան բա վա րար
ե րաշ խիք ներ, միա ժա մա նակ չու նի բա վա րար
ռե սուրս ներ, այդ թվում՝ ինք նու րույն ֆի նան սա -
կան մի ջոց ներ և աշ խա տա կազմ ի րեն օ րեն -
քով վե րա պահ ված գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա -
նաց ման հա մար:

2. Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի հիմ նա կան
մո դել նե րը և մի ջազ գա յին ի րա վա կան ակ տե րը
կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինս տի տու ցիո նալ
հա մա կար գի վե րա բեր յալ: Կա ռուպ ցիա յի դեմ
պայ քա րի ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գի վե -
րա բեր յալ ներ կա յումս միաս նա կան մո տե ցում -
ներ չկան, տար բեր պե տու թյու նե րը ստեղ ծել
են կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի տար բեր կա -
ռու ցա կար գա յին մե խա նիզմ ներ: Այդ մե խա -
նիզմ նե րի հա մե մա տա կան ու սում նա սի րու թյան
արդ յուն քով ա ռանձ նաց վում են կո ռուպ ցիա յի
դեմ պայ քա րի ե րեք հիմ նա կան մո դել ներ՝ ու -
նի վեր սալ, ի րա վա պահ և կան խար գե լիչ: 

Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ու նի վեր սալ
մո դե լի դեպ քում գոր ծում է բազ մա ֆունկ ցիո -
նալ հա կա կո ռուպ ցիոն մար մին, ո րն ի րա կա -
նաց նում է կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ե րեք
հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րը` կրթա կան, կան -
խար գե լիչ և քնն չա կան: Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ -
քա րի ու նի վեր սալ մո դել է գոր ծում հետևյալ
պե տու թյուն նե րում` Հոնգ Կոն գում (Կո ռուպ ցիա -
յի դեմ պայ քա րի ան կախ հանձ նա ժո ղով), Սին -
գա պու րում (Կո ռուպ ցիոն գոր ծու նեու թյան քննու -
թյան բյու րո), Լիտ վա յում (Հա տուկ քննչա կան

ծա ռա յու թյուն), Լատ վիա յում (Կո ռուպ ցիա յի կան -
խար գել ման և դրա դեմ պայ քա րի բյու րո), Ո ւել -
սում (Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ան կախ
հանձ նա ժո ղով), Բոթսվա նում (Կո ռուպ ցիոն գոր -
ծե րով և տն տե սա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
վար չու թյուն), Ու գան դա յում, Ավստ րա լիա յում,
Կո րեա յում, Թաի լան դում, Ար գեն տի նա յում, Էկ -
վա դո րում նույն պես գոր ծում է կո ռուպ ցիա յի
դեմ պայ քա րի ու նի վեր սալ մո դե լը: 

Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինս տի տու -
ցիո նալ հա մա կար գի երկ րորդ մո դե լն ի րա վա -
պահ մո դելն է, ո րը տե սա կա նո րեն հա մար վում
է կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ա մե նաարդ յու -
նա վետ մո դե լը, քա նի որ այս մո դե լի դեպ քում
չկա կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի հա տուկ մաս -
նա գի տա ցած մար մին ինչը, են թադ րում է պե -
տու թյան վար չա կան և ֆի նան սա կան մի ջոց նե -
րի խնա յում: Ի րա վա պահ մո դե լի դեպ քում կո -
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի կրթա կան, կան խար -
գե լիչ և քնն չա կան գոր ծա ռույթ նե րն ի րա կա -
նաց վում են տար բեր ի րա վա պահ մար մին նե րի
կող մից: Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ի րա վա -
պահ մո դե լը հա տուկ է հետևյալ պե տու թյուն նե -
րին` Նոր վե գիա (Տն տե սա կան և շր ջա կա մի -
ջա վայ րի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի հե տաքն նու թյան և քրեա կան հե տապնդ -
ման նոր վե գա կան ազ գա յին վար չու թյուն), Բել -
գիա (Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի կենտ րո նա -
կան մար մին), Իս պա նիա (Կո ռուպ ցիա յի հետ
կապ ված տնտե սա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի քննու թյան հա տուկ, դա տա խա զա կան ծա -
ռա յու թյուն), Խոր վա թիա (Կո ռուպ ցիա յի կան -
խար գել ման և կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու -
թյան վար չու թյուն), Ռու մի նիա (Կո ռուպ ցիա յի
դեմ պայ քա րի ազ գա յին վար չու թյուն), Հուն գա -
րիա (Հե տաքն նու թյուն նե րի ազ գա յին բյու րո),
Գեր մա նիա ( Ներ քին գոր ծե րի դե պար տա մենտ)
և Մեծ Բ րի տա նիա (Ոս տի կա նու թյան կո ռուպ -
ցիա յի դեմ պայ քա րի ջո կատ):

Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի եր րորդ մո -
դե լը կան խար գե լիչ մո դելն է, ո րը դրսևոր վում
է եր կու ձևով՝ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի հա -
մա կարգ ման խոր հուրդ նե րի և կո ռուպ ցիա յի
դեմ պայ քա րի նպա տա կա յին կան խար գե լիչ
մար մին նե րի: Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի հա -
մա կարգ ման խոր հուրդ նե րը հիմ նա կա նում
կազմ ված են պե տա կան մար մին նե րի և քա -
ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան ներ կա յա ցու -



ցիչ նե րից, այս մար մին նե րը մշտա կան գոր ծող
չեն և աշ խա տում են հան դի պում նե րի մի ջո -
ցով: Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի հա մա կարգ -
ման խոր հուրդ նե րի մո դե լը ներ կա յումս գոր -
ծում է ՀՀ-ում: Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի
կան խար գե լիչ մո դե լի երկ րորդ տե սա կը կո -
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի նպա տա կա յին կան -
խար գե լիչ մար մին ներն են, ո րոնք գոր ծում են
մշտա կան հի մունք նե րով և ի րա կա նաց նում են
կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի կան խար գե լիչ ու
կրթա կան գոր ծա ռույթ ներ, այս մո դե լը հա տուկ
է Ուկ րաի նա յին, Սլո վե նիա յին, Սեր բիա յին և
այլն3:

1990-ա կան թվա կան նե րից սկսած՝ կո ռուպ -
ցիա յի դեմ պայ քա րը դար ձել է մի ջազ գա յին
հան րու թյան մտա հո գու թյան հիմ նա կան խնդիր -
նե րից մե կը: Վեր ջին տաս նամ յա կի ըն թաց քում
ՄԱԿ-ի, Եվ րո պա յի խորհր դի, Եվ րո պա կան Միու -
թյան, «Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան եվ -
րո պա կան կազ մա կեր պու թյան» կող մից ըն դուն -
վել են կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մի ջազ գա -
յին կոն վեն ցիա ներ (hard law) և կո ռուպ ցիա յի
դեմ պայ քա րի տա րա տե սակ ա ռա ջար կու թյուն -
ներ, բա նաձևեր, ու ղե ցույց ներ, հայ տա րա րու -
թյուն ներ (soft law), ո րոնց հիմ նա կան նպա -
տակն է պե տու թյուն նե րում ստեղ ծել կո ռուպ -
ցիա յի դեմ պայ քա րի արդ յու նա վետ գոր ծող
ինս տի տու ցիո նալ հա մա կարգ: 

Մի ջազ գա յին ի րա վա կան ակ տե րն ամ րա -
գրել են կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինս տի -
տու ցիո նալ հա մա կար գի վե րա բեր յալ հետևյալ
հիմ նա րար դրույթ նե րը.

«Կո ռուպ ցիա յի դեմ կոն վեն ցիա յի»4 6-րդ
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 

«Յու րա քանչ յուր մաս նա կից պե տու թյուն,
իր ի րա վա կան հա մա կար գի հիմ նա րար
սկզբունք նե րին հա մա պա տաս խան, պետք է
ա պա հո վի մարմ նի կամ, անհ րա ժեշ տու թյան
դեպ քում մար մին նե րի առ կա յու թյու նը, ո րոնք
ի րա կա նաց նում են կո ռուպ ցիա յի կան խար գե -
լում այն պի սի մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ, ինչ պի -
սիք են հա կա կո ռուպ ցիոն քա ղա քա կա նու թյան

ի րա կա նա ցու մը և, հա մա պա տաս խան դեպ քե -
րում, այդ պի սի քա ղա քա կա նու թյուն ի րա կա -
նաց ման հսկո ղու թյու նը և հա մա կար գու մը, ինչ -
պես նաև կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման հար -
ցե րով գի տե լիք ների ընդ լայ նու մը և տա րա ծու -
մը»:

«Կո ռուպ ցիա յի դեմ կոն վեն ցիա յի» 6-րդ
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝

«Յու րա քանչ յուր մաս նա կից պե տու թյուն իր
ի րա վա կան հա մա կար գի հիմ նա րար սկզբունք -
նե րին հա մա պա տաս խան կո ռուպ ցիա յի դեմ
պայ քա րի մարմ նին կամ մար մին նե րին պետք
է ա պա հո վի անհ րա ժեշտ ինք նու րույ նու թյամբ,
որ պես զի մար մի նը կամ մար մին նե րը կա րո ղա -
նան ի րա կա նաց նել ի րենց գոր ծա ռույթ ներն
արդ յու նա վետ և ան հար կի ազ դե ցու թյու նից ա -
զատ ված: Պետք է տրա մադր վեն անհ րա ժեշտ
նյու թա կան պա շար ներ և մաս նա գի տաց ված
անձ նա կազմ, ինչ պես նաև անձ նա կազ մի այն -
պի սի դա սըն թաց ներ, ո րոնք կա րող են պա -
հանջ վել նրանց գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց -
ման հա մար»:

«Կո ռուպ ցիա յի դեմ կոն վեն ցիա յի» 36-րդ
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 

«Յու րա քանչ յուր մաս նա կից պե տու թյուն,
իր ի րա վա կան հա մա կար գի հիմ նա րար
սկզբունք նե րին հա մա պա տաս խան, պետք է ա -
պա հո վի այն պի սի մարմ նի կամ մար մին նե րի
կամ ան ձանց առ կա յու թյու նը, ո րոնք մաս նա -
գի տա ցած են կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում` ի -
րա վա պահ մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ: Մաս նա -
կից պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գի հիմ -
նա րար սկզբունք նե րին հա մա պա տաս խան` այդ -
պի սի մարմ նին կամ մար մին նե րին կամ ան -
ձանց պետք է անհ րա ժեշտ ան կա խու թյուն ա -
պա հով վի, որ պես զի նրանք կա րո ղա նան կա -
տա րել ի րենց գոր ծա ռույթ նե րն ա ռանց որևէ
ան հար կի ազ դե ցու թյան։ Այդ պի սի ան ձինք կամ
այդ պի սի մարմ նի կամ մար մին նե րի աշ խա տա -
կից նե րն ի րենց խնդիր նե րի կա տար ման հա -
մար պետք է օժտ ված լի նեն պատ շաճ ո րա կա -
վոր մամբ և պա շար նե րով»: 
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3 Տե՛ս Specialised anti-corruption institutions review of models anti-corruption network for Eastern Europe and Central
Asia, OECD 2008, հասանելի էր` https://www.oecd.org/corruption/acn/39971975.pdf, տես նաև For more information on
Serbia, Macedonia and Slovenia see Clean Hands website maintained by the BETA News Agency, Serbia, and dealing with
corruption in Serbia and Montenegro and its neighbors հասանելի էր` http://www.beta.co.yu/korupcija/eng/

4 Տե՛ս Հայաստանը ՄԱԿ-ի՝ «Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիան» ստորագրել է 2005թ., վավերացվել է ՀՀ Ազգային ժո -
ղո վի կողմից 2006թ. հոկտեմբերի 23-ին և ուժի մեջ է մտել 2006թ. նոյեմբերի 11-ին
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«Կո ռուպ ցիա յի մա սին քրեա կան ի րա վուն -
քի կոն վեն ցիա յի»5 20-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝

«Յու րա քանչ յուր կողմ պետք է ըն դու նի
այն պի սի օ րենսդ րա կան և այլ մի ջոց ներ, ո -
րոնք անհ րա ժեշտ են ա պա հո վե լու հա մար, որ
ան ձինք կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րը մաս նա -
գի տա նան կա շա ռա կե րու թյան դեմ պայ քա -
րում: Նրանք պետք է ու նե նան անհ րա ժեշտ
ան կա խու թյուն՝ այդ Կող մի ի րա վա կան հա մա -
կար գի հիմ նա կան սկզբունք նե րին հա մա պա -
տաս խան, որ պես զի հնա րա վո րու թյուն ու նե -
նան ի րենց գոր ծու նեու թյունն ի րա կա նաց նելու
արդ յու նա վե տո րեն և ա ռանց որևէ ան հիմն
ճնշման: Կող մը պետք է ա պա հո վի, որ նման
կազ մա կեր պու թյուն նե րի աշ խա տա կազ մե րն ի -
րենց գոր ծու նեու թյան հա մար ու նե նան բա վա -
րար պատ րաստ վա ծու թյուն և ֆի նան սա կան
մի ջոց ներ»:

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո -
մի տեի «Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի քսան հիմ -
նա կան սկզբունք ներ»6 մա սին բա նաձևի 3-րդ
սկզ բուն քի հա մա ձայն՝

«Մաս նա կից պե տու թյուն նե րը պետք է ա -
պա հո վեն, որ կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի կան խար գել ման, քննու թյան, քրեա կան
հե տապնդ ման հա մար պա տաս խա նա տու մար -
մին նե րն ի րենց գոր ծա ռույթ ներն ի րա կանց նե -
լիս լի նեն ան կախ և ինք նու րույն, ե րաշ խա վոր -
ված լի նեն ոչ ի րա վա չափ ազ դե ցու թյու նից և ու -
նե նան ա պա ցույց նե րի հա վաք ման, կո ռուպ -
ցիա յի դեմ պայ քա րում ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե -
րած ան ձանց պաշտ պա նու թյան և քն նու թյան
գաղտ նիու թյան ա պա հով ման արդ յու նա վետ մի -
ջոց ներ»:

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ պետք է նշենք, որ
մի ջազ գա յին ի րա վա կան ակ տե րը կո ռուպ ցիա -
յի դեմ պայ քա րի որևէ մո դե լի նա խա պատ վու -
թյուն չեն տա լիս, և յու րա քանչ յուր պե տու թյուն
ա զատ է կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մո դե լի
ընտ րու թյան հար ցում: Սա կայն կո ռուպ ցիա յի
դեմ պայ քա րի մի շարք մի ջազ գա յին ի րա վա -
կան ակ տեր ամ րագ րել են ո րո շա կի չա փա նիշ -

ներ, ո րոնք պետք է բնու թագ րեն պե տու թյու -
նում գոր ծող կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինս -
տի տու ցիո նալ հա մա կար գը, մաս նա վո րա պես՝
յու րա քանչ յուր պե տու թյուն պետք է իր ի րա վա -
կան հա մա կար գին հա մա պա տաս խան ու նե նա
ան կախ, մաս նա գի տաց ված կո ռուպ ցիա յի դեմ
պայ քա րի մար մին, ո րին պետք է բնու թագ րեն
հետևյալ հատ կա նիշ նե րը`

 կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ո լոր տում
մաս նա գի տա ցում, ո րը են թա դրում է,
որ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մարմ -
նի հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը պետք է
լի նի հա կա կո ռուպ ցիոն մաս նա գի տա -
կան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա ցու -
մը,

 պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րից
պետք է ու նե նա ինս տի տու ցիո նալ ան -
կա խու թյուն, ո րը են թադ րում է, որ
կոռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մար մի նը
չպետք է գտնվի պե տա կան իշ խա -
նության օ րենս դիր, գոր ծա դիր և դա -
տա կան ճյու ղե րի կազ մում կամ պե տա -
կան իշ խա նու թյան որևէ մարմ նի ուղ -
ղա կի կամ ա նուղ ղա կի ազ դե ցու թյան
տակ,7

 գոր ծու նեու թյան ի րա վա կան հիմ քը պետք
է լի նի օ րենսդ րա կան, այ սինքն՝ պետք է
գոր ծի օ րեն քի հի ման վրա,8

 կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մարմ նի
գոր ծու նեու թյու նը պետք է հիմն վի թա -
փան ցի կու թյան և հաշ վետ վո ղա կա նու -
թյան սկզբունք նե րի վրա, 

 կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մար մի նը
պետք է գոր ծի մշտա կան հի մունք նե -
րով՝ ա մե նօր յա աշ խա տան քա յին ռե ժի -
մով,

 կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մար մի նը
պետք է ու նե նա անհ րա ժեշտ ռե սուրս -
ներ, այդ թվում` ֆի նա նա սա կան ռե -
սուրս ներ և աշ խա տա կազմ, 

 կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մարմ նի ղե -
կա վա րի և աշ խա տող նե րի ընտ րու թյու -

5 Տե՛ս Կոնվենցիան ստորագրվել է 1999թ. հունվարի 27-ին Ստրասբուրգում, ՀՀ-ի կողմից վավերացվել է 01.05 2006թ:
6 Տե՛ս Resolution (97) 24, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 6 November 1997.
7 Տե՛ս Esser, Albin & Kubiciel Michael (2004), Institutions against Corruption: A Comparative Study of the National Anti-

corruption Strategies reflected by GRECO’s First Evaluation Round, Study commissioned by Council of Europe, GRECO,
Strasbourg.

8 Տե՛ս Opinion on two draft anti-corruption laws of Ukraine, p. 7 http://www.legislationline.org/documents/id/19137 



նը կամ նշա նա կու մը պետք է տե ղի ու -
նե նան օբ յեկ տիվ և թա փան ցիկ ըն թա -
ցա կար գով:9

3. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կո -
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինս տի տու ցիո նալ հա -
մա կար գում առ կա խնդիր նե րի լուծ ման վե րա -
բեր յալ ա ռա ջար կու թյուն ներ: Յու րա քանչ յուր
պե տու թյու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մո -
դե լի ընտ րու թյու նը բարդ գոր ծըն թաց է, ո րը
պա հան ջում է պե տու թյու նում գոր ծող կո ռուպ -
ցիա յի դեմ պայ քա րի գոր ծող ինս տի տու ցիո նալ
հա մա կար գի ամ բող ջա կան վեր լու ծու թյուն: Միա -
ժա մա նակ՝ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ո լոր -
տում զար գա ցած մե խա նիզմ ներ ու նե ցող պե -
տու թյուն նե րի փոր ձի օգ տա գոր ծու մը պետք է
հա մա հունչ լի նի տվյալ պե տու թյան ի րա վա կան
հա մա կար գին, ի րա վա կան և քա ղա քա կան մշա -
կույ թին և սո ցիալ-տնտե սա կան վի ճա կին:
Ակնհայտ է, որ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ու -
նի վեր սալ մո դե լը, ո րն արդ յու նա վետ կեր պով
գոր ծում է Հոնգ Կոն գում, Սին գա պու րում, Լիտ -
վա յում, կա րող է կի րա ռե լի չլի նել բո լոր պե տու -
թյուն նե րի հա մար: Կար ծում ենք, որ յու րա քանչ -
յուր պե տու թյու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա -
րի ինս տի տու ցիո նալ մո դել ընտ րե լիս անհրա -
ժեշտ է հաշ վի առ նի հետևյալ հան գա մանք նե -
րը` 

ա) պե տու թյան ի րա վա կան և քա ղա քա -
կան հա մա կար գին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րը,

բ) պե տու թյու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի մա -
կար դա կը, դրա նվազ ման և ընդ լայն ման մի -
տու մը,

գ) պե տու թյան սո ցիալ-տնտե սա կան վի -
ճա կը:10

ՀՀ-ում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինս -
տի տու ցիո նալ հա մա կար գում առ կա խնդիր նե -
րը լու ծե լու նպա տա կով, հիմք ըն դու նե լով կո -
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի վե րա բեր յալ մի ջազ -

գա յին ի րա վա կան ակ տե րը, ա ռա ջար կում ենք
դի տար կել հետևյալ տար բե րա կը: 

Նախ և ա ռաջ՝ անհ րա ժեշտ է ըն դու նել
«Կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման և կո ռուպ ցիա յի
դեմ պայ քա րի մա սին» օ րենք, ո րի հի ման վրա
անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ -
քա րի մաս նա գի տաց ված մար մին: Կո ռուպ ցիա -
յի դեմ պայ քա րի մաս նա գի տաց ված մարմ նի
գոր ծու նեու թյան հա մար բա վա րար ի րա վա կան
ե րաշ խիք ներ ստեղ ծե լու նպա տա կով՝ ան հրա -
ժեշտ ենք հա մա րում Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան Սահ մա նադ րու թյու նում լրա ցում կա -
տա րե լը և Սահ մա նադ րու թյու նում  նա խա տե սել
«Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մար մին» ան վան -
մամբ նոր գլուխ (hիմք ըն դու նե լով 2015թ. փո -
փո խու թյուն նե րով Սահ մա նադ րու թյան 202-րդ
հոդ վա ծի 2-րդ մա սը11):

ՀՀ-ում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի կան -
խար գե լիչ մարմ նի ստեղծ ման դեպ քում, հաշ վի
առ նե լով այն հան գա ման քը, որ կո ռուպ ցիա յի
դեմ պայ քա րի մաս նա գի տա ցած մար մինն ի -
րա կա նաց նե լու է Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի
խորհր դի և դրան կից գոր ծող փոր ձա գի տա -
կան հանձ նախմ բի գոր ծա ռույթ նե րը, հետևա -
բար՝ նպա տա կա հար մար չէ միևնույն ժա մա -
նակ նույն գոր ծա ռույթ նե րն ի րա կա նաց նող երկու
մար մնի առ կա յու թյու նը, ել նե լով նշվա ծից՝ ան -
հրա ժեշտ ենք հա մա րում ու ժը կորց րած ճա -
նաչել ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2015 թվա կա նի
փետր վա րի 19-ի N 165-ն  ո րո շու մը, ո րով կդա -
դա րեց վի կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի խորհրդի
և փոր ձա գի տա կան հանձ նախմ բի գոր ծու նեու -
թյու նը: 

Միա ժա մա նակ, հաշ վի առ նե լով այն հան -
գա ման քը, որ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մաս -
նա գի տա ցած մար մինն ի րա կա նաց նե լու է Բարձր -
աս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձանց է թի կա յի
հանձ նա ժո ղո վի գոր ծա ռույթ նե րը, հետևա բար՝
անհ րա ժեշտ է դա դա րեց նել նաև Բարձր աս տի -
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9 Տե՛ս UNDP (2005), Report of the Regional Forum on Anti-corruption Institutions, Vienna International Center, հասանելի
էր` http://europeandcis.undp.org/files/uploads/Lotta/AC%20Forum%20Report.pdf

10 Տե՛ս Camerer, Lala (2001), Prerequisites for effective anti-corruption ombudsman’s offices and anti-corruption agencies,
10th International Anti-Corruption Conference, Prague, IACC, Transparency International հասանելի էր`
http://www.10iacc.org/download/workshops/cs06.pdf

11 Սահմանադրության 202-րդ հոդված 2-րդ մաս՝ «Բացառությամբ սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված հոդվածների,
Սահ մանադրության մյուս հոդվածներում փոփոխություններն ընդունում է Ազգային ժողովը` պատգամավորների
ընդ հանուր թվի ձայների առնվազն երկու երրորդով: Համապատասխան նախաձեռնության իրավունք ունեն պատ -
գա մավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդը, Կառավարությունը կամ ընտրական իրավունք ունեցող
հար յուր հիսուն հազար քաղաքացի»:
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ճան պաշ տո նա տար ան ձանց էթի կա յի հանձ -
նա ժո ղո վի գոր ծու նեու թյունը և ու ժը կորց րած
ճա նա չել «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ
օ րեն քի 8-րդ գ լու խը, ո րը սահ մա նում է «Հան -
րա յին ծա ռա յո ղի և բարձ րաս տի ճան պաշ տո -
նա տար ան ձանց է թի կա յի հանձ նա ժո ղով նե րի
կազ մա վո րու մը և գոր ծու նեու թյան կար գը»: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կո -
ռուպ ցիոն բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քննու -
թյան արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց ման նպա -
տա կով նույն պես անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել
ո րո շա կի քայ լեր: ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու -
թյան օ րենսգր քի 190-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու -
թյու նից բխում է, որ ՀՀ-ում գոր ծող բո լոր քննչա -
կան մար մին ներն էլ քննում են կո ռուպ ցիոն
բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն ներ12: Ել նե լով վե -
րոգր յա լից՝ ա ռա ջար կում ենք դի տար կել ՀՀ-
ում կո ռուպ ցիոն բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն -
ներ քննող միաս նա կան քննչա կան մար մին
ստեղ ծե լու հնա րա վո րու թյու նը: ՀՀ-ում կո ռուպ -
ցիոն բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քննու -
թյան միաս նա կան քննչա կան մարմ նի ստեղ -
ծու մը, կար ծում ենք, հնա րա վոր է ի րա կա նաց -
նել հետևյալ տար բե րա կով` Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան Հա տուկ քննչա կան ծա ռա յու -
թյա նը վե րա պա հել բա ցա ռա պես կո ռուպ ցիոն
բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քննու թյան ի -
րա վա սու թյու նը, ինչի շնորհիվ՝ դա կդառ նա կո -

ռուպ ցիոն բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն ներ քննող
մաս նա գի տաց ված մար մին: 

ՀՀ-ում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մաս -
նա գի տաց ված մարմ ին ստեղ ծե լու դեպ քում կո -
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ո լոր տում ի րա կա -
նաց վող աշ խա տանք նե րը կստա նան ա ռա վել
հա մա կարգ ված և շա րու նա կա կան բնույթ13, բա -
ցի այդ՝ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ո լոր տում
պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի միջև
հա մա գոր ծակ ցու թյան արդ յու նա վե տու թյու նը
կբարձ րա նա14, ինչն էլ, իր հեր թին, կնպաս տի
պե տու թյու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի մա կար դա -
կի նվա զեց մա նը:

Ամ փո փե լով վե րոգր յալը՝ նշենք, որ ՀՀ-ում
կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինս տի տու ցիո նալ
հա մա կար գում առ կա խնդիր նե րը ներ կա յումս
խո չըն դո տում են կո ռուպ ցիա յի դեմ արդ յու նա -
վետ պայ քա րը: Առ կա խնդիր նե րի լուծ ման նպա -
տա կով, հաշ վի առ նե լով մի ջազ գա յին ի րա վա -
կան ակ տե րի պա հանջ նե րը, անհ րա ժեշտ ենք
հա մա րում ՀՀ-ում ձևա վո րել և զար գաց նել կո -
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի նոր ինս տի տու ցիո -
նալ հա մա կարգ, ո րը են թադ րում է կո ռուպ ցիա -
յի դեմ պայ քա րի ո լոր տի օ րենս դրա կան ի րա -
վա կան կար գա վո րում, ինչ պես նաև կո ռուպ -
ցիա յի դեմ պայ քա րի ինս տի տու ցիո նալ հա մա -
կար գում մաս նա գի տաց ված կո ռուպ ցիա յի դեմ
պայ քա րի մարմ նի ստեղ ծում:

12 Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի` 2013թ. մարտի 19-ի թիվ 12 փոփոխված հրամանով կո -
ռուպ ցիոն բնույթի հանցագործությունների ցանկում ընդգրկվել է 31 հանցատեսակ:

13 Տե՛ս UNDP, 2005, Institutional arrangements to combat corruption հասանելի էր` http://regionalcentrebangkok.undp.or.th/prac-
tices/governance /documents/Corruption_Comparative_Study-200512.pdf

14 Տե՛ս De Souza, L, 2009, Anti-corruption agencies: between empowerment and irrelevance, հասանելի էր` http://www.u4.no/rec-
ommended-reading/anti-corruptionagencies- between-empowerment-and-irrelevance/
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Հան ցա վոր վար քագ ծի պատ ճառ նե րը խո -
րա պես հաս կա նա լու, հան ցա վո րու թյան պատ -
ճառ ներն ու պայ ման նե րը բա ցա հայ տե լու հա -
մար կրի մի նո լո գիան ու սում նա սի րում է ոչ միայն
հան ցանք կա տա րած ան ձին, այլ նաև հան ցա -
գոր ծու թյու նից տու ժած նե րին կամ հան ցա գոր -
ծու թյան զո հե րին: Հան ցա վո րու թյան տա րած -
վա ծու թյան, 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
բազ մա կող մա նի ու սում նա սի րու թյուն: Դա թույլ
կտա գնա հա տել հան ցա վո րու թյան և դրա ա -
ռան ձին տե սակ նե րի վի ճա կը, 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, հարա -
բե րա կա նո րեն ճշմար տա ցի պատ կե րա ցում կազ -
մե լ հան ցա վո րու թյան ա պա գա վի ճա կի մա սին
և դրա հի ման վրա հան ցա վո րու թյան կանխման
արդ յու նա վետ մի ջոց ներ մշա կել: Հան ցա վոր
վար քագ ծի պատ ճառ ներն ա ռա վել խո րա պես
հաս կա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ է ու սում նա -
սի րել ոչ միայն հան ցանք կա տա րած ան ձին,
այլ նաև հան ցա գոր ծու թյու նից տու ժած նե րին
կամ հան ցա գոր ծու թյան զո հե րին, նրանց անձ -
նա յին և հան ցան քի կա տար ման մե խա նիզ մում
իրենց վար քագ ծի և դե րի ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րը, հան ցա գոր ծի և նրա զո հի միջև կրի -
մի նա լո գիա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հա -

րա բե րու թյուն նե րը և կա պե րը: Հան ցա գոր ծի և
զո հի միջև գո յու թյուն ու նի ո րո շա կի փո խազ -
դե ցու թյուն, փո խա դարձ կապ, զո հն ինք նին
ազ դե ցու թյան պա սիվ օբ յեկտ չէ, այլ ո րո շա կի
ձևով ուղ ղոր դում և պայ մա նա վո րում է հան ցա -
վո րի վար քա գի ծը1: 

Ա զատ շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի
պայ ման նե րում կարևոր վում է սե փա կա նու թյան
բո լոր ձևե րի պաշտ պա նու թյու նը, ա ռա վել ևս՝
քրեաի րա վա կան պաշ տա պա նու թյու նը: Սե փա -
կա նու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի շար քում ա վա զա կու թյու նն աչ քի է ընկ -
նում հա սա րա կա կան վտան գա վո րու թյան առա -
վել բարձր աս տի ճա նով, քա նի որ ու ղեկց վում է
ան ձի կյան քի կամ ա ռող ջու թյան հա մար վտան -
գա վոր բռնու թյուն կամ այդ պի սի բռնու թյուն
գոր ծադ րե լու սպառ նա լի քով: Կո ղո պու տը բնու -
թագր վում է որ պես ու րի շի գույ քի բա ցա հայտ
հափշ տա կու թյուն: Դա հափշ տա կու թյան ա վե -
լի վտան գա վոր ե ղա նակ է, քան գո ղու թյու նը:
Նշ ված հան ցա տե սա կի դեպ քում հան ցա գոր ծը
տու ժո ղի նկատ մամբ դրսևո րում է ցի նիկ և ար -
հա մա րհա կան վե րա բեր մունք՝ նպա տակ ու նե -
նա լով տի րա նա լու վեր ջի նիս գույ քին բա ցա -
հայտ, ա պօ րի նի, ան հա տույց, շա հա դի տա կան
դրդում նե րով: Կո ղո պու տի հան ցա կազ մի օբ -
յեկ տն ու րի շի սե փա կա նու թյունն է կամ օ րի նա -
կան տի րա պետ ման ներ քո գտնվող գույքը:2

ՀՀ ԳԱԱ «Փոր ձաքն նու թյուն նե րի Ազ գա -
յին Բ յու րո» ՊՈԱԿ-ին կից Ք րեա բա նու թյան կի -
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____________________________________________________________________________________________________________

ÐÐ-àôØ ÎàÔàäàôîÜºðÆ ºì ²ì²¼²ÎàôÂÚ²Ü ÎðÆØÆÜ²Èà¶Æ²Î²Ü
ºì ìÆÎîÆØàÈà¶Æ²Î²Ü ²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ

(Ðºî²¼àîàôÂÚ²Ü ²ð¸ÚàôÜøÜºð)

1 Տե՛ս Курганов С. И. “Криминология”, учеб. пособие. М., 2010, էջ 69:
2 ՀՀ Քրեական իրավունք, Հատուկ մաս, Երևան, 2012, էջ 378:
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րա ռա կան հիմ նախն դիր նե րի գի տա հե տա զո -
տա կան կենտ րո նը հե տա զո տու թյուն է ի րա կա -
նաց րել «Կո ղո պուտ նե րի և ա վա զա կու թյուն նե -
րի կրի մի նա լո գիա կան և վիկ տի մո լո գիա կան
գոր ծոն նե րի բա ցա հայ տու մը ՀՀ-ում» թե մա յով:
Հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց վել է մի քա նի
ուղ ղու թյուն նե րով և մե թոդ նե րով, ո րոն ցից մեկն
էլ քրեա կան գոր ծե րի ու սում նա սի րու թյունն է:
Այս մե թո դով ու սում նա սիր վել են Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան դա տա րան նե րում 2008-
2015թթ. քննված 476 քրեա կան գոր ծեր: Կազմ -
վել է քրեա կան գոր ծի ու սում նա սի րու թյան հար -
ցա թերթ, ո րում լրաց վել են տվյալ ներ դա տա -
պարտ յալ նե րի վե րա բեր յալ, տվյալ ներ հան ցա -
գոր ծու թյան վե րա բեր յալ, հան ցա գոր ծու թյան
ժա մը, վայ րը, հան ցա գոր ծու թյան դրդա պատ -
ճառ նե րը, տվյալ ներ տու ժո ղի վե րա բեր յալ, նրա
հա րա բե րու թյուն նե րը հան ցա գոր ծի հետ, տվյալ -
ներ այն մա սին, թե տու ժո ղը նպաս տե՞լ է արդ -
յոք հան ցան քի կա տար մա նը և կոնկ րետ ինչ -
պի սի՞ վար քա գծով է նպաս տել, թե արդ յոք կա -

րո ղա ցե՞լ է կան խել հան ցա գոր ծու թյու նը, և ե -
թե՝ ա յո, ա պա ինչ պի սի՞ մի ջոց նե րով` հան ցա -
վո րի հետ հո գե բա նա կան կոն տակտ հաս տա -
տե լով, դի մադ րու թյուն ցույց տա լով կամ ի րա -
վա պահ մար մին նե րին և ա կա նա տես նե րին օգ -
նու թյան կան չե լով, և ինչ պե՞ս է գոր ծին ըն թացք
տրվել: Այժմ ման րա մաս նո րեն քննար կենք վեր -
լու ծու թյան արդ յուն քով ստաց ված տվյալ նե րը: 

Հե տա զո տու թյան շրջա նակ նե րում ու սում -
նա սիր վել են թվով 476 քրեա կան գոր ծեր: Ուսում -
նա սիր ված քրեա կան գոր ծե րից 307-ը (64,5%)
վե րա բեր ում է կո ղո պուտ նե րին (ՀՀ քր .օր. 176
հ.), ո րից 65-ը (13,7%)՝ կո ղո պու տի փոր ձին (ՀՀ
քր .օր. 34-176 հ.): Զգա լի մաս են կազ մում այն
դեպ քե րը, երբ կո ղոպ տիչ նե րը գոր ծել են խմբի
կազ մով (9,5%): Մնա ցած 169-ը (35,5%) ա վա -
զա կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ են (ՀՀ քր. օր. 175
հ.), ո րից 102-ը` (21,4%) խմբի կազ մով, իսկ
նրան ցից 81-ը (21,4%) գոր ծել է զեն քի կամ որ -
պես զենք օգ տա գործ վող այլ ա ռար կա նե րի գոր -
ծադր մամբ (տե՛ս գրաֆիկ 1-ում):

3 Տե՛ս Ս.Պ. Բալանյան քրեաբանություն և հանցագործությունների պրոֆիլակտիկա, Երևան, 2011, էջ 224:

Գ րա ֆիկ 1

Խմ բա յին հան ցա վոր գոր ծու նեու թյունն այլ
հա վա սար պայ ման նե րում բարձր հա սա րա կա -
կան վտան գա վո րու թյուն ունի, քա նի որ դրա ի -
րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում տե ղի է ու նե նում
եր կու և ա վե լի ան ձանց ջան քե րի միա վո րում
հան ցա վոր արդ յուն քի հաս նե լու հա մար, ինչը
կա րող էր տե ղի չու նե նալ, ե թե նրանք գոր ծեին
միայ նակ3:

Ու սում նա սիր ված քրեա կան գոր ծե րից

ակնհայտ է դառ նում, որ այս հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րը կա տա րող ան ձանց մե ծա մաս նու -
թյու նը՝ 96,9%-ը, տղա մար դիք են, իսկ 3,1%-ը՝
կա նայք: Դա բա ցատր վում է տղա մարդ կանց և
կա նանց սո ցիա լա կան դե րով և հո գե ֆի զիո լո -
գիա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Դա տա -
պարտ յալ նե րի տա րի քա յին բաշխ վա ծու թյու նը
կա րող եք տես նել գրաֆիկ 2-ում:
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4 Տե՛ս Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Երևան, 2010, էջ 87, 91: 

Գ րա ֆիկ 2

Ինչ պես տես նում ենք` կա տար ված հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի գե րակշ ռող մա սը իրա կա -
նաց վել է ե րի տա սարդ և մի ջին տա րի քի ան -
ձանց կող մից: Հան ցա գործ նե րի տա րի քա յին
բնու թա գի րը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ
տար բեր տա րի քա յին խմբի ներ կա յա ցու ցիչ ներ
ու նեն տար բեր հան ցա վոր վար քի ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն ներ և ք րեա ծին ակ տի վու թյուն:
Գրա կա նու թյան մեջ նշվում է, որ ե րի տա սարդ
տա րի քի ան ձինք ա ռա վել հա ճախ կա տա րում
են ագ րե սիվ, իմ պուլ սիվ բնույ թի հան ցա գոր -
ծու թյուն ներ: Մտա հո գիչ է նաև այն, որ ան չա -
փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյան աճ է նկատ -
վում: Ներ կա յումս ան չա փա հաս նե րի հան ցա -
վոր և շեղ վող վար քագ ծի կանխ մամբ զբաղ վող
հիմ նա կան կա ռույ ցը ոս տի կա նու թյան ան չա -
փա հաս նե րի գոր ծե րով ստո րա բա ժա նում ներն
են: Շատ կարևոր է նաև, որ ծնող նե րը ևս ներ -
գրավ վեն այդ աշ խա տանք նե րին: Մինչ դեռ շատ
ծնող ներ ի րենց բա րո յա հո գե բա նա կան ա ռանձ -

նա հատ կու թյուն նե րով, ման կա վար ժա կան գի -
տե լիք նե րի մա կար դա կով պատ րաստ չեն դրան,
ուս տի նման դեպ քե րում աշ խա տանք պետք է
կատար վի նաև ծնող նե րի հետ4:

Նման հան ցա գործ նե րի ան ձը բնու թա գրող
մեկ այլ ո րո շիչ գոր ծոն է հա մար վում կրթվա ծու -
թյան մա կար դա կը: Կրթ վա ծու թյան մա կար դա -
կը ան քակ տե լիո րեն կապ ված է ան ձի մշա կու -
թա յին-բա րո յա կան դիր քո րո շում նե րի և սկզբունք -
նե րի հետ, ո րոնց հի ման վրա ձևա վոր վում են
ան ձի հե տաքրք րու թյուն նե րը, ձգտում նե րը, ցան -
կու թյուն նե րը և պա հանջ մունք նե րը: 

Ստաց ված տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ
դա տա պարտ յալ նե րի կե սից ա վե լին՝ 55,1%-ը
ու նի միջ նա կարգ հան րակր թա կան կրթու թյուն,
31,5%-ը՝ մինչև 8-րդ դա սա րան, 6,5%-ը՝ բարձ -
րա գույն, 6,2%-ը՝ միջ նա կարգ մաս նա գի տա -
կան, իսկ 6%-ը կրթու թյուն չունի:

Հետաքրքրական են նաև դա տա պարտյալ -
նե րի զբաղվածության վերաբերյալ տվյալները:

Զբաղվածություն
չի աշխատում 83,5% գյուղատնտեսությամբ զբաղվող 0,6%

սպասարկման ոլորտում աշխատող 6,2% գործարար 0,6%

սովորում է դպրոցում 2,2% արդյունաբերության ոլորտում աշխատող 0,6%

սովորում է բուհում 2,2% առողջապահության ոլորտի աշխատող 0,3%

արհեստավոր 2,2% զինված ուժերում, ոստիկանությունում,
իրավապահ մարմիններում աշխատող 0,3%

պետական ծառայող 0,9% կրթության և գիտ. ոլորտի աշխատող 0,3%
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Գ րա ֆիկ 3

Ինչ պես տես նում ենք՝ վե րը նշված աղ յուսա -
կում դա տա պարտ յալ նե րի գե րակշ ռող մա սը գոր -
ծա զուրկ է ե ղել: Գոր ծազր կու թյու նն էա կան հան -
ցա ծին նշա նա կու թյուն ու նի, քանի որ ոչ միայն
խո րաց նում է հա կա սու թյու նը պա հանջ մունք նե -
րի և դրանց բա վա րար ման հնա րա վո րու թյուն -
նե րի միջև, այլև էա կան բա ցա սա կան հո գե բա -
նա կան ազ դե ցու թյուն է թող նում: Հիմ նա կան
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյունն այն է, որ գոր ծա -
զուր կն ան պաշտ պան վա ծու թյան զգա ցում է ունե -
նում: Նա պետք չէ ո՛չ իր ըն տա նի քին, ո՛չ հա սա -
րա կու թյա նը: Բա ցի դա՝ գոր ծա զուր կի մեջ ձևա -
վոր վում է թշնա մա կան վե րա բեր մունք անարդա -
րա ցի հա սա րա կու թյան նկատ մամբ: Անձն անում
է ա մեն ինչ այդ վի ճա կից դուրս գա լու հա մար:

Ու սում նա սիր վող հան ցա տե սակ նե րի վե -
րա բեր յալ ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում կազ -
մե լու հա մար անհ րա ժեշտ է դի տար կել նաև
նախ կի նում դա տա պարտ ված լի նե լու հան գա -
ման քը: Այս պես, ըստ կա տար ված հե տա զո տու -
թյան տվյալ նե րի՝ 69,3%-ը նախ կի նում դա տա -
պարտ ված չի ե ղել, միայն 30,7%-ն  է ե ղել նախ -
կի նում դա տա պարտ ված, ո րոն ցից 50%-ը գո -
ղու թյան հա մար դա տա պարտ ված ներն են,
16,3%-ը` կո ղո պու տի, 10,2%-ը` ա վա զա կու թյան,
8,2%-ը` խար դա խու թյան:

Ինչ պես տես նում ենք՝ նախ կի նում կա տար -
ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը ևս դաս վում են սե -
փա կա նու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի շարքը: Սե փա կա նու թյան դեմ ուղղ ված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րին նպաս տող պայ ման -
նե րը բազ մա զան են: Ա մե նից ա ռաջ՝ դա տու -
ժող նե րի ան փույթ վե րա բեր մունքն է գույ քի պահ -
պա նու թյան նկատ մամբ, կա րե լի է նշել նաև

նրանց ան հո գու թյու նը և ինք նավս տա հու թյու նը:
Նախ կի նում դա տա պարտ ված հան ցա գործ -

նե րի 46,9%-ը դա տա պարտ վել է մինչև 3 տա րի
ժամ կե տով, 27,5%-ը՝ մինչև 6 տա րի ժամ կետով,
18,4%-ը` 9 տա րի, իսկ 7,2%-ը` մինչև 12 տա րի
տևո ղու թյամբ: Պետք է նշել նաև, որ նախ կինում
կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար
ամ բող ջա կան պա տիժ կրել է նրանց 37,8%-ը,
իսկ 62,2%-ը ա զատ վել են պատ ժի հե տա գա
կրու մից (պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա -
ռե լու հիմ քով, պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա -
զատ ման հիմ քով, հա մա ներ մամբ և ներ մամբ):
Ա զա տազր կու մը մար դու կյան քի տար բեր ո -
լորտ նե րում բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե -
նում: Դա կա րող է ազ դել ան ձի և նրա ըն տա նի -
քի նյու թա կան բա րե կե ցու թյան և ե կամ տի վրա,
նվա զեց նել պա տի ժը կրե լուց հե տո աշ խա տանք
ձեռք բե րե լու հնա րա վո րու թյու նը: Ա զա տազըրկ -
ման վայ րե րում ա վե լի մեծ է շրջա պա տի և մի -
ջա վայ րի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը, և ա զա -
տազր կումն ա վե լի շուտ նպաս տում է կրկնա -
հան ցա գոր ծու թյա նը, քան կան խում, քա նի որ
պա տի ժը կրե լու ըն թաց քում ա զա տազրկ ված -
նե րը միմ յան ցից շատ բան են սո վո րում, տե ղի
է ու նե նում հան ցա վոր փոր ձի փո խա նա կում:
ՀՀ-ում ա զա տազր կու մն ան ձին ուղ ղե լու ուղ ղու -
թյամբ այդ քան էլ արդ յու նա վետ չէ:

Ա ռա վել խոր պատ կե րա ցում կազ մե լու նպա -
տակով անհ րա ժեշտ է ու սում նա սի րել նշված
հանցա տե սակ նե րի հա մար կարևոր նշա նա -
կու թյուն ունե ցող տվյալ ներ, ինչ պի սիք են` հան -
ցան քի կատար ման տե ղը և ժա մա նա կը (տե՛ս
գրաֆիկ 3-ում):



Ինչ պես նկա տե ցինք՝ հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի մեծ մա սը կա տար վել է ցե րե կա յին ժա մե -
րին, իսկ տե ղան քի ա ռու մով պետք է նշել, որ
հան ցա գոր ծու թյուն նե րը հիմ նա կա նում կա տար -
վել են փո ղոց նե րում (33,4%), դրան հա ջոր դում
է տու ժող նե րի բնա կա րա նում կա տար ված նե րը
(19,3%), 12,2%-ը կա տար վել է բա կե րում, քիչ
չեն նաև խա նութ նե րում կա տար ված նե րը (8,4%),
այլ վայ րե րում կա տար ված նե րը միա սին կազ -
մում են 26,7%:

Հար բե ցո ղու թյու նը նպաս տում է ա մե նա -
տար բեր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար մա -
նը` դի տա վոր յալ և անզ գույշ, նախ նա կան և ռե -
ցի դիվ, բռնի և շա հա դի տա կան: Շա հա դի տա -
կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման ժա -
մա նակ հար բե ցո ղու թյու նը կա րող է դրսևոր վել
հետևյալ կերպ`

 ի ջեց նում է խղճի, ա մո թի, վա խի և պատ -
ժի ներ գոր ծու թյան կա րո ղու թյու նը.

 դառ նում է հափշ տա կու թյան կա տար -
ման ա ռիթ.

 անհ րա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջաց նում վա -
րել շվայտ կյանք՝ թան կար ժեք ռես տո -
րան նե րի այ ցեր, վճա րո վի սե ռա կան
ծա ռա յու թյուն ներ և այլն5: 

Հե տաքրքր քա կան է, որ մեր կող մից ու -
սում նա սիր վող հան ցա գործ նե րի գե րակշ ռող
մա սը (87,2%) գտնվել է սթափ վի ճա կում, նրանց
միայն 12,8%-ն  է ե ղել ալ կո հոլ օգ տա գոր ծած: 

Ստորև կներ կա յաց նենք հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րից տու ժած ան ձանց.

Ու սում նա սիր ված քրեա կան գոր ծե րի ընդ -
հա նուր զանգ վա ծում տու ժող նե րի թի վը 499 է:
Տու ժող նե րի գե րակշ ռող մա սը` 77,8%-ը, ան ծա -
նոթ է ե ղել հան ցա վո րին, ծա նոթ է ե ղել միայն
17%-ը, 2,8%-ը ե ղել են հարևան ներ, իսկ նրանց
2,4%-ը գտնվել են տար բեր հա րա բե րու թյուն -
նե րի մեջ, այդ թվում և՝ ազ գա կան ներ:

Գ րա ֆիկ 4-ում պատ կեր ված է վե րը նշված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րից տու ժած նե րի տա րի -
քային բաշխվածությունը:
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Գ րա ֆիկ 4

Ինչ պես տես նում ենք՝ նշված հան ցա գործու -
թյուն նե րից ա ռա վել հա ճախ տու ժել են 50 տարե -
կա նից բարձր ան ձինք: Նշ ված հան գա ման քը
գրա կա նու թյան մեջ բա ցատր վում է այն հան գա -
ման քով, որ տա րեց ներն օժտ ված են ա վե լի
բարձր վիկ տի մայ նու թյամբ, և դա այն պատ ճա -
ռով, որ նրանք ֆի զի կա պես ա վե լի թույլ են և ու -
նակ չեն ա ռա վել լուրջ դի մադ րու թյուն ցույց տալու:

Անդ րա դառ նա լով տու ժող նե րի սե ռին՝ պետք
է նշել, որ, պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան հա -
մա ձայն՝ հան ցա գոր ծու թյուն նե րից ա վե լի հա -
ճախ տու ժում են տղա մար դիկ, ո րոնց տե սա կա -
րար կշի ռը տու ժող նե րի զանգ վա ծում կազ մում է
53-54%: Սա պայ մա նա վոր ված է ինչ պես տղա -
մարդ կանց սո ցիա լա կան ա ռա վել ակ տի վու թյամբ,
այն պես էլ բազ մա թիվ այլ գոր ծոն նե րով6: Մեր

5 Տե՛ս Ս.Պ. Բալանյան Քրեաբանություն և հանցագործությունների պրոֆիլակտիկա, Երևան, 2011, էջ 379:
6 Տե՛ս Սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործությունների կրիմինալոգիական

և վիկտիմոլոգիական գործոնները ՀՀ-ում, Երևան, 2014, էջ 65:
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կող մից կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը ևս
ցույց տվե ցին, որ տու ժող նե րի զանգ վա ծում տղա -
մար դիկ 51,3% են կազ մում, իսկ կա նայք՝ 48,7%: 

Իսկ այժմ ներ կա յաց նենք տու ժող նե րի
զբաղ վա ծու թյան վե րա բեր յալ տվյալ նե րը: Այս -
պես՝ նրանց 35%-ը չէր աշ խա տում, 16,3%-ը
սպա սարկ ման ո լոր տի աշ խա տող էր, 7%-ը՝ գոր -
ծա րար, 6%-ը՝ թո շա կա ռու, 2,6%-ը սո վո րում էր
դպրո ցում, 1,8%-ը զբաղ վում էր ոս կեր չու թյամբ,
1,6%-ը սո վո րում էր բու հում, 1,4%-ը շի նա րա -
րու թյան ո լոր տի աշ խա տող էր, մյուս 1,4%-ը՝
գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող, հա ջորդ 1,4%-
ը ֆի նան սա կան ո լոր տի աշ խա տող էր, 3,8%-ը
այլ ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ ներ են, 21,5%-ը գոր -
ծով հայտ նի չէր: Ինչ պես նկա տե ցինք՝ գոր ծա -
զուրկ նե րի տե սա կա րար կշի ռը տու ժող նե րի
զանգ վա ծում բա վա կա նին մեծ է:

Վիկ տի մայ նու թյու նը ձևա վո րող գոր ծոն նե -
րից է նաև ան ձի ա ռող ջա կան վի ճա կը: Ըստ
կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րի՝ հան ցա -
գոր ծու թյան պա հին տու ժող նե րի 99,2%-ը ե ղել է
ա ռողջ: Վիկ տի մի զա ցիա յի ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րը պար զե լու հա մար կարևոր է բա ցա -
հայ տել հան ցա գոր ծի և տու ժո ղի միջև հա րա բե -
րու թյուն նե րի և կա պի բնույ թը: Ք րեա կան գոր -
ծե րի ու սում նա սի րու թյու նից պարզ դար ձավ, որ
տու ժող նե րի գե րակշ ռող մա սը` 79,2%-ը, մինչ
հան ցա գոր ծու թյու նը հան ցա վո րի հետ հա րա բե -
րու թյուն ներ չեն ու նե ցել, նրանց 11,1%-ը հան ցա -
վո րի հետ ու նե ցել է լավ հա րա բե րու թյուն ներ,
8,5%-ի դեպ քում էլ հա րա բե րու թյուն նե րը ե ղել
են չե զոք, իսկ այդ հա րա բե րու թյուն նե րում 1,3%-
ը՝ լար ված, կոնֆ լիկ տա յին: Տու ժո ղը և նրա վար -
քա գի ծն էա կան դեր են կա տա րում հան ցա վոր
վար քագ ծի պատ ճա ռա կան մե խա նիզ մում:

Վիկ տի մո լո գիան ու սում նա սի րում է նաև

հան ցան քի կա տար ման մե խա նիզ մում տու ժո -
ղի վար քագ ծի դե րը և ա ռանձ նաց նում է տու -
ժո ղի վար քագ ծի այն պի սի դրսևո րում ներ, ինչ -
պի սիք են պրո վո կա ցիոն վար քա գի ծը, թեթևա -
միտ վար քա գի ծը, նպա ստող վար քա գի ծը և
այլն: Վար քագ ծի այս ձևերն ըն դուն ված է ան -
վա նել մե ղա վոր վիկ տի մայ նու թյուն, երբ տու -
ժո ղն ինքն է հրահ րում, դրդում մյուս կող մին
հան ցանք կա տա րե լու կամ, այլ կերպ՝ նպաս -
տում է դրա կա տար մա նը7: 

Նշ ված հան ցա տե սակ նե րից տու ժած նե րի
32,3%-ը նպաս տել է հան ցա գոր ծու թյան կա տար -
մա նը, իսկ 67,7%-ը՝ ոչ (տե՛ս գրաֆիկ 5-ում):

Գ րա ֆիկ 5

Շատ դեպ քե րում հան ցա գոր ծու թյուն նե րը
կա րող էին և չ կա տար վել, ե թե հան ցա գոր ծն
իր ճա նա պար հին հան դի պեր խո չըն դոտ նե րի,
օ րի նակ` հետևո ղա կա նու թյան ու հա մա ռու թյան
զո հի կող մից, հու սա լի պահ պան ված բնա կա -
րա նի կամ գույ քի և այլն: 

Մեր կող մից կա տար ված ու սում նա սի րու -
թյուն նե րը ևս ցույց են տա լիս տու ժող նե րի մեղ -
քը հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման գործում
(տե՛ս գրաֆիկ 6-ում):

Գ րա ֆիկ 6

7 Տե՛ս Курганов С. И. Նշված աշխ., էջ 70:
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Տու ժող նե րի կող մից անվ տան գու թյան տար -
րա կան կա նոն նե րը չպահ պա նե լը կամ թե թևա -
միտ վար քա գի ծը դրսևոր վել է հետևյա լով` 33,3%-
ը ան ծա նո թին ներս է հրա վի րել տուն, 21,5%-ը
միայ նակ թան կար ժեք զար դե րը վրան զբոս նել
է, 11,8%-ը ցու ցադ րել է իր ունեցած թան կար ժեք
ի րե րը, 10,4%-ը տա նից դուրս գա լիս չի փա կել
դու ռը կամ պա տու հա նը, 9%-ը ցու ցադրել է իր
ունեցած գու մա րը, 6,2%-ը գի շեր վա ուշ ժա մին
միայ նակ ե ղել է ա մա յի վայ րում, 7,7%-ն  էլ այլ ա -
րարք նե րով է հրահ րել, օ րի նակ` աչքա թող է ա -
րել դրա մարկ ղը, միայ նակ թան կար ժեք զար դե -
րը վրան ե ղել է ա մա յի վայ րում, ան ծա նո թի հետ
գի շեր վա ուշ ժա մին գնա ցել է հյու րա նոց և այլն:
Կարևոր է պար զել նաև, թե տու ժո ղը կա րո ղա -
ցե՞լ է արդ յոք կան խել հան ցա գոր ծու թյու նը, և ե -
թե կա րո ղա ցել է, ա պա ի՞նչ ե ղա նա կով:

Հե տա զո տու թյու նից պարզ դար ձավ, որ
տու ժող նե րի շատ քիչ մասն է կա րո ղա ցել կան -
խել հան ցա գոր ծու թյու նը (13,4%): Նրանց 33,8%-
ը կան խել է հան ցա գոր ծու թյու նը՝ դի մադ րու -
թյուն ցույց տա լով, 16,9%-ը՝ օգ նու թյան կան չե -
լով ի րա վա պահ մար մին նե րին, 13,8%-ը` հե -
տապն դե լով հան ցա վո րին, մյուս 13,8%-ը՝ օգ -
նու թյան կան չե լով ա կա նա տես նե րին: Նրանց
9,2%-ը խու սա փել է ա վե լի մեծ վնա սից՝ դի -
մադ րու թյուն ցույց տա լով, 6,2%-ը՝ օգ նու թյան
կան չե լով ա կա նա տես նե րին, և 4,6%-ը օգ նու -
թյան կան չե լով ի րա վա պահ մար մին նե րին: Չա -
փա զանց մտա հո գիչ է այն, որ տու ժող նե րի
86,6%-ը չի կա րո ղա ցել խու սա փել վնա սից: Սա
նշա նա կում է, որ վիկ տի մո լո գիա կան գի տե լիք -
նե րի մա կար դա կը մեր բնակ չու թյան մեջ շատ
ցածր է, և մար դիկ պար զա պես չեն տի րա պե -
տում հան ցա գոր ծու թյուն նե րից պաշտ պան վե -
լու տար րա կան կա նոն նե րին և հ նարք նե րին: 

Պետք է նշել, որ հար բա ծու թյու նը ևս  ան ձի
վար քագ ծի վրա ազ դող վիկ տի մո գեն գոր ծոն է:

Ստաց ված տվյալ նե րից երևում է, որ հան -
ցան քի կա տար ման պա հին տու ժող նե րի 3,3%-ը
ու նե ցել է ալ կո հո լա յին հար բա ծու թյուն, իսկ
96,7%-ն  ընդ հան րա պես հար բած չի ե ղել: Սա էլ
իր հեր թին թույլ է տա լիս են թադ րել, որ հար բա -
ծու թյու նը մեր հան րա պե տու թյու նում դեռևս էա -
կան վիկ տի մո գեն նշա նա կու թյուն չու նի: 

Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խար գել ման
գոր ծում իր ու րույն դերն ու նի նաև հա սա րա -
կու թյան ան դամ նե րի քա ղա քա ցիա կան ակ -
տի վու թյու նը: Այս ա ռու մով կարևոր է պար զել,
թե հան ցա գոր ծու թյան պա հին ա կա նա տես
վկա ներ ե ղե՞լ են, թե՞ ոչ, և ե թե ե ղել են, ա պա
ինչպի սի՞ վար քա գիծ են դրսևո րել: Ստաց ված
արդյունք նե րից պարզ է դառ նում, որ կա տար -
ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 25,6%-ի դեպ -
քում են միայն ա կա նա տես ներ ե ղել: Նրանք
էլ, ի րենց հեր թին, դրսևո րել են հետևյալ վար -
քա գի ծը. 77,7%-ը փոր ձել է օգ նել տու ժո ղին,
17,4%-ը ան տար բեր է ե ղել և հե ռա ցել է դեպ -
քի վայ րից, 5%-ն  էլ չի փոր ձել օգ նել տու ժո -
ղին, բայց օգ նու թյան են կան չել ու րիշ նե րին
կամ ի րա վա պահ մար մին նե րին: Հե տաքրք -
րա կան է նաև այն, որ օգ նու թյան ձեռք մեկ -
նած ա կա նա տես նե րից 61,4%-ին հա ջող վել է
կան խել հան ցա գոր ծու թյու նը, իսկ 37,6%-ին՝
չի հա ջող վել կան խել: 

Կարևոր էր պար զել նաև, թե ինչ պե՛ս է
գոր ծին ըն թացք տրվել: Ու սում նա սիր ված քրեա -
կան գոր ծե րի 82,6%-ին ըն թացք է տրվել տու -
ժո ղի դի մու մի հի ման վրա, ի րա վա պահ մար -
մին նե րի նա խա ձեռ նու թյամբ՝ 15,1%-ին, 1,5%-ին
ըն թացք է տրվել տու ժո ղի մեր ձա վոր նե րի դի -
մու մի հի ման վրա, իսկ 0,6%-ն  էլ՝ ա կա նա տես -
նե րի դի մու մի հի ման վրա:

Կար ծում ենք, որ անհ րա ժեշտ է հա տուկ
ու շադ րու թյուն դարձ նել հան ցա վո րու թյան և
դրա ա ռան ձին տե սակ նե րի վիկ տի մո լո գիա կան
կանխ մա նը, որը պե տա կան ու հա սա րա կա -
կան մի ջո ցա ռում նե րի հա մա կարգ է՝ բնակ չու -
թյան ու ա ռան ձին ան ձանց հան ցա գոր ծու թյան
զոհ դառ նա լու ռիս կի նվա զեց մա նն ուղղ ված:
Իսկ դրա հա մար անհ րա ժեշտ է հան րա պե տու -
թյու նում հան ցա վո րու թյան վիկ տի մո լո գիա կան
խնդիր նե րի բա ցա հայտ մանն ուղղ ված գի տա -
կան խոր հե տա զո տու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում,
դրանց հի ման վրա հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
վիկ տի մո լո գիա կան կանխ մա նը և բ նակ չու թյան
վիկ տի մո լո գիա կան գի տե լիք նե րի մա կար դա -
կի բարձ րաց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի
մշա կում ու իրականացում: 
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Կա ռա վար ման պե տա կան մար մին նե րի
կա մա յա կա նու թյուն նե րից և պաշ տոն յա նե րի իշ -
խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րի չա րա շա հում նե -
րից մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի և
օրի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան մե խա -
նիզմ նե րի շար քում ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է
գրա վում խորհր դա րա նա կան լիա զո րի (ombuds-
man) ինս տի տու տը:1

Օմ բուդս մե նի ինս տի տուտն ա ռա ջա ցել է
Ս կան դի նավ յան թե րակղ զում` Շ վե դիա յում, երբ
1809 թվա կա նին, այդ երկ րի սահ մա նադ րու -
թյամբ ա ռա ջին ան գամ ամ րագր վե ցին ար դա -
րա դա տու թյան պաշտ պա նի գոր ծա ռույթ նե րը:
Օմ բուդս մե նա կան ի րա վա պաշտ պա նու թյու նը
եվ րո պա կան և մ յուս երկր ներ ներ թա փան ցեց
միայն 20-րդ դա րի սկզբնե րին: 

Զար գաց ման ժո ղովր դա վա րա կան ու ղին
բռնած երկր ներն ի րենց պարտքն են հա մա -
րում ներդ նել օմ բուդս մե նի ինս տի տու տը, ո րը
տար բեր պե տու թյուն նե րում ու նի տար բեր կար -
գա վի ճակ ու լիա զո րու թյուն ներ: Սա կայն ընդ -
հա նու րը մնում է այն, որ օմ բուդս մե նը հա մար -
վում է ան կախ և ան փո փո խե լի պաշ տո նա տար
անձ. պաշտ պա նում է քա ղա քա ցի նե րի այն ի -
րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը, ո րոնք
խախտ վել են պե տա կան մար մին նե րի, տե ղա -
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ու պաշ -
տո նա տար ան ձանց կող մից: Օմ բուդս մե նին
կա րող են դի մել բո լոր քա ղա քա ցի ներն ա ռանց
որևէ խտրա կա նու թյան և բ յու րակ րա տա կան
քաշք շուկ նե րի, քա ղա քա ցի նե րին ցու ցա բեր վող
ի րա վա կան օգ նու թյու նը կա տար վում է ան վճար
հի մունք նե րով: Բա ցի դրա նից, օմ բուդս մե նի

կող մից կա յաց ված ակ տե րը` եզ րա կա ցու թյուն -
նե րը, չու նեն պար տա դիր ի րա վա բա նա կան ուժ
այն մարմ նի հա մար, ում դեմ կա յաց վել է եզ -
րա կա ցու թյու նը, ակ տերն այդ միայն խորհր -
դատ վա կան ուժ ու նեն: Այս բո լոր հատ կա նիշ -
նե րի շնոր հիվ էլ օմ բուդս մե նի հե ղի նա կու թյունն
ու ժո ղովր դա կա նու թյու նը գտնվում է բարձր
մա կար դա կի վրա ու այն տա րած ված է աշ -
խար հի գրե թե 100 երկ րում:2

Գո յու թյուն ու նեն օմ բուդս մե նի ինս տի տու -
տի զա նա զան ան վա նում ներ` ար դա րա դա տու -
թյան օմ բուդս մեն, պառ լա մեն տա կան լիա զոր,
հե տաքն նու թյուն նե րի գոր ծե րով պառ լա մեն տա -
կան լիա զոր, օմ բուդս մեն, բո ղոք նե րի գծով լիա -
զոր, մար դու ի րա վունք նե րի լիա զոր, միջ նորդ,
ար դա րա դա տու թյան հանձ նա կա տար, ժո ղովր -
դի պաշտ պան, հա սա րա կա կան պաշտ պան և
այլն, իսկ ԼՂՀ և ՀՀ-ում` մար դու ի րա վունք նե -
րի պաշտ պան:3

Կան երկր ներ, որ տեղ օմ բուդս մե նի գոր -
ծա ռույթ ներն ի րա կանց վում են կո լե գիալ մարմ -
նի կող մից (Ավստ րիա, Լատ վիա, Նե պալ): Իսկ
ո րոշ երկր նե րում օմ բուդս մե նի ինս տի տու տը
գոր ծում է նաև վար չա տա րած քա յին միա վոր -
նե րի մա կար դա կով (Ռու սաս տան, ԱՄՆ): Առան -
ձին երկր նե րում գոր ծում են օմ բուդս մե նի մաս -
նա գի տաց ված հաս տա տու թյուն ներ` ե րե խա նե -
րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան (Շվե դիա,
Ռուսաստան, Լիտ վա, Նոր վե գիա), բան տի և
պատ ժի կա տար ման հար ցե րով (Անգ լիա, Ուելս),
զին ծա ռա յող նե րի հար ցե րով (Նոր վե գիա, Շ վե -
դիա), սպա ռող նե րի գոր ծե րով (Ֆին լան դիա),
ազ գա յին փաք րա մաս նու թյուն նե րի գոր ծե րով

ՍՈՍԻ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ԱրՊՀ իրավունքի ամբիոնի դասախոս,
Իրավագիտության հայցորդ
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(Հուն գա րիա), կա նանց և տ ղա մարդ կանց ի -
րա վա հա վա սա րու թյան հար ցե րով (Ֆին լան -
դիա) և այլն:4

Պետք է նշել, որ օմ բուդս մե նի ինս տի տու -
տի առ կա յու թյու նը նա խընտ րում են ու նե նալ ոչ
միայն հին և նոր ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե -
րը, այլև չճա նաչ ված պե տու թյուն նե րը: Ընդ ո -
րում, այդ երկր նե րում օմ բուդս մե նի ինս տի տու -
տը սահ ման վում է ոչ միայն օ րենսդ րա կան մա -
կար դա կով, այլև սահ մա նադ րա կան (ԼՂՀ,
ՄՄՀ): Ա վե լին, ան տե սե լով ի րենց պե տու թյան
մի ջազ գա յին ճա նաչ ման հետ կապ ված խնդիր -
նե րը, չճա նաչ ված մի շարք պե տու թյուն ներ
միմ յանց միջև կնքել են հա մա գոր ծակ ցու թյան
պայ մա նագ րեր. Աբ խա զիա յի, Հա րա վա յին Օսե -
թիա յի և Մերձդ նեստր յան Մոլ դո վա կան Հան -
րա պե տու թյան օմ բուդս մեն նե րի միջև կնքված
հա մա ձայ նագ րին5 2010 թվա կա նի դեկ տեմ բե -
րի 10-ին միա ցավ նաև Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի
Հան րա պե տու թյան Մար դու ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նը: Ն րանք ի րենց գոր ծու նեու թյան
հիմ քում դրե ցին մի ջազ գա յին այն պի սի հե ղի -
նա կա վոր պայ մա նագ րեր, ինչ պի սիք են Մար -
դու ի րա վունք նե րի հռչա կա գի րը, Մար դու ի -
րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի
պաշտ պա նու թյան մա սին եվ րո պա կան կոն -
վեն ցիան, Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա -
կու թա յին ի րա վունք նե րի մա սին ու Քա ղա քա -
ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա -
սին դաշ նագ րե րը, մար դու, քա ղա քա ցու ի րա -
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի վե րա բեր յալ
մի ջազ գա յին-ի րա վա կան այլ ակ տեր ու նոր -
մեր:6

Ն կա տե լի է նաև այն փաս տը, որ օմ բուդս -
մե նի պաշ տո նում ա ռա վել հա ճախ ընտր վում
(նշա նակ վում) են կա նայք: Իսկ այն երկր նե -
րում որ տեղ գոր ծում է նաև ե րե խա նե րի ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նի ինս տի տու տը` դեպ քե -
րի ճնշող մե ծա մաս նու թյամբ օմ բուդս մե նի պաշ -

տո նը զբա ղեց նում են հենց գե ղե ցիկ սե ռի ներ -
կա յա ցու ցիչ նե րը: 

Ի րա վա բան նե րի մի ջազ գա յին ըն կե րակ -
ցու թյան կող մից տրված սահ ման ման հա մա -
ձայն` Օմ բուդս մե նը պե տու թյան Սահ մա նա դրու -
թյամբ կամ օ րենս դիր իշ խա նու թյան մարմ նի
ակ տով նա խա տես ված ծա ռա յու թյուն է, ո րը ղե -
կա վար վում է բարձ րաս տի ճան ան կախ պաշ -
տո նա տար ան ձի կող մից. նա պա տաս խա նա -
տու է օ րենս դիր իշ խա նու թյան առջև, բո ղոք -
ներ է ստա նում պե տա կան և տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վար ման մար մին նե րի և պաշ տոն յա -
նե րի կող մից տու ժած ան ձան ցից, գոր ծում է
սե փա կան հա յե ցո ղու թյամբ և ի րա վա սու է կա -
տա րել հե տաքն նու թյուն, պե տա կան մար մին -
նե րին ա ռա ջար կել վե րաց նե լու թույլ տրված ի -
րա վա խախ տում նե րը և այդ կա պակ ցու թյամբ
զե կույց ներ ներ կա յաց նել օ րենս դիր իշ խա նու -
թյան մարմ նին:7,8

ԼՂՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ գ լու խը (119-
120 հոդ ված ներ) վե րա բեր վում է Մար դու ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նին: Սահ մա նադ րու թյան
119-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ Մար դու ի -
րա վունք նե րի պաշտ պա նը ան կախ պաշ տո նա -
տար անձ է, որն ի րա կա նաց նում է պե տա կան
և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե -
րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից մար դու
և քա ղա քա ցու խախտ ված ի րա վունք նե րի և ա -
զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյու նը: Իսկ Մար -
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի մա սին ԼՂՀ օ -
րեն քի 2-րդ հոդ վա ծը նշում է, որ Պաշտպանը
նպաստում է մար դու և քաղաքացու ի րա վունք -
նե րի, դրանց պաշտպանության ձևերի ու մե-
թոդների վե րա բեր յալ Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենսդրության կատարե-
լագործմանը և նրա համապատասխանեցմա-
նը միջազգային իրավունքի համընդհանուր ճա-
նաչված սկզբունքներին և նորմերին, մար դու ի-
րավունքի բնագավառում միջազգային համա-

4 Права человека. Учебник для вузов. Ответственный ре дактор – член-корр. РАН, доктор юридических наук Е. А. Лу-
кашева.– М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА–ИНФРА • М), 2001. c-435

5 Նշված երկրների միջև համաձայնագիրը կնքվել է 2008 թվականի հոկտեմբերի 1-ին: Համաձայնագրի
բովանդակությանը կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղման միջոցով` http://www.ombudsmanpmr.org/dogovor1.htm

6 Տես Մերձդնեստրյան Մոլդովական Հանրապետության Մարդու իրավունքների լիազորի պաշտոնական կայքէջի
հետևյալ հղումը` http://www.ombudsmanpmr.org/dogovora_o_sotrudnichestve.htm /11.07.2016./

7 Հղումն ըստ Վ. Այվազյանի «Հայաստանի Հանրապետությունում Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի
ձևավորման և կայացման հիմնահարցերը» հոդվածի – ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՀՀ Իրավաբանների
միություն, ԵՊՀ իրավագիտության գակուլտետ Թիվ 1 /71/ 2016թ. էջ` 53 

8 Бойцова В. В. Служба защиты прав человека и гражданина, Мировой опыт, Изд БЕК, Москва, 1996. стр VI.
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գործակցության զարգացմանը, մար դու իրա-
վունքի և ազատության հարցերով իրավական
դաստիարակությանը: 

Դեռևս 2008 թվա կա նին ԼՂՀ Պաշտպա-
նը դիմել էր Օմբուդսմենների Եվրոպական ինս-
տիտուտի գործադիր կոմիտեին` այդ հաստա-
տության լիիրավ անդամ դառնալու խնդրան-
քով: Սկ սած 2009թ. օգոստոսի 31-ից ԼՂՀ Մար-
դու իրավունքների պաշտպանը Եվրոպական
Օմբուդսմե նի Ինստիտուտի ինստիտուցիոնալ
անդամ է հանդիսանում, Պաշտ պա նի տա րե -
կան զեկույցնե րը սկսե ցին ու ղար կել նաև հե -
ղի նա կա վոր այդ կա ռույ ցին:9 ԼՂՀ-ի ան դա -
մակ ցու թյունն Օմ բուդս մե նի եվ րո պա կան ինս -
տի տու տին բուռն ա ռար կու թյուն ներ ու քննա -
դա տու թյուն ա ռա ջաց րե ցին ինչ պես Ադր բե ջա -
նի օմ բուդս մե նի, այն պես էլ այդ երկ րի պե տա -
կան իշ խա նու թյան շրջա նակ նե րում: Հայ կա -
կան կող մի հա մար խնդի րը բա րե հա ջող լու -
ծում գտավ, և ՕԵԻ-ին ան դա մակ ցու թյու նը հան -
դի սա ցավ ԼՂՀ-ի` որ պես չճա նաչ ված պե տու -
թյան ա ռա ջին ներ կա յու թյու նը մի ջազ գա յին
կազ մա կեր պու թյու նում:

Հատ կան շա կան է, որ ԼՂՀ Մար դու ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նի մա սին օ րենքն ըն դուն -
վել է ա վե լի վաղ, քան ԼՂՀ Սահ մա նադ րու թյու -
նը (ԼՂՀ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի
(այ սու հետ` ՄԻՊ) մա սին օ րենքն ըն դուն վել է
2005 թ. փետր վա րի 09-ին, իսկ Սահ մա նա -
դրու թյու նը` 2006թ. դեկ տեմ բե րի 10-ին): 

Հա մա ձայն ԼՂՀ ՄԻՊ մա սին օ րեն քի 3-րդ
հոդ վա ծի` « Պաշտ պա նի պաշ տո նում նշա նակ -
վում է 25 տա րին լրա ցած ԼՂՀ այն քա ղա քա -
ցին, ով ու նի բարձ րա գույն կրթու թյուն, մար դու
ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե -
րի պաշտ պա նու թյան բնա գա վա ռում անհ րա -
ժեշտ գի տե լիք ներ և փորձ, հա սա րա կու թյան
մեջ վա յե լում է բարձր հե ղի նա կու թյուն»:10

Պետք է նկա տել, որ 2016 թվա կա նին ար -
ված օ րենսդ րա կան փո փո խու թյու նից հե տո,
Պաշտ պա նի թեկ նա ծո ւի տա րի քը 35 տա րե -
կա նից ի ջեց վել է 25-ի, ո րը կա րե լի է ա ռա ջա -
դի մա կան հա մա րել: Ինչ վե րա բե րում է կրթու -
թյան ցեն զին, ա պա ցան կա լի է, որ պա հանջ վի

հենց ի րա վա բա նա կան բարձ րա գույն կրթու -
թյան առ կա յու թյու նը, քա նի որ մար դու ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը պա հան ջում է
մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ հիմ նա րար
գի տե լիք նե րի ու օ րենսդ րու թյան քա ջա տեղ յա -
կու թյուն: Ա վե լին, բա րո յա կան բարձր հատ կա -
նիշ նե րից ու հե ղի նա կու թյու նից բա ցի, նա խընտ -
րե լի է այդ պաշ տո նին ընտ րել (նշա նա կել) գի -
տու թյամբ զբաղ վող, ման կա վար ժա կան ստաժ
ու նե ցող ան ձի: Ի րա վա բա նա կան գի տու թյան
ներ կա յա ցու ցիչ լի նե լը կնպաս տի ոչ միայն մար -
դու խախտ ված ի րա վունք նե րի ո րակ յալ պաշտ -
պա նու թյա նը, այլև կօգ նի ձեռ նար կե լու մի ջոց -
ներ` ի րա վուն քի քա րոզ չու թյան և ի րա վա գի -
տակ ցու թյան բարձ րաց ման ուղ ղու թյամբ: 

ԼՂՀ Սահ մա նադ րու թյան 120-րդ հոդ վա ծը
սահ մա նում է, որ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նին նշա նա կում է Ազ գա յին ժո ղո վը` պատ -
գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի
առնվազն ե րեք հին գե րոր դով` 6 տա րի ժամ կե -
տով: Նույն ան ձը չի կա րող ա վե լի քան եր կու
ան գամ ա նընդ մեջ նշա նակ վել Մար դու ի րա -
վունք նե րի պաշտ պան: 

Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պանն ան -
փո փո խե լի է: 

Տա րա տե սակ կախ վա ծու թյուն նե րից, կաշ -
կանդ վա ծու թյու նից, ինչ պես նաև կողմ նա կի
ազ դե ցու թյուն նե րից խու սա փե լու նպա տա կով
Սահ մա նադ րու թյու նը պա հան ջում է, որ պես զի
Պաշտ պա նը չզբա ղեց նի այլ պաշ տոն պե տա -
կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար -
մին նե րում կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րում,
չզբաղ վի ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյամբ,
կա տա րի այլ վճա րո վի աշ խա տանք, բա ցի գի -
տա կան, ման կա վար ժա կան և ս տեղ ծա գոր ծա -
կան աշ խա տան քից: Մար դու ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նը չի կա րող լի նել որևէ կու սակ ցու -
թյան ան դամ:

Մարդու իրավունքների պաշտպանն օժտված
է պատգամավորի համար սահմանված ան-
ձեռնմխելիությամբ: ՄԻՊ-ի ան կա խու թյունն ե -
րաշ խա վոր ված է Օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծով, ո րի
հա մա ձայն՝ Պաշտ պանն իր լիազորություններն
իրականացնելիս անկախ է, ենթարկվում է միայն

9 Տես ԼՂՀ ՄԻՊ-ի 2009 թվականի տարեկան զեկույցը` http://www.ombudsnkr.am/
10 ԼՂՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքը տես` ԼՂՀ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ,

ԼՂՀ արդարադատության նախարարություն, http://arlexis.am/ /11.07.2016./
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11 ԼՂՀ ՄԻՊ-ի տարեկան զեկույցին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ կայքջից` http://www.ombudsnkr.am/
12 Մարդու իրավունքներ /Վ.Ն. Այվազյան: Խմբ.` Ն.Ա. Այվազյան:- Երրորդ լրամշակված հրատարակություն:- Եր.:

ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 336

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օ-
րենքներին, նաև առաջնորդվում է միջազգային
իրավունքի հանրաճանաչ սկզբունքներով ու նոր-
մերով: Պաշտպանը չի ենթարկվում պետական
կամ տեղական ինքնակառավարման որևէ
մարմնի կամ պաշտոնատար անձի: Պաշտպա-
նը պարտավոր չէ բացատրություններ տալ, այդ
թվում՝ նաև որպես վկա, իր մոտ գտնվող բողո-
քի կամ փաստաթղթի էության վերաբերյալ կամ
դրանք տրամադրել ծանոթացման այլ կերպ,
քան սահ ման ված է օրենքով նախատեսված
դեպքերում և կարգով:

Պաշտպանի որոշումները վարչական ակտ
չեն հանդիսանում և բողոքարկման ենթակա
չեն:

ԼՂՀ ՄԻՊ-ի մա սին օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծը
սահ մա նում է, որ Պաշտպանը կամ նրա ներ-
կայացուցիչն իրավունք ունի իր նախաձեռնու-
թյամբ անարգել այցելել զորամիավորումներ,
ձերբակալման վայրեր, նախնական կալանք
կամ քրեական պատիժ իրականացնող հիմ-
նարկներ, ինչպես նաև հարկադրական պահ-
ման այլ վայրեր՝ այդ տեղ գտնվող անձանց դի-
մումներն ընդունելու համար:

Պաշտ պա նին իրավունք ունի դիմել ձեր-
բակալում, նախնական կալանք կամ քրեական
պատիժ իրականացնող հիմնարկներում պա-
տիժը կրող, ինչպես նաև հարկադրական պահ-
ման այլ վայրերում գտնվող անձը:

Ար ձա նագ րենք, որ ԼՂՀ Պաշտ պա նին ուղղ -
ված դի մում-բո ղոք նե րի մի զգա լի մա սը ստաց -
վում է հենց այդ այ ցե լու թյուն նե րի ժա մա նակ
(մա նա վանդ հար կա դիր պահ ման վայ րե րից):
Դա են վկա յում Պաշտ պա նի տա րե կան զե կույ -
ցում ամ փոփ ված տվյալ նե րը:11

Պաշտ պա նի լիա զո րու թյուն նե րը լայն են
(ԼՂՀ ՄԻՊ-ի մա սին օ րեն քի 12-րդ հոդ ված: Ա -
ռա ջա դի մա կան պետք է հա մա րել ԼՂՀ Սահ -
մա նադ րու թյան այն հոդ վա ծը (114-րդ), ո րով
Պաշտ պա նին ի րա վունք է տրվում դի մել Գե -
րա գույն դա տա րան` օ րենք նե րի, ԱԺ ո րո շում -
նե րի, Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի հրա մա -
նագ րե րի, կար գադ րու թյուն նե րի, կա ռա վա րու -
թյան, վար չա պե տի, տե ղա կան ինք նա կա ռա -

վար ման մար մին նե րի ո րո շում նե րի` Սահ մա -
նադ րու թյան 2-րդ գլ խի դրույթ նե րին հա մա պա -
տաս խա նու թյան հար ցով: Պաշտ պանն այդ լիա -
զո րու թյու նը գործ նա կա նում ար դեն ի րա կա -
նաց րել է: 

Աշ խար հի բո լոր օմ բուդս մեն նե րին հա տուկ
ընդ հան րու թյուն նե րից է այն, որ նրանք ա մեն
տա րի հան դես են գա լիս տա րե կան զե կույ ցով:
ԼՂՀ ՄԻՊ-ի մա սին օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի
հա մա ձայն՝ յուրաքանչյուր տարվա առաջին ե-
ռամսյակի ընթացքում Պաշտպանը Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահին,
օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանու-
թյան մարմիններ է ներկայացնում նախորդ
տարվա ընթացքում իր գործունեության և երկ-
րում մար դու ի րա վունք նե րի ու հիմնարար ա-
զատությունների ընդ հա նուր ի րա վի ճա կի մա -
սին զեկույց, այն, որ պես կա նոն, ներ կա յաց -
վում է նաև Ազգային ժողովին՝ նրա գարնանա-
յին նստաշրջանի ընթացքում: Պաշտպանը զե-
կույցը տրա մադ րում է նաև զանգվածային լրատ-
վամիջոցներին և համապատասխան հասա-
րակական կազմակերպություններին:

Հասարակական հնչեղություն ունեցող ա-
ռանձին հարցերի կամ մար դու ի րա վունք նե րի
կոպիտ խախտումների, ինչպես նաև խախ-
տումները զանգվածաբար չվերացնելու դեպ-
քերում Պաշտպանը կարող է հանդես գալ ար-
տահերթ հրապարակային զեկույցներով:

Ա մե նամ յա զե կույ ցի մի ջո ցով Պաշտ պա նը
երկ րում առ կա հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման վրա
է սևե ռում ոչ միայն պե տա կան իշ խա նու թյան
մար մին նե րի, այլև ամ բողջ հան րու թյան ու շա -
դրու թյու նը, ո րով զգա լի ազ դե ցու թյուն է թող -
նում մի ջազ գա յին կա ռույց նե րում մեր երկ րի
վար կա նի շի վրա:12

Ն շենք, որ իր ստեղծ ման օ րից (2008թ.
ապրիլի 16-ին Ազգային ժողովն ընտրեց ԼՂՀ
Մարդու իրավունքների պաշտպանին, իսկ մա-
յիսին ձևավորվեց նրա աշխատակազմը) ԼՂՀ
Պաշտ պա նը դեռևս ար տա հերթ զե կույ ցով հան -
դես չի ե կել: Թե րևս բա ցա ռու թյուն կա րե լի է
հա մա րել 2016թ. մա յի սին հրա պա րակ ված
Պաշտ պա նի մի ջանկ յալ զե կույցն ադր բե ջա նա -



45

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

կան զին ված ու ժե րի կող մից ԼՂՀ խա ղաղ բնակ -
չու թյան և Պաշտ պա նու թյան բա նա կի զին ծա -
ռա յող նե րի նկատ մամբ՝ 2016 թ. ապ րիլ յան քա -
ռօր յա պա տե րազ մի ըն թաց քում կա տար ված
դա ժա նու թյուն նե րի մա սին:13 Նշ ված զե կույցն
ու ղարկ վել է մարդու իրավունքների ոլորտի մի-
ջազգային կազմակերպություններին՝ ՄԱԿ-ի և
Եվրոպայի խորհրդի Մարդու իրավունքների
հանձնակատարներին, ՄԱԿ-ի Խոշտանգում-
ների հարցերով հատուկ զեկուցողին, ԵԱՀԿ
ժողովրդավարական հաստատությունների և
մարդու իրավունքների գրասենյակին, Եվրո-
պական օմբուդսմենների ինստիտուտին, Օմ-
բուդսմենների միջազգային ինստիտուտին և
այլն: Զեկույցը նաև ուղարկվել է Human Rights
Watch, Amnesty International, Association for the
Prevention of Torture, ինչպես նաև մի շարք այլ
հեղինակավոր իրավապաշտպան միջազգային
կազմակերպությունների:

Կար ծում եմ՝ Պաշտ պա նի գոր ծու նեու թյան
արդ յու նա վե տու թյունն էլ ա վե լի կմե ծա նա, ե թե
նրան պար բե րա բար հրա վի րեն մար դու ի րա -
վունք նե րին և ա զա տու թյուն նե րին վե րա բե րող
ԱԺ և կա ռա վա րու թյան նիս տե րին, հա սա րա -
կա կան քննար կում նե րին: 

Մարդ կանց մի մա սը (մա նա վանդ ա վագ
սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը), ո րոնք վա ղուց
ար դեն հիաս թափ վել են պե տա կան պաշ տոն -
յա նե րի կա մա յա կա նու թյուն նե րից, լիա հույս չեն,
որ Պաշտ պա նը կկա րո ղա նա ի րանց խնդիր նե -
րը լու ծել պատ շաճ մա կար դա կով, որ իբր նա
«լե զու կգտնի» այն պաշ տո նա տար ան ձանց
հետ, ում կող մից խախտ վել է մար դու ի րա վուն -
քը: Մա նա վանդ, ե թե հաշ վի առ նենք այն հան -
գա ման քը, որ դի մու մա տու նե րի մեծ մա սը չգի -
տի Պաշտ պա նի գոր ծու նեու թյան շրջա նակ նե -

րը և նրան է դի մում ա մե նա տար բեր հար ցե -
րով, ո րոնք հա ճախ չեն մտնում Պաշտ պա նի ի -
րա վա սու թյուն նե րի ցան կի մեջ: 

Կա րե լի է փաս տել, որ ՄԻՊ-ին դեռևս տա -
րի ներ են անհ րա ժեշտ՝ ինչ պես բնակ չու թյան
շրջա նում վստա հու թյուն ձեռք բե րե լու, այն պես
էլ պե տա կան ա պա րա տում հաս տա տուն տեղ
գրա վե լու հա մար: 

Միևնույն ժա մա նակ նշենք, որ ան կա խու -
թյան հաս տա տու մից հե տո Մար դու ի րա վունք -
նե րի պաշտ պա նի ինս տի տու տի ներդ րու մը
կարևո րա գույն ձեռք բե րում նե րից մեկն է` ի րա -
վա կան պե տու թյուն և քա ղա քա ցիա կան հա -
սա րա կու թյուն ստեղ ծե լու մտադ րու թյուն ու նե -
ցող Ար ցա խի ժո ղովր դի հա մար:

Չի կա րե լի ա սել, թե ա ռանց ՄԻՊ-ի մեր
երկ րում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու -
թյու նը կլի ներ վատ թա րա գույն վի ճա կում: Այս
հաս տա տու թյու նը դեռևս շատ ա նե լիք ներ ու նի
ինչ պես իր աշ խա տա կից նե րի ո րա կա վոր ման
բարձ րաց ման, այն պես էլ բնակ չու թյան շրջա -
նում վստա հու թյուն ու հե ղի նա կու թյուն ձեռք
բե րե լու ա ռու մով: Պար զա պես, ինչ պես Սահ -
մա նադ րու թյան ըն դու նու մը, իշ խա նու թյան թևե -
րի տա րան ջա տու մը, զսպիչ նե րի և հա կակ շիռ -
նե րի հա մա կար գի տե ղադ րու մը, այն պես էլ
Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի ինս տի -
տու տի գոր ծար կու մը հան դի սա նում է մեր հան -
րա պե տու թյան ինք նա հաս տատ ման կռվան նե -
րից մե կը: Իսկ սույն հոդ վա ծում թվար կած և
չթ վար կած այլ խնդիր նե րի կար գա վոր ման դեպ -
քում ևս մեկ քայլ կկա տար վի դե պի՝ Սահ մա -
նադ րու թյամբ ամ րագր ված ի րա վա կան պե տու -
թյուն և քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյուն
ստեղ ծե լու ճանապարհին:
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13 Տես ԼՂՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայքէջի հետևյալ հղումը` 
http://www.ombudsnkr.am/Legal_Assessment_May_2_human_shielding_use_of_indiscriminate_weapons_FINAL.pdf
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 306-րդ
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` «Շին ծու գոր -
ծար քը, այ սինքն` մեկ այլ գոր ծար քի քո ղարկ -
ման նպա տա կով կնքված գոր ծար քը, ա ռո չինչ
է: Այդ գոր ծար քի նկատ մամբ, հաշ վի առ նե լով
դրա էու թյու նը, կի րառ վում են այն գոր ծար քին
վե րա բե րող կա նոն նե րը, ո րը կող մերն ի րա կա -
նում նկա տի են ու նե ցել շին ծու գոր ծար քը կնքե -
լիս»: Շին ծու գոր ծար քի նման լա կո նիկ բնո րոշ -
մամբ չի բա ցա հայտ վում այն ի րա վա կան բո -
վան դա կու թյու նը, որն անհ րա ժեշտ է՝ պրակ -
տի կա յում շին ծու գոր ծարք նե րը բա ցա հայ տե -
լու և վեր ջին նե րիս ճիշտ ի րա վա կան գնա հա -
տա կան տա լու հա մար, ինչն էլ կա րող է հան -
գեց նել ի րա վա կան ա նո րո շու թյան, իսկ եր բեմն
էլ՝ միաս նա կան դա տա կան պրակ տի կա յի բա -
ցա կա յու թյան:

Գոր ծար քը շին ծու ո րա կե լու հար ցում վճռո -
րոշ նշա նա կու թյուն է ստա նում շին ծու գոր ծար -
քով մեկ այլ գոր ծարք քո ղար կե լու նպա տա կի
առ կա յու թյու նը, ինչն ուղ ղա կիո րեն բխում է ՀՀ
քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 306-րդ հոդ վա ծի
2-րդ մա սով սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րու -
մից: Նշ վա ծի հա մա տեքս տում անհ րա ժեշ տու -
թյուն է ա ռա ջա նում պար զել, թե ո րո՞նք են շին -
ծու գոր ծար քի նպա տակ նե րը, և արդ յոք գոր -
ծար քը շին ծու ո րա կե լու հա մար բա վա րա՞ր է
այլ գոր ծարք քո ղար կե լու նպա տա կի առ կա յու -
թյու նը: 

Ըստ գրա կա նու թյան մեջ ար տա հայտ ված
տե սա կետ նե րի մե ծա մաս նու թյան` ա ռա վել հա -

ճախ շին ծու գոր ծարք նե րը կնքվում են հա -
կաի րա վա կան նպա տակ նե րով, այ սինքն` օ -
րեն քով սահ ման ված ար գելք ներն ու սահ մա -
նա փա կում նե րը շրջան ցե լու, այլ ան ձանց ի -
րա վունք նե րը և օ րեն քով պահ պան վող շա հե -
րը խախ տե լու, ան հիմն ա ռա վե լու թյուն ներ
ստա նա լու և այլ նպա տակ նե րով1: Տե սա կան
գրա կա նու թյան մեջ օգ տա գործ վում են շին ծու
գոր ծար քի կնքման նպա տակ, շին ծու գոր ծար -
քի կնքման մեջ կող մե րի օ գուտ, շին ծու գոր -
ծար քի թաքն ված նպա տակ և մի շարք այլ ար -
տա հայ տու թյուն ներ2:

Նախ քան շին ծու գոր ծար քի նպա տակ նե -
րին անդ րա դառ նա լը` անհ րա ժեշտ ենք հա մա -
րում պար զել, թե ո՛րն է գոր ծար քի ի րա վա կան
նպա տա կը: 

Գոր ծարք կնքած սուբ յեկտ նե րի հե տապըն -
դած նպա տա կը միշտ ունի է ի րա վա կան բնույթ`
ո րո շա կի գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան,
օգ տա գործ ման ի րա վուն քի ձեռք բե րում և այլն:
Երբ գոր ծար քի մի ջո ցով ի րա կա նաց վում են ոչ
ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն ներ, նպա տա կը և ի -
րա վա կան արդ յուն քը չեն կա րող հա մընկ նել:
Գոր ծար քի ի րա վա բա նա կան նպա տակ նե րը
հարկ է տար բե րա կել գոր ծար քի շար ժա ռի թից,
ո րից ել նե լով՝ գործարքը կնքվում է: Շար ժա ռի -
թը, որ պես գի տակց ված կա րիք, գի տակց ված
մո տի վա ցիա, այն հենքն է, ո րի վրա ծա գում է
նպա տա կը: Այդ պատ ճա ռով շար ժա ռիթ նե րը
դրդում են սուբ յեկտ նե րին գոր ծարք ներ կնքե -
լուն և գոր ծար քի ի րա վա կան բա ղադ րի չը չեն

ԱՆԻ ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի 
քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ, 
ՀՀ դատական դեպարտամենտի իրավական վերլուծության 
վարչության ավագ մասնագետ, 
Արդարադատության ակադեմիայի դասընթացավար
____________________________________________________________________________________________________________
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1 Տե՛ս Сергеев А.П., “Некоторые вопросы недействительности сделок. Очерки по торговому праву”: Сборник науч. тр.
/ Под ред. Е.А. Крашенинникова, Ярославль, 2004.– Вып. 11, էջ 24:

2 Տե՛ս Бежецкий Антон Юрьевич, “Недействительность мнимых и притворных сделок: проблемы теории и практики”.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: Москва – 2013, էջ 98: Холоденко Ю. В.,
“Субъективная сторона в мнимых и притворных сделках” (“Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал”
Выпуск № 4/2007), էջ 255:
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կազ մում` բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով հա տուկ նա -
խա տես ված դեպ քե րի3: Ինչ պես նշել է Վ.Ի. Սի -
նայս կին` գոր ծար քի նպա տա կը չպետք է շփոթել
գոր ծար քի շար ժա ռիթ նե րի հետ: Շար ժա ռիթ -
ները, ընդ հա նուր առ մամբ, նշա նա կու թյուն չու -
նեն ի րա վա կան տե սանկ յու նից, իսկ ե թե շար -
ժա ռիթ է հա կաի րա վա կան նպա տա կին հաս -
նե լը, ա պա այս դեպ քում դժվար է շար ժա ռի թը
(կաու զան), որ պես խթա նող պատ ճառ, տար -
բե րա կել նպա տա կից4,5:

Այս պի սով՝ ցան կա ցած վա վեր գոր ծարք
կնքվում է ո րո շա կի ի րա վա կան նպա տա կով,
որն էլ կան խո րոշ ված է տվյալ գոր ծար քի օ -
րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րում: Ընդ ո րում՝
գոր ծար քի ի րա վա կան նպա տա կը հա մընկ նում
է այն ի րա վա կան արդ յուն քի հետ, ո րին հաս -
նում են կող մե րը` գոր ծար քը կա տա րե լով: Մինչ -
դեռ ան վա վեր գոր ծարք նե րի ի րա վա կան նպա -
տա կը և ի րա վա կան արդ յուն քը չեն հա մընկ -
նում: Ինչ վե րա բե րում է շին ծու գոր ծարք նե րին՝
շին ծու գոր ծարք կնքե լիս կող մե րը նպա տակ
են հե տապն դում հաս նե լու այն ի րա վա կան արդ -
յուն քին, ո րը նրանք կու նե նա յին քո ղարկ ված
գոր ծար քը բա ցա հայտ կնքե լիս` միա ժա մա նակ
խու սա փե լով քո ղարկ ված գոր ծար քի կնքման
հետևան քով ա ռա ջա ցող ի րենց հա մար բա ցա -
սա կան ի րա վա կան հետևանք նե րից, որ պի սիք
կա րող են լի նել քա ղա քա ցիաի րա վա կան, հար -
կա յին և այլ բնույ թի:

Այս պի սով՝ շին ծու գոր ծար քի սուբ յեկ տիվ
կող մի ա ռա վել ամ բող ջա կան բա ցա հայտ ման

նպա տա կով` հարկ է տար բե րա կել «շին ծու գոր -
ծար քի նպա տա կը», «շին ծու գոր ծար քին դի -
մե լու նպա տա կը (շին ծու գոր ծար քի կնքման
շար ժա ռի թը)»6, «քո ղար կող գոր ծար քի ի րա -
վա կան նպա տա կը» և «քո ղարկ ված գոր ծար -
քի ի րա վա կան նպա տա կը»:

Ինչ պես ար դեն նշել ենք՝ շին ծու գոր ծար քի
օ րենսդ րա կան բնո րո շու մից բխում է, որ շին ծու
գոր ծար քի նպա տակն է մեկ այլ գոր ծարք քո -
ղար կե լը7: «Քո ղար կել» բառն ու ղիղ ի մաս տով
նշա նա կում է ծած կել, պա տել, քո ղա ծած կել, իսկ
փո խա բե րա կան ի մաս տով՝ ծած կել, թաքց նել,
սքո ղել, պար տա կել, պա հել, վա րա գու րել8: «Քո -
ղար կել» բա ռի բա ցատ րու թյունն ար դեն իսկ են -
թադ րում է, որ գոր ծար քը թաքց նելն ինք նան -
պա տակ չէ: Գոր ծար քը քո ղար կե լուն կող մե րը
դի մում են, երբ առ կա է լի նում գոր ծար քում կամ
գոր ծար քից դուրս որևէ բան թաքց նե լու նպա -
տակ:

Դա տա կան պրակ տի կա յի ու սում նա սի րու -
թյու նը վկա յում է, որ շին ծու գոր ծարք նե րը հա -
ճախ կնքվում են` հիմ նա կան և պար տա վո րու -
թյան կա տար ման ա պա հով մանն ուղղ ված գոր -
ծարք նե րը քո ղար կե լու նպա տա կով: Օ րի նակ`
ա ռու ծա խի պայ մա նագ րով քո ղարկ վում են փո -
խա ռու թյան և գ րա վի պայ մա նագ րե րը: Նվի -
րատ վու թյան պայ մա նագ րով քո ղարկ վում է ա -
ռու ծա խի պայ մա նա գի րը, կտա կը, ստա ցա կա -
նով` ներդ րում նե րի ա պա հո վու մը, ի րա վա բա -
նա կան ան ձանց միջև հա մա տեղ գոր ծու նեու -
թյան պայ մա նա գիր կնքե լով և ան շարժ գույ -

3 Տե՛ս Гражданское право: 4 т.: Т. I: Общая часть. Учебник/отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп., М.: -
Волтерс Клувер, 2007, էջ 442, 444: 

4 Տե՛ս Синайский В.И., “Русское гражданское право”. М.: Статут, 2002, էջ 146:
5 Ինչ վերաբերում է «causa»-ի և իրավական նպատակի հարաբերակցությանը` նշենք, որ որոշ հեղինակներ նույնացնում

են «causa» հասկացությունն իրավական նպատակի հետ, որին ձգտում են հասնել քաղաքացիական շրջանառության
մասնակիցները գործարքներ կնքելիս (տե՛ս Гражданское право: 2 т.: Т. I: Учебник / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд.,
перераб. и доп., М., 2000, էջ 331 (автор главы – В. С. Ем. ), Белов В. А., Гражданское право, Общая часть, Учебник
М., 2002. էջ 223, Гражданское право России. Часть первая: Учебник / под. ред. З. И. Цыбуленко, М., 1998. էջ 180
(автор главы – Н. А. Баринов):): Մյուս հեղինակները ճիշտ են համարում գործարքի շարժառիթը և նպատակը տար -
բե րակել գործարքի հիմքից («causa»-ից), այսինքն` այն տիպային իրավական արդյունքից, որին պետք է կողմերը
հասնեն՝ գործարքը կատարելով (տե՛ս Гражданское право: Учебник Т. I. Изд. 6-е, перераб и доп. / под. ред. А. П.
Сергеева, Ю. К. Толстого. М., 2004. էջ 282 (автор главы – М. В. Кротов), Гражданское право России. Общая часть:
курс лекций / отв. ред. О. Н. Садиков. М., 2001, էջ 319 (автор главы – О. Н. Садиков): 

6 Աշխատանքում հիմնականում օգտագործվում է «շինծու գործարքին դիմելու նպատակ» հասկացությունը` նկատի
ունենալով, որ շինծու գործարքի կնքման շարժառիթներն ու շինծու գործարքին դիմելու նպատակները շատ հաճախ
նույնանում են` ունենալով իրավական նշանակություն, հետևաբար՝ դրանք դժվար է միմյանցից տարբերակել: 

7 Տե՛ս նաև ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ՀՅՔԴ2/0086/02/09 քաղաքացիական գործով 2009 թվականի դեկտեմբերի
25-ի որոշում:

8 Տե՛ս «Հայոց լեզվի հոմանիշների բացատրական բառարան»: Աշոտ Մուրադի Սուքիասյան։ Երևանի Պետական
Համալսարան, Երևան, 2009, էջ 1211:
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քով ներդ րում կա տա րե լով՝ քո ղարկ վում է ան -
շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը`
այդ վար ձա կա լու թյու նից ստաց ված շա հույ թից
վճար ման են թա կա հար կե րը կրճա տե լու նպա -
տա կով: Միա կողմ գոր ծարք նե րով եր բեմն քո -
ղարկ վում են երկ կողմ գոր ծարք ներ: Օ րի նակ`
լիա զո րագ րով ավ տոտ րանս պոր տա յին մի ջոց -
նե րն օգ տա գործ ման տրա մադ րե լով` քո ղարկ -
վում են ա ռու վա ճառ քի, ան հա տույց օգ տա գործ -
ման կամ վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րե րը:

Օ րի նակ` Ա.-ն և Բ.-ն, դի մե լով դա տա րան,
պա հան ջել են ան վա վեր ճա նա չել ան շարժ գույ -
քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և վե րա դարձ -
նել գոր ծար քով ամ բողջ ստա ցա ծը: Գոր ծում
առ կա է պար տա վո րա գիր, ո րով Գ.-ն պար տա -
վոր վել է վեց ամս վա ըն թաց քում ան շարժ գույ -
քի նկատ մամբ ոչ մի գոր ծարք չկա տա րել,
պարտ քը մա րե լուց հե տո բնա կա րա նն ան վա -
նա փո խել Ա.-ի ա նու նով: Հիշ յալ քա ղա քա ցիա -
կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը փաս -
տել է, որ պար տա վո րագ րից հետևում է, որ Ա.-
ի և Գ.-ի միջև կնքված ա ռու վա ճառ քի պայ մա -
նագ րով նրանց միջև ի րա կա նում ծա գել են այլ
ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ, քան այն հա րա -
բե րու թյուն նե րը, ո րոնք կող մե րը եր րորդ ան -
ձանց ներ կա յաց րել են ա ռու վա ճառ քի պայ մա -
նա գի րը կնքե լիս: Մաս նա վո րա պես՝ ա ռու վա -
ճառ քի պայ մա նա գի րը Գ.-ի հա մար հան դի սա -
ցել է ե րաշ խիք` հե տա գա յում Ա.-ին փո խա ռու -
թյամբ տրված գու մա րը հետ ստա նա լու հա -
մար, իսկ պար տա վո րա գի րը վեր ջի նիս հա մար
հան դի սա ցել է ե րաշ խիք` հե տա գա յում ի րեն
պատ կա նող տու նը հետ վե րա դարձ նե լու հա -
մար9:

Ընդ ո րում՝ հարկ է նկա տել, որ երբ շին ծու
գոր ծար քով քո ղարկ վում է պար տա վո րու թյան
կա տար ման ա պա հո վու մը, նախ քան շին ծու
գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետևանք նե րի կի -
րա ռու մը հարկ է ա պա ցու ցել հիմ նա կան պար -
տա վո րու թյան գո յու թյան փաս տը, քա նի որ
պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ա պա հով -
ման մի ջոց նե րը նպա տա կաուղղ ված են օ ժան -
դա կե լու ի րենց նա խա տես ման հա մար հիմք

ծա ռա յած պար տա վո րու թյան կա տար մա նը և,
հետևա բար՝ ինք նու րույն գո յու թյուն ու նե նալ չեն
կա րող10: Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ բա վա րար
ա պա ցույց ներ չեն ներ կա յաց վում` հիմ նա կան
պար տա վո րու թյան առ կա յու թյան փաս տը հիմ -
նա վո րե լու հա մար, գոր ծար քի նկատ մամբ շին -
ծու լի նե լու հիմ քով պար տա վո րու թյան ա պա -
հով ման հա մա պա տաս խան մի ջո ցի կա նոն նե -
րը չեն կա րող կի րառ վել11:

Վե րոգր յա լի կա պակ ցու թյամբ հարկ ենք
հա մա րում նշել, որ պրակ տի կա յում դժվա րու -
թյուն ներ են ա ռա ջա նում պար տա վո րու թյան
կա տար ման ա պա հո վու մը քո ղար կող ան շարժ
գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը հետգըն -
ման ի րա վունք նա խա տե սող ա ռու վա ճառ քի
պայ մա նագ րից տար բե րա կե լիս: Օ րի նակ՝ ան -
շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րում
կա րող է նա խա տես ված լի նել պայ ման, կամ
կա րող է գնոր դի կող մից տրված լի նել պար -
տա վո րա գիր այն մա սին, որ պայ մա նագ րի գինն
ամ բող ջու թյամբ չվճա րե լու դեպ քում ծա գում է
գնոր դի` գույ քը հետ վա ճա ռե լու պար տա վո րու -
թյուն ար դեն իսկ վճար ված գու մա րով: Այս տեղ
ո րո շիչ նշա նա կու թյուն է ստա նում կող մե րի
կամ քը: Հարկ է պար զել, թե արդ յոք ա ռու վա -
ճառ քի պայ մա նա գի րը կնքե լիս կող մե րի կամքն
ուղղ վա՞ծ է ե ղել այլ գոր ծարք քո ղար կե լուն, այ -
սինքն` պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ա -
պա հով ման հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա ջաց մա -
նը, թե՞ կող մերն իս կա պես մտադր ված են ե ղել
ա ռա ջաց նե լու ա ռու վա ճառ քի հա րա բե րու թյուն -
ներ12:

Այս հար ցի վե րա բեր յալ հի շար ժան է ԱՄՆ-
ի Լո ւի զիա նա նա հան գի քա ղա քա ցիա կան օ -
րենսգր քով նա խա տես ված կար գա վո րու մը, որի
հա մա ձայն՝ սի մուլ յա ցիա յի կան խա վար կած է
դի տարկ վում վա ճա ռո ղի կող մից տի րա պետ -
ման պահ պա նու մը: Երբ վա ճառ ված ի րը մնում
է վա ճա ռո ղի փաս տա ցի տի րա պետ ման ներ -
քո, են թադր վում է, թե ա ռու վա ճառ քը սի մու -
լ յա ցիա է, և երբ դա առնչ վում է վա ճա ռո ղի
ժա ռանգ նե րի ու պար տա տե րե րի շա հե րին,
կող մե րը պետք է ա պա ցու ցեն, որ ի րենց կնքած

9 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ 3-439(ՎԴ) քաղաքացիական գործով 2008թ. հուլիսի 25-ի որոշում:
10 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԱԴԴ/0134/02/13 քաղաքացիական գործով 2015 թվականի ապրիլի 30-ի որոշում:
11 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԱԴԴ/0134/02/13 քաղաքացիական գործով 2015 թվականի ապրիլի 30-ի որոշում:
12 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵՄԴ/1776/02/13 քաղաքացիական գործով 2016 թվականի ապրիլի 22-ի որոշում:
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պայ մա նա գի րը սի մուլ յա ցիա չէ (2480-րդ հոդ -
ված): 

Թեև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով են -
թադր յալ շին ծու գոր ծար քի վա վե րա կա նու թյան
կան խա վար կածն է գոր ծում, սակայն շին ծու
գոր ծարք նե րի ան վա վե րու թյան հետևանք ներ
կի րա ռե լու վե րա բեր յալ գոր ծեր քննե լիս դա -
տա րան նե րը պետք է ա ռանձ նա հա տուկ ու շա -
դրու թյուն դարձ նեն վա ճա ռո ղի կող մից տի րա -
պետ ման պահ պան ման փաս տի առ կա յու թյա -
նը:

ԱՄՆ-ի Լո ւի զիա նա նա հան գի քա ղա քա -
ցիա կան օ րենսգր քով ա ռան ձին կար գա վո րում
է նա խա տես ված հետգն ման ի րա վունք նա խա -
տե սող պայ մա նագ րի հա մար: Այս պես` հետգըն -
ման ի րա վուն քով ա ռու վա ճառ քը սի մուլ յա ցիա
է, երբ գոր ծի հան գա մանք նե րը վկա յում են, որ
կող մե րի ի րա կան մտադ րու թյուն ներն ուղղ ված
են ե ղել պար տա վո րու թյան ա պա հով ման պայ -
մա նա գիր կնքե լուն: Այդ դեպ քում գնոր դի կող -
մից վար ձա կա լու թյան դի մաց կամ այլ ե ղա նա -
կով ստաց ված ե կա մու տը, պտուղ նե րը կամ այլ
օ գու տը կա րող են դի տարկ վել որ պես տո կոս -
ներ` վաշ խա ռու թյան մա սին օ րենք նե րին հա -
մա պա տաս խան (2569-րդ հոդ ված):

Քո ղար կող գոր ծար քի ի րա վա կան նպա -
տակն այն ի րա վա կան արդ յունքն է, ո րը կան -
խո րոշ ված է տվյալ տե սա կի գոր ծար քը կար -
գա վո րող ի րա վա կան նոր մե րում, և ո րին կհաս -
նեին գոր ծար քի կող մե րը, ե թե գործարքը չլի -
ներ շին ծու և կա տար վեր: Օ րի նակ` ա ռա վել
հա ճախ կնքվող քո ղար կող գոր ծարք նե րից է
ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, ո րի ի րա վա կան
նպա տակն է գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու -
թյան ի րա վուն քի փո խան ցու մը և դրա դի մաց
ո րո շա կի դրա մա կան հա տու ցում ստա նա լը:
Ընդ ո րում՝ հարկ է նկա տել, որ քո ղար կող գոր -
ծար քի ի րա վա կան նպա տա կը չի ի րա կա նաց -
վում, քո ղար կող գոր ծար քի ի րա վա կան արդ -
յունքն եր բեք ա վար տին չի հաս նում: 

Ինչ վե րա բե րում է քո ղարկ ված գոր ծար քի
ի րա վա կան նպա տա կին՝ դա հիմ նա կա նում հա -
մընկ նում է ի րա վա կան արդ յուն քի հետ, այս-
ինքն` նպա տակն ի րա կա նաց վում է: Այս պես` ե -
թե շին ծու (քո ղար կող) գոր ծար քի նկատ մամբ

դա տա կան կար գով ա ռոչն չու թյան հետևանք -
ներ չեն կի րառ վում, ա պա գոր ծում է այդ գոր -
ծար քի վա վե րա կա նու թյան կան խա վար կա ծը,
և դրա քո ղի ներ քո ի րա կա նաց վում է թաքց -
ված գոր ծար քը: Կող մերն այդ դեպ քում հաս -
նում են ի րենց հա մար ցան կա լի ի րա վա կան
արդ յուն քին: Իսկ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ
դա տա կան կար գով հաս տատ վում է շին ծու գոր -
ծար քի առ կա յու թյու նը, քո ղարկ ված գոր ծար քի
ի րա վա կան նպա տակն ի րա կա նաց վում է, ե թե
այդ գոր ծար քը հա մա պա տաս խա նում է տվյալ
տե սա կի գոր ծար քի կնքվա ծու թյա նը և վա վե -
րա կա նու թյանն օ րենսդ րու թյամբ ներ կա յաց վող
պա հանջ նե րին: Միա ժա մա նակ՝ կար ծում ենք,
որ քո ղարկ ված գոր ծար քի ի րա վա կան նպա -
տա կին հաս նե լը կա րող է վկա յել քո ղար կող
գոր ծար քի շին ծու լի նե լու մա սին: Այս կապակ-
ցությամբ Վ. Ն. Սո լով յո վը նշել է, որ ա ռու վա -
ճառ քի պայ մա նա գի րը քո ղար կող նվի րատ վու -
թյան պայ մա նագ րի շին ծու լի նե լու մա սին կա -
րող է վկա յել քո ղարկ ված գոր ծար քի` առուվա-
ճառքի պայմանագրի բո լոր էա կան պայ ման -
նե րի կա տար ման փաս տը (ա ռար կա, գին և
այլն)13:

Գոր ծար քը շին ծու ո րա կե լու հար ցում ա -
ռանձ նա կի կարևո րու թյուն է ներ կա յաց նում շին -
ծու գոր ծար քին դի մե լու նպա տա կը: Շին ծու գոր -
ծար քին դի մե լու հիմ նա կան նպա տակն է խու -
սա փե լ գոր ծար քի կող մե րի հա մար «բա ցա սա -
կան» հետևանք նե րից, ո րոնք կա ռա ջա նա յին,
ե թե քո ղարկ ված գոր ծար քը կնքվեր բա ցա հայտ
կեր պով: Այդ պի սի հետևանք ներ կա րող են լի -
նել գույ քի բռնագ րավ վու մը, գույ քի վրա ար գե -
լանք դնե լը կամ բռնա գան ձում տա րա ծե լը կան -
խե լը, հար կե րը կրճա տե լը կամ հար կե րից խու -
սա փե լը, վաշ խա ռու թյու նը, օ տա րերկր յա քա -
ղա քա ցու կող մից հո ղա մա սի նկատ մամբ սե -
փա կա նու թյան ի րա վունք ձեռք բե րե լու ար գել -
քի պա րա գա յում փաս տա ցիո րեն այդ ի րա վուն -
քի ձեռք բե րու մը, ժա ռան գու թյան պար տա դիր
բաժ նի ի րա վուն քը, ընդ հա նուր սե փա կա նու -
թյան ի րա վուն քում վա ճառ վող բա ժի նը գնե լու
նա խա պատ վու թյան ի րա վուն քը շրջան ցե լը: Ա -
մուս նու թյան ըն թաց քում գույք ձեռք բե րե լիս
նվի րատ վու թյան շին ծու պայ մա նագ րին դի մե -

13 Տե՛ս Соловьев В.Н. “Настольная книга судьи по гражданским делам”//Ефимов Л.Ф., Зайцев В.Ю., Манохина Г.В. и
др.; под ред. Толчеева Н.К. 2-е изд., перераб. и доп. М: Велби, Проспект, 2008, էջ 169:
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լու նպա տակ կա րող է լի նել այդ գույ քի նկատ -
մամբ մյուս ա մուս նու սե փա կա նու թյան ի րա -
վուն քի ծա գու մը կան խե լը (որ պես հա մա տեղ
ա մուս նու թյան ըն թաց քում ձեռք բեր ված գույք):

Պ րակ տի կա յում շին ծու գոր ծար քին դի մե -
լու նպա տակ նե րը մե ծ  մա սամբ ի րա վա կան
բնույթ ունեն: Մինչ դեռ եր բեմն շին ծու գոր ծար -
քը կնքվում է այլ շար ժա ռիթ նե րով ևս, օ րի նակ`
նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րով ա ռու վա ճառ -
քի պայ մա նա գի րը քո ղար կե լու շար ժա ռիթ կա -
րող է լի նել մեծ չա փի գու մար ու նե նա լու հան -
գա ման քը թաքց նե լու ցան կու թյու նը14: Նշվա ծի
հա մա տեքս տում հարց է ա ռա ջա նում, թե արդ -
յոք շին ծու գոր ծար քի սուբ յեկ տիվ կող մի պար -
տա դիր հատ կա նի՞շ է հա մար վում շին ծու գոր -
ծար քին դի մե լու ի րա վա կան բնույ թի որևէ
«թաքն ված» նպա տա կի առ կա յու թյու նը: Կար -
ծում ենք, որ այս հար ցի պա տաս խա նը պետք է
փնտրել՝ ել նե լով քա ղա քա ցիա կան հա րա բե րու -
թյուն նե րի կար գա վոր ման ո լոր տում շին ծու գոր -
ծար քի ան թույ լատ րե լիու թյան պա հան ջի նշա -
նա կու թյու նից:

Ինչ պես հայտ նի է՝ քա ղա քա ցի նե րը և ի -
րա վա բա նա կան ան ձինք ա զատ են պայ մա -
նագ րի հի ման վրա սահ մա նե լու ի րենց ի րա -
վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, ո րո շե -
լու պայ մա նագ րի` օ րենսդ րու թյա նը չհա կա սող
ցան կա ցած պայ ման (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ -
րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս): Մինչ դեռ
քա ղա քա ցիա կան սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րը,
այդ թվում՝ այդ ի րա վունք նե րը կամ քի ինք նա -
վա րու թյամբ ի րա կա նաց նե լու և պայ մա նագ րի
ա զա տու թյան սկզբունք ներն օ րեն քով են թարկ -
վում են ո րո շա կի սահ մա նա փա կում նե րի: Պայ -
մա նագ րի ա զա տու թյան սկզբուն քի՝ օ րեն քով
նա խա տես ված սահ մա նա փա կում նե րից է շին -

ծու գոր ծարք նե րի ան թույ լատ րե լիու թյու նը, ին -
չը, կար ծում ենք, ինք նան պա տակ չէ: Ցան կա -
ցած քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք, այդ թվում՝
պայ մա նագ րի ա զա տու թյու նը, կա րող է օ րեն -
քով սահ մա նա փակ վել բա ցա ռա պես այն դեպ -
քե րում, երբ դա անհ րա ժեշտ է պե տա կան և
հա սա րա կա կան անվ տան գու թյան, հա սա րա -
կա կան կար գի, հան րու թյան ա ռող ջու թյան ու
բար քե րի, այ լոց ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն -
նե րի, պատ վի ու բա րի համ բա վի պաշտ պանու -
թյան հա մար (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգրքի
3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս): 

Միա ժա մա նակ՝ հարկ է նշել, որ շին ծու
գոր ծարք նե րը հա մար վում են կամ քի ա րա տով
գոր ծարք ներ, քա նի որ կող մե րի՝ սահ ման ված
ձևով ար տա հայ տած կա մա հայտ նու թյու նը չի
հա մա պա տաս խա նում նրանց ներ քին կամ քին15:
Ինչ պես նշում է Մ.Վ. Կրա տեն կոն՝ պայ մա նա -
գրի տե սա կի ընտ րու թյան ա զա տու թյան ընդ -
հա նուր սահ մա նա փա կումն օ րեն քի այն պա -
հան ջն է, ըստ ո րի՝ կող մե րի կա մա հայտ նու -
թյու նը պետք է հա մա պա տաս խա նի ի րենց ի -
րա կան կամ քին16: Կամ քի և կա մա հայտ նու թյան
ան հա մա պա տաս խա նու թյան բո լոր դեպ քե րը,
ըստ Դ.Դ. Գ րիմ մի խոս քե րի, կա րող են նե րառ -
վել եր կու խմբում՝ կան խամ տած ված և ոչ կան -
խամ տած ված: Կամ քի և կա մա հայտ նու թյան
կան խամ տած ված ան հա մա պա տաս խա նու -
թյունն առ կա է, երբ գոր ծար քը կնքվում է ա -
ռանց ի րա վա կան հետևանք ներ ա ռա ջաց նե լու
լուրջ մտադ րու թյան (կա տա կով գոր ծարք ներ)
կամ եր րորդ ան ձան ցից կող մե րի ի րա կան
մտադ րու թյուն նե րը թաք ցնե լու նպա տա կով
(ձևաց ված գոր ծարք ներ, ո րոնք նե րա ռում են
կեղծ և շին ծու գոր ծարք նե րը)17: Ըստ Մ.Վ. Կրա -
տեն կո յի՝ կամ քի և կա մա հայտ նու թյան ան հա -

14 Տե՛ս թիվ ՍԴ1/0412/02/15 քաղաքացիական գործ: Մասնավորապես՝ հայցվորն իր դիրքորոշման շրջանակներում
նշել է, որ պատասխանողը «չի ցանկացել, որ իրենց գյուղում իմանան, որ ինքը նման գումար ունի, որ ինքը գնել է
այդ շենքը, այդ իսկ պատճառով խնդրել է ձևակերպել նվիրատվության պայմանագիր, այլ ոչ թե կնքել առուվաճառքի
պայմանագիր»:

15 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի՝ թիվ 3-1258 (ՏԴ) քաղաքացիական գործով 2007 թվականի սեպտեմբերի 5-ի
որոշում: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть 1: учеб.-практич.
комментарий / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева (и др.); под ред. А. П. Сергеева.– Москва:
Проспект, 2012. Էջ 453: Хейфец Ф.С.: “Недействительность сделок по российскому гражданскому праву”, М., 2000,
էջ 84: Рабинович Н.В., “Недействительность сделок и ее последствия”.– Л.: Изд-во ЛГУ, 1960, էջ 86: О.А. Кузнецова,
“Мнимые и притворные сделки в гражданском праве”, “Законодательство”, N 6, июнь 2006 г, էջ 13:

16 Տե՛ս “Злоупотребление свободой договора: частноправовые и публично-правовые аспекты”: Монография/М.
В. Кратенко.– М.: Волтерс-Клувер, 2010, էջ 18:

17 Տե՛ս Гримм, Д.Д. “Лекции по догме римского права”: М. 2003, էջ 137-138:
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մա պա տաս խա նու թյու նը կա րող է կապ ված լի -
նել պայ մա նագ րի բնույ թի վե րա բեր յալ կող մե -
րից մե կի մո լո րու թյան (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան
օ րենսգր քի 312-րդ հոդ ված) կամ շին ծու գոր -
ծարք կնքե լիս կող մե րի դի տա վոր յալ գոր ծո ղու -
թյուն նե րի հետ (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենս -
գրքի 306-րդ հոդ ված): Ըստ հե ղի նա կի՝ վեր -
ջին դեպ քում կա րե լի է խո սել պայ մա նագ րի
տե սա կի ընտ րու թյան ա զա տու թյան չա րա շահ -
ման մա սին՝ ի վնաս եր րորդ ան ձանց շա հե րի
(պար տա տե րե րի, հա մա սե փա կա նա տե րե րի,
նա խա պատ վու թյան ի րա վունք ու նե ցող սուբ -
յեկտ նե րի) կամ հան րա յին շա հե րի (ան հիմն
հար կա յին օ գուտ ստա նա լը)18: 

Հա մա ձայ նե լով նշված տե սա կետ նե րին՝
ա վե լաց նենք, որ, ի տար բե րու թյուն կամ քի և
կա մա հայտ նու թյան ան հա մա պա տաս խա նու -
թյան հիմ քով ան վա վեր հա մար վող մյուս գոր -
ծարք նե րի (էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող մո -
լո րու թյան ազ դե ցու թյան, խա բեու թյան, բռնու -
թյան կամ սպառ նա լի քի ազ դե ցու թյան ներ քո
կնքված)՝ շին ծու գոր ծարք նե րի հա մար սահ -
ման ված են ան վա վե րու թյան ա ռանձ նա հա -
տուկ հետևանք ներ: Մաս նա վո րա պես՝ ե թե շին -
ծու գոր ծար քով քո ղարկ ված գոր ծար քը հա մա -
պա տաս խա նում է գոր ծարք նե րի վա վե րա կա -
նու թյա նը ներ կա յաց վող ընդ հա նուր պա հանջ -
նե րին, ա պա կող մե րի միջև ձևա վոր ված հա -
րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րառ վում են
այդ գոր ծար քին վե րա բե րող կա նոն նե րը: Այս-
ինքն՝ այդ հա րա բե րու թյուն նե րին հա ղորդ վում
է ի րա վա կան բնույթ: 

Մեր կար ծի քով՝ շին ծու գոր ծարք նե րի ան -
վա վե րու թյան նման հետևանք ներ նա խա տե -
սե լու նպա տակն է քա ղա քա ցիա կան շրջա նա -
ռու թյան կա յու նու թյան ա պա հո վու մը՝ ել նե լով
եր րորդ ան ձանց, պե տու թյան ի րա վունք նե րի
և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան ան -
հրա ժեշ տու թյու նից: Հետևա բար՝ չի կա րե լի խո -
սել շին ծու գոր ծար քի առ կա յու թյան մա սին բո -
լոր այն դեպ քե րում, երբ կող մե րը շին ծու գոր -
ծարք կնքե լիս չեն հե տապն դել հա կաի րա վա -
կան բնույ թի որևէ թաքն ված նպա տակ, ո րը

սպառ նում է կամ կա րող է սպառ նալ պե տու -
թյան, եր րորդ ան ձանց շա հե րին: Ի հար կե, կող -
մե րը կա րող են ա ռանց որևէ հա կաի րա վա -
կան նպա տակ հե տապն դե լու կնքել գոր ծարք -
ներ, ո րոն ցում առ կա է կամ քի և կա մա հայտ -
նու թյան ան հա մա պա տաս խա նու թյուն: Նման
դեպ քում գոր ծար քը կա րող է ան վա վեր ճա -
նաչ վել, սա կայն ո՛չ շին ծու լի նե լու հիմ քով, քա -
նի որ չկա հա կաի րա վա կան նպա տակ, հետևա -
բար նաև՝ եր րորդ ան ձանց, պե տու թյան ի րա -
վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու -
թյան անհ րա ժեշ տու թյուն: Օ րի նակ՝ այդ պի սի
գոր ծար քը կա րող է ան վա վեր ճա նաչ վել օ րեն -
քի պա հանջ նե րին չհա մա պա տաս խա նե լու հիմ -
քով (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 305-րդ
հոդ ված): 

Այս կա պակ ցու թյամբ, կար ծում ենք,
հիշար ժան է Ի տա լիա յի քա ղա քա ցիա կան օ -
րենս գրքով նա խա տես ված շին ծու գոր ծար քի
ի րա վա կար գա վո րու մը: Ի տա լիա յի քա ղա քա -
ցիա կան օ րենսգր քով սահ ման ված ի րա վա -
կար գա վոր ման հիմ նա կան սկզբունքն այն է,
որ սի մուլ  յա ցիան (ձևա ցու մը) ինք նին ա նօ րի -
նա կան չէ: Հետևա բար՝ կող մերն ի րա վունք
ու նեն կնքե լու պայ մա նա գիր, ո րը չի ար տա -
հայ տում ի րենց ի րա կան հա մա ձայ նու թյու նը:
Ընդ հա նուր կան խա վար կածն այն է, որ սի -
մուլ  յա ցիան ինք նին ա նօ րի նա կան չէ, ե թե չի
հե տապն դում խար դախ նպա տակ: Հետևա -
բար՝ ա ռերևույթ պայ մա նա գի րը ո՛չ  ա ռո չինչ է,
ո՛չ վի ճա հա րույց, այլ ի զո րու չէ կող մե րի հա -
մար պար տա վո րու թյուն ներ ա ռա ջաց նելու, քա -
նի որ վեր ջին նե րիս միջև ի րա վա հա րա բե րու -
թյուն նե րը կար գա վոր վում են նրանց միջև առ -
կա ի րա կան հա մա ձայ նու թյա նը հա մա պա -
տաս խան19:

Մեծ Բ րի տա նիա յի նա խա դե պա յին ի րա -
վուն քի ու սում նա սի րու թյու նը ևս վ կա յում է, որ
շին ծու գոր ծար քը պետք է ա նար դա րու թյան
տար րեր պա րու նա կի: Այն հան գա ման քը, որ
հա մա ձայ նու թյու նը պար զա պես ար հես տա կան
է և չի ա ռա ջաց նում դա տա րա նի հա մար ցան -
կա լի հետևանք ներ (...) ինք նին ի րա վունք չի

18 Տե՛ս “Злоупотребление свободой договора: частноправовые и публично-правовые аспекты”: Монография/М.
В. Кратенко.– М.: Волтерс-Клувер, 2010, էջ 18:

19 Տե՛ս Principles of European Contract Law and Italian Law edited by Luisa Antoniolli, Anna Venezian. Published by Kluwer
Law, International. 2005, էջ 284-286:
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վե րա պա հում դա տա րա նին հաս տա տե լու գոր -
ծար քի շին ծու բնույ թը20:

Նշ ված հար ցի վե րա բեր յալ ՀՀ դա տա -
րան նե րի մո տե ցում նե րը ևս տար բեր են: Այս -
պես` գոր ծար քը շին ծու ո րա կե լիս ոչ միշտ է,
որ պես ա պա ցուց ման են թա կա փաստ, վկա -
յա կոչ վում շին ծու գոր ծար քին դի մե լու որևէ
նպա տա կի առ կա յու թյու նը21: Սա կայն կան գոր -
ծեր, ո րոն ցում դա տա րա նը շեշ տադ րել է պայ -
մա նագ րի կող մին քո ղար կե լու որևէ նպա տա -
կի առ կա յու թյունն ա պա ցու ցե լու անհ րա ժեշ -
տու թյու նը22:

Այս պի սով` շին ծու գոր ծար քի առ կա յու թյունն
ա պա ցու ցե լիս պետք է կա րո ղա նալ ցույց տալ
ոչ միայն գոր ծար քի կող մե րի կամ քի և կա մա -
հայտ նու թյան ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը,
այլ նաև շին ծու գոր ծար քով այլ գոր ծարք քո -
ղար կե լու նպա տա կի, շին ծու գոր ծար քին դի մե -
լու որևէ հա կաի րա վա կան նպա տա կի առ կա -
յու թյու նը, քո ղար կող գոր ծար քի ի րա վա կան
նպա տա կի ի րա կա նաց ված չլի նե լը, իսկ այ նու -
հետև` քո ղարկ ված գոր ծար քի ի րա վա կան ար -
դյուն քի առ կա յու թյու նը, այ սինքն` ի րա վա կան
նպա տա կին հա սած լի նե լը: 

20 Տե՛ս Holly Doyle & Simon Passfield, Shams: When is a Transaction not a Transaction?: National Westminster Bank plc v
Jones:

21 Տե՛ս, օրինակ՝ թիվ ԱՐԴ/2516/02/14 քաղաքացիական գործով ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի 2015թ.
սեպտեմբերի 9-ի որոշում: Մասնավորապես՝ գործարքի կողմին քողարկող գործարքի վիճարկման վերաբերյալ
քաղաքացիական գործի փաստերի առանձնահատկությունների հաշվառմամբ դատարանը հարկ է համարել
պարզել հետևյալ իրավական հարցադրումները. արդյո՞ք մի կողմից հայցվորի և մյուս կողմից Ա.-ի կամքն ուղղված
է եղել պայմանագրով քողարկված այլ պայմանագիր կնքելուն, և արդյո՞ք նշված գործարքն իրականում կնքվել է ոչ
թե գործարքը ստորագրած անձանց, այս դեպքում՝ հայցվորի և Ա.-ի միջև, այլ` ուրիշ անձանց միջև: Արդյո՞ք
պայմանագիրը կնքվել է առանց իրավական հետևանքներ առաջացնելու մտադրության:

22 Տե՛ս, օրինակ՝ թիվ ԱՐԴ/1028/02/14 քաղաքացիական գործով 2015 փետրվարի 18-ի վճիռ: Մասնավորապես՝ դա -
տա րանը նշել է. «(...) պարզ չէ, թե Ռուբեն Դարբինյանի՝ պայմանագրի ենթադրյալ կողմ լինելու պարագայում ի՞նչն
է խոչընդոտ կամ արգելք հանդիսացել Ռուբեն Դարբինյանի կողմից առուվաճառքի պայմանագիրն անձամբ կնքե -
լու համար: Այսինքն՝ բացակայում են պայմանագրի իրական կողմին քողարկելու իրական շարժառիթն ու նպա տա -
կը»:
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ՀՐԱՅՐ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար – Քաղաքագիտության մագիստրոս,
գլխավոր քարտուղար, ԳՄՀԸ իրավական ծրագրի
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ղեկավար Հայաստանում
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դոկտորանտ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2005Թ. ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻՆ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՀԱՐՑԵՐՈՒՄ

Հոդվածում ներկայացվում են կառավարության կազմավորման և վար չա պե տին ա զա տե լու հար ցե րում
Հայաստանի Հանրապետության 2005թ. սահմանադրական փոփոխությունները, և ցույց են տրվում այն խնդիր -
նե րը, ո րոնք այդ փո փո խու թյուն նե րի արդ յուն քով մնա ցին չլուծ ված:

Բանալի բառեր. սահմանադրական փոփոխություններ, կառավարության կազմավորում, Հանրապետու-
թյան Նախագահ, վար չա պետ, Ազ գա յին ժո ղով, կա ռա վար ման կի սա նա խա գա հա կան հա մա կարգ:

ГРАЙР ТОВМАСЯН ВАРДАН ПОГОСЯН
Руководитель – генеральный секретарь аппарата НС РА, Магистр политологии,
кандидат юридических наук, доцент, руководитель правовой программы
докторант академии государственного управления РА НМОС в Армении

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 2005 ГОДА
ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ОСВОБОЖДЕНИЯ

ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

В статье представлены конституционные изменения Республики Армения 2005 года по вопросам
формирования правительства и освобождения от должности премьер-министра. В статье показаны проблемы,
которые остались нерешенными по данным изменениям.

Ключевые слова. конституционные изменения, формирование правительства, Президент Республики,
премьер-министр, Национальное Собрание, полупрезидентская система правления.

HRAYR TOVMASYAN VARDAN POGHOSYAN
The RA NA Chief of Staff – Secretary General, Master’s in political science,
PhD in Law, Associate Professor, Head of the GIZ Legal Programme in Armenia
Postdoctoral Researcher of the Public 
Administration Academy of RA

THE CHANGES IN FORMING THE GOVERNMENT AND EXEMPTION OF THE 
PRIMEMINISTER AFTER THE CONSTITUTIONAL CHANGES IN 2005 OF THE 

REPUBLIC OF ARMENIA

The article discusses the issues of forming the government and the exemption of Prime-Minister after the
Constitutional changes in 2005 of the Republic of Armenia. As a result problems not solved with the help of
Constitutional changes are shown.

Keywords: Constitutional changes, forming of the government, President of the Republic, Prime-Minister,
National Assembly, semi-presidential form of governing.
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ԹԱՄԱՐԱ ՇԱՔԱՐՅԱՆ
Եվրոպայի խորհրդի և Եվրոպական միության ազգային փորձագետ, 
ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ազգային փորձագետ, 
ՀՀ կառավարման ակադեմիայի և 
Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
արդարադատության առաջին դասի խորհրդական

ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ 
ՈՒՂԵՆԻՇՆԵՐԸ

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով Սահ մա նադ րու թյամբ հստա կո րեն տա րան ջատ վե ցին և ա ռան -
ձին գլուխ նե րում ի րենց ամ րագ րու մը ստա ցան դա տա կան իշ խա նու թյան և դա տա խա զու թյան՝ որ պես
պե տա կան միաս նա կան հա մա կար գի վե րա բեր յալ դրույթ նե րը: 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ գլ խում ամ րագր վե ցին 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ դա տա խա զու թյան վե րա բեր յալ ամ րագր ված նոր մե րից տար բեր վող
նոր ի րա վա կար գա վո րում ներ, ո րոնք ի րա վա կան հիմք դար ձան «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի
հա մա պա տաս խա նեց ման սահ մա նա դրաի րա վա կան բա րե փո խում նե րի արդ յուն քով ամ րագր ված նոր ի -
րա վա կար գա վո րում նե րի հա մա պա տաս խա նեց ման հա մար: Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են դա տա խա -
զու թյան վե րա բեր յալ սահ մա նադ րաի րա վա կան յու րա քանչ յուր ի րա վա կար գա վոր ման ի րաց ման ու ղե նիշ -
նե րը՝ ներ պե տա կան օ րենսդ րա կան և մի ջազ գա յին փոր ձի ի րա վա հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյամբ, ինչ -
պես նաև մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րում ներ կա յաց ված դիր քո րո շում նե րի վեր հան մամբ՝ միևնույն ժա -
մա նակ ներ կա յաց նե լով օ րենս դրա կան հա մար ժեք ի րա վա կան լու ծում ներ:

Բա նա լի բա ռեր. սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում, դա տա խա զու թյան սահ մա նադ րա կան կար գա վի -
ճակ, գլխա վոր դա տա խա զի հա ղոր դում, դա տա խա զի ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն, պե տա կան շա հե րի
պաշտ պա նու թյուն, գլխա վոր դա տա խա զի ա զատ ման հիմ քե րը, գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կա լի
նշանակում:

TAMARA SHAKARYAN
Council of Europe and European Union legal expert,
legal expert at the OSCE office in Yerevan
Lecturer at the Justice Academy of RA and 
at the Public Administration Academy of the RA
First Class Councilor of Justice; PhD in Laws

MODERN GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL GROUNDS 
FOR THE PROSECUTION OFFICE

The provisions on judiciary and prosecution office are set separately under the Constitution of RA with the
2015 amendments, and these two institutions are considered as separate units of unified state governance
system therein. Chapter 8 of the RA Constitution with 2015 amendments sets provisions regarding prosecution
office which are different from those set under the RA Constitution with 2005 amendments. Such new rules
serve as basis for drafting new legal regulations under the Law on Prosecution Office in compliance with the
constitutional reform in RA. The article presents modern guidelines for the implementation of each constitutional
ground for the Prosecution office through drawing comparison between domestic legislation and international
practice, revealing the requirements of international documents and at the same time proposes adequate legal
solutions. 

Keywords: constitutional reforms, constitutional status of the prosecution office, report of the Prosecutor
General, legal protection of a prosecutor, protection of state interests, grounds of dismissal of Prosecutor
General, appointment of Deputy Prosecutor General.
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ТАМАРА ШАКАРЯН 
Национальный эксперт Совета Европы и Европейского Союза, 
национальный эксперт по правовым вопросам офиса ОБСЕ в Ереване,
преподаватель Академии государственного управления РА и Академии юстиции РА,
кандидат юридических наук, советник юстиции первого класса

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНСТИТУЦИОННОПРАВОВЫХ ОСНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Изменениями 2015 года Конституцией РА были разделены и зафиксированы в отдельных главах положения
относительно судебной власти и прокуратуры как единой государственной системы, теми же изменениями в 8-
ой главе Конституции РА были зафиксированы новые, отличные от норм, зафиксированных изменениями 2005
года, правовые регулирования относительно системы прокуратуры, которые стали правовой основой для
приведения ряда положений закона РА «О прокуратуре» в соответствие с оформленными в результате
осуществления конституционно-правовой реформы новыми правовыми регулированиями. В статье представлены
направления каждого праворегулирования относительно прокуратуры со сравнительным анализом внутригосу-
дарственного законодательства и международного опыта, с выявлением позиций, отраженных в соответстующих
международных документах, а также с предложением конкретных законодательно-правовых решений.

Ключевые слова: конституционная реформа, конституционный статус прокуратуры, доклад генерального
прокурора, правовая зашита прокурора, защита государственных интересов, основания освобождения
генерального прокурора, назначение заместителя генерального прокурора.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
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ՀԱՅԿ ԿԵՍՈՅԱՆ
Պետական կառավարման ակադեմիայի 
իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Հոդ վա ծը նվիր ված է «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինս տի տու ցիո նալ
հա մա կար գի զար գաց ման հե ռան կար նե րը» թե մա յին, հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում հա մա կարգ ված վեր լու ծու թյան
ա ռար կա են հան դի սա ցել աշ խար հում գոր ծող կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գի հիմ -
նա կան մո դել նե րը: Հե ղի նա կը նշում է, որ ՀՀ-ում գոր ծող կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինս տի տու ցիո նալ մե խա -
նիզմ նե րը բա վա րար ե րաշ խիք ներ չեն ստեղ ծում կո ռուպ ցիա յի դեմ արդ յու նա վետ պայ քա րե լու հա մար: Ըստ հե -
ղի նա կի՝ ՀՀ-ում կո ռուպ ցիա յի դեմ արդ յու նա վետ պայ քա րե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել կո ռուպ ցիա յի դեմ
պայ քա րի մաս նա գի տաց ված մար մին, ո րը կու նե նա բա վա րար ի րա վա կան և քա ղա քա կան ե րաշ խիք նե րն իր
գոր ծա ռույթ ներն արդ յու նա վետ ի րա կա նաց նե լու հա մար: 

Բանալի բառեր. կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ու նի վեր սալ մո դել, կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի կան խար գե լիչ
մո դել, կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ի րա վա պահ մո դել, կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մաս նա գի տաց ված մար մին:

АЙК КЕСОЯН
Аспирант Академии государственного управления 
Республики Армения

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОРЬБЫ С 
КОРРУПЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

Статья посвящена теме “Перспективы развития институциональной системы борьбы с коррупцией в
Республике Армения”, в рамках статьи предметом системного анализа послужили действующие в мире основные
модели институциональной борьбы с коррупцией. Автор отмечает, что действующие в РА институциональные
механизмы борьбы с коррупцией не создают достаточных гарантий для эффективной борьбы с коррупцией. По
мнению автора, для эффективной борьбы с коррупцией в РА необходимо создать специализированный орган
борьбы с коррупцией, который будет обладать достаточными правовыми и политическими гарантиями для эф-
фективного осуществления своей деятельности.

Ключевые слова: универсальная модель борьбы с коррупцией, превентивная модель борьбы с коррупцией,
правоохранительная модель борьбы с коррупцией, специализированный орган борьбы с коррупцией.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONAL SYSTEM FOR 
COMBATING CORRUPTION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

The article is devoted to the theme “Prospects of development of the institutional framework of fighting
corruption in the Republic of Armenia”, within the framework of the subject of the article system analysis served
as acting in the world of basic models of the institutional fight against corruption. The author notes that the
existing institutional mechanisms of fight against corruption in RA do not provide sufficient guarantees for the
effective fight against corruption. The author believes that an effective fight against corruption in Armenia needs
to create a specialized body to combat corruption, which will have sufficient legal and political guarantees for the
effective implementation of its activities.

Key words: universal model of the fight against corruption, preventive model of the fight against corruption, the
law-enforcement model to combat corruption, a specialized body to combat corruption.
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ՀՀ-ՈՒՄ ԿՈՂՈՊՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԱՎԱԶԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՐԻՄԻՆԱԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ 
ՎԻԿՏԻՄՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

(ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ)

Հան ցա վո րու թյան և դրա ա ռան ձին տե սակ նե րի պատ ճա ռա կան հա մա լի րի, հան ցա վո րու թյա նը նպաս -
տող գոր ծոն նե րի ու սում նա սի րու թյու նը, ինչ պես նաև հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի պրակ տի կան ցույց
են տվել, որ հան ցա վոր վար քագ ծի պատ ճա ռա կան մե խա նիզ մում էա կան դեր է կա տա րում տու ժո ղը: Հան ցա -
գոր ծու թյու նից տու ժո ղի անձ նա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, հան ցա գոր ծու թյու նից ա ռաջ և դրա ըն թա ցքում
նրա դրսևո րած վար քա գի ծը շատ դեպ քե րում նպաս տում են հան ցան քի կա տար մա նը, հան ցա վո րի մեջ ձևա վո -
րում են հան ցանք կա տա րե լու դի տա վո րու թյուն կամ հեշ տաց նում են հան ցան քի կա տա րու մը: 

Բա նա լի բա ռեր. վիկ տի մո լո գիա, քրեա բա նու թյուն, հան ցա գոր ծու թյուն, ա վա զա կու թյուն, կո ղո պուտ,
զոհ:

ԱՐՄԵՆ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության
Ինֆորմացիոն կենտրոնի պետ, 
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների
ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ին կից
Քրեաբանության կիրառական
հիմնախնդիրների գիտահետա -
զոտական կենտրոնի  գիտական
խորհրդատու, իրավաբանական
գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ

ԱՆԻ ԹԵՐԶՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների
ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ին կից
Քրեաբանության կիրառական
հիմնախնդիրների գիտահետա -
զոտական կենտրոնի սոցիոլոգ

ԱՐԱՄ ՍԻՐԵԿԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքնությունների
ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ին կից
Քրեաբանության կիրառական
հիմնախնդիրների գիտահետա -
զոտական կենտրոնի քրեաբան
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НЕКОТОРЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГРАБЕЖА И РАЗБОЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

(РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ)

Изучение причинного комплекса преступности и отдельных ее видов и факторов, влияющих на преступность, а
также практика борьбы с преступностью показали, что потерпевший имеет важную роль в причинно-
следственном механизме преступного поведения. Личностные особенности жертвы, ее поведение до и во время
преступление во многих случаях способствуют совершению преступления, в преступнике формируют намерeнuе
совершить преступление или облегчают совершение преступления. 

Ключевые слова: виктимология, криминология, преступность, разбой, грабеж, потерпевший.

SOME CRIMINOLOGICAL AND VICTIMOLOGICAL FEATURES OF ROBBERIES AND 
BURGLARIES IN THE REPUBLIC OF ARMENIA (RESULTS OF RESEARCH)

The study on the causal complex of crime and its separate types, on the factors fostering crime, as well as the
practice of fight against crime shows that the victim has an essential role in the causal mechanism of the criminal
behavior. Victim’s personal peculiarities, his/her behavior before the crime and during it in many cases contributes to
the commitment of crime, form the intent to commit a crime or facilitate its commitment. 

Keywords: victimology, criminology, crime, burglary, robbery, victim.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՍՈՍԻ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ԱրՊՀ իրավունքի ամբիոնի դասախոս,
Իրավագիտության հայցորդ

ԼՂՀ ՕՄԲՈՒԴՍՄԵՆԻ ՏԵՂՆ ՈՒ ԴԵՐԸ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

Շ նոր հիվ այն բա նի, որ օմ բուդս մե նը պե տա կան մար մին նե րի հա մա կար գում ու նի ան կախ դիրք և ան փո -
փո խե լի է, ի րենց խախտ ված ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար նրան կա րող է դի -
մել յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցի` ա ռանց որևէ խտրա կա նու թյան ու բո ղոք նե րի և գան գատ նե րի քննու թյան ձևա -
մո լա կան ըն թա ցա կար գե րի, քա ղա քա ցի նե րին ի րա վա կան անվ ճար օգ նու թյուն մա տու ցե լու հնա րա վո րու թյամբ.
օմ բուդս մե նի հե ղի նա կու թյու նը գտնվում է բարձր մա կար դա կի վրա: Ս կան դի նավ յան ծա գու մով հան րա յին այս
ինս տի տուտն իր տեղն է գտել նաև ԼՂՀ ի րա վա կան հա մա կար գում:

Հիմ նա րար բա ռեր. Օմ բուդս մեն, մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք ներ, տա րե կան զե կույց, Սահ մա նադ -
րու թյուն, չճա նաչ ված պե տու թյուն ներ:

ARMEN GHUKASYAN
Head of the Information center of
the Police of RA, scientific adviser of
the Scientific Research Center of
Applied problems in Criminology 
adjacent to ‘‘National Bureau of 
Expertises’’ SNPO NAS RA, PhD

ANI TERZYAN
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СОСИ АЛЕКСАНЯАН
Лектор кафедры права Арцахского 
государственного университета

РОЛЬ И МЕСТО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА НКР 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Особая популярность и авторитет института омбудсмана объясняются многими демократическими чертами,
характеризующими его статус и обеспечивающими эффективность его деятельности: независимым положением
в системе государственных органов; несменяемостью в течение всего срока полномочий парламента, которым
он назначается, открытостью и доступностью для всех граждан, нуждающихся в защите своих прав и свобод;
отсутствием формализованных процедур разбирательства жалоб и обращений; бесплатностью оказания
гражданам помощи и т.д. Скандинавский институт омбудсмана нашел свое отражение в правовой системе НКР.

Ключевые слова. Уполномоченный по правам человека, права человека и гражданина, годовой отчет,
Конституция, непризнанные государства.

SOSY ALEKSANYAN
The lector of Law faculty 
Of Artsakh State University

THE ROLE AND PLACE OF THE OMBUDSMAN OF NKR IN THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS

Due to the fact that in the system of state bodies, the Ombudsman has an independent position and
irreplaceable, their violated rights and freedoms of every citizen can turn to him for protection, without any
discrimination and formal procedures, the possibility of providing legal assistance free of charge, Ombudsman's
authority is at a high level. Scandinavian origin of this institute has also found its place in the legal system of NKR.

Keywords. Ombudsman, human and civil rights, annual report, Constitution, unrecognized states. 
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՆԻ ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի 
քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ, 
ՀՀ դատական դեպարտամենտի իրավական 
վերլուծության վարչության ավագ մասնագետ, 
Արդարադատության ակադեմիայի դասընթացավար

«ՆՊԱՏԱԿԻ» ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԻՆԾՈՒ ԳՈՐԾԱՐՔՈՒՄ

Հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում ու սում նա սի րու թյան ա ռար կա են հան դի սա ցել գոր ծար քը շին ծու ո րա կե լու հա -
մար ո րո շիչ նշա նա կու թյուն ու նե ցող «նպա տակ» հաս կա ցու թյան ի րա վա կան դրսևո րում նե րը: Մաս նա վո րա -
պես` օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման, տե սա կան գրա կա նու թյան, դա տա կան պրակ տի կա յի և օ տա րերկր յա
փոր ձի վեր լու ծու թյան արդ յուն քով տար բե րակ վել են «շին ծու գոր ծար քի նպա տա կը» (այլ գոր ծարք քո ղար կե լը),
«շին ծու գոր ծար քին դի մե լու նպա տա կը (շին ծու գոր ծար քի կնքման շար ժա ռի թը)», «քո ղար կող գոր ծար քի ի րա -
վա կան նպա տա կը» և «քո ղարկ ված գոր ծար քի ի րա վա կան նպա տա կը»: Հե ղի նա կը եզ րա հան գել է, որ քո ղար -
կող (շին ծու) գոր ծար քի ի րա վա կան նպա տա կը չի ի րա կա նաց վում, քո ղար կող գոր ծար քի ի րա վա կան արդ յունքը
եր բեք ա վար տին չի հաս նում: Ինչ վե րա բե րում է քո ղարկ ված գոր ծար քի ի րա վա կան նպա տա կին՝ դա հիմ նա -
կա նում հա մընկ նում է ի րա վա կան արդ յուն քի հետ, այ սինքն` նպա տակն ի րա կա նաց վում է: Հե ղի նա կը գոր ծար -
քը շին ծու ո րա կե լու հար ցում ա ռանձ նա կի կարևո րել է շին ծու գոր ծար քին դի մե լու նպա տա կը` ընդ գծե լով, որ
գոր ծար քը շին ծու ո րա կե լու հա մար անհ րա ժեշտ է այդ գոր ծար քին դի մե լու որևէ հա կաի րա վա կան նպա տա կի
(շար ժա ռի թի) առ կա յու թյու նը: 

Կա տար ված ու սում նա սի րու թյան շնորհիվ՝ հե ղի նա կը փաս տել է, որ շին ծու գոր ծար քի առ կա յու թյունն ա -
պա ցու ցե լիս պետք է կա րո ղա նալ ցույց տալ ոչ միայն գոր ծար քի կող մե րի կամ քի և կա մա հայտ նու թյան ան հա -
մա պա տաս խա նու թյու նը, այլ նաև շին ծու գոր ծար քով այլ գոր ծարք քո ղար կե լու նպա տա կի, շին ծու գոր ծար քին
դի մե լու որևէ հա կաի րա վա կան նպա տա կի առ կա յու թյու նը, քո ղար կող գոր ծար քի ի րա վա կան նպա տա կի ի րա -
կա նաց ված չլի նե լը, իսկ այ նու հետև` քո ղարկ ված գոր ծար քի ի րա վա կան արդ յուն քի առ կա յու թյու նը, այ սինքն` ի -
րա վա կան նպա տա կին հա սած լի նե լը: 
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Բա նա լի բա ռեր. շին ծու գոր ծարք, ա ռո չինչ, ի րա վա կան նպա տակ, շին ծու գոր ծար քի նպա տակ, քո ղար -
կել, շին ծու գոր ծար քին դի մե լու նպա տակ, շին ծու գոր ծար քի կնքման շար ժա ռիթ, քո ղար կող գոր ծարք, քո ղարկ -
ված գործարք:

АНИ МУТАФЯН
Аспирант Ереванского государственного 
университета кафедры гражданского права, 
старший специалист управления правового анализа 
Судебного департамента РА, 
ведущая курса в Академии юстиции.

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ “ЦЕЛИ” В ПРИТВОРНЫХ СДЕЛКАХ

В рамках статьи предметом исследования послужили правовые выявления понятия “цели”, имеющей
решающее значение для квалификации сделки как притворной. В частности, в результате анализа законодательного
регулирования, теории, судебной практики, а также иностранного опыта дифференцировались “цель притворной
сделки” (прикрытие другой сделки), “цель использования притворной сделки” (мотив заключения притворной
сделки), “правовая цель прикрывающей сделки” и “правовая цель прикрываемой сделки”. Автор сделал вывод,
что правовая цель прикрывающей (притворной) сделки не исполняется, правовой результат прикрывающей
сделки никогда не доводится до конца. Что касается правовой цели прикрываемой сделки, то она в основном
совпадает с правовым результатом, то есть цель достигается. Для квалификации сделки, как притворной, автор
придавал особое значение цели использования притворной сделки, подчеркивая, что для квалификации сделки
в качестве притворной необходимо наличие какой-то противоправной цели (мотива).

В результате проведенного исследования, автор пришел к выводу, что для доказательства наличия
притворной сделки нужно показать не только несоответствие воли и волеизъявления сторон сделки, но и
наличие цели прикрыть другую сделку с помощью притворной сделки, наличие какой-то противоправной цели
использования притворной сделки, неисполнение правовой цели прикрывающей сделки, а после – наличие
правового результата прикрываемой сделки, то есть достижение правовой цели.

Ключевые слова. притворная сделка, ничтожность, правовая цель, цель притворной сделки, прикрывать,
цель использования притворной сделки, мотив заключения притворной сделки, прикрывающая сделка, при-
крываемая сделка.
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THE LEGAL ROLL OF THE “PURPOSE” IN SHAM TRANSACTION

The main objects of the article are the legal aspects of the concept of legal purpose, having decisive importance
for qualifying the transaction as sham. Particularly, as the result of the analysis of the legislation, theoretical literature,
judiciary practice and foreign experience the author has distinguished “the purpose of sham transaction” (to hide
another transaction), “the purpose of using sham transaction (sham transaction motive),” “the legal purpose of
concealing transaction” and “the legal purpose of hidden transaction”. The author has concluded that the legal
purpose of concealing (sham) transaction is not carried out, the legal result of concealing transaction never reaches
the end. Concerning the legal purpose of hidden transaction, it generally coincides with the legal result, i.e. the
purpose is accomplished. In qualifying the transaction as sham the author has attached particular importance to the
purpose of using sham transaction emphasizing that in order to qualify transaction as sham it is necessary that there
be an unlawful purpose (motivation) of using that transaction.

The author has stated that to prove the existence of a sham transaction it’s necessary to show not only the
mismatch between the expression of will and the will of the transaction parties, but also the existence of purpose to
conceal another transaction by sham transaction, the presence of any illegal purpose of using sham transaction, un-
accomplishment the legal purpose of the concealing contract, then the presence of the legal result of hidden
transaction, that is the accomplishment of the legal purpose.

Keywords: sham transaction, void, legal purpose, purpose of sham transaction, conceal, purpose of using sham
transaction, sham transaction motive, concealing transaction, hidden transaction.
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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 ջի սահ ման նե րում:
Հոդ վա ծին կից պետք է նաև ե րեք լե զվով (հա յե րեն, ռու սե րեն և անգ լե րեն) ներ կա յաց նել՝ 

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

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

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

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

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

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:

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

ÜºðÎ²Ú²òìàÔ ä²Ð²ÜæÜºðÀ


