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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
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ յա -
նի գլխա վո րած պատ վի րա կու թյունն աշ խա տան -
քա յին այ ցով մեկ նել է Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի
Հան րա պե տու թյուն:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զին ըն դու նել է ԼՂՀ
նա խա գահ Բա կո Սա հակ յա նը:

Հան դիպ մա նը մաս նակ ցել են ՀՀ զին վո -

րա կան դա տա խազ, ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի
տե ղա կալ Ար տա վազդ Հա րու թյուն յա նը և ԼՂՀ
գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Մո սի յա նը:

Քն նարկ վել է ՀՀ և ԼՂՀ դա տա խա զու թյուն -
նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյանն առնչ վող
հար ցե րի լայն շրջա նակ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավ -
թյանն ըն դու նել է Հա յաս տա նում ԱՄՆ ար տա -
կարգ և լիա զոր դես պան Ռի չարդ Միլ սին:

Գլ խա վոր դա տա խա զը բարձր է գնա հա -
տել ԱՄՆ դես պա նու թյան հետ ձևա վոր ված
բազ մա կողմ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը` պատ -

րաս տա կա մու թյուն հայտ նե լով այդ համա գոր -
ծակ ցությունը դարձ նել ա ռա վել դի նա միկ և
ընդգր կուն: Ար թուր Դավ թյա նը նշել է այն ա -
ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը, ո րոնք գե րա կա են
դա տա խա զու թյան հա մար, ընդգ ծե լով, մաս -
նա վո րա պես, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու -
թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ հա մա գոր ծակ -
ցու թյու նը, վեր ջին նե րիս ներգ րավ վա ծու թյու -
նը դա տա խա զու թյան տար բեր ծրագ րե րի ի -
րա կա նաց ման աշ խա տանք նե րում:

Անդ րա դառ նա լով կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ -
քա րում ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում նե րին՝ ՀՀ
գլխա վոր դա տա խա զը նշել է, որ այդ ա րա տա -
վոր երևույ թի դեմ թի րա խա վոր ված պայ քա րը
շա րու նա կա կան է, և ներ կա յումս էլ այդ նպա -
տա կով հստակ ուղ ղու թյուն ներ են ակ տի վաց -
վում:

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Ü ÀÜ¸àôÜºÈ ¾ Ð²Ú²êî²ÜàôØ 
²ØÜ ²ðî²Î²ð¶ ºì ÈÆ²¼àð ¸ºêä²ÜÆÜ
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Դես պան Ռի չարդ Միլ սը, ող ջու նե լով կո -
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում դա տա խա զու թյան
կող մից ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րը, պատ -
րաս տա կա մու թյուն է հայտ նել շա րու նա կե լու
հա մա գոր ծակ ցու թյու նն այդ ուղ ղու թյամբ:

Ռի չարդ Միլ սը հա վաս տիաց րել է, որ շա -
րու նա կե լու են ա ռա վե լա գույն ջան քեր գոր ծա -
դրել մինչ օրս կա տար ված աշ խա տան քի շնոր -
հիվ ար ձա նագր ված լուրջ ձեռք բե րում նե րը պահ -
պա նե լու և երկ կողմ գոր ծակ ցու թյունն ա վե լի
ամ րապն դե լու հա մար:

Դես պա նը վե րա հաս տա տել է դա տա խա -

զու թյան կող մից ի րա կա նաց վող բա րե փո խում -
նե րին ա ջակ ցու թյու նը շա րու նա կե լու պատ րաս -
տա կա մու թյու նը՝ ընդգ ծե լով, որ ի րենք ևս կողմ -
նա կից են գործ նա կան և տե սա նե լի արդ յունք -
նե րով գոր ծակ ցու թյա նը և երկ կողմ գոր ծակ -
ցու թյան էլ ա վե լի ամ րապնդ մա նը:

Հան դիպ մա նը քննարկ վել է դա տաի րա -
վա կան ո լոր տին վե րա բե րող հար ցե րի լայն
շրջա նակ, պայ մա նա վոր վա ծու թյուն է ձեռք բեր -
վել կոնկ րետ ուղ ղու թյուն նե րով հա մա գոր ծակ -
ցու թյան ա ռա վել ակ տի վաց ման վե րա բեր յալ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավ -
թյանն ըն դու նել է ԵԽ մար դու ի րա վունք նե րի և
ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան գլխա վոր տնօ րի -
նու թյան Մար դու ի րա վունք նե րի հար ցե րով տնօ -
րեն Ք րիս տոս Ջիա կու մո պու լո սին:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը, կարևո րե լով
«Զին ված ու ժե րում մար դու ի րա վունք նե րի
եվրո պա կան չա փա նիշ նե րի կի րառ ման ամ -
րապն դու մը Հա յաս տա նում» ծրագ րի մեկ նար -
կը, նշել է, որ ՀՀ դա տա խա զու թյու նը, որ պես
քրեա կան քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց -
ման ե րաշ խա վոր, ող ջու նում է և պատ րաստ
է ա ջակ ցել բո լոր այն ծրագ րե րին, ո րոնք
ուղղված են մար դու ի րա վունք նե րի ան վե րա -
պահ պաշտ պա նու թյա նը` ինչ պես զին ված ու -

ժե րում, այն պես էլ` քա ղա քա ցիա կան հա սա -
րա կու թյու նում:

«Հա յաս տա նի Զին ված ու ժերն ա պա հո վում
են մեր երկ րի անվ տան գու թյու նը, պաշտ պա -
նու թյունն ու սահ ման նե րի ան ձեռնմ խե լիու թյու -
նը, ուս տի՝ Հա յաս տա նի Զին ված ու ժե րում մար -
դու ի րա վունք նե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ պաշտ -
պա նու թյանն ա ջակ ցե լը, մար դու ի րա վունք նե -
րի վի ճա կի բա րե լա վու մը, Զին ված ու ժե րում
մար դու ի րա վունք նե րին առնչ վող ՀՀ օ րենս -
դրու թյան կա տա րե լա գոր ծու մը, զին ծա ռա յող -
նե րի ի րա զեկ վա ծու թյան մա կար դա կի բարձ -
րա ցու մը, մար դու ի րա վունք նե րի խախ տում նե -
րի կան խումն ու դրանց քննու թյան ար դա րա ցի
ի րա կա նա ցու մը մեզ հա մար ա ռաջ նա հեր թու -
թյուն են: Այս գոր ծըն թա ցում մի ջազ գա յին կազ -
մա կեր պու թյուն նե րի ներգ րավ վա ծու թյունն իր
հեր թին օգ նում է վեր հա նե լու առ կա խնդիր -
ներն ու բաց թո ղում նե րը»,– նշել է ՀՀ գլխա վոր
դա տա խա զը:

Ք րիս տոս Ջիա կու մո պու լո սը ընդգ ծել է ՀՀ
դա տա խա զու թյան հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան
բարձր մա կար դա կը՝ վստա հու թյուն հայտ նե -
լով, որ դա կնպաս տի նաև այս ծրագ րի ի րա -
կա նաց մա նը:

Հան դիպ մա նը քննարկ վել են Զին ված ու -
ժե րում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու -
թյան ա ջակց մա նը, եվ րո պա կան չա փա նիշ նե -

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Ü ÀÜ¸àôÜºÈ ¾ ºÊ Ø²ð¸àô Æð²ìàôÜøÜºðÆ
ºì Æð²ìàôÜøÆ ¶ºð²Î²ÚàôÂÚ²Ü ¶ÈÊ²ìàð îÜúðÆÜàôÂÚ²Ü

Ø²ð¸àô Æð²ìàôÜøÜºðÆ Ð²ðòºðàì îÜúðºÜÆÜ
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րի կի րառ մա նը, մար դու ի րա վունք նե րի խախ -
տում նե րի, հատ կա պես` վատ վե րա բեր մուն քի
կանխ մա նը, հայտ նա բեր մա նը և ար դա րա ցի
քննու թյան ի րա կա նաց մա նը վե րա բե րող հար -
ցեր: Պայ մա նա վոր վա ծու թյուն է ձեռք բեր վել

ծրագ րի ի րա կա նաց ման շրջա նակ նե րում մշա -
կել Զին ված ու ժե րում մար դու ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նու թյան բարձ րաց ման գոր ծուն մե -
խա նիզմ ներ:

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Ü ÀÜ¸àôÜºÈ ¾ ºÊÊì ØàÜÆÂàðÆÜ¶Æ
Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàìÆ Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²ðòºðàì Ð²Ø²¼ºÎàôòàÔÜºðÆÜ

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավ -
թյանն ըն դու նել է ԵԽԽՎ մո նի թո րին գի հանձ -
նա ժո ղո վի Հա յաս տա նի հար ցե րով հա մա զե կու -
ցող ներ Ա լան Մի լին և Ջու զեպ պե Գա լա տիին:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը, ող ջու նե լով հյու -
րե րին, ընդգ ծել է ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու -
թյան և ԵԽ տար բեր կա ռույց նե րի միջև տար բեր
ձևա չա փե րով ար դեն իսկ ձևա վոր ված հա մա -
գոր ծակ ցու թյու նը` կարևո րե լով հա մա զե կու ցող -
նե րի գոր ծադ րած ջան քե րը, ո րոնք ուղղ ված են
մեր երկ րում բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց նե լուն:

Դա տաի րա վա կան բա րե փո խում նե րի հա -
մա տեքս տում ՀՀ գլխա վոր դա տա խազն անդրա -
դար ձել է մշակ ման և բա րե լավ ման փու լում
գտնվող մի շարք օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու -
թյուն նե րի, մաս նա վո րա պես՝ «Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան քրեա կան դա տա վա րու թյան և
ք րեա կան օ րենսգր քե րին» և «Դա տա խա զության
մա սին» ՀՀ օ րեն քի նա խագ ծին:

ԵԽԽՎ մո նի թո րին գի հար ցե րով հա մա -
զե կու ցող Ա լան Մի լը, ընդգ ծե լով ՀՀ գլխա վոր
դա տա խա զու թյան ա ռաջ նա յին դե րը ՀՀ դա -
տաի րա վա կան հա մա կար գի բա րե փո խում նե -
րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում, կարևո րել է
նաև հան րա յին ի րա զեկ վա ծու թյան մա կար դա -
կի բարձ րաց մանն ուղղ ված քայ լե րը:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են
դա տաի րա վա կան բա րե փո խում նե րին, դրան -
ցում դա տա խա զու թյան դե րին վե րա բե րող հար -
ցեր: Անդ րա դարձ է ե ղել կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ -
քա րին և դրա նում հա սա րա կա կան կազ մա կեր -
պու թյուն նե րի ներգ րավ վա ծու թյանն առնչ վող,
ինչ պես նաև փո խա դարձ հե տաքրք րու թյուն
ներ կա յաց նող մի շարք այլ հար ցե րի:
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Պոր տու գա լիա յի ա ռա ջին Սահ մա նադ րու -
թյունն ըն դուն վել է հե ռա վոր 1822 թվա կա նին:
Պոր տու գա լիան արևմ տաեվ րո պա կան երկր նե -
րի շար քում ա ռանձ նա նում է այն հանգամանքով,
որ այս երկ րում կա ռա վար ման արդ յու նա վետ
ձևի փնտրտուք նե րը բա վա կա նին եր կար են
ըն թա ցել: Պոր տու գա լիան այն ե զա կի պե տու -
թյուն նե րից է, որը ու նե նա լով պառ լա մեն տա -
կան կա ռա վար ման ձև, հե տա գա յում ան ցում է
կա տա րել կի սա նա խա գա հա կա նին:

1910 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 5-ին պոր տու -
գա լա կան հե ղա փո խու թյունն ա վարտ վեց հաղ -
թա նա կով, և երկ րում հաս տատ վեց պառ լա -
մեն տա կան հան րա պե տու թյուն՝ Պոր տու գա լիա -
յի ա ռա ջին Հան րա պե տու թյու նը՝ վար չա պե տի
գլխա վո րու թյամբ։

1926 թվա կա նի մա յի սի 29-ին կա տար վեց
հե ղաշր ջում, և տա պալ վեց ա ռա ջին Հան րա -
պե տու թյու նը։ Երկ րում հաս տատ վեց բռնա պե -
տա կան ռե ժիմ, ո րը հայտ նի է Ազ գա յին դիկ -
տա տու րա (պորտ.՝ Ditadura Nacional) ա նու նով։

Կա ռա վար ման խա ռը ձևա չա փը Պոր տու -
գա լիա յում սահ ման վեց «մե խակ նե րի հե ղա փո -
խու թյու նից հե տո»՝ 1976 թվա կա նին ըն դուն -
ված Սահ մա նադ րու թյամբ: Պոր տու գա լիան այս -
օր արևմ տաեվ րո պա կան այն փոք րա թիվ պե -
տու թյուն նե րից է, ո րոնց Սահ մա նադ րու թյուն -
նե րը սահ մա նում են կա ռա վար ման կի սա նա -
խա գա հա կան մո դել: Ու շագ րավ է նաև Պոր -
տու գա լիա յի Սահ մա նադ րու թյան ան կա յու նու -
թյու նը: Ներ կա յումս գոր ծող, 1976 թվա կա նին
ըն դուն ված Սահ մա նադ րու թյու նը 6 ան գամ են -
թարկ վել է փո փո խու թյան՝ 1982, 1989, 1992,
1997, 2001 և 2004 թվա կան նե րին1 և կա ռա -
վար ման ձևի սահ ման ման ա ռու մով ևս  ու նի մի
շարք ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ2: Կա րե լի էր

են թադ րել, թե իր վրա պետք է կրած լի նի
ֆրան սիա կան դա սա կան կի սա նա խա գա հա -
կան հա մա կար գի ազ դե ցու թյու նը: Ժխ տել այդ
ազ դե ցու թյու նը, թերևս, հիմ նա վոր չէ, սա կայն
միա ժա մա նակ ակն հայտ է, որ կա ռա վար ման
ձևին վե րա բե րող ֆրան սիա կան Սահ մա նադրու -
թյան նոր մե րը մե խա նի կո րեն ար տատպ ված
չեն Պոր տու գա լիա յի Սահ մա նադ րու թյան մեջ: 

Պոր տու գա լիա յի Սահ մա նադ րու թյան
120-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հան րա պե տու -
թյան նա խա գա հը ներ կա յաց նում է Պոր տու -
գա լիա յի Հան րա պե տու թյու նը, ա պա հո վում է
ազ գա յին ան կա խու թյու նը, պե տու թյան միաս -
նա կա նու թյու նը և ժո ղովր դա վա րա կան ինս տի -
տուտ նե րի բնականոն գոր ծու նեու թյու նը, ի պաշ -
տո նե զին ված ու ժե րի գե րա գույն գլխա վոր հրա -
մա նա տարն է2: Նա խա գա հի նման սահ մա -
նադ րաի րա վա կան կար գա վի ճա կը թույլ է տա -
լիս պնդել, որ նա խա գա հի դե րը պե տա կան
մար մին նե րի հա մա կար գում երկ րոր դա յին չէ:
Այս տեղ դեռ խոսք չկա գոր ծա դիր իշ խա նու -
թյան ո լոր տում նրա լիա զո րու թյուն նե րի ու դե -
րի մա սին, ինչ պես նաև՝ ներ քին և ար տա քին
քա ղա քա կա նու թյան հար ցե րում նրա դե րա կա -
տա րու թյան մա սին, սա կայն դրանց որևէ կար -
գա վո րում չի կա րող զրո յաց նել նա խա գա հի
սահ մա նադ րաի րա վա կան նման կար գա վի ճա -
կը: Պե տու թյան անվ տան գու թյան հար ցում նա -
խա գա հի՝ գե րա գույն գլխա վոր հրա մա նա տար
լի նելն ար դեն իսկ բա վա րար հիմք է նրա ծան -
րակ շիռ դե րա կա տա րու թյան հա մար: 

Նա խա գա հի ու ժեղ դիր քե րը պայ մա նա -
վոր ված են նաև այն հանգամանքով, որ, Սահ -
մա նադ րու թյան 121-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
«Հան րա պե տու թյան Նա խա գահն ընտր վում է
ժո ղովր դի կող մից հա մընդ հա նուր, հա վա սար

ՀՐԱՅՐ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար – գլխավոր քարտուղար,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դոկտորանտ
____________________________________________________________________________________________________________

Î²è²ì²ðØ²Ü ÒºìºðÆ Ð²ØºØ²î²Î²Ü ìºðÈàôÌàôÂÚàôÜ
(äàðîàô¶²ÈÆ², Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ)

1 Տե՛ս Португалия / Конституционные основы, характеристика формы правления. http://www.hyno.ru/tom1/1329.html:
2 Տե՛ս նույն տեղում:
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և ուղ ղա կի ընտ րու թյուն նե րի մի ջո ցով՝ գաղտ -
նի քվեար կու թյամբ...»3: Սահ մա նադ րու թյան հե -
տա գա հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նը վկա յում է,
որ Պոր տու գա լիա յի պառ լա մեն տը ևս  ընտրվում
է ուղ ղա կի ընտ րու թյուն նե րի մի ջո ցով, և «կրկնա -
կի ժո ղովր դա վա րա կան լե գի տի մու թյան» հա -
յե ցա կար գի տե սանկ յու նից կա րե լի է են թա դրել,
որ կա ռա վա րու թյան ձևա վոր ման հար ցում նա -
խա գա հը և խորհր դա րա նը քա ղա քա կան մրցա -
կից ներ են: 

Սահ մա նադ րու թյան 187-րդ հոդ վա ծի հա -
մա ձայն՝ վար չա պե տին նշա նա կում է Հան րա -
պե տու թյան Նա խա գա հը՝ պառ լա մեն տում ներ -
կա յաց ված քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի
հետ խորհր դակ ցե լուց հե տո, ընտ րու թյուն նե րի
արդ յունք նե րի հաշ վառ մամբ4: Գործ նա կա նում
կա ռա վա րու թյան ղե կա վար է դառ նում այն կու -
սակ ցու թյան ղե կա վա րը, ո րը ստա ցել է պառ -
լա մեն տի տե ղե րի մե ծա մաս նու թյու նը: Նա խա -
գա հի դերն այս հար ցում կար ծես թե այն քան էլ
վճռո րոշ չէ՝ ե թե պառ լա մեն տում առ կա է հստակ
մե ծա մաս նու թյուն: Նա խա գա հի դե րը կա րող է
ո րո շա կիո րեն կարևոր վել, երբ հստակ ձևա -
վոր ված մե ծա մաս նու թյուն չկա, և նա խա գա հը
ստանձ նում է պառ լա մեն տում ներ կա յաց ված
ու ժե րի հետ բա նակ ցո ղի դեր ու փոր ձում է որևէ
թեկ նա ծուի շուրջ ձևա վո րել մե ծա մաս նու թյուն
(հնա րա վոր է կոա լի ցիոն կա ռա վա րու թյան ձևա -
վո րում): 

Պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել այն հան -
գա ման քին, որ Սահ մա նադ րու թյու նը սահ մա -
նում է եր կու ոչ այն քան ո րո շա կի չա փո րո շիչ -
ներ՝ վար չա պետ նշա նա կե լու հա մար. ա ռա ջի -
նը խորհր դա րա նում ներ կա յաց ված կու սակ ցու -
թյուն նե րի հետ խորհր դակ ցելն է, երկ րոր դը՝
ընտ րու թյուն նե րի արդ յունք նե րը հաշ վի առ նե -
լը: Խորհր դակ ցու թյան արդ յունք նե րը չեն կա -
րող պար տա դիր հետևանք ներ ու նե նալ, իսկ
ընտ րու թյուն նե րի արդ յունք ներն էլ ըն դա մե նը
պետք է հաշ վի առն վեն, այլ ոչ թե հիմք ըն դուն -
վեն: Ի րա կան կյան քում նա խա գա հի շե ղու մը՝
մե ծա մաս նու թյան ներ կա յա ցուց չին վար չա պետ
նշա նա կե լու հար ցում, կա րող է դառ նալ լիա զո -
րու թյուն նե րի հար ցով սահ մա նադ րա կան դա -

տա րա նում վե ճի ա ռար կա: Միան շա նակ չի կա -
րե լի պնդել, որ նման վե ճեր կա րող են ա ռա ջա -
նալ, կամ որ դրանք բա ցառ վում են, քան զի դա
պայ մա նա վոր ված է մի շարք գոր ծոն նե րով՝
պառ լա մեն տում ու ժե րի իրական հա րա բե րակ -
ցու թյուն, նա խա գա հի և պառ լա մեն տա կան մե -
ծա մաս նու թյան հա րա բե րակ ցու թյուն և այլն: 

Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի կող մից
վար չա պե տի նշա նա կու մը և կա ռա վա րու թյան
կազ մա վո րու մը դեռևս բա վա րար պայ ման ներ
չեն կա ռա վա րու թյան լիա զո րու թյուն նե րի
ստանձն ման հա մար: Որ պես զի կա ռա վա րու -
թյու նը կա րո ղա նա անց նել իր վրա դրված գոր -
ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց մա նը, կա ռա վա րու -
թյան ներ կա յաց րած ծրա գի րը պետք է խորհըր -
դա րա նի հա վա նու թյանն ար ժա նա նա: Ե թե ներ -
կա յաց ված ծրա գի րը չար ժա նա նա պառ լա մեն -
տի մե ծա մաս նու թյան հա վա նու թյա նը, ա պա
վար չա պե տը հրա ժա րա կան է ներ կա յաց նում:
Կա ռա վա րու թյան հրա ժա րա կա նով է ա վարտ -
վում նաև, երբ խորհր դա րա նի կող մից կա ռա -
վա րու թյան վստա հու թյան հար ցը մերժ վում է,
ին չը խորհր դա րա նում քվեար կու թյան դնե լու ի -
րա վունք ու նի կա ռա վա րու թյու նը: Ըստ այդմ՝
կա ռա վա րու թյու նը քա ղա քա կան պա տաս խա -
նատ վու թյուն է կրում խորհր դա րա նի առջև:

Սա կայն, ի տար բե րու թյուն Ֆ րան սիա յի և
ի նմա նու թյուն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
(վեր լու ծու թյան հա մար հիմք է ըն դուն վել Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2005 թվա կա նի
խմբագ րու թյամբ Սահ մա նադ րու թյու նը)՝ Պոր -
տու գա լիա յում կա ռա վա րու թյու նը եր կա կի պա -
տաս խա նատ վու թյուն է կրում: Սահ մա նադ րու -
թյան 190-րդ հոդ վածն ուղ ղա կիո րեն սահ մա -
նում է, որ կա ռա վա րու թյու նը պա տաս խա նատ -
վու թյուն է կրում Հան րա պե տու թյան Նա խա -
գա հի և պառ լա մեն տի առջև5: Պոր տու գա լիա յի
Սահ մա նադ րու թյու նը նա խա գա հին ի րա վունք
է վե րա պա հում ցրե լու կա ռա վա րու թյու նը, ին չի
հի ման վրա կա ռա վա րու թյան պա տաս խա նա -
տվու թյան հար ցը կա րող է ընդ լայն վել մինչև
խորհր դա րա նի և նա խա գա հի առջև պա տաս -
խա նատ վու թյան: Սահ մա նադ րու թյան 195-րդ
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ Նա խա գա հը,

3 Տե՛ս նույն տեղում:
4 Տե՛ս նույն տեղում:
5 Տե՛ս նույն տեղում:
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լսե լով Ազ գա յին ժո ղո վի կար ծի քը, կա րող է
ցրել կա ռա վա րու թյունն այն ժա մա նակ, երբ դա
անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան ինս տի -
տուտ նե րի բնա կա նոն գոր ծու նեու թյունն ա պա -
հո վե լու հա մար: Նշ ված նոր մը չի բա ցա հայ -
տում «ժո ղովր դա վա րա կան ինս տի տուտ նե րի
ոչ բնա կա նոն գոր ծու նեու թյուն» հաս կա ցու թյու -
նը: Արդ յոք բնա կա նոն գոր ծու նեու թյու նը են -
թադ րու՞մ է նա խա գա հի կու սակ ցու թյան և
խորհր դա րա նա կան մե ծա մաս նու թյուն կազ մող
կու սակ ցու թյան հա մընկ նե լը, երբ նա խա գա հը
հնա րա վո րու թյուն է ստա նում ան ձամբ (ինք -
նու րույն) կազ մա վո րելու կա ռա վա րու թյու նը՝
դառ նա լով դրա ղե կա վա րը: Դա կա րող է պարզ -
վել միայն ի րա կան կյան քում: Պե տա կան ժո -
ղո վի կար ծիքն ընդ հան րա պես ո րո շիչ դեր չի
խա ղում նա խա գա հի հա մար: Նա խա գա հը սահ -
մա նադ րո րեն ա ռանց ար գել քի կա րող է ցրել
կա ռա վա րու թյու նը: Սա կայն այս նոր մը, չնա -
յած իր ա նո րո շու թյա նը, այ նուա մե նայ նիվ, չի
կա րող կա մա յա կան մեկ նա բա նու թյուն ստա -
նալ և, հետևա բար՝ կի րառ վել ընտ րո ղա բար:
Խոսքը, ըստ էու թյան, քա ղա քա կան ճգնա ժա -
մե րի մա սին է կամ առն վազն այն պի սի ի րա վի -
ճակ նե րի, երբ ժո ղովր դա վա րա կան ինս տի -
տուտ նե րը շեղ վել են սահ մա նադ րո րեն ամ -
րագր ված մե խա նիզմ նե րից: Մյուս կող մից՝ նա -
խա գա հը պառ լա մեն տա կան մե ծա մաս նու թյամբ
կաշ կանդ ված է վար չա պե տի ընտ րու թյան հար -
ցում: 

Պոր տու գա լիա յի նա խա գա հի լիա զո րու -
թյուն նե րի կարևո րու թյու նը պայ մա նա վոր վում
է նաև այն հանգամանքով, որ նա խորհր դա -
րանն ար ձա կե լու ի րա վունք ու նի: 2004 թվա -
կա նի դեկ տեմ բե րի սկզբին Պոր տու գա լիա յի
նա խա գահ Ժ. Սամ պա յուն, օգտ վե լով իր սահ -
մա նադ րա կան ի րա վուն քից, հայ տա րա րեց
խորհր դա րա նի ար ձակ ման և ար տա հերթ
խորհր դա րա նա կան ընտ րու թյուն նե րի անց կաց -
ման մա սին: Հեր թա կան ընտ րու թյուն նե րը պետք
է անց կաց վեին 2006 թվա կա նին, սա կայն ար -
տա հերթ ընտ րու թյուն ներն անց կաց վե ցին դրա -
նից մոտ մեկ տա րի շուտ՝ 2005 թվա կա նի

փետր վա րին: Ըստ նա խա գա հի՝ վար չա պետ Ս.
Լո պե զը պե տու թյան կա ռա վար ման հա մար
անհ րա ժեշտ լիա զո րու թյուն ներ չու ներ: Նա խա -
գահն ա սաց. «Նա չու նի անհ րա ժեշտ քա ղա -
քա կան պայ ման ներ (լիա զո րու թյուն ներ) Պոր -
տու գա լիա յի և պոր տու գա լա ցի նե րի հետևո ղա -
կան և կա յուն մո բի լի զա ցիա յի ա պա հով ման
հա մար»: 

Պոր տու գա լիա յի նա խա գա հի կար ծի քով՝
խորհր դա րա նում տի րող ի րա վի ճակն այն պի -
սին էր, որ ոչ մի կու սակ ցու թյուն և ոչ մի կոա լի -
ցիա չէր կա րող կա ռա վա րու թյուն կազ մա վո -
րել: Ժ. Սամ պա յուն ստիպ ված էր նման ո րո շում
կա յաց նել, երբ 2004 թվա կա նի նո յեմ բե րին
վար չա պետ Ա. Գուտ տե րե շը հրա ժա րա կան
տվեց: Հրա ժա րա կա նը հա ջոր դել էր տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րու թյուն -
նե րին, ո րոնց արդյունքով սո ցիա լիս տա կան
կու սակ ցու թյու նը պարտ վել էր, իսկ սո ցիալ-դե -
մոկ րատ նե րը՝ հաղ թել6:

Ֆ րան սիա յի և Հա յաս տա նի 1995 թվա կա -
նի խմբագ րու թյամբ Սահ մա նադ րու թյուն նե րի
նմա նու թյամբ Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի
նման քայ լի հա մար Պոր տու գա լիա յի Սահ մա -
նադ րու թյամբ հիմ քեր սահ ման ված չեն: Առ կա
են միայն ժա մա նա կա յին սահ մա նա փա կում -
ներ՝ ո րո շա կի ի րա վի ճակ նե րի հետ կապված:
Այս պես՝ Սահ մա նադ րու թյան 172-րդ հոդ վա ծի
հա մա ձայն՝ խորհր դա րա նը չի կա րող լու ծար -
վել նա խա գա հի պաշ տո նա վար ման վեր ջին վեց
ամս վա ըն թաց քում, ինչ պես նաև՝ նրա ընտըր -
վե լուց հե տո վեց ամս վա ըն թաց քում7: Ինչ վե -
րա բե րում է ա ռա ջին սահ մա նա փակ մա նը՝ դա
լիո վին տե ղա վոր վում է պե տու թյան մե խա նիզ -
մի տրա մա բա նու թյան մեջ. լու ծա րե լով խորհրդա -
րա նը՝ չի կա րե լի ան տե սել, որ ո րո շա կի ժա մա -
նա կա հատ ված եր կի րը գո յատևե լու է ա ռանց
օ րենս դիր մարմ նի: Ե թե այս ըն թաց քում թա -
փուր է լի նե լու նաև նա խա գա հի պաշ տո նը
(հետևա բար՝ չի լի նի և կա ռա վա րու թյուն), պե -
տու թյա նը սպառ նում է ան կա ռա վա րե լի դառ -
նա լու վտան գը: Սա կայն կա ռա վա րու թյան ձևա -
վոր ման հար ցի վեր լու ծու թյան շրջա նակ նե րում

6 Տե՛ս Ե. Ստոյկո, Պորտուգալիայի աջակողմյան սոցիալ-դեմոկրատները // Կոմերսանտ. 2004 թվականի դեկտեմբերի
6:

7 Տե՛ս Պորտուգալիայի Սահմանադրությունը՝ http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/por-
tugal/portug-r.htm:
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ա ռա վել կարևոր է հա մար վում երկ րորդ սահ -
մա նա փա կու մը՝ խորհր դա րա նի ընտ րու թյու նից
հե տո վեց ամս վա ըն թաց քում վեր ջի նիս լու -
ծար ման անհ նա րի նու թյու նը: Հաշ վի առ նե լով
այն հան գա ման քը, որ, 195 հոդ վա ծի համաձայն՝
նոր օ րենս դիր մարմ նի կազ մա վո րու մից հե տո
կա ռա վա րու թյու նը հրա ժա րա կան է տա լիս,
խորհր դա րա նա կան ընտ րու թյուն նե րը միշտ
նշա նա վո րում են կա ռա վա րու թյուն ձևա վո րե լու
անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Ինչ պես վե րը նշվեց՝ Պոր տու գա լիա յի կա -
ռա վա րու թյու նը կազ մա վոր վում է Հան րա պե -
տու թյան նա խա գա հի կող մից՝ հաշ վի առ նե լով
խորհր դա րա նում քա ղա քա կան ու ժե րի դա սա -
վոր վա ծու թյու նը: Ել նե լով խորհր դա րա նի գոր -
ծու նեու թյան ա ռա ջին վեց ա միս նե րի ըն թաց -
քում լու ծար ման անհ նա րի նու թյու նից՝ խորհըր -
դա րա նա կան մե ծա մաս նու թյան (կամ խորհըր -
դա րա նա կան կոա լի ցիա յի) դիր քո րո շու մը հաշ -
վի առ նե լը պար տա դիր է դառ նում: Նա խա գա -
հը չի կա րող դեմ գնալ դրան քա ղա քա կան ու -
ժե րի և ոչ մի դա սա վոր վա ծու թյան դեպ քում:
Այս պի սով՝ նույ նիսկ ե թե նա խա գա հի և խորհըր -
դա րա նա կան մե ծա մաս նու թյան կու սակ ցա կան
պատ կա նե լու թյու նը նույ նը չեն («իշ խա նու թյուն -
նե րի գո յակ ցու թյան» ժա մա նա կաշր ջան), տվյալ
ժա մա նա կա հատ վա ծում կա ռա վա րու թյուն ձևա -
վո րե լու միակ հնա րա վոր ու ղին խորհր դա րա -
նա կան ե ղա նակն է («նա խա գա հա կան» իշ խա -
նու թյա նը հա կադր վում է «կու սակ ցա կան-կա -
ռա վա րա կան» իշ խա նու թյու նը): Սա կայն, բացի
նշվածներից՝ խորհր դա րա նի լու ծար ման ոչ մի
այլ սահ մա նա փա կում Սահ մա նադ րու թյու նը չի
նա խա տե սում: Ըստ այդմ՝ վեց ամ սից հե տո
նա խա գա հի լիա զո րու թյուն նե րի ծա վալն էա -
պես ա ճում է. նա կա րող է լու ծա րել խորհր դա -
րա նը, և այդ պի սով՝ փոր ձել վերջ դնել «իշ խա -
նու թյուն նե րի գո յակ ցու թյա նը», կամ էլ կա րող է
պար զա պես ճնշում գոր ծադ րել ի րեն ընդ դի մա -
դիր խորհր դա րա նա կան մե ծա մաս նու թյան վրա
և լու ծար ման սպառ նա լի քի ներ քո (195-րդ հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սի հի ման վրա), հայ տա րա րե լով
«ժո ղովր դա վա րա կան ինս տի տուտ նե րի բնա -
կա նոն գոր ծու նեու թյան դժվա րու թյուն նե րի»
վտան գի մա սին, ցրել կա ռա վա րու թյու նը, որը
փոր ձել ձևա վո րել ան ձամբ: Ընդ ո րում՝ չպետք

է մո ռա նալ, որ և՛ նա խա գա հը, և՛ խորհր դա րա -
նը օժտ ված են ա ռաջ նա յին լե գի տի մու թյամբ և,
հա մա պա տաս խա նա բար մրցակ ցե լով կա ռա -
վա րու թյուն ձևա վո րե լու ի րա վուն քի հա մար,
նրանք չպետք է մո ռա նան ի րենց գոր ծո ղու -
թյուն նե րի նկատ մամբ ժո ղովր դի վե րահս կո -
ղու թյան և այն մա սին, որ այդ գոր ծո ղու թյուն -
նե րը կա րող են հիմք դառ նալ հեր թա կան ընտ -
րու թյուն նե րում չվե րընտր վե լու կամ ի րենց տե -
ղերն էա կա նո րեն կորց նե լու հա մար: Պոր տու -
գա լիա յում Հան րա պե տու թյան նա խա գահն
ընտր վում է 5 տա րի ժամ կե տով, իսկ խորհըր -
դա րա նը՝ 4 տա րի ժամ կե տով (հա մա կե ցու թյան
ի րա վի ճակ նե րի ստեղ ծումն ա ռա վել հա վա նա -
կան է): Սա նշա նա կում է, որ նրանց ընտ րու -
թյուն ներն անց կաց վում են տար բեր ժա մա նա -
կա հատ ված նե րում, ին չն «ա ռա վել թարմ լե գի -
տի մու թյան» հա յե ցա կար գի տե սանկ յու նից նույն -
պես պետք է հաշ վի առ նի նա խա գա հը: Այս պի -
սով, ե թե նա խա գա հը, խորհր դա րա նա կան մե -
ծա մաս նու թյու նը և, հետևա բար՝ կա ռա վա րու -
թյու նը պատ կա նում են միևնույն կու սակ ցու -
թյա նը, բարձ րա գույն պե տա կան   կա ռույց նե -
րում դիտ վում է մե նիշ խա նու թյուն: Կա ռա վա -
րու թյունն այս ի րա վի ճա կում հան դես է գա լիս
որ պես նա խա գա հա կան, իսկ նա խա գահն էլ
դառ նում է գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ի րա կան
ղե կա վա րը: Բայց ե թե նա խա գա հը և խորհըր -
դա րա նա կան մե ծա մաս նու թյու նը պատ կա նում
են տար բեր քա ղա քա կան ու ժե րի, նա խա գա հի
դիր քը թու լա նում է: 

Առ կա են նաև տար բե րու թյուն ներ կա ռա -
վա րու թյան սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա -
վի ճա կի սահ ման ման հար ցում: 2005 թվա կա -
նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան
85-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ կա ռա վա րու թյու նը
մշա կում և ի րա կա նաց նում է Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան ներ քին քա ղա քա կա նու թյու նը:
Ար տա քին քա ղա քա կա նու թյունն ի րա կա նաց -
նում է Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի հետ
հա մա տեղ8: Պոր տու գա լիա յի պա րա գա յում ձևա -
կեր պում նե րը մի փոքր այլ են: Պոր տու գա լիա յի
Սահ մա նադ րու թյան 182-րդ հոդ վա ծի հա մա -
ձայն՝ կա ռա վա րու թյու նը պե տու թյան ընդ հա -
նուր քա ղա քա կա նու թյու նը ղե կա վա րող և պե -
տա կան ադ մի նիստ րա ցիա յի բարձ րա գույն մար -

8 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն, ՀՀՊՏ 2005.12.05/ Հատուկ թողարկում:



մին է9: Ակն հայտ է, որ, ի տար բե րու թյուն Հա -
յաս տա նի՝ Պոր տու գա լիա յում թե՛ ներ քին և թե՛
ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը կա ռա վա րու -
թյան մե նաշ նորհն է: Թեև ՀՀ Սահ մա նադ րու -
թյու նը երբևէ չի սահ մա նել, թե ո՛ր պե տա կան
մար մինն է պե տա կան իշ խա նու թյան բարձ րա -
գույն մար մի նը, ի րա կան կյան քում և հան րա յին
ըն կալ ման մեջ այդ մար մի նը միշտ ե ղել է Հան -
րա պե տու թյան Նա խա գա հը: 

Պոր տու գա լիան կի սա նա խա գա հա կան հա -
մա կարգ ու նե ցող այն ե զա կի երկր նե րից է, որ -
տեղ կա ռա վա րու թյու նը կրում է եր կա կի պա -
տաս խա նատ վու թյուն՝ ինչ պես Նա խա գա հի,
այն պես էլ՝ պառ լա մեն տի առջև (հոդ ված 191):
2005 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո խու -
թյուն նե րի արդ յուն քով՝ Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյու նը հրա ժար վեց այս ինս տի տու տից՝
Նա խա գա հին թող նե լով միայն կա ռա վա րու -
թյանն անվս տա հու թյուն հայտ նե լու մա սին Ազ -
գա յին ժո ղով ո րոշ ման նա խա գիծ ներ կա յաց -
նե լու հնա րա վո րու թյու նը (հոդ ված 84): Սա կայն,
ի տար բե րու թյուն Պոր տու գա լիա յի, որ տեղ նոր -
ըն տիր Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի լիա զո -
րու թյուն նե րի ստանձն ման օ րը կա ռա վա րու -
թյու նը հրա ժա րա կան չի տա լիս, Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյու նում ընդ հա նուր տրա մա բա -
նու թյու նից (օ րի նա չա փու թյուն նե րից) շեղ ված
այս ինս տի տու տը սահ ման ված է: Ե թե կի սա -
նա խա գա հա կան հա մա կար գի էու թյունն այն է,
որ կա ռա վա րու թյուն ձևա վո րում է պառ լա մեն -
տում մե ծա մաս նու թյուն ու նե ցող քա ղա քա կան
ու ժը, այս ինս տի տուտն ի մաս տազրկ վում է,
քանի որ նա խա գա հա կան ընտ րու թյուն նե րը
որևէ կերպ պառ լա մեն տում քա ղա քա կան ու ժե -
րի հա րա բե րակ ցու թյու նը չեն կա րող փո խել,
իսկ փո փոխ ման պա րա գա յում Ազ գա յին ժո ղո -
վը կա րող է իր նա խա ձեռ նու թյամբ կամ Հան -
րա պե տու թյան Նա խա գա հի ա ռա ջար կու թյամբ
սկսել կա ռա վա րու թյանն անվս տա հու թյուն հայտ -
նե լու գոր ծըն թաց:

Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի, կա ռա -
վա րու թյան սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա -

վի ճա կի հար ցում նմա նու թյուն նե րով հան դերձ՝
առ կա է մի էա կան տար բե րու թյուն, ո րը փո -
խում է ու ժե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը: Խոս քը
Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ակ տե րի
կրկնաս տո րագր ման ինս տի տու տի մա սին է: 

Կրկ նաս տո րագ րու մը (լատ.՝ contrasignare)
վար չա պե տի կամ նա խա րա րի կող մից պե տու -
թյան գլխի ակ տի հաս տա տումն է, ո րով վերջինս
ի րա վա բա նա կան ուժ է ստա նում10: Կրկ նաս -
տո րագր ման ինս տի տու տն ան կի րա ռե լի է նա -
խա գա հա կան կա ռա վար ման հա մա կարգ ու -
նե ցող երկր նե րում, սա կայն անհ րա ժեշտ է պառ -
լա մեն տա կա նում11: Կի սա նա խա գա հա կան հա -
մա կար գում այդ ինստիտուտն ու նի սահ մա նա -
փակ բնույթ. այդ պի սի ստո րագ րու թյուն ան -
հրա ժեշտ է նա խա գա հի ոչ բո լոր ակ տե րի հա -
մար, իսկ մի շարք կի սա նա խա գա հա կան հան -
րա պե տու թյուն նե րում (հետ խորհր դա յին պե տու -
թյուն նե րում) կրկնաս տո րագ րում նա խա տես -
ված չէ 12:

Սահ մա նադ րու թյան հա մա ձայն՝ ար տա քին
քա ղա քա կա նու թյան և պաշտ պա նու թյան բնա -
գա վառ նե րում Պոր տու գա լիա յի նա խա գա հի ի -
րա վա սու թյու նն այդ քան դո մի նանտ չէ, ինչ քան
Հա յաս տա նում, և Պոր տու գա լիա յի նա խա գահն
այս տեղ պար տա վոր է ոչ միայն հա մա գոր ծակ -
ցել կա ռա վա րու թյան հետ, այլև, ըստ էու թյան՝
ա ռանց կա ռա վա րու թյան գրե թե ո չինչ չի կա -
րող ա նել: Նման պնդման հա մար հիմք է Պոր -
տու գա լիա յի Սահ մա նադ րու թյան 140-րդ հոդ -
վա ծով նա խա տես ված կրկնաս տո րագր ման ինս -
տի տու տը: Ըստ այդ հոդ վա ծի՝ կրկնաս տո րա -
գրման են են թա կա 133-րդ հոդ վա ծի “f”, “j”, “l”,
“m” և “р” են թա կե տե րում, 134 հոդ վա ծի “b”,  “d”
և “f” են թա կե տե րում և 135-րդ հոդ վա ծի “а”, “Ь”
և “с” են թա կե տե րում սահ ման ված հար ցե րի
վե րա բեր յալ ըն դուն ված ակ տե րը: Այս հոդ վա -
ծի հա մա ձայն՝ կրկնաս տո րագր ման են են թա -
կա նա խա գա հի կող մից կա տար վող բո լոր նշա -
նա կում նե րը՝ նա խա րար նե րից մինչև զին ված
ու ժե րի ղե կա վա րու թյուն: Կրկ նաս տո րագր մամբ
վար չա պե տը հա վաս տում է եր կու բան. ա ռա -
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9 Տե՛ս Պորտուգալիայի Սահմանադրությունը՝ http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/por-
tugal/portug-r.htm:

10 Տե՛ս Г.Г. Арутюнян, М.В. Баглай. Конституционное право (энциклопедический словарь), Москва, «Норма», 2006, էջ
231:

11 Տե՛ս Чиркин В.Е. Конституция: российская модель.– М.: ЮристЪ, 2002, էջ 139:
12 Տե՛ս նույն տեղում:
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ջինն այն է, որ այդ ակ տի ըն դուն ման հա մար
պահ պան վել են անհ րա ժեշտ ըն թա ցա կար գե -
րը, և վար չա պե տը հա մա ձայն է այդ ակ տե րի
հետ, երկ րոր դը, որ ա մե նա կարևորն է՝ վար չա -
պետն իր ստո րագ րու թյամբ այդ ակ տի հա մար
քա ղա քա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է
ստանձ նում պառ լա մեն տի առջև: Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 56-րդ
հոդ վա ծում ամ րագր ված՝ Հան րա պե տու թյան
Նա խա գա հի՝ հրա մա նագ րեր ար ձա կե լու ի րա -
վուն քը վեր ջի նիս առջև դնում է միայն մեկ սահ -
մա նա փա կում, ըստ ո րի՝ հրա մա նագ րե րը չպետք
է հա կա սեն Սահ մա նադ րու թյա նը և օ րենք նե -
րին: Սա ան բա վա րար է, քա նի որ այս հոդ վա -
ծը, մի կող մից, Նա խա գա հին տա լիս է ա ռաջ -
նա յին նոր մաս տեղծ ման ի րա վա սու թյուն, իսկ
մյուս կող մից՝ սահ մա նում է Նա խա գա հի բո լոր
տե սա կի հրա մա նագ րե րի գե րա կա յու թյուն կա -
ռա վա րու թյան ո րո շում նե րի և այլ նոր մա տիվ ի -
րա վա կան ակ տե րի նկատ մամբ: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում
կրկնաս տո րագր ման ինս տի տուտն ի սկզբա նե
բա ցա կա յել է: Դա սահ ման վեց միայն 2015
թվա կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն -
նե րով, ո րոնցով Հա յաս տանն ան ցում է կա տա -
րում կի սա նա խա գա հա կան կա ռա վար ման հա -
մա կար գից դե պի պառ լա մեն տա կան կա ռա -
վար ման հա մա կարգ: 

Կի սա նա խա գա հա կան հա մա կար գում այս
ինս տի տու տի առ կա յու թյու նը, մի կող մից, ա -
պա հո վում է իշ խա նու թյան բարձ րա գույն մար -
մին նե րի՝ Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի և կա -
ռա վա րու թյան ներ դաշ նակ աշ խա տան քը, բա -
ցա ռում է ի րա վա կան հար թու թյան մեջ հա կա -
սու թյուն նե րը, մյուս կող մից՝ հնա րա վոր տա -
րա ձայ նու թյուն նե րի պա րա գա յում, ա ռաջ նա յին
է դարձ նում պառ լա մեն տա կան մե ծա մաս նու -
թյան ա ջակ ցու թյու նը վա յե լող կա ռա վա րու թյան
կար ծի քը: 

Հա մե մա տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ հիմ -
նա կա նում, բա ցա ռու թյամբ կրկնաս տո րագըր -
ման ինս տի տու տի, Պոր տու գա լիա յի Հան րա -
պե տու թյան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
քննարկ ման ա ռար կա յին վե րա բե րող դրույթ -
նե րը բա վա կա նին նման են, սա կայն կրկնա -
ստո րագր ման ինս տի տուտն ի րա կան կյան քում
Պոր տու գա լիա յում նա խա գա հի դե րը դարձ նում
է ոչ ա ռաջ նա յին և ա ռաջ է մղում կա ռա վա րու -
թյա նը: Նման մի տում Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյու նում նկա տե լի չէ:

Այ սօր Պոր տու գա լիա յի կա ռա վար ման ձևն
ի րա կա նում է՛լ ա վե լի է նման վում պառ լա մեն -
տա կա նին՝ չնա յած նա խա գա հի ուղ ղա կի ընտ -
րու թյա նը, իսկ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու -
նում նկա տե լի են նա խա գա հա կան կա ռա վար -
ման հա մա կար գի տարրերը:



Իսրայելի պետու թյունում մարդու իրավունք-
ների հիմնախնդիրները բավականին բարդ են
ու բազմաշերտ: Սույնի շրջանակներում ուսում-
նասիրու թյան առարկան առավելապես մարդու
իրավունքների ճանաչման, ամրագրման ու
պաշտպանու թյան պատմական զարգացումն է:
Ըստ այդմ՝ Իսրայելում մարդու իրավունքների
ուսումնասիրու թյունը կիրականացվի երկու հիմ-
նական փուլերով՝ մինչև 1992թ. մարդու իրա-
վունքների ոլորտում երկու Հիմնական օրենքնե-
րի ընդունումը և 1992թ. հետո մինչ մեր օրերը1: 

Իսրայելում մարդու իրավունքների հիմ-
նախնդրի ամբողջական ընկալման համար դա
պետք է քննարկել սահմանադրաիրավական
զարգացումների առավել լայն համատեքստում:
Ինչպես գիտենք՝ մի շարք պատճառներով Իս-
րայելում հնարավոր չեղավ մեկ միասնական
սահմանադրու թյան, ինչպես նաև մարդու ի-
րավունքների հռչակագրի ընդունումը` չնայած
նման փաստաթղթերի ընդունման բազմաթիվ
փորձերին2: Ստեղծված պայմաններում Իսրա-
յելի պետու թյունը որդեգրեց մարդու իրավունք-
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ՎԱՐՍԵՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի 
գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ,
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի ասպիրանտ, 
Հայդելբերգի համալսարանի հրեագիտության 
ինստիտուտի մագիստրանտ (Հայդելբերգ, Գերմանիա) 
____________________________________________________________________________________________________________

Ø²ð¸àô Æð²ìàôÜøÜºðÆ Æð²ì²Î²Ü Î²ð¶²ìàðØ²Ü
ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÜ Æêð²ÚºÈÆ ê²ÐØ²Ü²¸ð²Æð²ì²Î²Ü

¼²ð¶²òàôØÜºðÆ Ð²Ø²îºøêîàôØ

1 Իս րա յե լի գե րա գույն դա տա րա նի նախ կին նա խա գահ, այս պես  կ ոչ ված ՝ իս րա յելյ ան  սահ մա նադ րա կան հե ղա փո -
խու թյան հե ղի նակ-նա խա ձեռ նող պրոֆ. Ա հա րոն Բա րաքն Իս րա յե լի պե տու թյան ողջ պատ մու թյու նը ևս բա ժա նում
է նշված եր կու փու լի միջև` բա ժան ման հիմ քում դնե լով նույն չա փա նի շը, այն է` մար դու ի րա վուն քի ո լոր տում եր կու
հիմ նա կան օ րենք նե րի ըն դու նու մը և դրանց հի ման վրա սահ մա նադ րա կան հե ղա փո խու թյան ի րա կա նա ցու մը (տե՛ս
Barak A. Human rights in Israel // Israel Law Review, Vol. 39 N 2, 2006, էջ 13): Այս մո տե ցումն է որ դեգ րում նաև իս րա -
յել յա ն սա հմա նադ րա կան ի րա վուն քի խո շո րա գույն մաս նա գետ պրոֆ. Ս յու զի Նա վոտն իր «Իս րա յե լի սահ մա նա -
դրա կան ի րա վունքը» աշխ ա տու թյան մեջ (տե՛ս Navot S. Israeli Constitutional Law. The Netherlands. Kluwer Law
International, 2007, էջ 199-203):

2 Սահ մա նադ րու թյան ըն դուն ման նա խա ձեռ նու թյու նը ձա խող վեց ոչ միա յն  պե տու թյան կազ մա վոր ման սկզբնա կան
շրջա նում, այլև իր գո յու թյան հե տա գա տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում: Այս պես՝ Սահ մա նադ րու թյան ըն դուն ման շար -
ժում նե րից ա մե նա կար ևո րը, թերևս, 1980-ա կան թվա կան նե րի սահ մա նադ րա կան շար ժումն էր` հայտ նի «Ռայխ մա -
նի Սահ մա նադ րու թյուն» ա նվան մամբ: Թե պետ նա խա գի ծը մեծ հա սա րա կա կան օ ժան դա կու թյուն էր վա յե լում, այդ
թվում` Իս րա յե լի իշ խա նա կան վեր նա խա վի շրջա նակ նե րում, սա կայն, ինչ պես ցույց տվե ցին հե տա գա զար գա ցում -
ները, այս նա խա գի ծը ևս պետք է ձա խող վեր: Ձա խող ման պատ ճառն ա ռա վե լա պես կրո նա կան ճամ բա րի հա կազ -
դե ցու թյունն էր` հատ կա պես Հա լա խա յի վե րաց ման և քա ղա քա ցիա կան ա մուս նու թյուն նե րի նա խա տեսմ ան  հնար ա -
վո րու թյան հետ կապված (այս մա սին տե՛ս Зонтиков И. Борьба за принятие конституции в Израиле в 198 0-2 00 0-е
годы // Ближний Восток и Современность, сборник статей, выпуск пятый, Москва, 2003): Ն մա նա տիպ խո շոր սահ -
մա նադ րա կան շար ժում տե ղի ու նե ցավ նաև 2000-ա կան թվա կան նե րի սկզբնե րին` հայտ նի «Սահ մա նադ րա կան
լոբբ ի» ան վան մամբ, դա ևս դա տա պարտ ված էր ձա խող ման: Այս սահ մա նադ րա կան շարժ ման հիմ քում դրված էր
այն գա ղա փա րա խո սու թյու նը, որ  Սահ մա նադ րու թյու նը պետք է ըն դուն վեր «լայն» հա սա րա կա կան միա բա նու թյան
(կոն սեն սու սի), ժո ղովր դա վա րա կան  սկզ բունք նե րի հի ման վրա, պետք է պահ պա ներ Իս րա յե լի պե տու թյան` որ պես
հրեա ժո ղովր դի «ազ գա յին տան» բնու թա գի րը: Բա ցի այդ՝ նա խա տես վում էր, որ Սահ մա նա դրու թյունն ամ րագ րե լու
էր Իս րա յե լի պե տու թյու նում գո յու թյուն ու նե ցող մշա կու թա յին և սո վո րու թա յին ողջ բազ մա զա նու թյու նը և  ե րաշ խա -
վո րե լու էր մար դու ի րա վունք նե րը, մաս նա վո րա պես` փոք րա մաս նու թյուն նե րի ի րա վունք նե րը: «Սահմ ան ադ րա կան
լ ոբ բին» մշա կեց «Սահ մա նադ րու թյան ըն դուն ման» մա սին Հիմ նա կան օ րեն քի նա խա գի ծը, որն ան գամ ըն դուն վեց
ա ռա ջին ըն թեր ցմամբ` 2000թ. հու նի սի 7- ին , իսկ «Սա հմա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին» Հիմ նա կան օ րեն քը`
2000թ . օ գոս տո սի 22-ին: Ա ռա ջին Հիմ նա կան օ րենքն ա պա գա յում Սահ մա նադ րու թյան ըն դուն ման ե րաշ խիքն էր,
իսկ երկ րոր դը` սահ մա նադ րա կան դա տա րան հիմ նե լու` Սահ մա նադ րու թյանն ստա տու տա յին օ րենսդ րու թյան հա -
մա պա տաս խա նու թյունն ստու գե լու ի րա վա զո րու թյամբ: «Սահ մա նադ րա կան լոբ բին» գո յատ ևեց մի քա նի տա րի և
15-րդ Ք նե սե թի լու ծար մամբ դա դա րեց րեց իր գոր ծու նեու թյու նը` 2003թ. հուն վա րի 15-ին: Ա վե լի ման րա մասն տե՛ս,
օ րի նակ, Зонтиков И. նշված աշխատությունը:
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ների դատական ճանաչման ու ամրագրման
ուղին, ինչը, սակայն, նույնպես հեշտ չէր իրա-
գործել: Սահմանադրագետ Սյուզի Նավոտը,
խոսելով այս փուլում մարդու իրավունքների
դատական ճանաչման մասին, նշում է. «Prima
facie3, արտակարգ դրու թյամբ պայմանավոր-
ված` մարդու իրավունքները Սահմանադրու -
թյամբ կամ Հիմնական օրենքով ամրագրելու
անհնարինու թյան, ինչպես նաև պառլամենտա-
կան գերակայու թյան պայմաններում մարդու
իրավունքներ «ստեղծելու»՝ գերագույն դատա-
րանի իրավասու թյունը սահմանափակ է:»4: 

Հատկանշական է նաև, որ Իսրայելի պե-
տու թյան ստեղծման առաջին իսկ օրերից բազ-
միցս փորձեր են արվել գործողու թյան մեջ դնել
Իսրայելի Անկախու թյան հռչակագիրը5, որը մի
շարք հիմնարար իրավունքներ և ազատու թյուն-
ներ ամրագրող միակ փաստաթուղթն էր Իս-
րայելի պետու թյունում, ինչպես, օրինակ՝ պե-
տու թյան բոլոր բնակիչների լիակատար սո-
ցիալական և քաղաքական իրավահավասա-
րու թյունը՝ կրոնից, սեռից և ազգու թյունից ան-
կախ, ինչպես նաև կրոնի ու խղճի ազատու -
թյունը և այլն: Անկախու թյան հռչակագրին ի-
րավական ուժ տալու բոլոր փորձերը սկզբնա-
կան շրջանում անհաջողու թյան մատնվեցին:
Իսրայելի պետու թյան գոյու թյան առաջին իսկ
տարիներին Իսրայելի գերագույն դատարանը
սահմանեց, որ Անկախու թյան հռչակագիրն ըն-
դամենը նպատակ ուներ հաստատելու պետու -
թյան հիմնադրման փաստը՝ միջազգային ի-
րավունքի տեսանկյունից ճանաչում ստանալու
նպատակով: Դա արտահայտում է ժողովրդի

տեսլականը և նրա «raison d՛être»-ն6. Անկա-
խու թյան հռչակագիրը Սահմանադրու թյուն չէ
և ոչ էլ օրենքի ուժ ունի7: 

Այդուհանդերձ` ժամանակի ընթացքում Իս-
րայելի գերագույն դատարանը փոխեց իր դիր-
քորոշումը` աստիճանաբար սկսելով հղում անել
Անկախու թյան հռչակագրին` որպես իրավական
աղբյուրի` Քնեսեթի կամ մանդատային իշխա-
նու թյունների8 կողմից ընդունված օրենքների
մեկնաբանու թյան համար: Այս առումով՝ շրջա-
դարձային էր, թերևս, Քոլ Հա’ամն ընդդեմ ներ-
քին գործերի նախարարի գործը9, որով Իսրա-
յելի գերագույն դատարանի դատավոր Ագրա-
նատը սահմանեց, որ, թեև Անկախու թյան հռչա-
կագիրը պարտադիր իրավաբանական ուժ չու-
նի, այդուհանդերձ՝ ստատուտները պետք է մեկ-
նաբանվեն այդտեղ ամրագրված սկզբունքնե-
րին համապատասխան10: Մասնագիտական
գրականու թյան մեջ ընդունված է համարել, որ
սրանով դատավոր Ագրանատն Իսրայելի պե-
տու թյունում քաղաքացիական իրավունքների ի-
րավական ճանաչման հիմքը դրեց11: Դատավոր
Ագրանատի կողմից սահմանվեց նաև, որ Իս-
րայելը ժողովրդավարական պետու թյուն է, իսկ
ժողովրդավարական իրավակարգը չի կարող
գոյու թյուն ունենալ, եթե իրավական համակար-
գը չի ճանաչում արտահայտվելու ազատու թյու-
նը12: Սահմանվեց նաև, որ, թեև սահմանադրու -
թյան բացակայու թյան պայմաններում հնարա-
վոր չէ անվավեր ճանաչել արտահայտվելու ա-
զատու թյանը հակասող օրենքը, դատարանը ել-
նում է օրենքի՝ արտահայտվելու ազատու թյան
հետ համատեղելի մեկնաբանու թյունից13: Այս

3 Լատիներենից թարգմանաբար` առաջին հայացքից: 
4 Տե՛ս Navot S., նշված աշխատությունը, էջ 199: 
5 Իսրայելի պետության անկախության հռչակագիրն ընդունվեց բրիտանական մանդատի դադարեցման օրը՝ 1948թ.

մայիսի 14-ին՝ Ժողովրդական խորհրդի անդամների կողմից Իսրայելի անկախության հռչակմամբ: Անկախության
հռչակագրի ամբողջական տեքստի համար տե՛ս
http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace%20Process/Guide%20to%20the%20Peace%20Process/Declaration%20of%20Establishment%20o
f%20State%20of%20Israel: 

6 Ֆրանսերենից թարգմանաբար` գոյություն ունենալու պատճառը: 
7 Ավելի մանրամասն տե՛ս Navot S., նշված աշխատությունը, էջ 200:
8 Պաղեստինի տարածքի նկատմամբ բրիտանական մանդատը` 1918-1948թթ.: 
9 Տե՛ս HCJ 73/53 Kol ha’am v. Minister of Interior (1953) 7 (2) PD 871: 
10 Տե՛ս նույն տեղը:
11 Տե՛ս Navot S., նշված աշխատությունը, էջ 200, Barak A., նշված աշխատությունը, էջ 13: 
12 Տե՛ս Navot S., նույն տեղը:
13 Ն ման մեկ նա բա նու թյու նը, պրոֆ. Բա րա քի բնո րոշ մամբ, «նպա տա կա յին» մեկ նա բա նու թյուն է, ըստ այդմ` սուբ յեկ տիվ

նպա տա կից (օ րենսդ րի մտադ րու թյու նը) բա ցի՝ գո յու թյուն ու նի նաև օբ յեկ տիվ նպա տակ` ի րա վա կան հա մա կար գի հիմ -
նա րար ար ժեք նե րը, այդ թվում՝ իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջա տու մը, ի րա վուն քի գե րա կա յու թյու նը և դա տա կան ան -
կա խու թյու նը: Ըստ հե ղի նա կի` «... յու րա քանչ յուր ստա տուտ պետք է մեկ նա բան վի` ել նե լով այն կան խադ րույ թից, որ



նույն որոշմամբ սահմանվեց նաև, այսպես կոչ-
ված, մարդու իրավունքների և այլ հանրային
շահերի «հավասարակշռման բանաձևը», որի
համաձայն՝ արտահայտվելու ազատու թյան սահ-
մանափակումը կարող էր արդարացվել միայն
հասարակական անդորրը լրջորեն վտանգող
«գրեթե անխուսափելի» ոտնձգու թյունը կանխե-
լու նպատակով14: Իսրայելի գերագույն դատա-
րանի դիրքորոշումն այսպիսինն էր նաև ազա-
տական ժողովրդավարու թյուններում լայն ճա-
նաչում ստացած այլ մարդու հիմնական իրա-
վունքների և ազատու թյունների, այդ թվում՝ աշ-
խատանքի ազատու թյան15, տեղաշարժվելու ա-
զատու թյան16, խղճի և կրոնի ազատու թյան17,

ինչպես նաև իրավահավասարու թյան18 մեկնա-
բանու թյան հարցում: 

Այսպիսով, ինչպես նշում է պրոֆ. Սյուզի
Նավոտը, Իսրայելի գերագույն դատարանի
կողմից «Քոլ հա’ամ» գործի շրջանակներում
մարդու իրավունքների կարևորու թյան ճանա-
չումը` նախադեպի պարտադիրու թյան սկզբուն-
քի ուժով, Իսրայելի իրավական համակարգում
դարձավ իրավական նորմ: Դրանով յուրաքան-
չյուր մարդ իրավունք ստացավ մարդու իրա-
վունքները հարգելու պարտականու թյան խախտ-
ման հիմքով դիմելու Իսրայելի արդարադա-
տու թյան բարձր դատարան19:

Աստիճանաբար գրեթե բոլոր մարդու հիմ-
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դրա նպա տա կը մար դու ի րա վունք նե րի ա ռաջ քա շումն է: Այս սկզբուն քից շե ղու մը թույ լատ րե լի է միայն հա կա ռա կը
պարզ, հստակ և միան շա նակ կեր պով սահ ման ված լի նե լու դեպ քում:»: Այ նու հետև՝ հե ղի նա կը շա րու նա կում է. «Ըստ
այդմ՝ երբ օ րեսն դի րը նա խա տե սում է մար դու ի րա վունք նե րը խախ տե լու ի րա վա սու թյուն, նման ի րա վա սու թյան ի րաց -
ման շրջա նա կը պետք է ո րոշ վի, մի կող մից՝ պե տա կան ի րա վա զո րու թյան և, մյուս կող մից՝ խախտ ման են թա կա ի րա -
վուն քը հա վա սա րակշ ռե լու մի ջո ցով:»: Այս մո տե ցումը, ըստ հե ղի նա կի, նպաս տում էր մար դու ի րա վունք նե րի լայն
պաշտ պա նու թյա նը` միա ժա մա նակ նաև չխախ տե լով պառ լա մեն տի գե րա կա յու թյու նը, ա պա, շա րու նա կե լով` նշում է.
«Նման մո տեց ման հիմ նա կան թե րու թյունն այն էր, որ հնա րա վո րու թյուն չէր տա լիս ան վա վեր ճա նա չե լու մար դու ի րա -
վունք նե րը խախ տող` հա վա սա րակշռ ման բա նաձ ևով թույ լատ րե լիի սահ մանն անց նող ստա տուտ նե րը: Մեկ նա բա նու -
թյան իր գոր ծա ռույթն ի րա կա նաց նե լիս գե րա գույն դա տա րա նը նշված փու լում (մինչև 1992թ. Հիմ նա կան օ րենք նե րի ըն -
դու նու մը` Վ.Կ.) այդ պես էլ չան ցավ մեկ նա բա նու թյան այս սահ մա նը:»: (Barak A., նշված աշ խա տու թյու նը, էջ 13-16):
Նշվա ծի կա պակ ցու թյամբ հիմ նա կա նում նույն դիր քո րո շումն ու նի պրոֆ. Ս յու զի Նա վո տը՝ խո սե լով Իս րա յե լի գե րա գույն
դա տա րա նի կող մից օգ տա գործ վող «են թադ րա կան» և «մեկ նա բա նո ղա կան» գոր ծիք նե րի մա սին, որոնց հա մա ձայն՝ օ -
րենս դի րը նպա տակ չու ներ խախ տե լու մար դու ի րա վունք նե րը, եր կու տար բեր մեկ նա բա նու թյուն նե րի հիմք տվող ստա -
տու տը պետք է մեկ նա բան վեր՝ հօ գուտ մար դու ի րա վունք նե րի ա ռա վե լա գույնս պաշտ պան վա ծու թյան: Նման մեկ նա բա -
նու թյու նը, միա ժա մա նակ, են թադ րում է մար դու ի րա վունք նե րը խախ տող ստա տու տի սահ մա նա փակ մեկ նա բա նու -
թյուն: Բա ցի այդ՝ պե տա կան իշ խա նու թյան բո լոր մար մին նե րի և պաշ տո նա տար ան ձանց հա մար սահ մա նում է վեր ջին -
նե րիս գոր ծու նեու թյան ի րա կա նաց ման սկզբուն քը, որի հա մա ձայն՝ մար դու ի րա վունք նե րի խախ տումն ար գել վում է,
բա ցա ռու թյամբ ե թե հա կա ռակն ուղ ղա կիո րեն նա խա տես ված է ստա տու տում (Suzie Navot, նույն տե ղը, էջ 201):

14 «Հա վա սա րակշռ ման բա նաձ ևի» գործ նա կան կի րար կումն ամ բող ջա կան ըն կա լե լու հա մար անհ րա ժեշտ ենք հա -
մա րում ներ կա յաց նել կոնկ րետ օ րի նակ: Այս պես՝ Պա ղես տի նում դեռևս ման դա տա յին իշ խա նու թյան տա րի նե րին՝
1929թ. ըն դուն ված Գե րա գույն հանձ նա կա տա րի օր դո նան սով սահ ման վում էր, որ Գե րա գույն հանձ նա կա տարն ի -
րա վա սու է մշտա պես կամ ժա մա նա կա վո րա պես ար գե լե լու լրագ րի գոր ծու նեու թյու նը, ե թե լրա գի րը հրա պա րա կում
է այն պի սի հոդ ված կամ տե ղե կատ վու թյուն, ո րը, Հանձ նա կա տա րի գնա հատ մամբ, հա վա նա կա նո րեն, կվտան գեր
հա սա րա կա կան ան դոր րը: Այս պես, ինչ պես տես նում ենք, լրագ րի գոր ծու նեու թյու նը դա դա րեց նե լու ի րա վա սու թյու -
նը և օ րի նա կա նու թյունը սահ ման ված էին միան շա նակ, որ պի սի պա րա գա յում լուծ ման են թա կա միակ հար ցը նման
ի րա վա սու թյան ի րա կա նաց ման շրջա նա կը պար զելն է, ո րը պետք է ի րա կա նաց վի «հա վա նա կա նո րեն» բա ռի մեկ -
նա բա նու թյու նից: Մեկ նա բա նու թյունը, ինչ պես նշվել է վեր ևում, պետք է հա վա սա րակշ ռեր, մի կող մից՝ հա սա րա կա -
կան ան դոր րը և, մյուս կող մից՝ ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյու նը: Ըստ այդմ՝ ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյան խախ -
տու մը կա րող է թույ լատ րե լի հա մար վել միայն այն դեպ քում, երբ գրե թե հաս տատ է, որ հրա պա րակ վող հոդ վա ծը
կամ տե ղե կատ վու թյու նը կա րող է լրջո րեն վտան գել հա րա րա կա կան ան դոր րը: Երբ այդ վտանգն ան մի ջա կան չէ
կամ քիչ հա վա նա կան է, կամ վտանգն ինք նին լուրջ չէ՝ մոտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում թույ լատ րե -
լիի չա փին, ա պա ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյու նը չի կա րող սահ մա նա փակ վել: Ինչ պես տես նում ենք՝ Իս րա յե լի
կող մից որ դեգր ված այս մո տե ցու մը հիմ նա կան գծե րով նման է ԱՄՆ կող մից ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյան հար -
ցում որ դեգր ված մո տեց մա նը՝ Սահ մա նադ րու թյան 1-ին փո փո խու թյան հա մա տեքս տում: ԱՄՆ-ում հաշ վեկշռ ման
նմա նա տիպ բա նաձ ևը հայտ նի է որ պես «ակն հայտ և  ի րա կան վտան գի» թեստ: Այս մա սին ա վե լի ման րա մասն տե՛ս
Barak A., նշված աշ խա տու թյու նը, էջ 14-15:

15 Տե՛ս, օրինակ՝ Hilron v. The Fruit Council, supra note 4; HCJ 14/78 Agbaria v. The Fruit Council [1978] IsrSC 32(3) 794:
16 Տե՛ս, օրինակ՝ HCJ 672/87 Atmalia v. The Northern Commander [1989] IsrSC 42(4) 708:
17 Տե՛ս, օրինակ՝ HCJ 47/82 Progressive Judaism Movement fund v. The Minister of Religions [1989] IsrSC 43(2) 661:
18 Տե՛ս, օրինակ՝ HCJ 5432/03 SHIN for Equal Representation of Women v. The Board for Cable and Setellite Broadcasting

[2004] IsrSC 58(3) 65: 
19 Տե՛ս Suzie Navot, նշված աշխատությունը, էջ 200:
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նական իրավունքներն20 իրենց ամրագրումն
ստացան դատական որոշումներում՝ կազմելով,
այսպես կոչված, «իրավունքների դատական
բիլը», որը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Իսրայելի գերա-
գույն դատարանի կողմից ճանաչում ստացած
մարդու իրավունքների «ժողովածու»: Դրանք
այն իրավունքներն են, որոնք ամրագրված են
ոչ թե ստատուտներում, այլ գերագույն դատա-
րանի որոշումներում: Հատկանշական է, որ
«Մարդու արժանապատվու թյան և ազատու -
թյան մասին»21 Հիմնական օրենքի ընդունու-
մից շատ առաջ դրանով նախատեսված մար-
դու հիմնական իրավունքներն արդեն իսկ ճա-
նաչվել էին գերագույն դատարանի կողմից՝
վերջիններիս որևէ նորմատիվ հիմք՝ ամրա -
գրում ունենալու հանգամանքից անկախ: 

Այս համատեքստում կցանկանայինք անդ-
րադառնալ, մասնավորապես, Իսրայելի գերա-
գույն դատարանի կողմից մարդու անձեռնմխե-
լիու թյան իրավունքի ճանաչմանը: Այսպես՝ Կատ-
լանի գործով22 գերագույն դատարանի առջև
բարձրացված հարցի էու թյունը հետևյալում էր.
«Բանտի վարչակազմն արդյոք իրավունք ունի՞
կուլ տված թմրանյութի հայտանաբերման նպա-
տակով կալանավորված անձին` առանց վեր-
ջինիս համաձայնու թյան, հոգնա անել այն պայ-
մաններում, երբ պարզվել էր, որ բանտում նման
եղանակով թմրամիջոցներ են մուտք արվում:»23:
Գերագույն դատարանը սահմանեց, որ Իսրա-
յելում յուրաքանչյուր ոք ունի անձի անձեռնմ-
խելիու թյան և իր արժանապատվու թյունը հար-
գելու իրավունք, այդ թվում՝ կանանավորված-
ներն ու դատապարտյալները: Կալանավորված
անձի նկատմամբ հոգնա կատարելը, առանց
նրա համաձայնու թյան և առանց բժշկական
ցուցումների, խախտում է կալանավորվածի
անձի անձեռնմխելիու թյան իրավունքը և
ոտնձգում է նրա արժանապատվու թյան դեմ:

Ինչպես որոշման մեջ նշում է դատավոր Ահա-
րոն Բարաքը՝ մարդու անձեռնմխելիու թյան ի-
րավունքը, inter alia, բխում է նաև Անկախու -
թյան հռչակագրից, ինչի ուժով Իսրայելի իրա-
վական համակարգում համարվում է «գերա-
կա» իրավունք, հետևաբար՝ վարչական մար-
մինը, առանց օրենքով ուղղակիորեն նախա-
տեսված լինելու, իրավունք չունի դա խախ-
տել:»24: Նույն մոտեցման կիրառմամբ, ինչպես
արդեն նշել ենք, դատական որոշումներով ամ-
րագրվեցին ճանաչում ստացած այլ մարդու
հիմնական իրավունքներ: 

Այդուհանդերձ՝ պետք է ընդունել, որ իրա-
վունքների նման ճանաչումը սահմանափակ
բնույթ ունի: Սահմանադրու թյան և դատական
վերահսկողու թյան բացակայու թյան պայման-
ներում դատարանը չէր կարող անվավեր ճա-
նաչել այդ իրավունքներին ակնհայտորեն հա-
կասող ստատուտները: Այսպես՝ Ռոգոզինկսին
ընդդեմ Իսրայելի պետու թյան գործով Իսրայե-
լի գերագույն դատարանը սահմանեց, որ «ստա-
տուտը, որով Իսրայելի պետու թյունում հրեա-
ների ամուսնու թյան և ամուսնալուծու թյան հար-
ցերը վերապահվում են ռաբբինական դատա-
րանների իրավասու թյանը, և որը, միաժամա-
նակ, սահմանում է, որ նման ամուսնու թյուն-
ներն ու ամուսնալուծու թյունները պետք է կա-
տարվեն Թորայի իրավունքի համաձայն, գե-
րակայու թյուն ունի խղճի ազատու թյան սկզբուն-
քի նկատմամբ»25:

Այսպիսինն էր իրավունքների դատական
ամրագրման ընդհանուր բնութագիրն Իսրայե-
լի պետու թյունում` նախքան 1992թ.: Ինչպես
հաճախ նշվում է մասնագիտական գրականու -
թյան մեջ՝ «իրավունքների դատական բիլը»,
գոնե մարդու իրավունքների մասով, փոխարի-
նեց պետու թյան սահմանադրու թյանը: Անվի-
ճելի է, որ մարդու իրավունքների դատական

20 Այդ թվում՝ այնպիսի քաղաքական իրավունքներ, ինչպիսիք են ընտրելու և ընտրվելու իրավունքները, ինչպես նաև
տնտեսական և սոցիալական մի շարք իրավունքներ: 

21 Տե՛ս Basic Law: Human Dignity and Liberty; 1992 http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic3_eng.htm: 
22 Տե՛ս HCJ 355/79 Katlan v. Prison Services, 34(3) PD 294, 298:
23 Տե՛ս նույն տեղը: 
24 Դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ, մաս նա վո րա պես, աս վում է. «Յու րա քանչ յուր մարդ Իս րա յե լում ու նի իր ան ձի ան ձեռն -

մխե լիու թյան ի րա վունք: Դա ամ փոփ ված է սույն դա տա րա նի կող մից ճա նաչ ված «ի րա վունք նե րի դա տա կան հռչա -
կագ րում»: Բան տի պա տե րը դա տա պարտ յալ նե րին չեն մե կու սաց նում ի րենց ար ժա նա պատ վու թյու նից… դա տա -
պատ յա լը զրկված է ա զա տու թյու նից, նա չի զրկվի նաև ար ժա նա պատ վու թյու նից:»: Տե՛ս Navot S., նշված աշխատու-
թյունը, էջ 200-201:

25 Տե՛ս CA 450/70 Rogozinksy v. State of Israel, 26(1) PD 129:



ամրագրումը գերագույն դատարանի կատա-
րած ամենամեծ ներդրումն էր Իսրայելի ժո-
ղովրդավարու թյան զարգացման հարցում26:
Սակայն, միևնույն ժամանակ, ակնհայտ էր, որ
այս իրավունքները «թույլ» իրավունքներ էին՝27

այն իմաստով, որ դրանց ուժով գերագույն դա-
տարանն իրավասու չէր անվավեր ճանաչելու
մարդու իրավունքներին ակնհայտորեն հակա-
սող ստատուտները:

Հետևաբար՝ Իսրայելի սահմանադրաիրա-
վական համակարգում մարդու իրավունքների
հռչակագրի հիմնական դերակատարու թյունը
պետք է լիներ հիմնական իրավունքների կար-
գավիճակի ուժեղացումը, որը, մի կողմից՝ թույլ
կտար սահմանափակել Քնեսեթի` մարդու ի-
րավունքները սահմանափակելու օրենսդրա-
կան իրավազորու թյունը և, մյուս կողմից՝ կե-
րաշխավորեր դատական վերահսկողու թյան ի-
րականացումը՝ այդ սահմանափակումների
պահպանումն ապահովելու նպատակով: Հատ-
կապես վերջին գործառույթի կյանքի կոչման
համար կարևոր էր ոչ այնքան մարդու իրա-
վունքների ոլորտում Հիմնական օրենքների ըն-
դունումը, որքան 1995թ., այսպես կոչված, Միզ-
րախի բանկի գործով Իսրայելի գերագույն դա-
տարանի կողմից դրանց տված մեկնաբանու -
թյունը, որին և անդրադառնում ենք ստորև: 

Այսպես՝ մարդու իրավունքների կարգա-
վիճակի հետ կապված կարևորագույն փոփո-
խու թյունն արձանագրվեց 1992թ.՝ Քնեսեթի
կողմից «Մարդու արժանապատվու թյան և ա-
զատու թյան մասին» և «Զբաղվածու թյան ազա-
տու թյան մասին» Հիմնական օրենքների ըն-
դունմամբ28: Այնուհետև մի շարք դատական
գործերով՝ «Բանկ հա’միզրախի հա’մեուխադ»
գործից սկսած29, Իսրայելի գերագույն դատա-
րանը սահմանեց, որ այս Հիմնական օրենքնե-
րը կազմում են Իսրայելի մարդու իրավունքնե-
րի հռչակագիրը30: Այդ օրենքներով ամրա գրվե-
ցին մի շարք իրավունքներ՝ մարդու արժանա-
պատվու թյունը, ազատու թյունը, սեփականու -
թյունը, մասնավոր կյանքի գաղտնիու թյունը,
զբաղվածու թյան ազատու թյունը, ինչպես նաև
ապօրինի կալանավորումից, ազատազրկումից
և արտահանձնումից արգելքի սկզբունքը: Հիմ-
նական օրենքներով սահմանվեց նաև, որ նշված
բոլոր մարդու իրավունքները ենթակա են «սահ-
մանափակող դրույթի» գործողու թյանը31, որի
համաձայն՝ արգելվում է նշված Հիմնական օ-
րենքներով սահմանված իրավունքի (իրավունք-
ների) որևէ խախտում՝ բացառու թյամբ, եթե դա
նախատեսված է Իսրայելի պետու թյան արժեք-
ներին համապատասխանող` արդարացի նպա-
տակի համար ընդունված օրենքով կամ այդ-
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26 Ընդունված է համարել, որ Իսրայելի Գերագույն դատարանի դերը, որպես քաղաքականություն մշակողի, բավակա-
նին մեծ է (Barak A. The Constitutional Revolution - 12th Anniversary // Law&Business 3, 5 (2004)): Վերջինս իր գործու-
նեությունն իրականացնում է «Դատական իշխանության մասին» Հիմնական օրենքի հիման վրա: Գերագույն դա-
տարանը, ինչպես ընդունված է համարել, երկու հիմնական գործառույթ ունի: Առաջինը, որպես ընդհանուր իրավա-
սության դատարան, նա լսում է իր իրավասությանը վերապահված բոլոր գործերը: Երկրորդ, որպես առաջին ատ-
յան, inter alia, լսում է օրենքին հանրային իշխանության մարմինների գործունեության համապատասխանության
հարցերով գործերը: Երկրորդ խումբ գործերը քննելիս Գերագույն դատարանը հանդես է գալիս որպես Արդարա-
դատության բարձր դատարան (եբրայերեն հապավումը՝ ԲԱԳԱՑ): «Դատական իշխանության մասին» Հիմնական
օրենքի ամբողջական տեքստի համար տե՛ս https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic8_eng.htm:

27 Այս իրավունքներն ունեին «փափուկ» սահմանադրական սկզբունքների կարգավիճակ: Դրանք այնպիսի սկզբունք-
ներ են, որոնք կարող են սահմանափակվել օրենսդիր մարմնի կողմից՝ օրենքների հիման վրա, միաժամանակ, սա-
կայն, օրենքները մեկնաբանելիս պետք էր ղեկավարվել դրանց պահանջներով, իսկ գործադիր իշխանության մար-
միններն իրենց վարչական հայեցողությունն իրականացնելիս պետք է հաշվի առնեին դրանց պահանջները: Միև-
նույն ժամանակ՝ դրանք համարվում են «փափուկ» իրավունքներ, քանի որ չէին սահմանափակում Քնեսեթի օ-
րենսդրական իշխանությունը:

28 Նշված Հիմնական oրենքներով ամրագրված մարդու հիմնական իրավունքների մանրամասն վերլուծության, ինչպես
նաև մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի և, մասնավորապես՝ Քաղաքացիական և քաղաքական
իրավունքների միջազգային դաշնագրի համատեքստում դրանց համապատասխանության մասին, տե՛ս, օրինակ՝
Kretzmer D. Constitutional Law: Introduction to the law of Israel // Introduction to the Law of Israel / edited by Shapira A.,
DeWitt-Arar K. C. The Hague, London, Boston. Kluwer Law International, 1995, 39-58 էջ: Հիմնական օրենքների
ամբող ջական տեքստի համար տե՛ս http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/Basic_Law_Human_Dignity_and_Lib-
erty.html, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/Basic_Law_Freedom_of_Occupation.html: 

29 Տե՛ս United Mizrachi Bank v. Migdal Agricultural Cooperative, supra note 6. 
30 Տե՛ս, օրինակ՝ HCJ 5578/02 Manor v. The Minister of Finance [2004] IsrSC 59 (1) 729: 
31 Տե՛ս «Մարդու արժանապատվության և ազատության մասին» Հիմնական օրենք, Մաս 8-րդ, ինչպես նաև

«Զբաղվածության ազատության մասին» Հիմնական օրենքի Մաս 4-րդ, նշված տեղերում:
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պիսի օրենքով ուղղակիորեն նախատեսված ո-
րոշմամբ և իրականացվում է պահանջվածից
ոչ ավելի չափով (համաչափորեն` Վ.Կ.):»32:
Հիմնական օրենքներերով սահմանված մեկ այլ
դրույթի համաձայն՝ պետական կառավարման
բոլոր մարմինները պարտավոր են հարգել
նշված մարդու իրավունքները33: 

Անդրադառնալով Իսրայելի գերագույն դա-
տարանի` նախկինում արտահայտած դիրք -
որոշմանն առ այն, որ պետական իշխանու -
թյան մարմիններին վերաբերող Հիմնական օ-
րենքները թեև կազմում են երկրի Սահմանա -
դրու թյունը, այդուհանդերձ՝ դրանք սովորական
ստատուտի կարգավիճակ ունեն, պրոֆ. Ահա-
րոն Բարաքը հիմնական օրենքների կարգա-
վիճակի վերաբերյալ հարցադրում է անում, թե՝
արդյո՞ք նման դիրքորոշումը կիրառելի է նաև
մարդու իրավունքներին վերաբերող Հիմնա-
կան օրենքների նկատմամբ»34: 

Այս հարցադրումների պատասխանը, ինչ-
պես արդեն նշել ենք, տրվեց 1995թ.: Այսպես՝
«Բանկ հա’միզրախի հա’մեուխադ» գործով35

կայացված համապարփակ դատական որոշ-
մամբ սահմանվեց, որ մարդու իրավունքներին
վերաբերող Հիմնական օրենքներն ունեն սահ-
մանադրական, վերօրենսդրական կարգավի-
ճակ: Դատարանի որոշմամբ սահմանվեց նաև,
որ Հիմնական օրենքներում թվարկված մար-
դու իրավունքները խախտող և «սահմանափա-
կող դրույթի»36 պահանջներին չհամապատաս-
խանող սովորական ստատուտը հակասահմա-
նադրական է, և ցանկացած դատարան կարող
է դա անվավեր ճանաչել: 

Այսպես՝ ինչպես մասնագիտական գրա-
կանու թյան մեջ ընդունված է համարել՝ 1995թ.
Իսրայելում տեղի ունեցավ սահմանադրական
հեղափոխու թյուն37: Հիմնական օրենքներով ամ-
րագրված մարդու իրավունքներին տրվեց սահ-

32 Այ սինքն՝ ե թե նախ կի նում Հիմ նա կան օ րենք նե րը միայն «ըստ ձևի» էին պաշտ պան ված` փո փո խու թյան հա մար հա -
տուկ մե ծա մաս նու թյան վե րա բեր յալ պա հան ջով, հե տայ սու դրանք պետք է պաշտ պան վեին նաև ըստ բո վան դա կու -
թյան՝ նշված «սահ մա նա փա կող դրույ թի» ու ժով: Այ դու հան դերձ՝ մար դու ի րա վունք նե րի ո լոր տում ըն դուն ված Հիմ -
նա կան օ րենք նե րից «Զ բաղ վա ծու թյան ա զա տու թյան մա սին» Հիմ նա կան օ րեն քում ևս  ըստ ձևի պաշտ պա նու թյուն
էր նա խա տես ված: Այս պես՝ «Զ բաղ վա ծու թյան ա զա տու թյան մա սին» Հիմ նա կան օ րեն քի Մաս 7-րդի հա մա ձայն՝
«Հիմ նա կան օ րեն քը չի կա րող փո փոխ վել այլ կերպ, քան Ք նե սե թի ան դամ նե րի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ ըն -
դուն ված Հիմ նա կան օ րեն քով»: Այ սինքն՝ տվյալ դեպ քում պաշտ պան ված էր Հիմ նա կան օ րենքն ամ բող ջու թյամբ, ա -
վե լին՝ Հիմ նա կան օ րեն քը կա րող էր փո փոխ վել միայն մեկ այլ Հիմ նա կան օ րեն քով, ին չը նո րա մու ծու թյուն էր նախ -
կի նում ըն դուն ված Հիմ նա կան օ րենք նե րի հա մե մա տու թյամբ: «Մար դու ար ժա նա պատ վու թյան և  ա զա տու թյան մա -
սին» Հիմ նա կան օ րեն քը, ո րի Մաս 1-ի հա մա ձայն՝ դրա նպա տա կը մար դու ար ժա նա պատ վու թյան և  ա զա տու թյան
պաշտ պա նու թյունն է, թեև ըստ ձևի պաշտ պան ված չէր, այ սինքն` փո փո խու թյան հա մար հա տուկ մե ծա մաս նու թյուն
չէր պա հանջ վում, բայց, ինչ պես նշվել է, պա րու նա կում էր «սահ մա նա փա կող դրույթ», այ սինքն՝ պաշտ պան ված էր
ըստ բո վան դա կու թյան:

33 Տե՛ս «Մարդու արժանապատվության և ազատության մասին» Հիմնական օրենք, Մաս 11-րդ, ինչպես նաև
«Զբաղվածության ազատության մասին» Հիմնական օրենք, Մաս 5-րդ` նշված տեղերում:

34 Անդրադառնալով մարդու իրավունքների ոլորտում ընդունված Հիմնական օրենքների կարգավիճակին` պրոֆ.
Ա.Բարաքը հարցադրումներ է անում, թե. «Արդ յո՞ք դրանք ու նեն սո վո րա կան ստա տու տի կար գա վի ճակ, ինչ պես
Նոր Զե լան դիա յում: Արդ յո՞ք դրանց կար գա վի ճա կը նույնն է, ինչ Անգ լիա յում 1998թ. Մար դու ի րա վունք նե րի վե րա -
բեր յալ օ րեն քով սահ ման ված մար դու ի րա վունք նե րի կար գա վի ճա կը: Կամ էլ,  գու ցե, դրանք ու նեն այն նույն կար գա -
վի ճա՞կը, ինչ Մար դու ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի կա նա դա կան խար տիա յով կամ էլ ա մե րիկ յան Ի րա վունք -
նե րի բի լով սահ ման ված մար դու ի րա վունք նե րի կար գա վի ճա կը»: Ա պա շարունակում է. «Հիմ նա կան օ րենք նե րում
դրանց ի րա վա կան կար գա վի ճա կին վե րա բե րող որ ևէ դրույթ չկա: Ոչ էլ նշում կա այդ Հիմ նա կան օ րենք ների՝ Սահ -
մա նադ րու թյան մաս կազ մե լու վե րա բեր յալ: Ա վե լին՝ Հիմ նա կան օ րենք նե րի և սո վո րա կան օ րենք նե րի միջև հնա րա -
վոր հա կա սու թյան դեպ քում Հիմ նա կան օ րենք նե րի գե րա կա յու թյունը սահ մա նող որ ևէ դրույթ նույն պես նա խա տես -
ված չէ: Եվ, վեր ջա պես՝ դրանց գե րա կա յու թյունը սահ մա նող որ ևէ նորմ ևս  առ կա չէ»: Այս մասին ավելի մանրա-
մասն տե՛ս Barak A., նշված աշխատությունը, էջ 17-18):

35 Տես United Mizrachi Bank v. Migdal Agricultural Cooperative, նույն տեղը:
36 Ինչ պես հի շում ենք՝ ըստ սահ մա նա փա կող դրույ թի՝ Հիմ նա կան օ րենք նե րով ամ րագր ված մար դու ի րա վունք նե րի

խախ տու մը թույ լատր վում էր, ե թե նման հնա րա վո րու թյու նը՝ ա) նա խա տես ված է Իս րա յե լի պե տու թյան ար ժեք նե -
րին հա մա պա տաս խա նող օ րեն քով, բ) օ րենքն ինք նին պետք է ըն դուն ված լի ներ ար դա րա ցի նպա տա կի հա մար, և
գ) նման խախ տու մը չպետք է գե րա զան ցեր անհ րա ժեշտ չա փը կամ էլ, ե թե նշված պա հանջ նե րին հա մա պա տաս -
խան ըն դուն ված օ րենքն ուղ ղա կիո րեն նա խա տե սե սում է դրա հի ման վրա ըն դուն ված ո րոշ մամբ նման խախ տում
ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը:

37 Տե՛ս Barak A. The Constitutional Revolution-12th Anniversary, Law&Business 3, 5 (2004): Այս կա պակ ցու թյամբ ա ռա վել
հե տաքրք րա կան է սահ մա նադ րա գետ պրոֆ. Ս յու զի Նա վո տի տե սա կե տը, ըստ ո րի. «Սահ մա նադ րա կան հե ղա փո -



մանադրական, վերօրենսդրական կարգավի-
ճակ: Պառլամենտի իշխանու թյունը սահմանա-
փակվեց: Հեղափոխու թյունն ունեցավ նաև հե-
ռահար ազդեցու թյուն. իսրայելյան իրավունքը
սահմանադրականացվեց38: Ինչպես նշվում է
հիշատակված որոշման մեջ. «Իրավունքի յու-
րաքանչյուր ճյուղ, յուրաքանչյուր իրավական
նորմ այլևս պետք է համապատասխանի այս
նոր իրավակարգին: Իրավունքի յուրաքանչյուր
ոլորտ պետք է փոխի իր հիմնարար հայեցա-
կարգերը և հիմնական գաղափարներն այս
նոր սահմանադրական իրավակարգին համա-
պատասխանելու համար: Իրականում` սահմա-
նադրական հեղափոխու թյունը հաստատեց նոր
հաշվեկշիռ՝ անձնական ազատու թյան և պե-
տական իշխանու թյան միջև, ինչպես նաև մարդ-
կանց՝ մեկը մյուսի հանդեպ ազատու թյան
առնչու թյամբ: Ներքին կապ ստեղծվեց մարդու
իրավունքների և դրանց սահմանափակումը
հիմնավորող հանրային շահի միջև: Իրավուն-
քը և այդ իրավունքի սահմանափակումը հե-
տայսու բխում են նույն հիմքից»39: Ինչպես նշում
է պրոֆ. Բարաքը` եթե նախկինում իրավական
հռետորաբանու թյունը հիմնված էր իշխանու -
թյան, ուժի և իշխանական հայեցողու թյան վրա,
ապա ներկայումս դրա կենտրոնում նաև մար-
դու իրավունքներն են: Նախկինում` իշխանա-
կան ուժերի հաշվեկշիռն էր սահմանում մար-
դու իրավունքները, այժմ «արդարացիորեն»

հաշվեկշռված մարդու իրավունքներն են որո-
շում պետական իշխանու թյունը40: 

Իսրայելյան սահմանադրական հեղափո-
խու թյանը հաջորդած ավելի քան քսան տարի-
ների ընթացքում որևէ Հիմնական օրենք, այդ
թվում` մարդու իրավունքների ոլորտում, այլևս
չընդունվեց: Ինչպես և ժամանակին կարծիք էր
հայտնվում մասնագիտական գրականու թյան
մեջ` եթե Քնեսեթը չհաջողի Սահմանադրու -
թյունն ավարտին հասցնելու իր գործը, գերա-
գույն դատարանն «իշխանու թյունը կվերցնի իր
ձեռքը»՝ ավարտին հասցնելով՝ Հիմնական օ-
րենքները մեկնաբանելով այնպես, որ դրանց
մեջ ներառվեն նաև այն իրավունքները, որոնք
ուղղակիորեն ամրագրված չեն այդ Հիմնական
օրենքներում: Մասնավորապես՝ պրոֆ. Ա. Բա-
րաքի կողմից որդեգրված այս մոտեցման շնոր-
հիվ` մի շարք մարդու իրավունքներ և հիմնա-
րար ազատու թյուններ մեկնաբանվեցին` որ-
պես Հիմնական օրենքով երաշխավորված ար-
ժանապատվու թյան իրավունքի մաս կազմող41:
Այդուհանդերձ՝ այնպիսի կարևոր իրավունք-
ներ, ինչպիսիք են կրոնի և խղճի ազատու թյու-
նը, իրավահավասարու թյունը և այլն, այդպես
էլ օրենսդրական ամրագրում չունեն մինչ օրս,
ինչը, թերևս, պետք է ընկալել Իսրայելի երկա-
կի` հրեական և ժողովրդավարական բնույթի
համատեքստում, որը, սակայն, դուրս է սույն
հոդվածի ուսումնասիրու թյան շրջանակներից: 
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խու թյունն ակն հայ տո րեն տե ղի չի ու նե ցել մար դու ի րա վունք նե րի ո լոր տում, այլ, ա ռա վե լա պես՝ ինս տի տու ցիո նալ-
սահ մա նադ րա կան ո լոր տում: Սահ մա նադ րա կան հե ղա փո խու թյու նը կար ևոր է հատ կա պես Հիմ նա կան օ րենք նե րի
կար գա վի ճա կում տե ղի ու նե ցած փո փո խու թյան ա ռու մով, մինչ դեռ ի րա վունք նե րի կար գա վի ճակն ինք նին էա պես չի
փոխ վել Հիմ նա կան օ րենք նե րի հետ ևան քով: Այդ ի րա վունք ներն ար դեն իսկ գո յու թյուն ու նեին գե րա գույն դա տա -
րա նի ո րո շում նե րում, պար զա պես դրան ցից ո րոշ նե րը ներ կա յումս պաշտ պան ված են Հիմ նա կան օ րենք նե րում: Էա -
կան փո փո խու թյու նը ոչ թե ի րա վունք նե րի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հար ցում է, այլ՝ պաշտ պան ված ի րա -
վունք նե րին հա կա սող օ րենք ներն ան վա վեր ճա նա չե լու` գե րա գույն դա տա րա նի ի րա վա սու թյան մեջ, ին չը նախ կի -
նում ի րա գոր ծե լի չէր (այս մա սին տե՛ս Navot S., նույն տեը, էջ 203):

38 Տե՛ս Barak A. The Constitutionalization of the Israeli legal system as Result of the Basic Laws and its Effect on Procedural
and Substabtive Ciminal Law // 31 Israel Law Review 3, 1997:

39 Տե՛ս United Mizrachi Bank v. Migdal Agricultural Cooperative, նույն տեղը:
40 Տե՛ս Barak A., նշված աշխատությունն, էջ 19:
41 Այս պես՝ Ա հա րոն Բա րա քը փոր ձում է ո րոշ ի րա վունք ներ «բխեց նել» «Մար դու ար ժա նա պատ վու թյան և  ա զա տու -

թյան մա սին» Հիմ նա կան օ րեն քով ե րաշ խա վոր ված մարդ կա յին ար ժա նա պատ վու թյան զուտ էու թյու նից: Փոր ձե լով
ցույց տալ ար ժա նա պատ վու թյան կար ևո րու թյու նը՝ պրոֆ. Բա րա քը նշում է. «Կա ցա րա նից զրկված մար դը մարդ է,
ում ար ժա նա պատ վու թյու նը ոտ նա հար ված է, քաղ ցած մար դը մարդ է, ում ար ժա նա պատ վու թյու նը ոտ նա հար ված է,
ա ռանց ա ռա ջին բժշկա կան օգ նու թյան թողն ված մար դը մարդ է, ում ար ժա նա պատ վու թյու նը ոտ նա հար ված է, ան -
մարդ կա յին պայ ման նե րում ապ րող մար դը մարդ է, ում ար ժա նա պատ վու թյու նը ոտ նա հար ված է:»: Ըստ այդմ՝ ըստ
Բա րա քի՝ մար դու ար ժա նա պատ վու թյու նը հար գե լու հար ցում պե տու թյունն ու նի թե՛ դրա կան և թե՛ բա ցա սա կան
պար տա կա նու թյուն ներ: Ն ման մո տեց ման պայ ման նե րում, ըստ Բա րա քի՝ ա ռա ջին պլան է մղվում սահ մա նա փա կող
դրույ թը: Սահ մա նա փա կող դրույ թի` պրոֆ. Բա րա քի մեկ նա բա նու թյան և  առն չա կից այլ հար ցե րի հետ կապ ված ա -
վե լի ման րա մասն տե՛ս Barak A., նշված աշ խա տու թյու նը, էջ 21-23:
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Դա տա խա զի և քն նի չի դա տա վա րա կան
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը մշտա պես գտնվում
են տե սա բան նե րի և պրակ տիկ աշ խա տող նե -
րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում: Դա բա ցատըր -
վում է այն հանգամանքով, որ քրեա կան հե -
տապնդ ման ի րա կա նաց ման հար ցում, ո րի ըն -
թաց քում էա կա նո րեն շո շափ վում են քա ղա քա -
ցի նե րի ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը,
դա տա խազն ու քննիչն ու նեն ո րո շիչ դեր: Սա -
կայն ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգրքի
ո րոշ դրույթ ներ, ո րոնք, ըստ հե ղի նակ նե րի,
բա վա կա նա չափ չեն կար գա վո րում կոնկ րետ
ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ, հող են ստեղ ծում
վե րո նշյալ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ըն թաց -
քում խնդիր նե րի ա ռա ջաց ման հա մար: Ուս տի
ար դիա կան է նշված փոխ հա րա բե րու թյուն նե -
րի շրջա նա կում ա ռա ջա ցող ո րոշ հիմ նախնդիր -
նե րի վեր լու ծու թյու նը:

Ք րեա կան գոր ծով վա րույ թը քրեա կան դա -
տա վա րու թյան ըն թա ցա կարգ է, որն սկսվում է
քրեա կան գոր ծի հա րուց ման հար ցը լու ծե լիս և
նե րա ռում է գոր ծով ի րա կա նաց վող և ըն դուն -
վող դա տա վա րա կան ո րո շում ներն ու գոր ծո -
ղու թյուն նե րը:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգըր -
քի 35-րդ հոդ վա ծն իմ պե րա տիվ կեր պով ամ -
րագ րում է այն հիմ քե րը, ո րոնց առ կա յու թյան
դեպ քում քրեա կան գործ չի կա րող հա րուց վել,
և ք րեա կան հե տապն դում չի կա րող ի րա կա -

նաց վել, իսկ հա րուց ված քրեա կան գոր ծով վա -
րույ թը են թա կա է կարճ ման: Չնա յած դրան՝ ՀՀ
քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 37-րդ
հոդ վա ծը նա խա տե սում է դա տա րա նի, դա տա -
խա զի և քն նի չի հա մար հա յե ցո ղա կան լիա զո -
րու թյուն քրեա կան գոր ծով վա րույ թը կար ճել`
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված հա -
մա պա տաս խան հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ -
քում:

Ըստ Ֆատ կու լի նի և Տա րա սով-Ռոդ նի նի՝
քրեա կան գոր ծով վա րույ թի կար ճու մը դա տա -
վա րա կան ակտ է` հա մա պա տաս խան պաշ տո -
նա տար ան ձանց կող մից կա յաց ված ո րո շում`
քրեա դա տա վա րու թյան պայ ման նե րի բա ցա -
կա յու թյան և դրա հե տա գա ի րա կա նաց ման
բա ցառ ման վե րա բեր յալ1:

Ըստ Ա. Ղամ բար յա նի. «Ք րեա կան գոր ծի
վա րույ թը կար ճե լը և ք րեա կան հե տապն դու մը
դա դա րեց նե լը քրեա կան գոր ծով վա րույթն ա -
վար տե լու ձևե րից է, ո րի դեպքում ի րա վա սու
նա խաքն նու թյան մար մինն ամ փո փում և վեր -
լու ծում է կա տար ված աշ խա տան քը, գնա հա -
տում ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րը և օ րեն քով
նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում
ո րո շում կա յաց նում՝ քրեա կան վա րու յթը շա -
րու նա կե լու անհ նա րի նու թյան կամ անն պա տա -
կա հար մա րու թյան մա սին»:2

Վո լո դի նա յի կար ծի քով՝ քրեա կան գոր ծով
վա րույ թի կար ճու մն ի րա վա կան ակտ է` պե -

ՍԱՄՎԵԼ ՅՈՒԶԲԱՇՅԱՆ  ԱԼՎԻՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Երևանի կայազորի զինվորական դատախազության դատախազ, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի 
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող
իրավունքի ամբիոնի դասախոս,
Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի
քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության
իրավունքի ամբիոնի դասախոս, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
____________________________________________________________________________________________________________
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1 Дорноступ И.П. Нереабилитирующие основания прекращения уголовного преследования в деятельности органов
предварительного расследования системы МВД России: Дис. … канд. юрид. наук (12.00.09). СПб., 2002; Опарин
Н.Б. Прекращение уголовного дела следователем по реабилитирующим основаниям: Автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 1984. - С. 10-11.

2 Ա. Ղամբարյան «Քրեական հետապնդումը (մեղադրանքը) մինչդատական վարույթում», 2016, էջ 76:



տա կան ի րա վա սու մարմ նի կա մար տա հայ տու -
թյուն, ո րը հան գեց նում է պաշ տո նա տար ան -
ձանց կող մից վա րույ թը հե տա գա յում շա րու նա -
կե լու բա ցառ մա նը, ինչ պես նաև քրեա կան հե -
տապնդ ման են թարկ ված ան ձի վա րույ թի շրջա -
նակ նե րում ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու -
թյուն նե րի ամ բող ջու թյան դա դա րե ցում:3

Այ սինքն` տե սու թյան մեջ քրեա կան գոր -
ծով վա րույ թի կար ճու մը հա մար վում է ի րա վա -
բա նա կան կամ դա տա վա րա կան ակտ4: Այ -
նուա մե նայ նիվ, դա չպետք է դի տար կել միայն
տեխ նի կա կան տե սանկ յու նից, քան զի այդ ակտը
նե րա ռում է նա խաքն նու թյան հա մա կար գա յին
փուլ. 

1. Ք րեա կան գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա -
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ -
յեկ տիվ ստու գում, ո րի հի ման վրա եզ -
րա հան գում է կա տար վում ա րար քում
հան ցա կազ մի առ կա յու թյան, դրա ո րակ -
ման, քրեա կան գոր ծով վա րույ թը կար -
ճե լու և ք րեա կան հե տապն դու մը դա -
դա րեց նե լու հիմ քե րի վե րա բեր յալ, ինչ -
պես նաև կաս կած յա լի կամ մե ղադր յա -
լի ան ձի վե րա բեր յալ.

2. Ք րեա կան գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա -
ցույց նե րի վեր լու ծու թյուն և գ նա հա տում`
քրեա կան գոր ծով վա րույ թը կար ճե լու
մա սին հիմ նա վոր եզ րա հան գում կա -
տա րե լու և հա մա պա տաս խան հիմք
մատ նան շե լու տե սանկ յու նից.

3. Նա խաքն նու թյան ի րա կա նաց ման ըն -
թաց քում թույլ տրված բա ցե րի լրա ցում.

4. Ք րեա կան գոր ծով վա րույ թը կար ճե լու
մա սին ո րոշ ման նա խագ ծի կազ մում.

5. Ան ձին, ում նկատ մամբ ի րա կա նաց վում
է քրեա կան հե տապն դում, իր կա տա -
րած քրեա կան օ րեն քով չթույ լատր ված
ա րար քի, քրեա կան գոր ծով վա րույ թը
կար ճե լու հիմ քի վե րա բեր յալ պար զա -
բա նում և նրա կող մից հա մա ձայ նու -
թյան ստա ցում.

6. Դա տա խա զի կող մից քրեա կան գոր ծով
վա րույ թը կար ճե լու մա սին հա մա ձայ -
նու թյան ստա ցում.

7. Ք րեա կան գոր ծով վա րույ թը կար ճե լու
մա սին հիմ նա վոր ո րոշ ման կա յա ցում.

8. Ո րոշ ման արդ յուն քով ծա գած դա տա -
վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա -
նա ցում (խա փան ման մի ջո ցի վե րա ցում
և այլն).

9. Կաս կած յա լին, մե ղադր յա լին քրեա կան
գոր ծով վա րույ թը կար ճե լու մա սին ի -
րա զե կում, նրան իր ի րա վունք նե րի մա -
սին պար զա բա նում, միջ նոր դու թյուն նե -
րի քննար կում: 

Այ նուա մե նայ նիվ, սույն հոդ վա ծի շրջա նակ -
նե րում հե ղի նակ նե րի կող մից քննարկ ման ա -
ռար կա է դար ձել հիմ նախն դիր, ո րը վե րա բե -
րում է քննի չի կող մից քրեա կան գոր ծով վա -
րույ թը կար ճե լու մա սին ո րոշ ման կա յաց մա նը,
երբ անհ րա ժեշտ է լի նում դա տա խա զի հա մա -
ձայ նու թյու նը:

Այս պես՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան
օրենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա -
ձայն` դա տա րա նը, դա տա խա զը, ինչ պես նաև,
դա տա խա զի հա մա ձայ նու թյամբ՝ քննի չը կա -
րող են քրեա կան գոր ծով վա րույ թը կար ճել և
ք րեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նել Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան օ րենսգըր -
քի 72-րդ, 73-րդ և 74-րդ հոդ ված նե րով նա խա -
տես ված դեպ քե րում։ Ընդ ո րում՝ որ պես հա վել -
յալ պայ ման օ րենս դի րը ամ րագ րել է ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի 72-րդ և 74-րդ հոդ ված նե րի
հիմ քով քրեա կան գոր ծով վա րույ թը կար ճե լու
դեպ քում ան ձի կող մից, ում նկատ մամբ ի րա -
կա նաց վում է քրեա կան հե տապն դում, նշված
հիմ քե րի դեմ չա ռար կե լը:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգըր -
քի 37-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից ակն հայտ
է դառ նում, որ քննի չի կող մից նշված հա յե ցո -
ղա կան լիա զո րու թյու նից օգտ վե լը կապ ված է
ևս մեկ` լրա ցու ցիչ պայ մա նի առ կա յու թյամբ,
այն է` դա տա խա զի հա մա ձայ նու թյու նը:

Նշ ված պայ մա նի բա վա րար ման գոր ծըն -
թա ցը պրակ տի կա յում ո րո շա կի խնդիր ներ է
ա ռա ջաց նում, ուս տի թե՛ տե սա կան և թե՛ գործնա -
կան ա ռու մով անհ րա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա ցել
մեկ նա բա նել ի րա վադ րույ թը և հիմ նախնդ րի
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լուծ ման ա ռու մով օպ տի մալ լու ծում ա ռա ջար -
կել:

Այս պես՝ ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում
քրեա կան գոր ծի նա խաքն նու թյան ըն թաց քում
քննի չը` հաս տատ ված հա մա րե լով ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի 72-րդ (քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյու նից ա զա տե լը գոր ծուն զղջա լու դեպ -
քում), 73-րդ (քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյու նից ա զա տե լը տու ժո ղի հետ հաշտ վե լու
դեպ քում) կամ 74-րդ (քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյու նից ա զա տե լն ի րադ րու թյան փո -
փոխ ման դեպ քում) հոդ ված նե րով քրեա կան
գոր ծով վա րույ թը կար ճե լու հիմ քե րի առ կա յու -
թյու նը, կա րող է ո րո շում կա յաց նել քրեա կան
գոր ծով վա րույ թը կար ճե լու և ք րեա կան հե -
տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին` դա տա խա -
զի հա մա ձայ նու թյամբ: Ակն հայտ է, որ դա տա -
խա զը, ի րա կա նաց նե լով դա տա վա րա կան ղե -
կա վա րում և դա տա խա զա կան հսկո ղու թյուն
քրեա կան գոր ծի նա խաքն նու թյան օ րի նա կա -
նու թյան նկատ մամբ, ստու գե լով քրեա կան գոր -
ծի հան գա մանք նե րի հե տա զոտ ման բազ մա -
կող մա նիու թյու նը, լրի վու թյու նը և օբ յեկ տի վու -
թյու նը, պետք է նույն պես եզ րա հան գի, որ առ -
կա են ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով նա խա տես -
ված և ք րեա կան գոր ծով վա րույ թը կար ճե լու
մա սին ո րոշ մամբ մատ նանշ ված վե րո շա րադրյալ
հիմ քե րը:

Այ սինքն՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան
օ րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծի տրա մա բա նույ թու -
նից պարզ է դառ նում, որ քննի չի կող մից կա -
յաց ված ո րո շու մը ի րա վա կան ուժ կա րող է ստա -
նալ միայն դա տա խա զի կող մից հա մա ձայ նու -
թյան առ կա յու թյան դեպ քում:

Պ րակ տի կա յում՝ նշված ո րո շում նե րը, քննի -
չի կող մից կա յաց վե լուց հե տո, քրեա կան գոր ծի
հետ միա ժա մա նակ ու ղարկ վում են դա տա խա -
զին` ո րոշ ման վրա հա մա ձայ նու թյան նշու մը
կա տա րե լու նպա տա կով: Սա կայն լի նում են
դեպ քեր, երբ դա տա խա զը, ստու գե լով բո լոր
հան գա մանք նե րը, հան գում է այն եզ րա կա ցու -
թյանը, որ քրեա կան գոր ծի նա խաքն նու թյան
ըն թաց քում չեն կա տար վել անհ րա ժեշտ հնա -
րա վոր բո լոր դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րը, ինչի պատճառով կա յաց ված ո րո շու մը
վա ղա ժամ է, կամ առ կա չեն քրեա կան գոր ծով
վա րույ թը կար ճե լու ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով
նա խա տես ված հա մա պա տաս խան հիմ քե րը:

Այդ դեպ քում հարց է ա ռա ջա նում, թե արդ -
յո՞ք դա տա խա զը կա րող է չհա մա ձայն վել ո րոշ -
ման հետ, ի՞նչ ե ղա նա կով, և ի՞նչ գոր ծո ղու թյուն -
ներ պետք է հա ջոր դեն դրան:

Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված է, որ.
«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»: 2015թ. դեկ -
տեմ բե րի 6-ի սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում -
նե րի արդ յուն քով՝ նշված նոր մը են թարկ վել է
փո փո խու թյան, սա կայն բո վան դա կա յին ա ռու -
մով նույ նա կան է. «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»: Սահ մա նադ րաի րա վա կան այս նորմն
իր ամ րագ րումն է ստա ցել նաև ՀՀ քրեա կան
դա տա վա րու թյան օ րենսգ րում, մաս նա վո րա -
պես՝ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի
52-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` «...դա -
տա խա զը ... 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... »: Օ րի նա կա նու թյու -
նը քրեա կան դա տա վա րու թյան հիմ նա րար
սկզբունք նե րից մե կն է, որն իր ամ րագ րումն է
ստա ցել ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 7-րդ հոդ վա ծում, որի հա մա ձայն՝
վա րույթն ի րա կա նաց նող, ինչ պես նաև քրեա -
կան դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցող այլ ան -
ձինք պար տա վոր են պահ պա նել ՀՀ սահ մա -
նադ րու թյու նը և օ րենք նե րը: Օ րի նա կա նու թյունը
են թադ րում է նաև, որ պաշ տո նա տար ան ձինք
ի րա վա սու են կա տա րե լու միայն այն պի սի գոր -
ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց հա մար լիա զոր ված են
Սահ մա նադ րու թյամբ կամ օ րենք նե րով: Իսկ
դա տա խա զի՝ մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ -
մամբ հսկո ղա կան գոր ծա ռույ թի բուն էու թյու նն
այն է, որ վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի
կող մից չկա տա ր վեն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն -
ներ, կամ ըն դուն վեն այն պի սի ո րո շում ներ, ո -
րոնք կհա կա սեն օ րի նա կա նու թյան սկզբուն -
քին:

Այն հար ցին, թե ի՞նչ ե ղա նա կով կա րող է
դա տա խա զը չհա մա ձայն վել քննի չի կող մից ՀՀ
քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 37-րդ
հոդ վա ծի հիմ քով քրեա կան գոր ծով վա րույ թը
կար ճե լու մա սին ո րոշ մա նը, ՀՀ քրեա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենս գիր քը, մաս նա վո րա պես՝
53-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 13-րդ կե տը, նա -



խա տե սում է դա տա խա զի լիա զո րու թյու նը` վե -
րաց նե լու քննի չի ո րո շու մը քրեա կան գոր ծով
վա րույ թը կար ճե լու մա սին: Սա կայն, ինչ պես
ար դեն նշվել է՝ քննի չի կող մից կա յաց ված ո րո -
շու մը ի րա վա կան ուժ կա րող է ստա նալ միայն
դա տա խա զի կող մից հա մա ձայ նու թյան առ կա -
յու թյան դեպ քում: Ուս տի, ձևա կան ա ռու մով,
կա յաց ված ո րո շու մը դեռևս չու նի ի րա վա կան
ուժ, այլ, փաս տա ցի, քննի չի կող մից կա յաց -
ված ո րոշ ման նա խա գիծ է, ո րին ի րա վա կան
ուժ է տա լիս հսկող դա տա խա զը` դրա հետ
հա մա ձայն վե լու վե րա բեր յալ նշում կա տա րե -
լով:

Այս պի սով՝ դա տա խա զի կող մից ՀՀ քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 37-րդ հոդ -
վա ծի հիմ քով քննի չի կող մից կա յաց ված «ո րո -
շու մը» չի կա րող դա տա խա զի կող մից վե րաց -
ման ա ռար կա հան դի սա նալ:

Մյուս տար բե րա կը քննի չի ո րոշ ման հետ
չհա մա ձայ նելն է: Նման դեպ քում արդ յո՞ք բա -
վա րար է դա տա խա զի կող մից չհա մա ձայ նե լու
մա սին ո րոշ ման վրա պարզ շա րադ րան քը, թե՞
վեր ջինս պետք է այդ մա սին ո րո շում կա յաց -
նի:

Պաշ տո նա տար ան ձինք ի րա վա սու են կա -
տա րե լու միայն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո -
րոնց հա մար լիա զոր ված են Սահ մա նադ րու -
թյամբ կամ օ րենք նե րով: ՀՀ քրեա կան դա տա -
վա րու թյան օ րենս գի րը չի նա խա տե սում դա -
տա խա զի հա մար քրեա կան գոր ծով վա րույ թը
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 37-
րդ հոդ վա ծի հիմ քով կար ճե լու դեպ քում ան հա -
մա ձայ նու թյան վե րա բեր յալ ո րո շում կա յաց նել:
Հետևա բար՝ դա տա խա զը չի կա րող կա յաց նել
նման ո րո շում:

Բա ցի այդ՝ «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին»
ՀՀ օ րեն քի 86-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ի րա -
վա կան ակ տը մեկ նա բան վում է դրա նում պա -
րու նակ վող բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի
տա ռա ցի նշա նա կու թյամբ` հաշ վի առ նե լով օ -
րեն քի պա հանջ նե րը: ՀՀ քրեա կան դա տա վա -
րու թյան օ րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա -
սում ամ րագր ված «դա տա խա զի հա մա ձայ նու -
թյամբ` քննի չը» եզ րույ թից ակն հայտ է դառ -
նում, որ դա տա խա զի հա մա ձայ նու թյու նը պետք
է նա խոր դի քննի չի կող մից կա յաց ված ո րոշ -
մա նը: Ուս տի քննի չի կող մից կա յաց ված ո րոշ -
ման վրա ան հա մա ձայ նու թյան վե րա բեր յալ

նշում կա տա րելն էլ, a priori, չի կա րող ըն կալ -
վել որ պես պայ մա նի բա վա րա րում:

Հետևա բար՝ տվյալ դեպ քում պետք է
քննար կել ոչ թե քննի չի կող մից ար դեն իսկ կա -
յաց ված ո րոշ ման դեպ քում դա տա խա զի լիա -
զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման շրջա նա կը, այլ
անհ րա ժեշտ է նա խա տե սել այն պի սի ի րա կան`
քրեա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա -
տես ված մե խա նիզմ, ո րը և հ նա րա վո րու թյուն
կտա դա տա խա զի դիր քո րո շու մը ստա նա լու և
թույլ կտա վեր ջի նիս օգտ վե լու ՀՀ քրեա կան
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված
այլ ի րա վա սու թյուն նե րից:

Մեր կար ծի քով՝ այս խնդրի լուծ ման միակ
հնա րա վոր տար բե րա կը մինչև քրեա կան գոր -
ծով վա րույ թը կար ճե լու մա սին ո րո շում կա յաց -
նե լը քննի չի կող մից դա տա խա զին ներ կա յաց -
վող փաս տա թուղթն է, ո րով վեր ջինս նե ր կա -
յաց նում է այն հիմ քե րը, ո րոնք կա րող են թույլ
տալ կի րա ռե լ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան
օ րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծը: Նույ նա կան մե խա -
նիզմ կի րառ վում է նաև որ պես խա փան ման
մի ջոց կի րառ ված կա լա նա վո րու մը վե րաց նե լու
հար ցը քննար կե լու դեպ քում: Այս պես՝ ե թե վե -
րա ցել է դրա անհ րա ժեշ տու թյու նը, քննի չը գրու -
թյամբ ներ կա յաց նում է խա փան ման մի ջո ցը
փո փո խե լու կամ առ հա սա րակ վե րաց նե լու հար -
ցը քննար կե լու վե րա բեր յալ «միջ նոր դու թյուն»:
Որպես արդ յուն ք՝ կա յաց վում է հա մա պա տաս -
խան ո րո շում, կամ գրու թյամբ տե ղե կաց վում է,
որ, օ րի նակ` վա ղա ժամ է նման հար ցի քննար -
կու մը:

Անդ րա դառ նա լով քննարկ վող խնդրին՝
հարկ է ընդգ ծել, որ ՀՀ քրեա կան դա տա վա -
րու թյան օ րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծի կի րառ -
ման «միջ նոր դու թյուն» ներ կա յաց նե լու դեպ -
քում քրեա կան գոր ծը դա տա խա զին ներ կա -
յաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է՝
հաշ վի առ նե լով, որ վա րույ թը կար ճե լուց հե տո
դա տա խա զը, այ նուա մե նայ նիվ, ստու գե լու է ո -
րոշ ման օ րի նա կա նու թյու նը և հիմ նա վոր վա -
ծու թյու նը, ուս տի պետք չէ դա տա վա րա կան
այս ըն թա ցա կար գը տե ղա փո խել ա վե լի վաղ
փուլ:

Այս փու լում դա տա խա զը ստու գում է քննի -
չի կող մից ներ կա յաց ված հիմ քե րի բա վա րա -
րու թյու նը և խնդ րո ա ռար կա քրեա դա տա վա -
րա կան նոր մը կի րա ռե լու հնա րա վո րու թյան
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հար ցը, ո րի արդ յուն քով վար չա կան ակ տով`
գրու թյամբ, քննի չին տե ղե կաց նում է ՀՀ քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 37-րդ հոդ -
վա ծի հիմ քով քրեա կան գոր ծով վա րույ թը
կար ճե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լու` իր հա -
մա ձայ նու թյան կամ ան հա մա ձայ նու թյան մա -
սին:

Հա մա ձայ նու թյունն ստա նա լուց հե տո քննի -
չը կա յաց նում է քրեա կան գոր ծով վա րույ թը
կար ճե լու մա սին ո րո շում և ք րեա կան գոր ծի
հետ ու ղար կում դա տա խա զին` օ րի նա կա նու -
թյունն ստու գե լու հա մար: Ընդ ո րում՝ այլևս
անհ րա ժեշտ չէ նշված ո րոշ ման վրա դա տա -
խա զի կող մից հա մա ձայ նու թյան վե րա բեր յալ
նշում կա տա րե լը:

Օ րի նա կա նու թյան ստուգ ման ըն թաց քում,
ե թե դա տա խա զը պար զում է, որ քննի չի կող -
մից «միջ նոր դու թյան» տես քով ներ կա յաց ված
հիմ քե րը չեն հա մա պա տաս խա նում քրեա կան
գոր ծում առ կա տվյալ նե րին կամ ընդ հան րա -
պես առ կա չեն, ա պա նա կա րող է օգտ վել իր
դա տա վա րա կան ի րա վուն քից և վե րաց նել ո -
րո շու մը` չնա յած դրա վե րա բեր յալ իր հա մա -
ձայ նու թյան առ կա յու թյունը: Այս պա րա գա յում
դա տա խա զը պետք է շա րադ րի քննի չի ներ կա -
յաց րած հիմ քե րի առ կա յու թյամբ իր հա մա ձայ -
նու թյան վե րա բեր յալ և կա յաց նի քրեա կան գոր -
ծում դրանց բա ցա կա յու թյամբ պայ մա նա վոր -
ված հիմ նա վոր ված ո րո շում:

Պետք է նշել, որ, բա ցի քրեա կան գոր ծով
վա րույ թը կար ճե լու հա յե ցո ղա կան լիա զո րու -
թյու նից՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում նա խա -
տես ված է նաև մինչ հա րու ցու մը` նյու թե րի նա -
խա պատ րաստ ման արդ յուն քով քրեա կան գործ
հա րու ցե լը մեր ժե լու մա սին նմա նա տիպ հա յե -
ցո ղա կան լիա զո րու թյուն. «Սույն հոդ վա ծի ա -
ռա ջին մա սով նա խա տես ված դեպ քե րում դա -
տա խա զը, ինչ պես նաև դա տա խա զի հա մա -
ձայ նու թյամբ՝ քննի չը, կա րող են քրեա կան գործ
չհա րու ցել և ք րեա կան հե տապն դում չի րա կա -
նաց նել»։ 

Ըստ Ա.Ղամ բար յա նի. «Քրեա կան գոր ծի
հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին ո րո շու մը քրեա -
կան գործ հա րու ցե լու փու լը եզ րա փա կող և դա -
տա վա րու թյան հե տա գա ըն թաց քը բա ցա ռող

ո րո շում է…, ընդ ո րում՝ դրա կա յաց ման հա -
մար ի րա վա կան նշա նա կու թյուն չու նի են թա -
դրա բար հան ցանք կա տա րած ան ձի փաս տա -
ցի առ կա յու թյու նը: Մինչ դեռ քրեա կան հե տա -
պնդում չի րա կա նաց նե լու մա սին ո րո շու մը կա -
յաց վում է կոնկ րետ ան ձի նկատ մամբ՝ բա ցա -
ռե լով տվյալ ան ձի նկատ մամբ կոնկ րետ դեպ -
քի առ թիվ քրեա կան հե տապն դում ի րա կա նաց -
նե լը»:5

Ըստ էու թյան՝ նկա րագր ված խնդրի լու ծու -
մը վե րագ րե լի է նաև վե րոնշ յալ դրույ թին, սա -
կայն, ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր -
քի 180-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` այն դեպ քե -
րում, երբ անհ րա ժեշտ է ստու գել գործ հա րու -
ցե լու ա ռի թի օ րի նա կա նու թյու նը և հիմ քե րի բա -
վա րա րու թյու նը, գործ հա րու ցող մար մի նը պար -
տա վոր է ի րա կա նաց նել այդ դա տա վա րա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րը հան ցա գոր ծու թյան մա սին
հա ղոր դու մը ստա նա լու պա հից տասն օր վա
ըն թաց քում: 

Ք րեա կան գոր ծի հա րուց ման փու լի վե րա -
բեր յալ ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ -
տել նաև ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Գ.Ղևոնդ -
յա նի գոր ծով, որի հա մա ձայն. «Քրեա կան գոր -
ծի հա րուց ման փու լը քրեա դա տա վա րա կան ըն -
թա ցա կար գի ինք նու րույն փուլ է, որն ու նի իր
սկիզբն ու ա վար տը, խնդիր նե րը, սուբ յեկտ նե -
րը և այլն: Ք րեա կան գոր ծի հա րուց ման փու -
լում վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը պար -
զում է քրեա կան գործ հա րու ցե լու ա ռիթ նե րի և
հիմ քե րի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան
փաս տը: Այս փու լում հան ցա գոր ծու թյան փաս -
տի հաս տատ ման և ան ձի մեղ քի հարց չի
քննարկ վում:

Ք րեա կան գործ հա րու ցե լու մա սին օ րի նա -
կան, հիմ նա վոր ված և ժա մա նա կին (ընդգ ծու -
մը՝ հե ղի նա կի) կա յաց ված ո րո շումն անհ րա -
ժեշտ նա խա պայ ման է հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի ա րագ և ամ բող ջա կան բա ցա հայտ ման, ինչ -
պես նաև կան խար գել ման հա մար: Միևնույն
ժա մա նակ՝ քրեա կան գոր ծի չհիմ նա վոր ված
հա րուց մամբ սահ մա նա փակ վում են ան ձանց
ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը, նրանց
վնաս է պատ ճառ վում: Այլ կերպ ասած` ինչ պես
քրեա կան գոր ծի ան հիմն հա րու ցու մը, այն պես
էլ հա րուց ման ան հիմն մեր ժու մն օ րի նա կա նու -

5 Ա. Ղամբարյան «Քրեական հետապնդումը (մեղադրանքը) մինչդատական վարույթում», 2016, էջ 89:



թյան կո պիտ խախ տում ներ են և զ գա լի վնաս
են պատ ճա ռում ան ձին, հա սա րա կու թյանն ու
պե տու թյա նը»6:

Այ նուա մե նայ նիվ, ա ռա ջարկ վող լու ծում նե -
րի հա մա տեքս տում ի րա վա կի րառ պրակ տի -
կա յում ան խու սա փե լի են ՀՀ քրեա կան դա տա -
վա րու թյան օ րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
մա սով նա խա տես ված ո րո շում նե րի ժա մա նա -
կին կա յաց ման խնդիր նե րը՝ հաշ վի առ նե լով,
որ քննի չն ու նի ընդ ա մե նը 10 օր, ին չը բա վա -
կան ժա մա նակ չէ հա մա պա տաս խան գրա գրու -
թյուն նե րի ե ղա նա կով քննիչ-դա տա խազ-քննիչ
կապն ա պա հո վե լու հա մար: Ուս տի նման դեպ -
քե րում, կար ծում ենք, քննիչն ան ձամբ պետք է

«միջ նոր դու թյան» տես քով դա տա խա զին ներ -
կա յաց նի առ կա հիմ քե րը, ով, իր հեր թին, ան -
մի ջա պես ձեռ նա մուխ կլի նի դրանց ստուգ մա -
նը: Դա տա խա զի հա մա ձայ նու թյան դեպ քում
քննի չը կա րող է կա յաց նել քրեա կան գործ հա -
րու ցե լը մեր ժե լու մա սին ո րո շում, իսկ հա կա -
ռակ պա րա գա յում հա րու ցի քրեա կան գործ:

Ամ փո փե լով վե րոգր յա լը՝ անհ րա ժեշտ է
փաս տել, որ ա ռա ջարկ վող լու ծում նե րը պրակ -
տի կա յում կի րա ռե լու մի ջո ցով հնա րա վոր կլի -
նի ա պա հո վել օ րեն քի տա ռից բխող և օ րենս -
դրու թյամբ ամ րագր ված լիա զո րու թյուն նե րի
իրականացում: 
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ՀՀ Նա խա գա հի 2010թ. ապ րի լի 26-ի թիվ
ՆԿ-58-Ա կար գադրւթյ ամբ ստեղծ վել է ՀՀ քրեա -
կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քի նա խա -
գի ծը նա խա պատ րաս տող աշ խա տան քա յին
խումբ, ո րի հիմ նա կան խնդիր նե րից է ՀՀ Նա -
խա գա հին ներ կա յաց նել ՀՀ քրեա կան դա տա -
վա րու թյան օ րենսդ րու թյան բա րե փոխ ման հա -
յե ցա կարգ: Ինչ պես հայտ նի է՝ այժմ պատ րաստ
է նաև ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան նոր օ -
րենսգր քի նա խա գի ծը: Այս նա խագ ծով նա խա -
տես ված նոր ինս տի տուտ նե րից է հա յե ցո ղա -
կան քրեա կան հե տապն դու մը, ո րի հիմ քում ըն -
կած է հա յե ցո ղու թյու նը: Հա յե ցո ղո ղա կան ըն -
թա ցա կար գե րի օ րենսդ րա կան ամ րագ րու մը,
ինչ պես նաև հնա րա վոր չա րա շա հում նե րից
զերծ մնա լու նպա տա կով կա ռու ցա կար գե րի
սահ մա նու մը և ճիշտ կի րա ռու մը, կա պա հո վեն
ար դար հա վա սա րակշ ռու թյուն և՛ տու ժո ղի, և՛
մե ղադր յա լի, և՛ հա սա րա կու թյան, և՛ պե տու թյան
օ րի նա կան շա հե րի միջև: 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ հա -
յե ցո ղու թյունն ինք նին կա մա յա կա նու թյան մեծ
ռիսկ է պա րու նա կում, ի րա վա կի րա ռո ղի կող -
մից հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի չա րա -
շահ ման կան խար գել ման նպա տա կով օ րենս -
դրու թյան մեջ պետք է հստակ սահ ման վեն ի -
րա վա կի րա ռո ղի հա յե ցո ղու թյու նը սահ մա նա -
փա կող ի րա վա կան գոր ծիք ներ: Օ րի նակ՝ դա -
տա խա զի կող մից հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն -
նե րի կի րա ռու մը պետք է լի նի պատ ճա ռա բան -
ված, բա ցի այդ՝ ՀՀ Դա տա խա զու թյան կող մից
որ դեգ րած ընդ հա նուր քրեա կան քա ղա քա կա -
նու թյան սկզբուն քե րին հա մա պա տաս խա նու -
թյան տե սանկ յու նից գտնվի դա տա խա զա կան
գե րա տես չա կան վե րահս կո ղու թյան, ինչ պես
նաև կա յաց ված ո րո շում նե րի կամ գոր ծո ղու -
թյուն նե րի՝ դա տա վա րա կան ձևին հա մա պա -

տաս խա նու թյան տե սանկ յու նից՝ դա տա կան վե -
րահս կո ղու թյան ներ քո: 

Ք րեա կան դա տա վա րու թյու նում հա յե ցո -
ղու թյու նն ի րա վա կի րառ գոր ծու նեու թյան ըն -
թաց քում և դա տա վա րա կան ձևի շրջա նակ նե -
րում ըն ձեռ ված ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյունն
է, ո րը պետք է լի նի պատ ճա ռա բան ված և հիմ -
նա վոր ված: Այդ ըտ րու թյան վրա ազ դե ցու թյուն
ու նեն ի րա վա կի րա ռո ղի մաս նա գի տա կան աշ -
խար  հայաց քը, գոր ծի հան գա մանքնե րի վե րա -
բեր յալ ներ քին հա մոզ մուն քը: Հա յե ցո ղու թյան
ըն թան րաց ված ի մաս տը հան գում է հետևյալին,
ի րա վա կի րառ մար մինն ի րա վունք ու նի կա տա -
րե լու օ րեն քով նա խա տես ված վար քագ ծի մի
քա նի տար բե րակի միջև ող ջա միտ, հիմ նա վոր -
ված և ար դա րա ցի ընտ րու թյուն:

Շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար -
գաց ման, հա մաշ խար հա յին հան րու թյան ին -
տեգր ման, հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րի ճա -
նաչ ման հետևան քով՝ զգա լիո րեն փո փոխ վել
են օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րը, բար դա -
ցել է նաև ի րա վա կի րա ռու մը, ո րը պա հան ջում
է ի րա վա կի րառ մար մին նե րից մաս նա գի տա -
կան ու նա կու թյուն նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի
կա տա րե լա գոր ծում, ա վե լի լայն ի րա վա կան աշ -
խա րա հա յացք: 

Ք րեա կան ար դա րա դա տու թյան ո լոր տում
տի րող այժմ յան ի րա վի ճա կն ստի պում է կա -
տա րել հա մա պա տաս խան սկզբուն քա յին փո -
փո խու թյուն ներ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան
կազ մա կերպ ման ո լոր տում: Ա ռա ջին հեր թին՝
անհ րա ժեշտ է հրա ժար վել հան ցա գոր ծու թյուն
կա տա րած բո լոր ան ձանց անխ տիր քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու միտումից:
Դա հանգեցնում է պե տու թյան կող մից հատ -
կաց ված ու ժե րի և մի ջոց նե րի վատն մա նը: Այդ
մի ջոց նե րը կի րառ վում են հիմ նա կա նում ոչ թե

ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՀՀ ՔԿ Երևան քաղաքի ՔՎ Արաբկիր 
վարչական շրջանի քննչական բաժնի քննիչ,
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի 
«Քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության»
ամբիոնի հայցորդ
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ա վե լի ծանր և հա սա րա կու թյան հա մար ա վե լի
վտան գա վոր բարդ քրեա կան գոր ծե րի քննման
և լուծ ման, այլ՝ բազ մա թիվ նվազ վտան գա վո -
րու թյուն և նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի քննման և դրանց հաշ վին հաշ -
վետ վու թյան բա րե լավ ման նպա տա կով:

Ք րեա կան հե տապնդ ման և ք րեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան այ լընտ րանք նե րի կի րառ -
ման սահ ման նե րը գծե լիս պետք է հաշ վի առ -
նել, որ հա սա րա կու թյու նը շա հագրգռ ված է,
որ պես զի հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան -
ձանց մեջ չկու տակ վի հան ցա վոր փորձ, այլ
ձևա վոր վեն պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման
անհ րա ժեշ տու թյան և ան խու սա փե լիու թյան գի -
տակ ցում ու սո վո րույթ:

Այդ իսկ պատ ճա ռով ի րա վա կի րառ մար -
մին նե րը պետք է տար բե րա կեն օ րեն քի «պա -
տա հա կան» ի րա վա խախ տող նե րին նրան ցից,
ով քեր կա յուն կեր պով չեն ցան կա նում հետևել,
պահ պա նել օ րեն քը: Բ նակ չու թյան չա փա զանց
«քրեա կա նա ցու մը» կհանգեցնի հա սա րա կու -
թյան սո ցիալ-մշա կու թա յին և բա րո յա կան դեգ -
րա դաց մա նը: Ի րա վա պահ և դա տա կան իշ խա -
նու թյան մար մին նե րի գա ղա փա րա խո սու թյան
մեջ պետք է ամ րապնդ վի այն սկզբուն քը, որ
պե տու թյու նը չի կա րող չար ձա գան քել որևէ հա -
կաի րա վա կան ա րար քի, սա կայն կա րող է գնալ
փոխզիջ ման ոչ միայն պա տաս խա նատ վու թյան
սահ ման նե րի և պատ ժի չա փե րի, այլ նաև հենց
քրեա դա տա վա րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի
ծագ ման կամ շա րու նա կու թյան վե րա բեր յալ: 

Սույն հոդ վա ծում քննարկ վե լու են. 
 Ք րեա կան դա տա վա րու թյու նում օ րի նա -

կա նու թյան սկզբուն քը, 
 Հա յե ցո ղու թյուն հաս կա ցու թյու նը, 
 Հա յե ցո ղու թյան և օ րի նա կա նու թյան

փոխ հա րա բե րակ ցու թյու նը:
Օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քը քրեա կան

դա տա վա րու թյու նում. Պե տա կան և հա սա րա -
կա կան կյան քի նկատ մամբ օ րեն քի գե րա կա -
յու թյան հաս տա տու մը հնա րա վոր է միայն օ րի -
նա կա նու թյան սկզբուն քի հետևո ղա կան պահ -
պան ման շնոր հիվ: Դա ա ռա վե լա գույնս վե րա -

բե րում է քրեա կան դա տա վա րու թյա նը՝ որ պես
օ րի նա կա նու թյան և ի րա վա կար գի ամ րապընդ -
մանն ուղղ ված օ րեն քով կար գա վոր վող գոր -
ծու նեու թյուն: Հան ցա գոր ծու թյան բա ցա հայ տու -
մը, մե ղա վո րին մեր կաց նե լը և ար դար պա տիժ
նշա նա կե լը, քրեա կան դա տա վա րու թյան ո լոր -
տում մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն -
նե րի պաշտ պա նու թյու նը պետք է ի րա կա նաց -
վեն միայն օ րի նա կա նու թյան խիստ պահ պան -
ման հի ման վրա:

Օ րի նա կա նու թյու նը հա մընդ հա նուր ի րա -
վա կան սկզբունք է, որն ըն կած է բո լոր սու -
բյեկտ նե րի գոր ծու նեու թյան հիմ քում: ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյան 5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա -
մա ձայն՝ «Պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա -
ռա վար ման մար մին ներն ու պաշ տո նա տար ան -
ձինք ի րա վա սու են կա տա րել միայն այն պի սի
գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց հա մար լիա զոր ված
են Սահ մա նադ րու թյամբ կամ օ րենք նե րով»:1

Օ րի նա կա նու թյու նն ու նի վեր սալ, համ -
ընդգրկուն սկզբունք է, որն ար տա հայտ վում է
դա տա վա րա կան ի րա վուն քի բո լոր սկզբունք -
նե րում և նոր մե րում, բնու թագ րում է քրեա կան
դա տա վա րու թյան բո լոր կող մե րը: Այդ սկզբունքը
հա տուկ տեղ է զբա ղեց նում քրեա կան դա տա -
վա րու թյան սկզբունք նե րի շար քում: Օ րի նա կա -
նու թյու նը քրեա կան դա տա վա րու թյան սկզբունք -
նե րի սկզբունքն է:2

Ո րոշ դա տա վա րա գետ ներ չեն ըն դու նում
օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քի ինք նու րույ նու թյու -
նը: Օ րի նակ՝ Մ.Ս. Ստ րո գո վի չը համարում է,
թե՝ քրեա կան դա տա վա րու թյու նում օ րի նա կա -
նու թյան սկզբուն քը դա տա վա րու թյան բո լոր
սկզբուքն նե րի հա մակ ցու թյունն է և ոչ թե ա -
ռան ձին սկզբունք:3 Նման մո տե ցու մը գիտ նա -
կան նե րի կող մից ար դա րա ցիո րեն միան շա նակ
չի ըն դուն վում:4 Կար ծում ենք՝ յու րա քանչ յուր
սկզբունք ո րո շա կի բո վան դա կու թյամբ ինք նու -
րույն դա տա վա րա կան նորմ է, և սկզ բունք նե րի
հա մակ ցու թյու նը նոր սկզբունք չի ա ռա ջաց -
նում:

Օ րի նա կա նու թյու նը՝ որ պես ինք նու րույն
դա տա վա րա կան սկզբունք, ամ րագր ված է ՀՀ
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քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 7-րդ
հոդ վա ծում, որի հա մա ձայն՝ «հե տաքն նու թյան
մար մի նը, քննի չը, դա տա խա զը, դա տա րա նը,
ինչ պես նաև քրեա կան դա տա վա րու թյա նը մաս -
նակ ցող այլ ան ձինք պար տա վոր են պահ պա -
նել ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը, սույն օ րենս գիր -
քը և մ յուս օ րենք նե րը»: Այ սինքն՝ օ րի նա կա նու -
թյան սկզբուն քը են թադ րում է քրեա դա վա րա -
կան գոր ծու նեու թյան ի րա կա նա ցու մը՝ միայն օ -
րեն քի և դրա նով սահ ման ված կա նոն նե րի հա -
մա ձայն: 

Դա տա վա րա կան այս սկզբուն քի հա մա -
ձայն՝ վա րույթ ի րա կա նաց նող մար մին նե րը,
քրեա կան գոր ծի հա րուց ման պա հից սկսած
մինչև դա տավճ ռի կա յա ցու մը, պետք է ճիշտ
կի րա ռեն քրեա դա վա րա կան օ րենսգր քե րի նոր -
մե րը: Այ սինքն՝ ի րա վա կի րա ռող նե րը պետք է
ա ռաջ նորդ վեն օ րեն քի ա վե լի արդ յու նա վետ և
ար դար (հա յե ցո ղա կան) կի րառ ման անհ րա ժեշ -
տու թյամբ՝ ինչ պես հան րա յին շա հե րի, այն պես
էլ՝ մար դու ի րա վուք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և
օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար:
Հետևա բար՝ ե թե հա յե ցո ղու թյան կի րառ ման
մե խա նիզմ նե րն ամ րագր վեն քրեա կան դա տա -
վա րու թյան օ րենսգր քում, և դրանց ի րա կա նաց -
ման ձևա չա փե րը չհա կա սեն օ րեն քում ամ րա -
գրված սկզբունք նե րին, ա պա այդ դեպ քում հա -
յե ցո ղու թյու նը չի կա րող հա կա սել օ րեն քին, քա -
նի որ նա խա տես ված և սահ ման ված կլի նի օ -
րեն քով: Այդ պի սի հա յե ցո ղու թյունն անհ րա ժեշտ
է օ րեն քին որ պես կարևոր գոր ծիք՝ հա սա րա -
կա կան կյան քի բարդ սո ցիա լա կան ըն թա ցա -
կար գե րի կար գա վոր ման տե սանկ յու նից:

Հա յե ցո ղու թյուն հաս կա ցու թյու նը. «Հա -
յե ցո ղու թյուն» հաս կա ցու թյունն ու նի տար բեր
ըն կա լում ներ, և շատ հա ճախ դրա վե րա բեր յալ
ծա գում են տար բեր մեկ նա բա նու թյուն ներ: Իրա -
վա բա նա կան գրա կա նու թյու նում «հա յե ցո ղու -

թյուն» հաս կա ցու թյու նը բազ մի մաստ նշա նա -
կու թյամբ գոր ծա ծե լը 1923թ. ո րոշ մեկ նա բան -
նե րի հա մար ա ռիթ հան դի սա ցավ ա ռա ջար կե -
լու՝ հրա ժար վել հա յե ցո ղու թյուն եզ րույթն օգ -
տա գոր ծել:5

Այ նուա մե նայ նիվ, ի րա վա բա նա կան բա ռա -
րա նում քննարկ վող հաս կա ցու թյու նը շա րու նա -
կում է լայ նո րեն գոր ծած վել:

Բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րում «Հա յե -
ցո ղու թյուն» հաս կա ցու թյու նը մեկ նա բան վում է
հետևյալ կերպ՝ 1. Ներ քին՝ մտա վոր զննու թյուն,
դա տո ղու թյուն, 2. Դա տե լը, դա տո ղու թյամբ ո -
րո շե լը, այս կամ այն կերպ ընտ րե լը՝ վճռե լը՝
տնօ րի նե լը (ըստ իր դա տո ղու թյան՝ կամ քի),
3. Նայ վածք, հա յացք:6 Մեկ այլ բա ռա րա նում
հա յե ցո ղու թյու նը դիտ վում է՝ դա տո ղու թյուն,
ըստ իր կամ քի ընտ րու թյուն ա նել:7 Ի րա վա բա -
նա կան գրա կա նու թյան մեջ նույն պես ո րոշ հե -
ղի նակ ներ դա տա կան հա յե ցո ղու թյու նը մեկ նա -
բա նում են որ պես մտա յին գոր ծու նեու թյուն, ո -
րի շրջա նակ նե րում վեր լուծ վում են օ րենսդ րու -
թյամբ տրված հնա րա վո րու թյուն նե րը:8

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ
տրվում են հա յե ցո ղու թյուն եզ րույ թի տար բեր
սահ մա նում ներ: Ըստ Ա. Բա րա կի՝ հա յե ցո ղու -
թյու նն իշ խա նու թյամբ օժտ ված ան ձի լիա զո -
րու թյունն է՝ եր կու և ա վե լի այ լընտ րանք նե րի
միջև կա տա րել ընտ րու թյուն, որ տեղ այ լընտ -
րանք նե րից յու րա քանչ յուրն օ րի նա կան է:9 Մեկ
այլ տե սա կե տի կողմ նա կից ներ նշում են, որ
հա յե ցո ղու թյու նն ի րա վա կի րառ գոր ծու նեու թյան
յու րա հա տուկ տե սակ է, ո րը բնու թագր վում է
կոնկ րետ ի րա վա բա նա կան գոր ծով, լա վա գույն
լու ծում գտնե լու ին տե լեկ տուալ-կա մա յին ուղղը -
վա ծու թյուն:10 Հա յե ցո ղու թյան ըն դհան րաց ված
ի մաս տն այն է, որ ի րա վա կի րառ մար մինն ի -
րա վունք ու նի կա տա րե լու օ րեն քով նա խա տես -
ված վար քագ ծի մի քա նի տար բե րակ ի միջև

5 Rosemary Pattenden Judicial Discretion and Criminal Litigation. Contributors: Clarendon Press. Place of Publication:
Oxford. 1990

6 Աղայան Է.Դ. Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Ա-Ձ, «Հայաստանի Հրատարակչություն». Երևան.– 1976.
էջ 811:

7 Ջահուկյան Գ.Բ. Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան (հատոր 3-րդ), Հայկական ՍՍՀ ԳԱ
հրատարակչություն, 1974. էջ 283

8 Попаденко Е.В. Альтернативные средства разрешения уголовно-правовых конфликтов в российском и зарубежном
праве. Автореф. дисс, ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. С. 14.

9 Барак А. Судейское усмотрение. Перевод с англ. М.: Изд. НОРМА. 1999. С. 299
10 Քրեական դատավարության պարզեցման հիմնախնդիրները: Գիտագործնական ձեռնարկ/Հեղ. խումբ: Գիտ. խմբ.՝

Ա.Ղամբարյան.– Եր. «Աստղիկ Գրատուն», 2011, էջ 90:



ող ջա միտ, հիմ նա վոր ված և ար դա րա ցի ընտ -
րու թյուն:11

Մինչ հե ղա փո խա կան քրեա կան դա տա վա -
րու թյան գի տու թյան մեջ մե ղադ րա կան իշ խա -
նու թյան պաշ տո նա տար ան ձի օ րեն քով կար -
գա վոր ված հա յե ցո ղու թյու նը կոչ վում էր նպա -
տա կա հար մա րու թյան կամ օգ տա կա րու թյան
սկզբունք: Ժա մա նա կա կից ար տա սահ ման յան
քրեա կան դա տա վա րու թյու նում այդ պի սի հա -
յե ցո ղու թյու նը կոչ վում է դիսկ րե ցիոն (հա յե ցո -
ղա կան) քրեա կան հե տապնդ ման սկզբունք:
Եր կու դեպ քում էլ խոս քն օ րեն քով ամ րագրված
հնա րա վո րու թյան մա սին է՝ գոր ծել սե փա կան
հա յե ցո ղու թյամբ օ րեն քով նա խա տես ված սահ -
ման նե րում:12 Այս տե ղից «նպա տա կա հար մա -
րու թյուն» և «հա յե ցո ղու թյուն» (дискреционность)
եզրույթներն ի րենց նշա նա կու թյամբ, ի մաս տով
կա րող են դիտ վել որ պես նույ նան ման հաս կա -
ցու թյուն ներ:

Հա յե ցո ղու թյան ի րա վա չա փու թյան հար ցե -
րը սերտ կապ ված են մար դու ի րա վունք նե րի և
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան հետ: Մար -
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ե րաշ -
խիք նե րից է «արդ յու նա վետ և ար դա րա ցի ի -
րա վա կի րա ռու մը», որը պայ մա նա վոր ված է եր -
կու հիմ նա կան պատ ճառ նե րով.

1) ի րա վուն քի կի րա ռու մն իշ խա նա կան պե -
տա կան գոր ծու նեու թյուն է, որն ուղղ ված է ի -
րա վա կան դրույթ նե րի կյան քի կոչ մա նը, այ -
սինքն՝ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի սուբ յեկտ -
նե րի շա հե րի ի րա կա նաց ման ճա նա պար հին
խո չըն դոտ նե րի հա ղա թա հար մա նը, 

2) ի րա վա հա րա բե րու թյան սուբ յեկ տն օ րի -
նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար կա -
րող է դի մել ի րա վա սու մարմ նին, իսկ ի րա վա -
կի րա ռո ղը պետք է խթա նի դրա պահ պանումը
կամ ի րա կա նաց ումը:13

Հա յե ցո ղու թյան կի րառ ման չա փա նի շը
պետք է լի նի ինք նին օ րի նա կա նու թյու նը, որն
ոչ միայն ըն կալ վում է որ պես բո լոր պե տա կան
մար մին նե րի, պաշ տո նա տար ան ձանց, հա սա -

րա կա կան միու թյուն նե րի կող մից օ րեն քի կա -
յուն պահ պա նում և ի րա կա նա ցում, այլ նաև
կապ ված է ի րա վա կան պե տու թյան հիմ նա րար
սկզբունք նե րի հետ՝ ի րա վուն քի գե րա կա յու -
թյան, մար դու ի րա վունք նե րի ա ռաջ նայ նու թյան,
իշ խա նու թյան բա ժան ման և այլն:14

Ան կաս կած. հա յե ցո ղու թյան ամ րագ րու մը
ժա մա նա կա կից քրեա կան դա տա վա րու թյու նում
պա հան ջում է իր ո րոշ սկզբունք նե րի ի մաս տա -
վո րում: Ա ռա ջին հեր թին՝ դա վե րա բե րում է օ -
րի նա կա նու թյան սկզբուն քին:

Հա յե ցո ղու թյան և օ րի նա կա նու թյան փոխ -
հա րա բե րակ ցու թյու նը. Ի րա վա կի րառ մար -
մինն իր հա յե ցո ղու թյամբ ո րո շում կա յաց նե լիս
սահ մա նա փակ ված է ո րո շա կի ո լոր տով և այդ
սահ մա նա փակ ված ո լոր տում՝ ընտ րու թյան հա -
մար սահ ման ված լրա ցու ցիչ սահ ման նե րով,
ուս տի չպետք է հա վա սա րու թյան նշան դնել
«ա զա տու թյուն» և «հա յե ցո ղու թյուն» հաս կա -
ցու թյուն նե րի միջև: Բա ցի այդ՝ ի րա վա կի րա ռո -
ղը պետք է ա ռաջ նորդ վի օ րեն քի ընդ հա նուր
սկզբունք նե րով, նպա տակ նե րով, հա սա րա կու -
թյան զար գաց ման ընդ հա նուր օ րենք նե րով: Այդ
պա րա գա յում հա յե ցո ղու թյու նը ձեռք է բե րում
պայ մա նա կան և սահ մա նա փակ բնույթ:15

Ան կաս կած՝ քրեա կան դա տա վա րու թյու -
նում հա յե ցո ղա կան կա ռու ցա կար գե րի ամ րա -
գրու մը կա մա յա կա նու թյան մեծ ռիսկ է են թա -
դրում: Սահ մա նա զա տե լով հա յե ցո ղու թյու նը և
կա մա յա կա նու թյու նը՝ պետք է նշել, որ հա յե ցո -
ղու թյան հիմ քում ըն կած են ֆի զի կա կան և իրա -
վա բա նա կան ան ձանց ի րա վունք նե րի, ա զա -
տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի արդ յու նա -
վետ ա պա հով ման ձգտու մը, ժո ղովր դա վա րա -
կան ի րա վա կար գի և անվ տան գու թյան ամ -
րապն դու մը, պե տու թյան և հա սա րա կու թյան
ներ դաշ նակ և քա ղա քա կիրթ զար գա ցու մը: Իսկ
կա մա յա կա նու թյան հիմ քում ըն կած է մեկ մար -
դու կամ մարդ կանց խմբի անձ նա կան կամ նեղ
կոր պո րա տիվ շա հե րի և պա հանջ նե րի բա վա -
րար ման չհիմ նավոր ված ձգտու մը՝ ի վնաս այլ
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11 Оксюк Т. Усмотрeние прокурора в уголовном процессе. Законность. 2010. N 3. С. 3-9.
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ան ձանց ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և
օ րի նա կան շա հե րի, ինչ պես նաև ի վնաս պե -
տու թյան և հա սա րա կու թյան մեջ ժո ղով րդա -
վա րական հա սա րա կար գի ձևա վոր ման:

Հա յե ցո ղու թյան կի րա ռու մը նշա նա կում է
օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քի խիստ պահ պա -
նում, քա նի որ ի րա վա կի րառ մարմ նի հա յե ցո -
ղա կան գոր ծու նեու թյու նն օ րեն քի նոր մի կի րա -
ռումն է: 

Հա յե ցո ղու թան կի րա ռու մն այդ կա նո նի
հա մար բա ցա ռու թյուն չէ, քա նի որ հա յե ցո ղու -
թյան սահ ման նե րը և կի րառ ման մե խա նիզ մը,
պաշ տո նա տար ան ձին ըն ձեռ ված վար վե լա -
կեր պի ընտ րու թյան ա զա տու թյու նը, ի րա վա -
հա րա բե րու թյան սուբ յեկտ նե րի հա մար նա խա -
տես ված ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն -
նե րը պետք է նա խա տես ված լի նեն օ րեն քով,
ո րի պա րա գա յում խոս քն ուղ ղա կիո րեն կամ
անուղ ղա կիո րեն կվե րա բե րի նաև օ րի նա կա -
նու թյա նը:

Այս պես՝ Ջ. Ռի չարդ սո նը, Է.Օ գու սը, Պ. Բե -
րու սը նշում են. «Հա յե ցո ղու թյունն ուղ ղա կի
ընտ րու թյուն չէ, այլ իր մեջ բո վան դա կում է
մարդ կանց և կազ մա կեր պու թյուն նե րի ի րա -
վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և օ րեն քով պահ -
պան վող շա հե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա -
կով ո րո շա կի սահ ման նե րում ձեռք բեր ված օ -
րի նա կան ընտ րու թյուն, լու ծում»:16

Օ րի նա կա նու թյան և հա յե ցո ղու թյան մեջ
չկան և չեն էլ կա րող լի նել հա կա սու թյուն ներ:
Ինչ պես նշել է Ա.Դ. Բոյ կո վը. «Հա մոզ մուն քն
այն մա սին, որ օ րի նա կա նու թյու նը չի կա րող
լի նել նպա տա կա հար մար, ինչ պես և նպա տա -
կա հար մա րու թյու նը՝ ա նօ րի նա կան, հա զիվ թե
հա մար վում է ան վի ճե լի»:17 Օ րեն քի հա յե ցո ղու -
թյու նն իր տար բեր բնույ թի խնդիր նե րի լու ծու -
մը ա պա հո վե լու ու նա կու թյան մեջ է, ո րոնք
բխում են հա սա րա կու թյան զար գաց ման պա -
հանջ նե րից: Հա յե ցո ղու թյան օ րի նա կա նու թյու -
նը ա պա հով վում է բա ցա ռա պես օ րեն քի վրա
հիմն ված այ լընտ րան քա յին ո րոշ ման ընտ րու -

թյամբ: Այլ կերպ ասած՝ հա յե ցո ղու թյան օ րի -
նա կա նու թյունն ա պա հով վում է օ րեն քի հա յե -
ցու թյամբ: 

Գ րա կա նու թյան մեջ հան դի պում են և այլ
դիր քո րո շում ներ: Ռ.Ս. Դա նել յա նը կար ծում է,
որ ըն դուն վող ո րո շում նե րի նպա տա կա հար մա -
րու թյու նը, օպ տի մալ լի նե լը գնա հա տո ղա կան
բնույթ ունեն, և, որ պես կա նոն՝ հա կա սում են
ար դա րու թյան, օ րի նա կա նու թյան և օ րեն քի
առջև քա ղա քա ցի նե րի հա վա սա րու թյան
սկզբունք նե րին:18 Այս դիր քո րոշ ման հետ դժվար
է հա մա ձայ նել: Մեր կար ծի քով, օ րի նակ՝ դա -
տա խա զի կող մից հա մա պա տաս խան հա յե ցո -
ղա կան լիա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս
օրի նա կա նու թյան և հա յե ցո ղու թյան միա ժա -
մա նակ յա գո յու թյու նը դառ նում է հնա րա վոր՝
ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից
ա զա տե լու պայ ման նե րի և հիմ քե րի օ րենսդ րո -
րեն ամ րագ րե լու մի ջո ցով:

Ի րա վա կի րառ մար մին նե րի պրակ տի կա -
յում հա յե ցո ղա կան իշ խա նու թյան դրսևո րու մը
հա ճախ նույ նա ց նում են նշված մար մին նե րի
բա ցա սա կան դե վիանտ, շեղ ված վար վե լա կեր -
պի հետ: Այս պես՝ Կ. Դե վի սը նշում է. «Հա յե ցո -
ղու թյու նը չի սահ մա նա փակ վում նրա նով, ին չը
լուծ ված կամ օ րի նա կան է, այլ նե րա ռում է ո րո -
շա կի սահ ման նե րում իշ խա նա կան լիա զո րու -
թյուն նե րի վրա հիմն ված ցան կա ցած վար վե -
լա կերպ»: Հա յե ցո ղու թյան նշա նա կա լի մա սն
ա նօ րի նա կան է կամ օ րի նա կա նու թյան տե -
սանկ յու նից կաս կա ծե լի, և դա նշա նա կում է
պրակ տի կա յում այն պի սի ժողովրդավարական
սկզբունք նե րից հրա ժար վել, ինչ պի սիք են ան -
ձի ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը, մար դու ի -
րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը և այլն:19

Նման պատ կե րա ցու մը խան գա րում է դա -
տա կան մար մին նե րի ինք նու րույ նու թյան կա -
յաց մա նը: Նշ ված տե սա կե տը ոչ միշտ է ար -
դա րաց ված և պետք է հաղ թա հա րվի այն դեպ -
քե րում, երբ ի րա վա սու մար մին նե րը կի րա ռում
են հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ներ՝ մար դու

16 Richardson G., Ogus A., Burrows P. Polising Pollution: A study of Regulation and Enforcement. Oxford:Clarendon Press.
1983. P. 20-21.

17 Бойков А.Д. Законность и целесообразность в уголовном судопроизводстве // Законность в Российской Федерации.
М.,1998.С. 192

18 Данелян Р.С. Судейское усмотрение. Теоретические, законодательные и правоприменительные аспекты.– ООО,
Новая правовая культура, 2007. С. 114.

19 Davis K.C. Discretionary Justice in Europe and America. Urbana, Chikago,London:University of Illinois Press, 1976.– P. 41.



ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա -
նու թյան, դրանց ա պա հով ման կա նոն նե րի և
ըն թա ցա կար գե րի հաս տատ ման նպա տա կով
այն պա րա գա յում, երբ օ րեն քը նա խա տե սում է
կար գա վոր ման եր կու կամ ա վե լի մե խա նիզմ -
ներ:

Օ րի նա կա նու թյու նը բա նա կան ֆոր մա լիզմ
է, ո րն ի րա վա խախ տող նե րի նկատ մամբ պե -
տա կան հար կադ րան քի մի ջոց նե րի և ձևե րի
ընտ րու թյան հար ցում թույ լատ րում է հա յե ցո -
ղու թյուն: Հա յե ցո ղու թյու նը տվյալ գոր ծում պե -
տա կան մարմ նի կող մից (այդ թվում և՝ մե ղա -
դրո ղի) այս կամ այն դա տա վա րա կան գոր ծո -
ղու թյուն ձեռ նար կե լու ի րա վա հա յե ցո ղու թյան օ -
րեն քով նա խա տես ված ա զա տու թյունն է, ո րը
պետք է հիմն ված լի նի դա տա վա րա կան շա հե -
րի ի րա կա նաց ման հա մար արդ յու նա վե տու -
թյան, շա հա վե տու թյան և խ նա յո ղու թյան նկա -
տա ռում նե րի վրա:

Հա յե ցո ղու թյան և օ րի նա կա նու թյան փոխ -
հա րա բե րակ ցու թյան վե րա բեր յալ դիր քո րո շում
է հայտ նել ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 2013թ.
մա յի սի 8-ին Հ. Դավթ յա նի վե րա բեր յալ գոր -
ծով. «Դա տա կան հա յե ցո ղու թյու նը ո րո շում կա -
յաց նե լիս ընտ րու թյուն կա տա րե լու դա տա րա -
նի ի րա վա զո րու թյունն է: Նշ ված ընտ րու թյան
հիմ քերն ու սահ ման ներն ամ րագր ված են քրեա -
դա տա վա րա կան օ րեն քով, պետք է հա մա պա -
տաս խա նեն օ րենսդ րի կամ քին և դա տա վո րի
ի րա վա գի տակ ցու թյա նը, բխեն ի րա վուն քի հիմ -
նա րար սկբունք նե րից, գոր ծի կոնկ րետ հան -
գա մանք նե րից և հան ցա վո րի ան ձից: Մեջ բեր -
ված մո տե ցու մից հետևում են դա տա կան հա յե -
ցո ղու թյան հատ կա նիշ նե րը, ո րոն ցից ա ռա ջի -
նը հա յե ցո ղու թյան օ րի նա կա նու թյունն է: Այլ
կերպ՝ դա տա կան հա յե ցո ղու թյունն օ րի նա կան

է, ե թե հիմն ված է օ րեն քի վրա: Վճ ռա բեկ դա -
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օ րեն քում առ կա
ձևա կեր պում նե րը հա ճախ «գնա հա տո ղա կան»
բնույթ ունեն, ո րոնք են թա կա են գնա հատ ման
յու րա քանչ յուր կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք -
նե րի և հան ցա գոր ծի ան ձը բնու թագ րող հատ -
կա նիշ նե րի հա մա տեքս տում: Հետևա բար՝ գնա -
հա տո ղա կան բնույթ ու նե ցող ձևա կեր պում նե -
րի կի րառ ման ժա մա նակ դա տա կան հա յե ցո -
ղու թյունն օ րի նա կան է, ե թե դա տա րա նը ո րո -
շում կա յաց նե լիս հիմն վում է կոնկ րետ գոր ծի
հան գա մանք նե րի և հան ցա գոր ծի ան ձը բնու -
թագ րող տվյալ նե րի վրա: Դա տա կան հա յե ցո -
ղու թյունն օբ յեկ տիվ երևույթ է, հետևա բար՝ դա -
տա կան հա յե ցո ղու թյան երկ րորդ հատ կա նիշն
այն է, որ դա տա րանն ի րա վա սու է ընտ րու -
թյուն կա տա րել օ րեն քով սահ ման ված շրջա -
նակ նե րում»:20

Ամ փո փե լով վե րոգր յա լը՝ հանգում ենք այն
եզ րա կաց ման, որ խիստ օ րի նա կան ու թյան
(լեգա լիզ մի) գա ղա փարն ամ բող ջու թյամբ չի
կա րող ի րաց վել ժա մա նա կա կից քրեա կան դա -
տա վա րու թյու նում: Ոչ մի իշ խա նու թյուն ձևա -
կան, ֆոր մալ օ րեն քի կոշտ շրջա նակ նե րում չի
կա րո ղա ցել ու չի էլ կա րո ղա նա հաս նել հա սա -
րա կու թյան և պե տու թյան միջև կոն սեն սու սի
ձևա վոր մա նը:

Հա յե ցո ղու թյու նը հա մա տե ղե լի է օ րի նա -
կա նու թյան հետ, և դրանք միմ յանց չեն հա կա -
սում: Օ րեն քի նպա տա կա հար մա րու թյու նն իր՝
տար բեր բնույ թի խնդիր նե րի լու ծու մն ա պա հո -
վե լու ու նա կու թյան մեջ է, ո րոնք բխում են հա -
սա րա կու թյան զար գաց ման պա հանջ նե րից:
Հա յե ցո ղու թյան օ րի նա կա նու թյու նը ա պա հով -
վում է բա ցա ռա պես օ րեն քի վրա հիմն ված այլ -
ընտ րան քա յին ո րոշ ման ըն տրու թյամբ:
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20 ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով որոշումների ժողովածու 2014.– Եր. 2014, Հ. 5.– 272թ.:
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Մարդ կու թյան պատ մու թյան ըն թաց քում
տե ղի են ու նե ցել բազ մա թիվ ցե ղաս պա նու -
թյուն ներ՝ վաղ ժա մա նակ նե րից մինչև մեր օ -
րե րը: Ցե ղաս պա նու թյունն իր բնույ թով ե զա կի
հան ցա գոր ծու թյուն է` ա մե նա ծանր հան ցա գոր -
ծու թյու նը մի ջազ գա յին քրեա կան ի րա վուն քի
մեջ:

Ցե ղաս պա նու թյու նը որ պես մի ջազ գա յին
հան ցա գոր ծու թյուն սահ մա նե լու գոր ծում մեծ
դեր է ու նե ցել Ռա ֆա յել Լեմ կի նը: Նրա կող մից
«ցե ղաս պա նու թյուն» եզ րույ թի ի րա վա բա նա -
կան ձևա կեր պու մն օգ տա գործ վում է որ պես
«ցե ղաս պա նու թյուն» եզ րույ թի գի տա կան սահ -
մա նում: Մինչ այդ այդ ցե ղաս պա նա կան գոր -
ծո ղու թյուն նե րը կոչ վում էին տար բեր ա նուն նե -
րով` կո տո րած ներ, ջար դեր, զանգ վա ծա յին
սպա նու թյուն ներ և այլն:

Սույն հոդ վա ծում փորձ է ար վում ներ կա -
յաց նել, թե ի՛նչ կապ գո յու թյուն ու նի Հա յոց ցե -
ղաս պա նու թյան և Ռա ֆա յել Լեմ կի նի կող մից
«Ցեղ աս պա նու թյուն» եզ րույ թի ստեղծ ման ու
սահ ման ման միջև: 

Փաս տե րի ու սում նա սի րու թյու նը թույլ է տա -
լիս պա տաս խա նել այն հար ցին, թե որ քա նո՞վ է
հիմ նա վոր այն փաս տար կը, որ «ցե ղաս պա նու -
թյուն» եզ րույ թի ստեղծ ման հիմ քում ըն կած է
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը: Այդ նպատակով
անհ րա ժեշտ է անդ րա դառ նալ այն հար ցին, թե
ի՞նչ ի րա դար ձու թյուն ներ են հիմք հան դի սա ցել
Լեմ կի նի հա մար, որ  նա իր ջան քե րը ներդ նի
ցե ղաս պա նու թյու նը որ պես մի ջազ գա յին հան -
ցա գոր ծու թյուն սահ մա նե լու և «ցե ղաս պա նու -
թյուն» եզ րույ թի ստեղծ ման գոր ծում: 

Լեմ կի նը դեռ ման կուց հե տաքրքր վել է ա -
ռան ձին մարդ կա յին խմբե րի տա րա տե սակ ջար -
դե րի և սպանդ նե րի պատ մու թյամբ: Հեն րիկ
Սենկևի չի «Յո՞ եր թաս» պատ մա վե պը, ո րը վե -

րա բե րում էր ա ռա ջին դա րում Նե րոն կայ սեր
կող մից քրիս տո նեու թյուն ըն դու նած մարդ կանց
կո տո րած նե րին, տևա կան և խո րը ազ դե ցու -
թյուն է ու նե ցել Լեմ կի նի մտա ծո ղու թյան ու հե -
տա գա կա րիե րա յի վրա: Նա իր պա տա նե կան
տա րի նե րին ու սում նա սի րել է հու գե նոտ նե րի,
Իս պա նիա յի մավ րե րի, Մեք սի կա յի աց տեկ նե -
րի, Ճա պո նիա յի կա թո լիկ նե րի և Չին գիզ խա -
նի ազ դե ցու թյան տակ բազ մա թիվ ազ գե րի
նման օ րի նակ պատ մու թյուն նե րը: Հե տա գա յում
Լեմ կի նը, տե ղե կա նա լով Ա ռա ջին աշխար հա -
մար տի ընթացքում Օս ման յան կայս րու թյու նում
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան դեպ քե րի մա սին, խո -
րա պես ցնցվեց: Լեմ կի նը վճռեց, որ էթ նի կա -
կան և կրո նա կան խմբե րի ոչն չա ցու մը կան խե -
լու հա մար անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել հա մա պա -
տաս խան մի ջազ գա յին օ րենք, ո րը թույլ կտա
նման դեպ քե րում սահ մա նա փա կել պե տու թյան
ինք նիշ խա նու թյու նը: Նրան հատ կա պես ան -
հանգս տաց նում էր ազ գա յին, կրո նա կան խմբե -
րին ոչն չաց նող նե րի և, մաս նա վո րա պես՝ ե րիտ -
թուրք ոճ րա գործ նե րի ան պա տիժ մնա լու հան -
գա ման քը:

Լեմ կի նն ու սում նա սի րեց ե րիտ թուրք ղե -
կա վար նե րի դա տա պարտ ման ան հա ջող գոր -
ծը և այն ի րա վա կան դժվա րու թյուն նե րը, ո -
րոնք ծա գել են այն փաս տից, որ այն ժա մա -
նակ վա մի ջազ գա յին քրեա կան ի րա վուն քում
չկար մի ջազ գա յին ի րա վա կան հիմք օ տար -
երկրյա կա ռա վա րու թյուն նե րի պաշ տոն յա նե -
րին սե փա կան քա ղա քա ցի նե րի սպա նու թյու նը
կազ մա կեր պե լու մե ղադ րան քով պա տաս խա -
նա տվու թյան են թար կե լու հա մար1: Այս ա ռի -
թով Լեմ կի նն իր ինք նա կեն սագ րա կա նում գրում
է. «Պա տե րազ մից հե տո 150 թուրք պա տե րազ -
մա կան հան ցա գործ ներ ձեր բա կալ վել և բ րի -
տա նա կան կա ռա վա րու թյան կող մից ներ կալ -

ՆԱՐԵԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության 
թանգարան-ինստիտուտի ասպիրանտ
____________________________________________________________________________________________________________

è²ü²ÚºÈ ÈºØÎÆÜÆ ÎàÔØÆò §òºÔ²êä²ÜàôÂÚàôÜ¦ 
º¼ðàôÚÂÆ êîºÔÌàôØÀ ºì Ð²Úàò òºÔ²êä²ÜàôÂÚàôÜÀ

1 Geoffrey Robertson QS’s Opinion, Was There an Armenian Genocide?, London, 2009, p. 4.
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վել էին Մալ թա կղզում: Հա յե րը պատ վի րա կու -
թյուն ու ղար կե ցին Վեր սա լի խա ղա ղու թյան կոն -
ֆե րանս: Նրանք ար դա րու թյուն էին պա հան -
ջում: Ա պա ես մի օր կար դա ցի թեր թե րում, որ
բո լոր թուրք հան ցա գործ նե րն ա զատ են ար -
ձակ վե լու: Ես շո կի մեջ էի»2: Սո ղո մոն Թեհ լիր -
յա նի դա տա վա րու թյու նը ևս մեծ ազ դե ցու թյուն
է ու նե ցել Լեմ կի նի վրա, ին չի մա սին նա նշում է
նաև 1949թ. CBS հե ռուս տաըն կե րու թյան հե -
ռուս տած րագ րե րից մե կին իր տված հար ցա -
զրույ ցում. «Ես հե տաքրքր վե ցի ցե ղաս պա նու -
թյամբ, ո րով հետև դա շատ ան գամ տե ղի ու նե -
ցավ, տե ղի ու նե ցավ հա յե րի հետ, և դրա նից
հե տո հա յե րը շատ կոշտ գոր ծարք ստա ցան
Վեր սա լի կոն ֆե րան սում, քա նի որ նրանց ցե -
ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման մեջ մե ղա վոր
հան ցա գործ նե րը չպատժ վե ցին: Նրանք (օս -
ման յան թուր քե րը) ստեղ ծել էին ա հա բեկ չա -
կան կազ մա կեր պու թյուն, ո րն ար դա րա դա տու -
թյու նը վերց րել էր իր ձեռ քը: Թա լեաթ փա շա յի
սպա նու թյու նը Բեռ լի նում շատ ու սա նե լի է: Մի
մարդ (Սո ղո մոն Թեհ լիր յան), ում մայ րը սպան -
վել էր ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ, սպա նեց
Թա լեաթ փա շա յին... Այս պես` նա կա տա րեց
հան ցա գոր ծու թյուն: Որ պես ի րա վա բան` ես
մտա ծե ցի, որ հան ցա գոր ծու թյու նը ոչ թե պետք
է պատժ վի զո հե րի, այլ՝ դա տա րա նի կող մից
ազ գա յին օ րեն քով»3:

1933թ. Մադ րի դում գու մար ված քրեա կան
ի րա վուն քի հիմ նա հար ցե րին նվիր ված 5-րդ
միջ ազ գա յին կոն ֆե րան սում Լեմ կինն ա ռա ջին
ան գամ ա ռա ջար կեց ստեղ ծել բազ մա կողմ կոն -
վեն ցիա և մարդ կա յին խմբե րի ոչն չա ցու մը ո -
րա կել որ պես մի ջազ գա յին հան ցա գոր ծու թյուն4:
Կոն ֆե րան սը տե ղի ու նե ցավ մի ժա մա նակ, երբ
մի ջազ գա յին լար ված ի րա վի ճակ էր ստեղծ վել,
գեր մա նա կան պատ վի րա կու թյու նը դուրս ե կավ
Ազ գե րի լի գա յից, նա ցիս տա կան կա ռա վա րու -
թյու նն ըն դու նել էր հա կա սե մա կան օ րենսդ րու -
թյուն, և մեկ տար վա ըն թաց քում հա զա րա վոր

հրեա փախս տա կան ներ լքե ցին նա ցիս տա կան
Գեր մա նիան: Լեմ կի նը Գեր մա նիա յում նա ցիստ -
նե րի իշ խա նու թյան գա լը և նա ցիզ մի հաս տա -
տու մը հա մա րում էր սպառ նա լիք, ին չն անհ րա -
ժեշ տու թյուն էր ա ռա ջաց րել նոր մի ջազ գա յին
կոն վեն ցիա յի ստեղծ ման հա մար5: Լեմ կի նի
մադ րիդ յան զե կույ ցը գի տա կան շրջա նակ նե րի
կող մից դի տարկ վում է որ պես ա ռա ջին քայլ
ՄԱԿ-ի` ցե ղաս պա նու թյու նը պատ ժե լու և կան -
խար գե լե լու հա յե ցա կար գե րի ձևա վոր ման ճա -
նա պար հին: Իր զե կույ ցում Լեմ կի նն ա ռանձ -
նաց նում էր հինգ նոր տե սա կի հան ցա գոր ծու -
թյուն ներ: Դ րանք նե րա ռում են տե ռո րիզ մը,
ազ գա յին, կրո նա կան կամ սո ցիա լա կան խմբե -
րի նկատ մամբ հա լա ծանք նե րի ի րա գոր ծու մը,
ո րոնք նա ան վա նում էր «բար բա րո սու թյուն»,
ար վես տի և մ շա կույ թի գոր ծե րի ոչն չա ցու մը, ո -
րը նա կո չում է «վան դա լիզմ», մի ջազ գա յին հա -
ղոր դակ ցու թյան սադ րիչ պա տա հար նե րը, քի -
միա կան աղ տոտ ման պատ ճա ռու մը:

Լեմ կի նը սահ մա նում էր «բար բա րո սու -
թյուն» հան ցա գոր ծու թյու նը որ պես գոր ծո ղու -
թյուն, ո րը կա տար վում է մար դու կյան քի դեմ`
մտադ րու թյուն ու նե նա լով ոչն չաց նել ո րո շա կի
ազ գա յին, կրո նա կան կամ սո ցիա լա կան խմբին:
«Վան դա լիզմ» հան ցա գոր ծու թյու նն ուղղ ված էր
ազ գա յին խմբի մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան
դեմ: Լեմ կի նի` այս եր կու հան ցա գոր ծու թյան
վե րա բեր յալ ա ռա ջար կու թյու նը շատ կարևոր
պահ էր նրա գի տա կան գոր ծու նեու թյան մեջ,
քա նի որ այս ա ռա ջար կու թյան զար գա ցու մը և
ար տա ցո լու մը ե ղավ 10 տա րի հե տո նրա գրած
«Ա ռան ցքի իշ խա նու թյու նն օ կու պաց ված Եվ րո -
պա յում» ֆուն դա մեն տալ աշ խա տու թյան մեջ6:
Լեմ կի նն իր զե կույ ցում պնդում էր, որ աշ խար -
հը կա րիք ու նի օ րեն քի, ո րով կար գել վեն ազ -
գա յին, կրո նա կան խմբե րի նկատ մամբ բռնա -
ճնշում նե րը, և զ գու շաց նում, որ այդ օրենքն
ան հրա ժեշտ է, որ պես զի կանխ վի այլ երկր նե -
րում այն պի սի հան ցա գոր ծու թյան կրկնու թյու -

2 Ռ. Լեմկինի անտիպ ինքնակենսսագրություն, Donna-Lee Frieze, “Totally Unofficial: The Autobiography of Raphael
Lemkin”, Yale 2013, p. 19.

3 Harut Sassounian, Lemkin Discusses Armenian Genocide, Dec. 8, 2005, 
(http://www.armeniapedia.org/index.php?title=Lemkin_Discusses_Armenian_Genocide_In_Newly-Found_1949_CBS_Interview).

4 Raphael Lemkin, Acts Constituting a General (Transnational) Danger Considered as Offences Against the Law of Nations,
Madrid (14 -20 October 1933), (http://www.preventgenocide.org/lemkin/madrid1933-english.htm).

5 Նույն տեղում:
6 Rafał Lemkin: a Hero of Humankind, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Sławomir Dębski, Warszaewa, 2010, Polski Instytut

Spraw Międzynarodowych, p.70.
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նը, ինչ պի սին ժա մա նակին Օս ման յան կայս -
րու թյու նում Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գոր -
ծումն էր: Այս պա րա գա յում Լեմ կի նն ու շադ րու -
թյուն էր հրա վի րում Հիտ լե րի իշ խա նու թյան
գա լու հան գա ման քի վրա7: 

1933թ. Մադ րի դի կոն ֆե րան սում Լեմ կի նի
ա ռա ջարկ նե րը, ո րոնց ներ կա յաց ման հա մար,
հա վա նա բար, հիմք էին ծա ռա յել Հա յոց ցե -
ղաս պա նու թյան դեպ քե րը, ան տես վե ցին մի -
ջազ գա յին հան րու թյան կող մից:

1939թ. սեպ տեմ բե րին Երկ րորդ աշխար -
հա մարտի բռնկու մը և Լե հաս տա նի բա ժա նու -
մը Գեր մա նիա յի ու Սո վե տա կան միու թյան
միջև շրջա դար ձա յին ե ղան Լեմ կի նի կյան քում:
Չնա յած այդ հան գա ման քին` նա չթո ղեց իր
ու սում նա սի րու թյու նը մի ջազ գա յին քրեա կան
ի րա վուն քի ո լոր տում: Նա հե ռա ցավ Լե հաս -
տա նից և Լիտ վա յով դե պի Ստոք հոլմ, ա պա
ԽՍՀՄ-ի ու Ճա պո նիա յի տա րած քով ճա նա -
պարհ վեց դե պի ԱՄՆ: 1941թ . վեր ջին ժա մա -
նե լով ԱՄՆ` նա խու սա փեց այն ճա կա տա -
գրից, որը բա ժին ըն կավ Լե հաս տա նի հրեա -
նե րին. նրանք ոչն չաց վե ցին նա ցիստ նե րի կող -
մից օ կու պաց ված Լե հաս տա նում8: 1939-
1945թթ. ըն թաց քում Լեմ կի նի ըն տա նի քի 49
ան դամ  սպան վե ցին` նե րառ յալ նրա ծնող նե -
րը: Հաս տատ վե լով ԱՄՆ-ում` Լեմ կի նն սկսեց
ի րա վունք դա սա վան դել Դ յու կի և Յեյ լի հա մա -
լ սա րա նում:

1941թ. օ գոս տո սի 24-ին Մեծ Բ րի տա նիա յի
վար չա պետ Ո ւինս թոն Չեր չի լը ռա դիոհե ռար -

ձակ մամբ դի մեց ժո ղովր դին: Նա նա ցիստ նե -
րի կող մից ի րա կա նաց ված ցե ղաս պա նու թյու -
նը ան վա նում է «Ա նա նուն հան ցա գոր ծու թյուն»`
նշե լով. «Մենք ա կա նա տես ենք մի հան ցա գոր -
ծու թյան, որն ա նուն չու նի»: Չեր չի լի այս հայ -
տա րա րու թյու նը փո խեց Լեմ կի նի մո տե ցու մը,
նա նպա տա կադր վեց գրել մի գիրք, ո րում նկա -
րագ րե լու էր, թե ինչ պե՛ս էին նա ցիստ նե րն օգ -
տա գոր ծում օ րեն քը՝ ար դա րաց նե լու հրեա նե րի
և մ յուս եվ րո պա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րի
պար բե րա բար ոչն չա ցու մը:9 Լեմ կի նը մտա դիր
էր նոր եզ րույթ ստեղ ծել, ո րով բնո րո շեր ազ -
գա յին, կրո նա կան և ռաս ա յա կան խմբե րի սպա -
նու թյուն նե րը: Նոր եզ րույթ ընտ րե լու գոր ծում
նա մեր ժում է գո յու թյուն ու նե ցող մի շարք առ -
կա հնա րա վոր տար բե րակ ներ, այդ թվում նաև՝
«ցե ղի սպա նու թյուն» եզրույթը, ո րն Օս ման յան
կայս րու թյու նում ԱՄՆ դես պան Հեն րի Մոր գեն -
թաուն օգ տա գոր ծում էր 1915թ. կո տո րած նե րի
մա սին իր զե կույց նե րում10:

Նա կա րող էր ըն դու նել նաև «Մարդ կու -
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն»11 եզ -
րույ թը, ո րն Ան տան տի դաշ նա կից երկր նե րն
օգ տա գոր ծե ցին` մե ղադ րե լու օս ման յան ղե կա -
վա րու թյա նը հա յե րի նկատ մամբ հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի կա տար ման հար ցում դեր ու նե -
նա լու մեջ12:

Ըստ Լեմ կի նի՝ «մարդ կու թյան դեմ ուղղված
հան ցա գոր ծու թյուն» եզ րույ թն ա նո րոշ է և ոչ
ճշգրիտ. այդ եզրույթի առն չու թյու նը պա տե -
րազ մի հետ բա ցա ռում է դրա կի րա ռու մը այն

7 Geoffrey Robertson QS’s Opinion,նշվ. Աշխ. Էջ 4:
8 Rafał Lemkin: a Hero of Humankind, նշվ. աշխ, էջ 73:
9 Dan Eshet, Totally Unofficial:Raphael Lemkin And The Genocide Convention, Adam Strom & the Facing History and

Ourselves Staff, 2007, p.17.
10 Նույն տեղում:
11 «Մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն» արտահայտությունն առաջին անգամ օգտագործել է ֆրանսիական

հեղափոխական Մաքսիմիլիան Ռոբեսպիերը` գահընկեց արված Լյուդովիկոս 16-րդին անվանելով «մարդկության
դեմ ուղղված հանցագործ»: Այդ իսկ պատճառով նա պնդում էր, որ Լյուդովիկոս 16-րդը պետք է մահապատժի
ենթարկվի:

12 Անգլիայի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի 1915թ. մայիսի 24-ի համատեղ հռչակագրում նշվում էր. «Վերջին ամսվա
ընթացքում Հայաստանում կատարվում է ջարդ քրդերի և թուրքերի կողմից՝ օսմանյան իշխանությունների բացահայտ
թողտվությամբ, հաճախ նաև ուղղակի օժանդակությամբ: Նոր տոմարով ապրիլի կեսերին հայերի ջարդ է տեղի
ունեցել Էրզրումում, Դերջանում, Էգինում, Բիթլիսում, Մուշում, Սասունում, Զեյթունում և ամբողջ Կիլիկիայում,
գլխովին կոտորվել են Վանի շրջակայքի հարյուր գյուղի բնակիչներ, բուն Վանում հայկական թաղամասը պաշարվել
է քրդերի կողմից: Միևնույն ժամանակ՝ Կ. Պոլսի թուրքական կառավարությունը բանտարկման և չտեսնված
ճնշումների է ենթարկում խաղաղ հայ բնակչությանը: Ելնելով Թուրքիայի կողմից մարդկության և քաղաքակրթության
դեմ կատարված նոր հանցագործություններից՝ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Անգլիայի դաշնային կառավարությունները
սրանով հրապարակայնորեն հայտարարում են Թուրքիայի կառավարությանը, որ իրենք այս հանցագործությունների
անձնական պատասխանատվությունը դնում են թուրքական կառավարության բոլոր անդամների, ինչպես նաև
տեղական ներկայացուցիչների վրա, ովքեր հանցակից են նման կոտորածին»:
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զանգվածային սպա նու թյուն նե րի նկատ մամբ,
ո րոնք կա տար վել են ոչ պա տե րազ մա կան պայ -
ման նե րում, և դա այն դեպքն էր, երբ հան ցա -
գոր ծու թյուն ներ էին տե ղի ու նե ցել Գեր մա նիա -
յում հրեա նե րի և մ յուս փոք րա մաս նու թյուն նե -
րի նկատ մամբ նախ քան Երկ րորդ աշխար հա -
մար տի սկսվե լը` 1939թ.: Մյուս կող մից՝ այդ եզ -
րույ թը չա փա զանց լայն նշա նա կու թյուն ու ներ.
կոնկ րետ խմբի ան դամ նե րի սպա նու թյու նն այն
բազ մա թիվ հան ցանք նե րի ձևե րից մե կն էր,
որն ընդգրկ վում է «մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված
հան ցա գոր ծու թյուն» սահ ման ման մեջ13:

«Մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր -
ծու թյու նը» մի ջազ գա յին հան ցա գոր ծու թյան
տե սակ է, որն առնչ վում է ցե ղաս պա նու թյան
և պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
հաս կա ցու թյուն նե րի հետ14: Մի ջազ գա յին ի -
րա վուն քում կի րառ վում են «մարդ կու թյան դեմ
ուղղված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի» տար բեր
սահ մա նում ներ, ո րոնք հիմ նա կա նում նե րա -
ռում են խո ցե լի խմբե րի քա ղա քա ցիա կան ան -
ձանց դեմ ի րա գործ ված ֆի զի կա կան բռնու -
թյան և հա լա ծանք նե րի մի շարք տար բեր գոր -
ծո ղու թյուն ներ15:

Նույն քան ան բա վա րար էր «Massacre» (կո -
տո րած) ֆրան սերեն բա ռը: Այս բա ռը հա ճախ
օգ տա գործ վում է Լեմ կի նի կող մից հա մա պա -
տաս խան եզրույթի ո րոն ման ըն թաց քում: «Mas-
sacre» եզ րույ թը կա րե լի է սահ մա նել որ պես
գոր ծո ղու թյուն նե րի ձև` սո վո րա բար հա վա քա -
կան, ո րի նպա տակն է քա ղա քա ցիա կան բնակ -
չու թյան և ոչ շա րա յին զին վոր նե րի ոչն չա ցու մը`
նե րառ յալ կա նանց, տղա մարդ կանց, ե րե խա -
նե րի և տա րեց նե րի, ով քեր չեն կա րո ղա նում
պաշտ պա նել ի րենց: Սահ մա նու մը նաև կա րող

է նե րա ռել այն զին վոր նե րի սպա նու թյու նը, ով -
քեր զի նա թափ վել են16: Սա կայն «Massacre» եզ -
րույ թը սահ մա նա փակ նշա նա կու թյուն ու նի:
Դա րե րի ըն թաց քում դա ա սո ցաց վում էր, օ րի -
նակ, Բար դու ղի մեոս յան գի շեր վա հետ` կա թո -
լի կա կան դա վադ րու թյուն, ո րի նպա տակն էր
կալ վի նիստ նե րին դուրս հա նել Ֆ րան սիա յից:
Ա վե լի ար մա տա կան եզրույթ էր հար կա վոր`
դրա մի ջո ցով պի տա կա վո րե լու, մաս նա վո րա -
պես, բնաջն ջում ի րա կա նաց նե լու մտադ րու թյու -
նը17: 

Հե տաքրք րա կան է նաև, որ Լեմ կի նը ցե -
ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյու նը բնո րո շե -
լու հա մար չընտ րեց նաև գեր մա ներեն «Volker-
mörd» եզ րույ թը, ո րը բա ռա ցիո րեն նշա նա կում
է ամ բողջ ազ գի ոչն չա ցում: «Volkermörd» եզ -
րույթն ա վե լի հա ճախ էր հայտն վում 19-րդ դա -
րի ըն թաց քում 1904-1907թթ. Հե րե րո և Նա մա
ժո ղո վուրդ նե րի դեմ գեր մա նա կան գա ղու թա -
յին պա տե րազ մի մա սին զե կույց նե րում: Այս
եզրույթը կրկին կի րառ վեց գեր մա նա կան ու
հաբս բուրգ յան պաշ տո նա կան և մաս նա վոր
աղբ յու րնե րում` բնո րո շե լով Օս ման յան կայս -
րու թյան կող մից կայս րու թյան տա րած քում բնակ -
վող հայ կա կան փոք րա մաս նու թյա նը բնաջն ջե -
լու գաղտ նի ար շա վը18:

1944թ. Մի ջազ գա յին խա ղա ղու թյան Քար -
նե գի հիմ նադ րա մը հրա պա րա կեց «Ա ռանց քի
ղե կա վա րու մը բռնա զավթ ված Եվ րո պա յում» աշ -
խա տու թյու նը, ո րում Լեմ կի նը պնդում էր, որ
1933թ . հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բեր յալ իր
ա ռա ջարկ նե րը, փաս տո րեն, կազ մում են ցե -
ղաս պա նու թյան հա յե ցա կար գը:

«Ա ռանց քի ղե կա վա րու մը բռնա զավթ ված
Եվ րո պա յում» գիր քը նա գրել է Երկ րորդ աշխար -

13 Նույն տեղում, էջ 18:
14 1945թ. Երկրորդ աշխարհամարտում հաղթանակած պետությունները տալիս են այդ եզրույթի սահմանումը:

Նյուրնբերգյան տրիբունալի կանոնադրության 4-րդ հոդվածը, որն ընդունվել էր 1945թ. օգոստոսի 8-ի Լոնդոնի
կոնֆերանսում, սահմանում էր. տրիբունալը կունենա իրավասություն երեք կարգի հանցագործությունների՝
պատերազմական հանցագործությունների, խաղաղության դեմ հանցագործությւոնների և մարդկության դեմ
ուղղված հանցագործությունների նկատմամբ: Մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունը սահմանվեց
հետևյալ կերպ. «Սպանությունը, բնաջնջումը, ստրկացումը, բռնագաղթը և այլ անմարդկային արարքներ, որոնք
ուղղված են քաղաքացիական բնակչության դեմ նախքան պատերազմը և պատերազմի ընթացքում, կամ
քաղաքական, կրոնական, ազգային հիմքով հալածանքների իրագործում կամ դրանց հետ կապված ցանկացած
հանցագործություն տրիբունալի իրավասության սահմաններում` անկախ ներպետական դատարանի օրենքի,
որտեղ իրագործվել է:

15 Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity, Dinah L. Shelton, vol. 1, p. 209.
16 Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity, Dinah L. Shelton,vol. 2, p. 661.
17 Journal of Genocide Research (2005), December 7(4),From the Editor: Lemkin Redux: in quest of a word, p. 444.
18 Նույն տեղում:
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հա մարտի տա րի նե րին: Գրքում ոչ միայն նկա -
րագր վում էին եվ րո պա կան ազ գե րի ճա կա տա -
գի րը, այլ նաև նշվում այն հրա մա նագ րե րի և օ -
րենք նե րի ցան կը, ո րոնք ի ցույց են դնում, որ
նա ցիստ նե րը ցան կա նում էին նվա ճել և ոչնչաց -
նել եվ րո պա կան ազ գե րին: Լեմ կի նը, այդ ցան -
կը ներկայացնե լով, ցան կա նում էր ցույց տալ,
թե ինչ պե՛ս էին նա ցիստ նե րն օգ տա գոր ծում օ -
րենք նե րը` քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի
հիմ քե րը քայ քա յե լու և օ կու պաց ված տա րածք -
նե րում ո րոշ փոք րա մաս նու թյուն նե րի զանգ վա -
ծա յին սպա նու թյուն նե րն օ րի նա կա նա ցնե լու հա -
մար: 721 է ջա նոց գրքի մի փոքր հատ վա ծում
քննարկ վում է տեր մի նա բա նու թյան հար ցը, ո -
րի մա սին Լեմ կի նը մտա ծում էր Չեր չի լի «ա -
ռանց ան վան ման հան ցա գոր ծու թյան» մա սին
ե լույ թից ի վեր, և այդ բա ռը, որ նա ընտ րեց,
«Ցե ղաս պա նու թյուն» (Genocide) բառն էր, ին չը
նա այս պես է նկա րագ րում.

«Նոր պայ ման նե րը նոր հաս կա ցու թյուն -
ներ են պա հան ջում: «Ցե ղաս պա նու թյուն» ա -
սե լով՝ նկա տի ու նենք ազ գի կամ էթ նիկ խմբի
ոչն չա ցու մը: Այս նոր բա ռն ստեղծ վել է հու նա -
կան Genos բա ռից (ռասա, ցեղ) և լա տի նե րեն
cide (սպա նել): Ընդ հա նուր ա սած` ցե ղաս պա -
նու թյու նը չի նշա նա կում ազ գի ան հա պաղ ոչնչա -
ցում՝ բա ցա ռու թյամբ, երբ ի րա կա նաց վում է
ազ գի բո լոր ան դամ նե րի զանգ վա ծա յին սպա -
նու թյուն: Դա ա վե լի շուտ՝ նշա նա կում է տար -
բեր գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա կարգ ված ծրա -
գիր, ո րոնց նպա տակն է ոչն չաց նել ազ գա յին
խմբե րի կյան քի հիմ քե րը` նպա տակ ու նե նա լով
ոչն չաց նել հենց այդ խմբե րին: Այդ պի սի ծրա -
գրի նպա տակ նե րը կա րող են լի նել քա ղա քա -
կան և սո ցիա լա կան ինս տի տուտ նե րի կազ մա -
լու ծու մը, մշա կույ թը, լե զուն, ազ գա յին զգա ցում -
նե րը, կրո նը և այդ խմբե րի տնտե սա կան գո -
յու թյու նը և անձ նա կան անվ տան գու թյան, ա -
զա տու թյան, ա ռող ջու թյան, ար ժա նա պատ վու -
թյան և նույ նիսկ այդ խմբե րի ան ձանց կյան քի
ոչն չա ցու մը: Ցե ղաս պա նու թյունն ուղղ ված է ազ -
գա յին խմբի գո յու թյան դեմ, և դրա նում նե րառ -
վող գոր ծո ղու թյուն նե րն ուղղ ված են ան հատ -
նե րի դեմ պայ մա նա վոր ված ոչ թե ի րենց ան -

հա տա կան կար գա վի ճա կով, այլ՝ որ պես ազ -
գա յին խմբի ան դամ ներ լի նե լով»19:

Իր այս աշ խա տու թյան մեջ Լեմ կի նը նշում
է, որ Ցե ղաս պա նու թյուն (Genocide) եզ րույ թի
ստեղ ծու մը 1933թ. Մադ րիդ յան կոն ֆե րան սում
իր ներ կա յաց րած ա ռա ջարկ նե րի տրա մա բա -
նա կան շա րու նա կու թյունն է, և իր այս աշ խա -
տու թյան էու թյու նը ցե ղաս պա նու թյան ի րա գոր -
ծող նե րին պատ ժի են թար կելն է: Այս առն չու -
թյամբ Լեմ կի նը գրում է. «Դեռևս 1933թ . ներ -
կա յաց ված աշ խա տան քի հե ղի նա կն Ազ գե րի
լի գա յի մի ջազ գա յին քրեա կան ի րա վուն քի
միաս նա կա նաց ման 5-րդ հա մա ժո ղո վին ներ -
կա յաց րել է մի զե կույց, որն ու ղեկց վում էր այն
գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին հոդ ված նե րի նա -
խագ ծով, ո րոնց նպա տակն է բնակ չու թյան
նկատ մամբ ճնշում նե րը և ոչն չա ցու մը (ին չը
կկազ մեր փաս տա ցի ցե ղաս պա նու թյան հա յե -
ցա կար գը), և որոնք պետք է պատ ժի են թարկ -
վեն»20: 

Լեմ կի նը ներ կա յաց նում է, որ ե թե 1933թ.
Մադ րիդ յան կոն ֆե րան սում իր ա ռա ջար կու -
թյուն նե րը մաս նա կից երկր նե րի կող մից ըն -
դուն վեին, ա պա մի ջազ գա յին քրեա կան ի րա -
վուն քում կներդր վեին եր կու նոր հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի տե սակ ներ, և այդ հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րը կա տա րող նե րի նկատ մամբ պա տիժ -
նե րի սահ մա նու մը հնար վո րու թյուն չէր տա Գեր -
մա նիա յին և նրա դաշ նա կից նե րին ա նար գել
դի մելու հան ցա գոր ծույ թուն նե րի ի րա կա նաց -
մա նը: Նա, մաս նա վո րա պես, նշում է. «Հե ղի -
նա կը ձևա կեր պեց եր կու նոր մի ջազ գա յին ի -
րա վա կան հան ցա գոր ծու թյուն ներ` ներդ նե լու
37 մաս նա կից երկր նե րի քրեա կան ի րա վուն -
քում` դրանք ան վա նե լով «բար բա րո սու թյուն»
հան ցա գոր ծու թյուն և «վան դա լիզմ»... Ե թե նա -
խա գի ծն, ըն դուն վեր մաս նա կից երկր նե րի կող -
մից՝ օգ տա կար կլի ներ` ա պա հով ե լով արդ յու -
նա վետ գոր ծիք՝ պատ ժե լու ներ կա յիս աշ խար -
հի հա կա մար տու թյուն նե րի պա տե րազ մա կան
հան ցա գործ նե րին: Պետք է կրկին ընդ գծել, որ
մադ րիդ յան կոն ֆե րան սի հե ղի նա կի կող մից
ներ կա յաց ված՝ հան ցա գործ գոր ծո ղու թյուն նե -
րի ըն դու նու մը, հե ղի նա կի տե սա կե տի հա մա -

19 Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation – Analysis of Government – Proposals for
Redress, (Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1944), p. 79.

20 Նույն տեղում, էջ 91:
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ձայն, կփա կեր գոր ծո ղու թյուն նե րի մեծ դաշ տը,
ո րոնք տե ղի են ու նե ցել Ա ռանց քի երկր նե րի
ան դամ նե րի կող մից:21

1945թ. ապ րի լին դաշ նա կից երկր նե րը հա -
մա ձայ նեց րին պա տե րազ մա կան հան ցա գործ -
նե րի դա տա վա րու թյան հիմ նա կան սկզբունք -
նե րը: ԱՄՆ-ի գե րա գույն դա տա րա նի դա տա -
վոր Ռո բերտ Ջեք սո նը նշա նակ վեց ա մե րիկ -
յան պատ վի րա կու թյան ղե կա վար 1945թ . օ -
գոս տո սին տե ղի ու նե ցած Լոն դո նի կոն ֆե -
րան սում, որ տեղ դաշ նա կից նե րը վեր ջա պես
պայ մա նա վոր վե ցին Մի ջազ գա յին ռազ մա կան
դա տա րա նի կա նո նադ րու թյան հար ցում: Կա -
նո նադ րու թյու նում սահմանվում էին ե րեք տար -
բեր հան ցա գոր ծու թյուն ներ, ո րոնք պետք է
քննվեին` խա ղա ղու թյան դեմ ուղղ ված հան -
ցա գոր ծու թյուն ներ, պա տե րազ մա կան հան ցա -
գոր ծու թյուն ներ և մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված
հան ցա գոր ծու թյուն ներ22: Ճիշտ է` կա նո նա -
դրու թյան մեջ չէր օգ տա գործ վում Ռա ֆա յել
Լեմ կի նի «Ցե ղա սպա նու թյուն» (Genocide) բա -
ռը, սա կայն ա ռա ջին ան գամ կո դի ֆի կաց վում
էր «մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր -
ծու թյունը»: 

Լեմ կի նը միա ցավ Նյուրն բերգ յան դա տա -
վա րու թյան պա տե րազ մա կան հան ցա գործ նե -
րին մե ղադ րանք ներ կա յաց նող ա մե րիկ յան
անձ նա կազ մին և դար ձավ ա մե րիկ յան գլխա -
վոր դա տա խազ Ջեք սո նի ի րա վա խորհր դա -
տուն: Լեմ կի նը հույս ու ներ, որ «ցե ղաս պա նու -
թյուն» հաս կա ցու թյու նը կընդգրկ վի հիմ նա կան
պա տե րազ մա կան հան ցա գործ նե րի դեմ մե -
ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու նում23: Լեմ կի նի հա -
ջո ղու թյու նը լիա կա տար չէր. չնա յած՝ եզ րույ թն
օգ տա գործ վում էր մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու -
թյուն նե րի և դա տա վա րու թյան ա վար տա կան

փաս տար կում նե րի մեջ, սակայն «Ցե ղաս պա -
նու թյու նը» չէր ճա նաչ վում որ պես ա ռան ձին
սահ ման ված հան ցա գոր ծու թյուն: Լեմ կի նին ան -
հանգս տաց նում էր ԱՄՆ-ի, ԽՍՀՄ-ի, Մեծ Բ րի -
տա նիա յի նվիր վա ծու թյու նը պե տու թյան ինք -
նիշ խա նու թյան գա ղա փա րին, քա նի որ նրանք
կաս կա ծի տակ չէին դնում ներ քին գոր ծե րում
Գեր մա նիա յի բա ցար ձակ իշ խա նու թյան հար -
ցը նախ քան պա տե րազ մը24: Այ նուա մե նայ նիվ,
մի ջազ գա յին բնույ թի ա ռա ջին փաս տա թուղ թը,
ո րում օգ տա գործ վում էր «ցե ղաս պա նու թյուն»
(Genocide) եզ րույ թը, 1945թ. հոկ տեմ բե րի 18-ի՝
Նյուրն բեր գի մի ջազ գա յին ռազ մա կան դա տա -
րա նի մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյունն25 էր գեր -
մա նա կան հիմ նա կան հան ցա գործ նե րի դեմ,
ով քեր կան գած էին Նյուրն բեր գի ռազ մա կան
տրի բու նա լի ա ռաջ:

1946թ. «American Scholar» ամ սագ րում
հրա պա րակ ված «Ցե ղաս պա նու թյուն» (Genocide)
վեր նագ րով և ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր -
ծու թյան խնդրի հե տա զո տու թյա նը նվիր ված իր
հոդ վա ծում Ռա ֆա յել Լեմ կի նը, անդ րա դառ նա -
լով նա ցիստ նե րի կող մից Եվ րո պա յում հրեա -
նե րի և մ յուս ազ գե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց -
րած ցե ղաս պա նու թյա նը, ներկայացնում է ցե -
ղաս պա նու թյուն նե րի պատ մա կան օ րի նակ ներ.
«Ակն հայտ է` գեր մա նա կան փոր ձն ա մե նից
վառ, կան խամ տած ված և ման րակր կիտ է, բայց
պատ մու թյու նը մեզ տրա մադ րել է ամ բող ջա -
կան ազ գե րի, էթ նիկ և կրո նա կան խմբե րի
ոչնչաց ման այլ օ րի նակ ներ: Կան, օ րի նակ՝ Կար -
թա գե նի ոչն չա ցու մը, կրո նա կան խմբա վո րում -
նե րի ոչն չա ցու մն իս լա մա կան և խա չակ րաց
ար շա վանք նե րի պա տե րազմ նե րի ընթացքում,
ալ բի գոյ ցի նե րի և վալ դենս նե րի կո տո րած նե րը,
և ա վե լի վեր ջերս՝ հա յե րի կո տո րած նե րը»26:

21 Նույն տեղում:
22 Charter of the International Military Tribunal - Annex to the Agreement for the prosecution and punishment of the major

war criminals of the European Axis (“London Agreement”), (http://www.refworld.org/docid/3ae6b39614.html)
23 Daniel Marc Segesser & Myriam Gessler (2005): Raphael Lemkin and theinternational debate on the punishment of war

crimes (1919–1948), Journal of Genocide Research, 7:4,p.463
24 Dan Eshet,նշվ. աշխ., p. 30.
25 Նացիստական առաջնորդների նյուրնբերգյան դատավարության 3 մեղադրական եզրակացություններում նշվում

էր. «Նրանք (ամբաստանյալները) իրականացրել են կանխամտածված և համակարգված ցեղասպանություն,
այսինքն` ռասայական և ազգային խմբերի ոչնչացում, ընդդեմ օկուպացված տարածքների քաղաքացիական բնակ -
չու թյան, որպեսզի ոչնչացնեն կոնկրետ ռասաների և դասային պատկանելության մարդկանց խմբերին և ազգային,
կրո նական խմբերին, մասնավորապես՝ հրեաներին, լեհերին, գնչուներին և մյուսներին:

26 Raphael Lemkin, Genocide, American Scholar, Volume 15, no. 2 (April 1946), p. 227. 
(http://www.preventgenocide.org/lemkin/americanscholar1946.htm)
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Լեմ կի նը Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը ներ կա յաց -
նում է որ պես ցե ղաս պա նու թյուն հան ցա գործու -
թյան ի րա կա նաց ման նա խա վեր ջին օ րի նա կը:

Իր այս հոդ վա ծում Լեմ կի նն ու շադ րու թյուն
է հրա վի րում այն խնդրին, թե ինչ պե՛ս ին քն
ստեղ ծեց «Ցե ղաս պա նու թյուն» (Genocide) եզ -
րույ թը, և ինչ պե՛ս է դա սահ մա նում: Հոդ վա -
ծում նա, նախ, հարց է բարձ րաց նում, թե կա -
րո՞ղ է արդ յոք զանգ վա ծա յին սպա նու թյու նը
հա մար ժեք ա նուն լի նել այդ երևույ թը (ցե ղաս -
պա նու թյու նը) նկա րագ րե լու հա մար, ա պա ներ -
կա յաց նում իր կար ծի քը, որ չի կա րող հա մար -
ժեք լի նել, քա նի որ իր նշա նա կու թյան մեջ չի
նե րա ռում հան ցա գոր ծու թյան դրդա պատ ճառ -
նե րը, հատ կա պես՝ երբ դրանք հիմն վում են
ռասա յա կան, ազ գա յին կամ կրո նա կան համոզ -
մունք նե րի վրա: Լեմ կի նը ոչ հա մար ժեք է համա -
րում նաև «Ա պազ գայ նա ցում» (denationalization)
եզ րույ թի կի րա ռու մը (Լեմ կի նը «Ա պազ գայ նա -
ցում» եզ րույ թը բնո րո շում է, թե դա հաս կաց -
վում է որ պես ազ գին ոչն չաց նե լու և մ շա կու -
թա յին ինք նու թյու նը վե րաց նե լու փորձ), քա նի
որ դա չի նշա նա կում կեն սա բա նա կան ոչն չա -
ցում, իսկ մյուս կող մից՝ այդ եզ րույ թն օգ տա -
գործ վում է քա ղա քա ցիու թյու նից զրկե լու գոր -
ծո ղու թյան ի մաս տով: Լեմ կի նը հա վե լում է, որ
ո րոշ հե ղի նակ ներ, ընդ հա նուր եզ րույթ օգ տա -
գոր ծե լու փո խա րեն, կի րա ռում են այն պի սի եզ -
րույթ ներ, ո րոնք ար տա հայ տում են միայն ազ -
գե րի և ռա սա նե րի ոչն չաց ման հաս կա ցու թյան
ֆունկ ցիո նալ աս պեկտ նե րը: Այս պես՝ նա անհա -
մար ժեք է հա մա րում նաև «Գեր մանի զա ցիա»
(Germanization), «Ի տալ յա նի զա ցիա» (Italianiza-
tion), «Մա գուա րի զա ցիա» (Magyarization) եզ -
րույթ նե րը27:

Այս հոդ վա ծում Ռա ֆա յել Լեմ կի նը սահ -
մա նում է ցե ղաս պա նու թյու նը որ պես մի ջազ -
գա յին հան ցա գոր ծու թյուն. «Ցե ղաս պա նու թյու -
նը հան ցա գոր ծու թյուն է՝ ոչն չաց նե լու ազ գա -
յին, ռասա յա կան կամ կրո նա կան խմբե րին: Ոչ
գործնական է ցե ղաս պա նու թյու նն ազ գա յին
հան ցա գոր ծու թյուն հա մա րե լը, քա նի որ իր
բնույ թով այն կա տար վում է պե տու թյան կամ
հզոր խմբե րի կող մից, ո րոնք ու նեն պե տու թյան

ա ջակ ցու թյու նը: Պե տու թյու նը եր բեք քրեա կան
գործ չի հա րու ցում կամ սա տա րում է ինք նին:
Իր ի րա վա կան, բա րո յա կան և մար դա սի րա -
կան բնույ թով դա պետք է հա մար վի մի ջազ գա -
յին հան ցա գոր ծու թյուն»28: 

Լեմ կի նը նշում է, որ ե ղել են բազ մա թիվ
դեպ քեր, երբ պե տու թյուն նե րն ար տա հայ տել
են ի րենց մտա հո գու թյու նն այլ պե տու թյան քա -
ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ վար վե ցո ղու թյան վե -
րա բեր յալ, ա պա ներկայացնում հա մա պա տաս -
խան օ րի նակ ներ. «ԱՄՆ-ը հան դի մա նեց ցա -
րա կան կա ռա վա րու թյա նը, ինչ պես նաև Ռու -
մի նիա յի կա ռա վա րու թյա նը դա ժան ջար դեր
հրահ րե լու և թույլ տա լու հա մար: Դի վա նա գի -
տա կան գոր ծո ղու թյուն ե ղավ նաև ի պաշտ -
պա նու թյուն հույ նե րի և հա յե րի, երբ նրանք կո -
տոր վում էին թուր քե րի կող մից...»29:

Նյուրն բեր գի դա տա վա րու թյու նից հե տո
Լեմ կի նն իր ջան քե րն ուղ ղեց ՄԱԿ Գլ խա վոր Ա -
սամբ լեա յի նիս տին ցե ղաս պա նու թյու նը դա -
տա պար տող մի ջազ գա յին փաս տաթղ թի ստեղծ -
ման գոր ծին: Լեմ կի նը ներ կա յաց րեց ցե ղա -
սպա նու թյան կոն վեն ցիա յի բա նաձևի նա խա -
գիծ: 1946թ. դեկ տեմ բե րի 11-ին ՄԱԿ-ի Գլ խա -
վոր Ա սամբ լեան ըն դու նում է թիվ 96 բա նաձևը,
ո րի ըն դուն ման հա մար նիստ էր հրա վի րել
ՄԱԿ-ի Տն տե սա կան և սո ցիա լա կան խոր հուր -
դը, կազ մե լու հա մար մի ջազ գա յին պայ մա նա -
գիր, ո րը կպար տադ րի պե տու թյուն նե րին կան -
խել և պատ ժել ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րի հա մար: Բա նաձևի հա մա ձայն՝ ՄԱԿ-
ի ԳԱ-ն հաս տա տում էր, որ ցե ղաս պա նու թյու -
նը մի ջազ գա յին ի րա վա կան հան ցա գոր ծու թյուն
է: Բա նաձևում նշվում էր. «Ցե ղաս պա նու թյունն
ամ բողջ մարդ կա յին խմբի գո յու թյան ի րա վուն -
քի ժխտումն է, քա նի որ սպա նու թյու նը մարդ -
կա յին էակ նե րի ապ րե լու ի րա վուն քի ժխտումն
է, ինչ պես մարդ կա յին խղճի գո յու թյան ժխտումն
է... և հա կա սում է բա րո յա կան օ րենք նե րին և
ՄԱԿ-ի ո գուն ու նպա տակ նե րին: Գլ խա վոր ա -
սամբ լեան, հետևա բար, պնդում է, որ ցե ղա -
սպա նու թյու նը ո ճիր է՝ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի
հա մա ձայն… Ան կախ այն հանգամանքից, թե
հան ցա գոր ծու թյու նը կա տար վել է կրո նա կան,

27 Նույն տեղում:
28 Նույն տեղում:
29 Նույն տեղում, էջ 228:
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ռասա յա կան, քա ղա քա կան կամ այլ հիմ քե րով,
դա պատ ժե լի է»30:

ՄԱԿ-ի գլխա վոր քար տու ղար Տ րիգ վե Լին
խնդրեց Լեմ կի նին պատ րաս տել ցե ղաս պա նու -
թյան կոն վեն ցիա յի նա խա գիծ: Նա խագ ծի մշա -
կու մը Լեմ կի նի, ֆրան սիա ցի ի րա վա բան Դո -
նադ յե դը Վաբ րի և ռու մի նա ցի ի րա վա կան
փոր ձա գետ Վես պաս սիան Պել լա յի կող մից տե -
ղի ու նե ցավ 1947թ. ապ րիլ-մա յիս ա միս նե րին:
Լեմ կի նը ձգտում էր բա ցա ռել քա ղա քա կան
խմբե րին վե րա բե րող հար ցի ընդգր կու մը նա -
խագ ծի մեջ` վա խե նա լով, որ մի ջազ գա յին ան -
հա մա ձայ նու թյու նը կվտան գի պայ մա նա գի րը:
Նա լո բինգ ա րեց պայ մա նա գի րը ՄԱԿ-ի Գլխա -
վոր Ա սամբ լեա յի Փա րի զի նստաշր ջա նում, սա -
կայն հան դի պեց խոչն դոտ նե րի: Հատ կա պես
զգա լի ա ռար կու թյուն ներ ե ղան նա խագ ծի` մշա -
կու թա յին ցե ղաս պա նու թյա նը վե րա բե րող հոդ -
վա ծի վե րա բեր յալ31: 

Նա խա գի ծը 1948թ . սեպ տեմ բեր-դեկ տեմ -
բեր ա միս նե րին ներ կա յաց վեց ՄԱԿ-ի ԳԱ-ին:
Ցե ղաս պա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը կան -
խար գե լե լու և պատ ժե լու մա սին կոն վեն ցիա յի
տեքստն ըն դուն վեց ՄԱԿ-ի ԳԱ-ի կող մից
1948թ. դեկ տեմ բե րի 9-ին (Կոն վեն ցիան ու ժի
մեջ մտավ 1951թ. հուն վա րի 12-ին): Տվ յալ կոն -
վեն ցիա յի հիմ նա կան նպա տակն էր հաս տա -
տել այն փաս տը, որ ցե ղաս պա նու թյու նը, մի -
ջազ գա յին ի րա վուն քի հա մա ձայն, հա մար վում
է հան ցա գոր ծու թյուն: Կոն վեն ցիա յում տրվում
էր ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ -
ված սահ մա նու մը, ո րը նե րառ վեց շատ երկրնե -
րի ազ գա յին քրեա կան օ րենսդ րու թյուն նե րի
մեջ:

Փաս տաթղ թի 2-րդ հոդ վա ծում, մաս նա վո -
րա պես, նշվում է, որ ցե ղաս պա նու թյու նը նշա -
նա կում է հետևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րից ցան -
կա ցա ծը՝ կա տար ված ազ գա յին, էթ նի կա կան,
ցե ղա կան կամ կրո նա կան որևէ խմբի, որ պես
այդ պի սին, լրիվ կամ մաս նա կի ոչն չաց ման
մտադ րու թյամբ. (ա) այդ խմբի ան դամ նե րի
սպա նու թյու նը, (բ) այդ խմբի ան դամ նե րին
մարմ նա կան լուրջ վնաս վածք ներ կամ մտա -

վոր վնաս պատ ճա ռե լը, (գ) որևէ խմբի հա մար
կյան քի այն պի սի պայ ման նե րի մի տում նա վոր
ստեղ ծու մը, ո րոնք ուղղ ված են նրա լրիվ կամ
մաս նա կի ֆի զի կա կան ոչն չաց մա նը, (դ) այդ
խմբի մի ջա վայ րում ման կած նու թյու նը կան խե -
լուն միտ ված մի ջոց նե րի ի րա կա նա ցու մը, (ե) ե -
րե խա նե րի բռնի փո խան ցու մը մարդ կա յին մի
խմբից մյու սին32: Ընդ ո րում՝ բա վա րար է վե րը
նշված նե րից ան գամ մեկ գոր ծո ղու թյան առ կա -
յու թյու նը, և կա րե լի է պնդել ցե ղաս պա նու թյան
ի րա գործ ման մա սին:

Նշենք, որ կոն վեն ցիա յում տեղ գտած ցե -
ղաս պա նու թյան` որ պես մի ջազ գա յին հան ցա -
գոր ծու թյան բո լոր բա ղա րիչ նե րը հա մընկ նում
են այն գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ, ո րոնք ի րա -
կա նաց վել են Օս ման յան իշ խա նու թյուն նե րի
կող մից հա յե րի նկատ մամբ: Այս ի մաս տով՝ կոն -
վեն ցիա յի 2-րդ հոդ վա ծում նշված ցե ղաս պա -
նու թյան ի րա գործ ման հա մար հիմք հան դի սա -
ցող բո լոր 5 գոր ծո ղու թյուն նե րը առ կա էին Հա -
յոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման պարագա -
յում:

Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան դա տա պարտ -
ման խնդրի շուրջ Լեմ կի նի ան հանգս տու թյու -
նը հան գեց րեց այն արդյունքին, որ նա իր
առջև հստակ նպա տակ դրեց հաս նել, որ  Թուր -
քիան լի նի վա վե րաց նող ա ռա ջին երկր նե րից:
Լեմ կի նը գի տակ ցում էր, որ խոչըն դոտ նե րի է
հան դի պե լու այս հար ցում. «Իմ մտքում հա սու -
նա ցել էր հա մար ձակ ծրա գիր, որ Թուր քիան
լի նի կոն վեն ցիան 20 ա ռա ջին վա վե րաց նող -
նե րի թվում: Դա քա վու թյուն կլի նի հա յե րի ցե -
ղա սպա նու թյան հա մար: Սա կայն ինչ պե՞ս հաս -
նել դրան... Թուր քե րը հպար տա նում են ի րենց
հան րա պե տա կան կա ռա վար ման ձևով և ա -
ռա ջա դեմ գա ղա փար նե րով, ո րոնք օգ նե ցին
նրանց փո խել Օս ման յան կայս րու թյան կա ռա -
վա րու մը: Ցե ղաս պա նու թյան կոն վեն ցիան
պետք է դրվի սո ցիա լա կան և մի ջազ գա յին ա -
ռա ջըն թա ցի շրջա նակ նե րում: Ես գի տեի, որ,
սա կայն, այս խո սակ ցու թյան եր կու կող մն
ստիպ ված են լի նե լու խու սա փել մի ա ռար կա յի
հի շա տա կու մից, թեև դա միշտ կլի նի նրանց

30 United Nations General Assembly Resolution 96 of 11 December 1946, 
(https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/033/47/IMG/NR003347.pdf ).

31 Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity, Dinah L. Shelton,vol. 2, p.625.
32 Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և պատժելու մասին կոնվենցիա, 1948թ. դեկտեմբերի 9

(http://www.un.am/res/UN%20Treaties/III_1.pdf ).
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գի տակ ցու թյան մեջ` հա յե րը»33,– գրում է Լեմ -
կի նը:

Ամ փո փե լով՝ նշենք հետևյալ եզ րա կա ցու -
թյուն նե րը.

 Պատ մու թյան ըն թաց քում ցե ղաս պա նու -
թյուն նե րի ա նար գել ի րա գործ ման դեպ -
քե րը և, հատ կա պես՝ Հա յոց ցե ղաս պա -
նու թյան ի րա գոր ծումն ու դրա հա մար
պա տաս խա նա տու ե րիտ թուրք ղե կա -
վար նե րի ան պա տիժ մնա լու հան գա -
ման քը ե ղան հիմ նա կան ի րա դար ձու -
թյունները, ո րոնք Ռա ֆա յել Լեմ կի նին
մղեցին, որ պես զի նա 1933թ . Մադ րի դի
կոն ֆե րան սում ներ կա յաց նի ցե ղա պա -
նու թյան կոն վեն ցիա ստեղ ծե լու և ցե -
ղա սպա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը որ -
պես հան ցա գոր ծու թյուն սահ մա նե լու վե -
րա բեր յալ իր ա ռա ջարկ նե րը: Լեմ կի նի
ա ռա ջարկ նե րը պայ մա նա վոր ված էին
նաև այն մտա վա խու թյամբ, որ այն դեպ -
քե րը, ո րոնք տե ղի ու նե ցան Օս ման յան
կայս րու թյու նում 1915թ., կա րող են
կրկնվել այս Եվ րո պա յում նա ցիստ նե րի
կող մից, ին չի նա խադր յալ նե րը կա յին:

 Ռա ֆա յել Լեմ կի նի կող մից «Ա ռան ցքի
իշ խա նու թյու նն օ կու պաց ված Եվ րո պա -
յում» աշ խա տու թյան մեջ «ցե ղաս պա -
նու թյուն» (Genocide) եզ րույ թի ստեղ ծու -
մը ե ղավ այն ի րո ղու թյան հետևան քը,
որ 1933թ . Մադ րի դի կոն ֆե րան սում նրա`
«բար բա րո սու թյուն» և «վան դա լիզմ»
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բեր յալ ա -
ռա ջարկ նե րը, ո րոնք գլխա վո րա պես
պայ մա նա վոր ված էին Հա յոց ցե ղա սպա -

նու թյան ի րա գործ ման և ե րիտ թուրք
հան ցա գործ նե րի ան պա տիժ մնա լու
հան գա մանք նե րի հետ, մերժ վե ցին: «Ցե -
ղաս պա նու թյուն» (Genocide) եզ րույ թի
ստեղ ծու մը կա րե լի է հա մա րել Լեմ կի նի
1933թ. ա ռա ջարկ նե րի տրա մա բա կան
զար գա ցու մը, ո րի դեպ քում հաշ վի էին
առն վել ինչ պես Հա յոց ցե ղաս պա նու -
թյու նը, այն պես էլ նա ցիս տա կան Գեր -
մա նիա յի կող մից հրեա նե րի և մ յուս ազ -
գե րի նկատ մամբ ցե ղաս պա նու թյան ի -
րա գոր ծու մը:

 «Ցե ղաս պա նու թյուն» եզ րույ թի ստեղ ծե -
լու փնտրտու քում Ռա ֆա յել Լեմ կի նն ան -
բա վա րար հա մա րեց բո լոր այն եզ րույթ -
նե րը, ո րոնք մինչ այդ գո յու թյուն ու նեին
և թե րի էին ցե ղաս պա նու թյան բնո րո -
շու մը տա լու հար ցում:

 Ցե ղաս պա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը
կան խար գե լե լու և պատ ժե լու մա սին կոն -
վեն ցիան, ո րի նա խա գի ծը կազ մե լու գոր -
ծում մեծ դեր է ու նե ցել Ռա ֆա յել Լեմ կի -
նը, սահ մա նում էր ցե ղաս պա նու թյու նը
որ պես մի ջազ գա յին հան ցա գոր ծու թյուն,
իսկ կոն վեն ցիա յի 2-րդ հոդ վա ծում
նշված` ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման
հա մար հիմք հան դի սա ցող բո լոր 5 գոր -
ծո ղու թյուն նե րը առ կա էին Հա յոց ցե -
ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման ժա մա -
նակ, ին չը փաս տում է այն մա սին, որ
կոն վեն ցիան կազ մե լիս ցե ղաս պա նու -
թյան դա սա կան օ րի նակ է դի տարկ վել
հենց Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը:

33 Encyclopedia of genocide, Israel W Charny, Institut on the Holocaust and Genocide, Jerusalem, 1999, p. 79.
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Դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու թյան ինս -
տի տու տն ար տա սահ մա նում ֆի զի կա կան և ի -
րա վա բա նա կան ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյան տա րած ված և արդ յու նա վետ մի -
ջոց նե րից է: Մի ջազ գա յին ի րա վուն քի շրջա նա -
կում պե տու թյու նը պա տաս խա նատ վու թյուն է
կրում իր ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու թյան կամ ան -
գոր ծու թյան հետևան քով օ տա րերկ րա ցուն պատ -
ճառ ված վնա սի հա մար: Դի վա նա գի տա կան
պաշտ պա նու թյու նը տու ժող ան ձի քա ղա քա -
ցիու թյան երկ րի կող մից ի րա կա նաց վող ըն թա -
ցա կարգ է, որն ուղղ ված է տվյալ ան ձի պաշտ -
պա նու թյու նն ա պա հո վե լուն և մի ջազ գա յին հա -
կաի րա վա կան ա րար քի հետևան քով պատ ճառ -
ված վնա սի հա մար փոխ հա տու ցում ստա նա -
լուն1:

Սա կայն դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու -
թյուն ի րա կա նաց նե լու տե սանկ յու նից մի ջազ -
գա յին հան րու թյու նը դեռևս բախ վում է մի շարք
խնդիր նե րի: Մաս նա վո րա պես՝ եր բեմն շփո թու -
թյուն է ա ռա ջա նում այն պի սի եզ րույթ նե րի մեկ -
նա բա նու թյան տե սանկ յու նից, ինչ պի սիք են դի -
վա նա գի տա կան գոր ծո ղու թյուն, հյու պա տո սա -
կան օ ժան դա կու թյուն, դի վա նա գի տա կան
պաշտ պա նու թյուն: 

Ո րոշ տե սա բան նե րի շրջա նակ նե րում էլ
հա կա սու թյուն ներ են ա ռա ջա ցել՝ ընդ հան րա -
պես դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու թյան ինս -
տի տու տի արդ յու նա վե տու թյան հետ կապ ված:
Հիմն վե լով այն փաս տի վրա, որ ժա մա նա կա -
կից մի ջազ գա յին ի րա վուն քը մար դու ի րա վունք -
նե րի պաշտ պա նու թյան շրջա նակ նե րում պար -
տա վո րեց նում է պե տու թյուն նե րին հա վա սար

պաշտ պա նու թյուն տրա մադ րել ինչ պես սե փա -
կան քա ղա քա ցի նե րին, այն պես էլ օ տա րերկ -
րա ցի նե րին, այդ տեսաբանները պնդում են,
որ դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու թյան ինստի -
տու տն ի րեն սպա ռել է:

Ժա մա նա կա կից մի ջազ գա յին ի րա վուն -
քում դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու թյան
ինստի տու տի կա յաց ման հար ցում էա կան նշա -
նա կու թյուն է ու նե ցել ՄԱԿ-ի մի ջազ գա յին ի -
րա վուն քի հանձ նա ժո ղո վի կող մից երկ րորդ
ըն թերց մամբ 2006թ . ըն դուն ված «Դի վա նա -
գի տա կան պաշտ պա նու թյան վե րա բեր յալ հոդ -
ված նե րի նա խա գի ծը», ո րում տեղ գտած հոդ -
ված նե րի նա խա գծերն ու դրանց վե րա բեր յալ
մեկ նա բա նու թյուն նե րը փորձ են ա նում հա մա -
կար գել մինչ այդ մի ջազ գա յին ի րա վուն քում
դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու թյան վե րա -
բեր յալ գոր ծող սո վո րութա յին նոր մե րը: 19 հոդ -
ված ից բաղ կա ցած «Դի վա նա գի տա կան պաշտ -
պա նու թյան վե րա բեր յալ հոդ ված նե րի նա խա -
գծի» 1-ին հոդ վա ծում տրվում է դի վա նա գի -
տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա նու մը, մաս -
նա վո րա պես՝

Հոդ ված 12

Սույն հոդ ված նե րի նա խագ ծի նպա տակ -
նե րի հա մար դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու -
թյու նը մի պե տու թյան կող մից մեկ այլ պե տու -
թյա նը դի վա նա գի տա կան գոր ծո ղու թյան կամ
խա ղաղ կար գա վոր ման այլ մի ջոց նե րով ուղղվող
պա տաս խա նատ վու թյան կոչ է՝ վեր ջի նիս մի -
ջազ գա յին հա կաի րա վա կան ա րար քի հետևան -
քով ա ռա ջին պե տու թյան քա ղա քա ցի հան դի -
սա ցող ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան -

1 Տե՛ս ЕЖЕГОДНИК КОМИССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – Доклад Комиссии международного права Генеральной
Ассамблеи о работе ее пятьдесят восьмой сессии, Дипломатическая защита, 2006 A/CN.4/SER.A/2006/Add.1 (Part
2)http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2006/russian/chp4.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/ilc/re-
ports/2006/

2 Տե՛ս Draft Articles on Diplomatic Protection with commentaries, UN 2006.

ՌՈՄԵԼԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 
ԵՊՀ միջազգային իրավունք մասնագիտացման 
մագիստրոս
____________________________________________________________________________________________________________
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ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü ²ÚÈ ÒºìºðÆ
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ձին պատ ճառ ված վնա սի հա մար՝ հե տապն դե -
լով նմա նա տիպ պա տաս խա նատ վու թյան ի րա -
գործ ման նպա տակ: 

Պետք է նշել, որ շատ դա տա կան ո րո շում -
ներ տար բե րա կում են «դի վա նա գի տա կան գոր -
ծո ղու թյու նը» «դա տա կան գոր ծըն թաց նե րից»,3
երբ մեկ նա բա նում են այն գոր ծո ղու թյուն նե րի
շրջա նա կը, ո րոնք կա րող են կի րառ վել պե տու -
թյան կող մից դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու -
թյան դի մե լիս: Նման տար բե րա կում ա ռա ջին
ան գամ հստակ նշվել է Մի ջազ գա յին ար դա -
րա դա տու թյան մշտա կան դա տա րա նի կող մից
Panevezys-Saldutiskis Railway4 դա տա կան գոր -
ծում: Նույն մեկ նա բա նու թյու նը հե տա գա յում
Ար դա րա դա տու թյան մի ջազ գա յին դա տա րա նի
կող մից կրկնվել է մի շարք գոր ծե րում, ինչ պես,
օ րի նակ՝ Nottebohm նա խա դե պում5: «Դի վա նա -
գի տա կան պաշտ պա նու թյան վե րա բեր յալ հոդ -
ված նե րի նա խագ ծի» հոդ ված 1-ը պահ պա նում
է այս մո տե ցու մը և, ա ռաջ անց նե լով՝ դա տա -
վա րա կան գոր ծըն թաց նե րը դա սա կար գում է
«խա ղաղ կար գա վոր ման այլ մի ջոց նե րի ներ -
քո»6:

«Դի վա նա գի տա կան գոր ծո ղու թյուն» եզ -
րույ թը նե րա ռում է մի պե տու թյան կող մից մեկ
այլ պե տու թյա նն իր տե սա կետ նե րի և մ տա հո -
գու թյուն նե րի մա սին տե ղե կաց նե լու բո լոր օ -
րի նա կան գոր ծըն թաց նե րը՝ նե րառ յալ բո ղո -
քար կում, հե տաքն նու թյուն անց կաց նե լու պա -
հանջ կամ վե ճի կար գա վոր ման նպա տա կով
բա նակ ցու թյուն նե րի անց կա ցում: «Խա ղաղ կար -
գա վոր ման այլ մի ջոց ներ» ար տա հայ տու թյու -
նն ընդգր կում է վե ճի ի րա վա կան կար գա վոր -
ման բո լոր ձևե րը՝ բա նակ ցու թյու նից, միջ նոր -
դու թյու նից և հաշ տե ցու մից սկսած, մինչև վե -
ճի ար բիտ րա ժա յին կամ դա տա կան կար գա -
վո րում7: Ինչ վե րա բե րում է ու ժի կի րառ մա նը,

որն ար գել ված է ՄԱԿ-ի Կա նո նադ րու թյան հոդ -
ված 2-րդի 4-րդ մա սով, պետք է նշել, որ դա
թույ լատ րե լի մե թոդ չէ դի վա նա գի տա կան
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կի րարկ ման հա -
մար: Դիվա նա գի տա կան պաշտ պա նու թյու նը
չի ընդ գր կում նաև դե մարշ նե րը կամ դի վա նա -
գի տա կան այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք չեն
նե րա ռում մյուս պե տու թյան ի րա վա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան հար ցե րը, ինչ պի սիք են,
օ րի նակ՝ ոչ պաշ տո նա կան պա հանջ նե րը8:

Հա ճախ կա ռա վա րու թյուն նե րն ար տա սահ -
մա նում ի րենց քա ղա քա ցու ա նու նից ձեռ նար -
կում են գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք հիմն ված չեն
որևէ մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյան նկատ -
մամբ պա հան ջի վրա և չեն ընդգրկ վում պաշտ -
պա նու թյան հա յե ցա կար գում: Վ. Կառլ Գե քը
իր մեկ նա բա նու թյամբ պարզ է դարձ նում, որ
այն հայ ցե րը, ո րոնց հիմ քում ըն կած չէ ի րա -
վուն քի պա հան ջը, չեն հա մար վում դի վա նա գի -
տա կան պաշտ պա նու թյուն, մաս նա վո րա պես.

«Դի վա նա գի տա կան և հ յու պա տո սա կան
այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք ուղղ ված են
նստա վայր պե տու թյու նից ի րենց քա ղա քա ցի -
նե րի հա մար փոխ զի ջում նե րի կամ պե տա կան
պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րի ձեռք բեր մա նը
կամ էլ որևէ ա զա տազրկ ված քա ղա քա ցու հա -
մար ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան շուրջ պայ -
մա նա վոր վա ծու թյուն նե րի ձեռք բեր մա նը, չեն
ընդգրկ վում այս ի մաս տով դի վա նա գի տա կան
պաշտ պա նու թյան մեջ: Դ րանք սո վո րա բար ո´չ
ուղղ ված են մյուս պե տու թյան դեմ, ո´չ  էլ հիմն -
վում են ի րա վուն քի ի րա կան կամ են թադր յալ
խախտ ման վրա»9:

Այս հա մա տեքս տում պետք է նշել, որ դի -
վա նա գի տա կան պաշտ պա նու թյու նը տար բեր -
վում է հյու պա տո սա կան օ ժան դա կու թյու նից:
Ինչ պես նշում է Ջ. Դու գար դը դի վա նա գի տա -

3 Տե՛ս նույն տեղում:
4 Տե՛ս The Panevezys-Saldutiskis Railway Case, Estonia v. Lithuania, 1939.
5 Տե՛ս DIPLOMATIC PROTECTION- First report on diplomatic protection, by Mr. John R. Dugard, Special Rapporteur/

DOCUMENT A/CN.4/506 and Add. 1, 2000, էջ 217:
6 Տե՛ս Draft Articles on Diplomatic Protection with commentaries, UN 2006.
7 Տե՛ս ЕЖЕГОДНИК КОМИССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – Доклад Комиссии международного права Генеральной

Ассамблеи о работе ее пятьдесят восьмой сессии, Дипломатическая защита, 2006 A/CN.4/SER.A/2006/Add.1 (Part 2)
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2006/russian/chp4.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/ilc/re-
ports/2006/

8 Տե՛ս Draft Articles on Diplomatic Protection with commentaries, UN 2006.
9 Տե՛ս DIPLOMATIC PROTECTION- First report on diplomatic protection, by Mr. John R. Dugard, Special Rapporteur/

DOCUMENT A/CN.4/506 and Add. 1, 2000, էջ 217:
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կան պաշտ պա նու թյան վե րա բեր յալ իր զե կույ -
ցում՝ «գոր ծո ղու թյուն» եզ րույ թի ոչ ճիշտ մեկ -
նա բա նու թյան հետևան քով շատ տե սա բան ներ,
դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու թյուն ասելով՝
նե րա ռում են նաև հյու պա տո սա կան օ ժան դա -
կու թյու նը10:

Այս եր կու ինս տի տուտ ն էլ գոր ծում են ի
շահ քա ղա քա ցու, սա կայն դրանց միջև առ կա
են էա կան տար բե րու թյուն ներ մի քա նի աս -
պեկտով: 1963թ. ըն դուն ված հյու պա տո սա կան
հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա բեր յալ Վիեն նա յի
կոն վեն ցիա յի11 5-րդ հոդ վա ծը մաս նա վո րեց -
նում է հյու պա տո սա կան անձ նա կազ մի գոր -
ծա ռույթ նե րը, ո րոնց թվում նշվում է նստա -
վայր պե տու թյու նում մի ջազ գա յին ի րա վուն քով
թույ լատ րե լի սահ ման նե րում հա վա տար մա գրող
պե տու թյան և վեր ջի նիս քա ղա քա ցի նե րի, այդ
թվում՝ ինչ պես ան հատ նե րի, այն պես էլ կոր -
պո րա տիվ մար մին նե րի, շա հե րի պաշտ պա -
նու թյան, ինչ պես նաև ուղ ար կող պե տու թյան
քա ղա քա ցի նե րին օգ նե լու և ա ջակ ցե լու մա -
սին: Հոդ ված 5-րդի (i) մա սով մեկ նա բան վում
է հյու պա տո սու թյան կող մից ի շահ քա ղա քա -
ցու տրա մադր վող ի րա վա կան օգ նու թյան հնա -
րա վո րու թյու նը12: Իսկ նույն կոն վեն ցիա յի 55-
րդ հոդ վա ծը ար գե լում է հյու պա տո սա կան մար -
մին նե րին մի ջա մտել նստա վայր պե տու թյան
ներ քին գոր ծե րին13: Հետևա բար, այս դրույթ -
նե րը հա մադ րե լով, պետք է ընդգ ծել, որ հյու -
պա տոս նե րը ա ռանձ նա հա տուկ դեր ու նեն քա -
ղա քա ցի նե րին օգ նու թյուն տրա մադ րե լու հար -
ցում, մաս նա վո րա պես՝ այ ցե լե լով ձեր բա կալ -
ված նե րին, գտնե լով փաս տա բան նե րի և կապ
հաս տա տե լով տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի
հետ: Սա կայն հյու պա տո սա կան մար մին նե րն
ի րա վա սու թյուն չու նեն մի ջամ տե լու դա տա վա -
րա կան գոր ծըն թաց նե րին կամ նստա վայր պե -
տու թյան ներ քին գոր ծե րին, տալ ի րա վա կան

խորհր դատ վու թյուն կամ հե տաքն նու թյուն ի -
րա կա նաց նել հան ցա գոր ծու թյան շուրջ14: Դի -
վա նա գի տա կան պաշտ պա նու թյու նը և հ յու պա -
տո սա կան օ ժան դա կու թյու նը միմ յան ցից տար -
բեր վում են նաև այն քա նով, որ դի վա նա գի -
տա կան պաշտ պա նու թյու նն ի րա կա նաց վում է
պե տու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից, ով -
քեր գոր ծում են պե տու թյան շա հե րի շրջա նակ -
նե րում, մինչ դեռ հյու պա տո սա կան օ ժան դա -
կու թյու նը տրա մադր վում է հյու պա տո սա կան
ծա ռա յող նե րի կող մից, ով քեր ներ կա յաց նում
են ան հա տի շա հե րը՝ գոր ծե լով «Հյու պա տո սա -
կան հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա բեր յալ Վիեն -
նա յի կոն վեն ցիա յի» շրջա նակ նե րում15: Բա ցի
այդ՝ այս եր կու ինս տի տու տի տար բե րակ ման
հա մար գո յու թյուն ու նի մեկ ու րիշ տարր ևս:
Հյու պա տո սա կան օ ժան դա կու թյու նը հա ճախ
ունի կան խար գե լիչ բնույթ և ի րա կա նաց վում է
նախ քան տե ղա կան դա տա կան մի ջոց նե րի
սպա ռու մը կամ նույ նիսկ նախ քան մի ջազ գա -
յին հա կաի րա վա կան ա րար քի ի հայտ գա լը:
Այս հան գա ման քը թույլ է տա լիս հյու պա տո սա -
կան օ ժան դա կու թյա նն ունենալ ոչ այն քան
պաշ տո նա կան բնույթ և միևնույն ժա մա նակ՝
լի նել հյու րըն կալ պե տու թյան կող մից ա ռա վել
նա խընտ րե լի16: Փաս տո րեն, դի վա նա գի տա -
կան պաշտ պա նու թյու նն ունի «ուղ ղիչ» բնույթ
և ուղղ ված է մի ջազ գա յին հա կաի րա վա կան
գոր ծո ղու թյան պա րա գա յում տու ժած քա ղա -
քա ցուն օգ նու թյուն տրա մադ րե լուն, իսկ հյու -
պա տո սա կան օ ժան դա կու թյու նն ուղղ ված է սե -
փա կան քա ղա քա ցու նկատ մամբ մի ջազ գա յին
հա կաի րա վա կան ա րար քի կան խար գել մա նը17:

«Դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու թյան վե -
րա բեր յալ հոդ ված նե րի նա խագ ծի» մեկ նա բա -
նու թյուն նե րում նշվում է նաև, որ դրանք չեն
կար գա վո րում որևէ մի ջազ գա յին կազ մա կեր -
պու թյան կող մից գոր ծա կա լին պաշտ պա նու -

10 Տե՛ս նույն տեղում:
11 Տե՛ս Vienna Convention on Consular Relations - VCCR, 1963/ United Nations, Treaty Series, vo1. 596, p. 261:
12 Տե՛ս Vienna Convention on Consular Relations - VCCR, 1963/ United Nations, Treaty Series, vo1. 596, p. 261
13 Տե՛ս Vienna Convention on Consular Relations - VCCR, 1963/ United Nations, Treaty Series, vo1. 596, p. 261:
14 Տե՛ս MALCOLM N. SHAW-INTERNATIONAL LAW/Fifth edition, Cambridge University press,2003, էջ 688:
15 Տե՛ս Draft Articles on Diplomatic Protection with commentaries, UN 2006.
16 Տե՛ս A.M.H. Vermeer-Künzli- The Protection of Individuals by means of Diplomatic Protection, 2007, էջ 84:
17 Տե՛ս ЕЖЕГОДНИК КОМИССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – Доклад Комиссии международного права Генеральной

Ассамблеи о работе ее пятьдесят восьмой сессии, Дипломатическая защита, 2006 A/CN.4/SER.A/2006/Add.1 (Part 2)
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2006/russian/chp4.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/ilc/re-
ports/2006/
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թյուն տրա մադ րե լու վե րա բեր յալ հար ցե րը, ին -
չը ներ կա յաց վում է որ պես «գոր ծա ռութա յին
պաշտ պա նու թյուն»18: Չնա յած գոր ծա ռու թա յին
պաշտ պա նու թյան և դի վա նա գի տա կան պաշտ -
պա նու թյան միջև առ կա է զգա լի նմա նու թյուն,
սա կայն գո յու թյուն ու նեն նաև կարևոր տար բե -
րու թյուն ներ: Դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու -
թյու նն ա վան դա բար հա մար վում է պե տու թյան
ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձին
հասց ված վնա սի փոխ հա տուց ման հա մար նա -
խա տես ված մե խա նիզմ, ին չը հիմն վում է այն
սկզբուն քի վրա, որ այդ ան ձին հասց ված վնա -
սը ուղ ղա կիո րեն հա մար վում է վեր ջի նիս քա -
ղա քա ցիու թյան պե տու թյա նը հասց ված վնաս:
Իսկ գոր ծա ռութա յին պաշտ պա նու թյու նը միջ -
ազ գա յին կազ մա կեր պու թյան արդ յու նա վետ
գոր ծու նեու թյան խթան մանն ուղղ ված ինս տի -
տուտ է, որն ի րա կա նաց վում է վեր ջի նիս գոր -
ծա կալ նե րի նկատ մամբ հար գան քի ա պա հով -
ման ճա նա պար հով:

Դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու թյու նը նե -
րա ռում է հիմ նա կա նում այն քա ղա քա ցի նե րի
պաշտ պա նու թյու նը, ով քեր ընդգրկ ված չեն պե -
տու թյան ա նու նից ի րա կա նաց վող մի ջազ գա -
յին պաշ տո նեա կան «բիզ նե սում»19: Այդ պաշ -
տոն յա նե րը պաշտ պան վում են մի ջազ գա յին ի -
րա վուն քի այլ նոր մե րով և մի ջոց նե րով, ինչ պի -
սիք են «Դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն -
նե րի վե րա բեր յալ 1961թ. Վիեն նա յի կոն վեն -
ցիան»20 և 1963թ. «Հյու պա տո սա կան հա րա բե -
րու թյուն նե րի վե րա բեր յալ Վիեն նա յի կոն վեն -
ցիան»21:

«Դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու թյան վե -
րա բեր յալ հոդ ված նե րի նա խագ ծի» երկ րորդ
հոդ վա ծի սահ մա նու մից պարզ է դառ նում, որ
պե տու թյունն է նա խա ձեռ նում և ի րա կա նաց -
նում դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու թյու նը, որ
պե տու թյունն է այն մար մի նը, ում տրվել է հայց
ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քը: Պե տու թյան կող -
մից դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու թյուն ի -
րա կա նաց նե լը չի գտնվում որևէ պար տա վո -
րու թյան շրջա նա կում: Պե տու թյան ներ քին օ -

րենսդ րու թյամբ կա րող է պե տու թյա նը պար -
տադր վել ի րա կա նաց նել դի վա նա գի տա կան
պաշտ պա նու թյուն, սա կայն մի ջազ գա յին ի րա -
վուն քը նման որևէ պար տա վո րու թյուն չի սահ -
մա նում22: Այս մո տե ցու մը պար զո րոշ կեր պով
նշվել է Ար դա րա դա տու թյան մի ջազ գա յին դա -
տա րա նի կող մից Barcelona Traction դա տա կան
նա խա դե պում, մաս նա վո րա պես. «Մի ջազ գա -
յին ի րա վուն քով թույ լատ րե լի սահ ման նե րում
պե տու թյու նը կա րող է ի րա կա նաց նել դի վա -
նա գի տա կան պաշտ պա նու թյուն այն մի ջոց նե -
րով և այն մա կար դա կում, որ ինքն է նա խընտ -
րում՝ հա մա րե լով, թե դա իր սե փա կան ի րա -
վունքն է, որ պե տու թյունն ի րաց նում է: Նույ -
նիսկ ե թե ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան
ան ձը, ում ա նու նից գոր ծում է պե տու թյու նը,
հա մա րում է, թե իր ի րա վունք նե րը պատ շաճ
կեր պով պաշտ պան ված չեն, միևնույն է՝ չու նի
մի ջազ գա յին ի րա վուն քով սահ ման ված որևէ
մի ջոց: Միակ մի ջո ցը, որ նրան մնում է, ներ -
պե տա կան օ րենսդ րու թյա նը դի մելն է, ե թե մի -
ջոց նե րը հա սա նե լի են՝ նպա տակ ու նե նա լով
ըն թացք տալ գոր ծին կամ ստա նալ փոխ հա -
տու ցում: Պե տու թյու նը պետք է դի տար կել որ -
պես միակ դա տա վոր, ով ո րո շում է, թե արդ յոք
իր պաշտ պա նու թյու նը կտրա մադր վի՞, թե ի՞նչ
չա փով կտրա մադր վի և ե՞րբ կդա դա րի: Այս ա -
ռու մով՝ պե տու թյու նը պահ պա նում է հա յե ցո -
ղա կան իշ խա նու թյու նը, ին չի ի րա կա նա ցու մը
սահ ման վում է՝ քա ղա քա կան կամ այլ բնույ թի
նկա տա ռում նե րից ել նե լով՝ բա ցա ռու թյամբ մաս -
նա վոր դեպ քե րի»23:

Ներ կա յումս ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ
և ո րոշ դա տա կան նա խա դե պե րով խթան վում
է այն տե սա կե տը, որ այս հար ցում ո րո շա կի
պար տա վո րու թյուն է ընկ նում պե տու թյան վրա՝
պաշտ պա նե լու իր քա ղա քա ցի նե րին ար տա -
սահ մա նում, երբ վեր ջին ներս բախ վում են մար -
դու ի րա վունք նե րի կո պիտ խախ տում նե րի: Հա -
մա պա տաս խա նա բար, 19-րդ հոդ վա ծի նա խա -
գի ծը սահ մա նում է, որ այն պե տու թյու նը, ո րն
ի րա վա սու է ի րա կա նաց նել դի վա նա գի տա կան

18 Տե՛ս Draft Articles on Diplomatic Protection with commentaries, UN 2006.
19 Տե՛ս Draft Articles on Diplomatic Protection with commentaries, UN 2006.
20 Տե՛ս Vienna Convention on Diplomatic Relations – VCDR, 1961/ United Nations, Treaty Series, vol. 500, p. 95.
21 Տե՛ս Vienna Convention on Consular Relations – VCCR, 1963/ United Nations, Treaty Series, vo1. 596, p. 261.
22 Տե՛ս Draft Articles on Diplomatic Protection with commentaries, UN 2006.
23 Տե՛ս Case concerning the Barcelona Traction Light and Power Company Limited (Belgium v. Spain), ICJ, 1970.
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պաշտ պա նու թյուն, «պետք է… պատ շաճ ու շա -
դրու թյուն հատ կաց նի դի վա նա գի տա կան պաշտ -
պա նու թյուն ի րա կա նաց նե լու անհ րա ժեշ տու -
թյա նը, հատ կա պես՝ երբ հասց վել է զգա լի
վնաս»24:

Ինչ վե րա բե րում է դի վա նա գի տա կան
պաշտ պա նու թյան ինս տի տու տի և մար դու ի -
րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի
հա րա բե րակ ցու թյա նը՝ պետք է նշել, որ այս
հար ցում առ կա են բազ մաբ նույթ և հա կա սա -
կան տե սա կետ ներ: Շատ տե սա բան նե րի կար -
ծի քով՝ դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու թյան
ինս տի տու տը հնա ցել է25: Նման կար ծի քի ձևա -
վոր ման հա մար հիմք են հան դի սա ցել մի ջազ -
գա յին ի րա վուն քի մի շարք էա կան փո փո խու -
թյուն ներ: Նախ կի նում ան հատ նե րին մի ջազ -
գա յին ի րա վուն քում հատ կաց ված էր չնչին դեր,
և վեր ջին ներս չէին հա մար վում մի ջազ գա յին ի -
րա վուն քի սուբ յեկտ ներ: Մի ջազ գա յին ի րա վուն -
քի հիմ նա կան սուբ յեկտ նե րը պե տու թյուն ներն
էին, ո րոնք էլ դի վա նա գի տա կան պաշտ պա -
նու թյան մի ջո ցով ի րա կա նաց նում էին ի րենց
քա ղա քա ցին նե րի պաշտ պա նու թյու նը: Ժա մա -
նա կի ըն թաց քում մար դու ի րա վունք նե րի վե -
րա բեր յալ այս ըն դուն ված մո տե ցու մը փոխ վեց:
Հատ կա պես նա ցիս տա կան ռե ժի մի սար սափ -
նե րից հե տո մի ջազ գա յին հան րու թյու նը հան -
գեց այն տե սա կե տին, որ մար դու ի րա վունք նե -
րի պաշտ պա նու թյու նը չպետք է մնա բա ցա ռա -
պես պե տու թյան հա յե ցո ղու թյան ներ քո26: Որպես
արդ յունք՝ ներ կա յումս մի ջազ գա յին ի րա վուն -
քում ձևա վոր վել է մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ -

պա նու թյան բա վա կա նին կուռ հա մա կարգ, ո -
րը թույլ է տա լիս ան հատ նե րին պաշտ պա նե լ ի -
րենց ի րա վունք նե րը ոչ միայն օ տար պե տու -
թյան, այլև սե փա կան պե տու թյան դեմ: Այ նուա -
մե նա յնիվ, մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա -
նու թյան հա մա կար գի զար գա ցու մը չի կա րող
հան գեց նել դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու -
թյան ինս տի տու տի ա նարդ յու նա վե տու թյա նը,
քա նի որ այս եր կու հա մա կար գի միջև առ կա
են զգա լի տար բե րու թյուն ներ27: Այդ տար բե րու -
թյուն նե րից գլխա վորն այն է, որ դի վա նա գի -
տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը պատ -
կա նում է բա ցա ռա պես պե տու թյա նը28, իսկ
մար դու ի րա վունք նե րը հիմ նա կա նում ան հա -
տա կան ի րա վունք ներ են: 

Ամ փո փե լով՝ պետք է նշել, որ դի վա նա գի -
տա կան պաշտ պա նու թյու նը մար դու ի րա վունք -
նե րի պաշտ պա նու թյան կարևո րա գույն մե խա -
նիզմ է:

Այն հան գա ման քը, որ ժա մա նա կա կից միջ -
ազ գա յին ի րա վուն քը ֆի զի կա կան և ի րա վա -
բա նա կան ան ձանց ա վե լի շատ հնա րա վո րու -
թյուն ներ է ըն ձե ռում հա տուկ ստեղծ ված միջ -
ազ գա յին դա տա կան ատ յան ներ ան ձամբ դի -
մե լու հա մար, չի փո խում դի վա նա գի տա կան
պաշտ պա նու թյան ինս տի տու տի էու թյու նը: Մար -
դու ի րա վունք նե րի և օ տա րերկր յա ներդ րում -
նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջազ գա յին մե խա -
նիզմ ները լրա ցու ցիչ մի ջոց ներ են, ո րոնք զգա -
լի չա փով ընդ լայ նում են վե րոնշ յալ ան ձանց ի -
րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի ա պա հով -
ման հնա րա վո րու թյուն նե րը:

24 Տե՛ս Draft Articles on Diplomatic Protection with commentaries, UN 2006.
25 Տե՛ս John Dugard-Diplomatic Protection http://legal.un.org/avl/ha/adp/adp.html
26 Տե՛ս A.M.H. Vermeer-Künzli – The Protection of Individuals by means of Diplomatic Protection, 2007, էջ 180:
27 Տե՛ս Д.С. Гвоздецкий – Соотношение института дипломатической защиты с иными формами защиты прав индивида

file:///C:/Users/user/Downloads/sootnoshenie-instituta-diplomaticheskoy-zaschity-s-inymi-formami-zaschity-prav-individa%20(1).pdf
28 Տե՛ս М. С. Волкова – Дипломатическая защита как элемент международного стандарта в вопросах правового регули-

рования положения иностранцев/ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»
2/2012.
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Մար դու ի րա վուն քերն ու ա զա տու թյուն նե -
րը նրա սուբ յեկ տիվ, այ սինքն՝ ան հա տա կան ի -
րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն ներն են: Սա կայն
դրանք ի րա կա նաց վում են հա սա րա կու թյան
մեջ, ա ռա վե լա պես, հա մա տեղ կո լեկ տիվ հի -
մունք նե րով, ինչը պա հան ջում է մարդ կանց հա -
մա գոր ծակ ցու թյուն: Այդ ի րա վունք նե րի ի րա -
կա նա ցումն ու ղեկց վում է մար դու պա տաս խա -
նատ վու թյամբ, ի րա վունք նե րի հնա րա վոր սահ -
մա նա փա կում նե րով, ո րոնք ո րոշ վում են ինչ -
պես ա զա տու թյան չա փով ու սահ ման նե րով,
այն պես էլ ի րա վուն քի կող մից սահ ման ված
մար դա սի րու թյան, հա մե րաշ խու թյան ու բա րո -
յա կա նու թյան սկզբունք նե րով:

Ան հա տա կան ա զա տու թյան ցան կա ցած
սահ մա նադ րա կան սահ մա նա փա կում են թա -
դրում է, որ դա պայ մա նա վոր ված է պաշտ պա -
նու թյան են թա կա հա սա րա կա կան ար ժեք նե -
րի բախ ման հնա րա վո րու թյամբ: Ուս տի նման
սահ մա նա փա կու մը ճա նաչ վում է ի րա վուն քի
կող մից: Այս սկզբուն քը հա մա պար փակ է: Սահ -
մա նա փա կումն ուղղ ված է բախ վող սահ մա -
նա դրաի րա վա կան ար ժեք նե րի միջև հա մա -
պա տաս խան ներ դաշ նա կու թյան ա պա հով մա -
նը:

Ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ -
մա նա փա կում նե րին վե րա բե րող դրույթն ա մե -
նից ա ռաջ ձևա կերպ ված է «Մար դու ի րա վունք -
նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կագ րի» 29-րդ հոդ -
վա ծում, որտեղ աս ված է. «Իր ի րա վունք ներն
ու ա զա տու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս յու րա -
քանչ յու ր ոք են թա կա է մի միայն սահ մա նա փա -
կում նե րի, ո րոնք սահ ման ված են օ րեն քով, բա -
ցա ռա պես ու րիշ նե րի ի րա վունք նե րի և ա զա -
տու թյուն նե րի պատ շաճ ճա նա չումն ու հար -

գան քը ե րաշ խա վո րե լու ժո ղովր դա վա րա կան
հա սա րա կու թյու նում բա րո յա կա նու թյան հա սա -
րա կա կան կար գի և ընդ հա նուր բա րե կե ցու -
թյան ար դա րա ցի պա հանջ ներն ա պա հո վե լու
նպա տա կով»:1

Ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ -
մա նա փա կում նա խա տես ված է նաև «Քա ղա -
քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա -
սին» մի ջազ գա յին դաշ նագ րում, ո րը հռչա կում
է՝ պե տա կան սահ ման նե րից անկախ, բա նա -
վոր, գրա վոր կամ մա մու լի մի ջո ցով մար դու
կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը:
Դաշ նագ րի 19-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա -
ձայն՝ վե րո հիշ յալ ի րա վուն քից օգտ վելն ա ռա -
ջաց նում է հա տուկ պար տա կա նու թյուն ներ և
պա տաս խա նատ վու թյուն: Հետևա բար՝ դա են -
թա կա է ո րոշ սահ մա նա փա կում նե րի, ո րոնք,
սա կայն, պետք է սահ ման վեն օ րեն քով և լի նեն
անհ րա ժեշտ՝

ա) այլ ան ձանց ի րա վունք ներն ու հե ղի նա -
կու թյու նը հար գե լու հա մար.

բ) պե տա կան անվ տան գու թյան, կամ հա -
սա րա կա կան կար գի, կամ բնակ չու թյան ա ռող -
ջու թյան կամ բա րո յա կա նու թյան պաշտ պա նու -
թյան հա մար2:

Բա ցի դրա նից՝ դաշ նագ րով ար գել վում է
պա տե րազ մի ցան կա ցած քա րոզ չու թյուն, ազ -
գա յին, ռա սա յա կան, կրո նա կան ա տե լու թյուն
պա րու նա կող որևէ ե լույթ, որը խտրա կա նու -
թյան, թշնա ման քի կամ բռնու թյան  սադ րանք է
(տե՛ս նույն դաշ նագ րի 20 հոդ վա ծը):

Մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե -
րի սահ մա նա փա կում նա խա տես ված է նաև
«Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի -
րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գա յին դաշ նա -

ԼԻԼԻԹ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի
սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ
____________________________________________________________________________________________________________

Ø²ð¸àô Æð²ìàôÜøÜºðÆ ºì ²¼²îàôÂÚàôÜÜºðÆ
ê²ÐØ²Ü²ö²ÎØ²Ü ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ

1 Տե՛ս Մարդու իրավունքների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրեր:
Պաշտոնական հայերեն թարգմանություն: Փաստաթղթերի ժողովածու: Գիրք Ա., Երևան, 2001, էջ 20:

2 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 76:
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գրով՝ միայն այն քա նով, որ քա նով դա հա մա -
տե ղե լի է նշված ի րա վունք նե րի բնույ թի հետ և
բա ցա ռա պես նպա տակ է հե տապն դում ժո -
ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան մեջ ա պա -
հո վել ընդ հա նուր բա րօ րու թյու նը (հոդվ. 4):

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա -
զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան  մա սին» եվ -
րո պա կան կոն վեն ցիա յի 11-րդ հոդ վա ծը հռչա -
կում է, որ ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը
են թա կա են սահ մա նա փա կում նե րի  միայն օ -
րեն քով նա խա տես ված դեպ քում և անհ րա ժեշտ
են ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան մեջ՝
ի շահ պե տա կան անվ տան գու թյան ու հա սա -
րա կա կան ան դոր րի, ան կար գու թյուն ներն ու
հան ցա գոր ծու թյուն նե րը կան խե լու, այլ ան ձանց
ա ռող ջու թյունն ու բա րո յա կա նու թյու նը կամ
նրանց ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը
պաշտ պա նե լու նպա տա կով:3

Մար դու ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն -
նե րի սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բեր յալ նշված
մի ջազ գա յին ի րա վա կան փաս տաթղ թե րի
դրույթ ներն ուղ ղա կիո րեն ար տա ցոլ ված են պե -
տու թյուն նե րի ազ գա յին օ րենսդ րու թյուն նե րում:
Օ րի նակ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ -
մա նադ րու թյան 76-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված
է. «Ար տա կարգ կամ ռազ մա կան դրու թյան ժա -
մա նակ մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի -
րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը, բա ցա ռու -
թյամբ Սահ մա նադ րու թյան 23-26-րդ, 28-30-
րդ, 35-37-րդ հոդ ված նե րում, 38-րդ հոդ վա ծի
1-ին մա սում, 5-րդ մա սի 1-ին նա խա դա սու թյու -
նում և 8-րդ մա սում, 52-րդ հոդ վա ծում, 55-րդ
հոդ վա ծի 2-րդ մա սում, 56-րդ, 61-րդ, 63-72-րդ
հոդ ված նե րում նշված նե րի, կա րող են օ րեն քով
սահ ման ված կար գով ժա մա նա կա վո րա պես կա -
սեց վել կամ լրա ցու ցիչ սահ մա նա փա կում նե րի
են թարկ վել միայն այն քա նով, որ քա նով դա պա -
հան ջում է ի րա վի ճա կը՝ ար տա կարգ կամ ռազ -
մա կան դրու թյան ժա մա նակ պար տա վո րու -
թյուն նե րից շեղ վե լու վե րա բեր յալ ստանձն ված
մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյուն նե րի շրջա նակ -
նե րում»:

Սահ մա նադ րա կան նոր մե րի վե րը շա րա -
դրված վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս ա ռանձ -
նաց նել մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի

ու ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման սահ -
մա նադ րա կան հի մունք նե րը, տա լու դրանց հա -
մա լիր սահ մա նու մը և բա ցա հայ տե լու դրանց
էու թյունն ու նշա նա կու թյու նը:

Ինչ վե րա բեր ում է ի րա վունք նե րի ու ա զա -
տու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում նե րի կոնկ րետ
սահ մա նադ րա կան հի մունք նե րի (սկզբունք նե -
րի) բա ցա հայտ մա նը և ձևա կերպ մա նը՝ այս -
տեղ հե ղի նա կը հիմն վում է Լ.Դ. Վոևո դի նի
կար ծի քի վրա, ով նշում էր. «Այս կամ այլ կա -
նո նը սկզբունք հայ տա րա րե լն ունի կա՛մ օբ յեկ -
տիվ բնույթ (ե թե հաս տա տա կա նա պես նշա -
նա կա լի է և գր ված է պե տու թյան հիմ նա կան
օ րեն քի մեկ կամ մի քա նի նոր մե րում), կա՛մ
սուբ յեկ տիվ բնույթ, այ սինքն՝ Սահ մա նադ րու -
թյան կամ օ րեն քի ամ բողջ բո վան դա կու թյու նը
հաշ վի առ նե լով և դրա հի ման վրա ձևա կերպ -
ված»:4

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված նկա -
տա ռում նե րը՝ հե ղի նա կը հա մա րում է, որ մար -
դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի ու ա զա տու -
թյուն նե րի սահ մա նա փա կում նե րի սահ մա նա -
դրա կան հի մունք նե րին կա րե լի է վե րագ րել
հիմ նա կան օ րեն քի այն նոր մե րը, ո րոնք ամ րա -
գրում են հետևյալ հիմ նա րար հիմ քե րը՝

ա) մար դուն, նրա ի րա վունք նե րն ու ա զա -
տու թյուն նե րը որ պես բարձ րա գույն ար ժեք ճա -
նա չե լը և ան ձի ար ժա նա պատ վու թյու նը հար -
գե լը,

բ) սահ մա նա փա կում նե րի հա մա պա տաս -
խա նու թյու նը սահ մա նադ րո րեն ամ րագր ված
նպա տակ նե րին,

գ) սահ մա նա փա կում նե րի հա մա չա փու թյու -
նը սահ մա նադ րա կան նպա տակ նե րին,

դ) ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի
սահ մա նա փա կում նե րի հա վա սա րու թյու նը,

ե) ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի
խտրա կան սահ մա նա փակ ման ար գել քը,

զ) սահ մա նա փա կում ներն ամ րագ րե լու ո -
րո շա կի ի րա վա կան ձևի պա հանջ (սահ մա նա -
փա կում նե րը պետք է սահ ման վեն բա ցա ռա -
պես օ րեն քով),

է) ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի սահ -
մա նա փա կում նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը
մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին:

3 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 29:
4 Տե՛ս Воеводин Л. Д., Юридический статус личности в России. М., 1997, էջ 59:
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Բո վան դա կա յին և ձևա կան-ի րա վա բա նա -
կան կող մը հաշ վի առ նե լով՝ ի րա վունք նե րի ու
ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման սահ մա -
նադ րա կան հի մունք նե րի նշա նա կու թյու նը, հե -
ղի նա կի կար ծի քով, այն է, որ դրանք՝

1. ան հա տի ա զա տու թյան սահ ման նե րը
(չա փը) ո րո շող ընդ հա նուր գա ղա փա րի (հա յե -
ցա կար գի) կենտ րո նաց ված ի րա վա բա նա կան
ար տա հայ տումն են:

2. Անձ նա կան (ան հա տա կան) և հա սա -
րա կա կան (հրա պա րա կա յին) շա հե րը հա մա -
ձայ նեց նե լու մե խա նիզ մի մաս են և անհ րա -
ժեշտ հա վա սա րակշ ռու թյուն են ամ րագ րում
ա ռան ձին ան հա տի շա հե րի և այլ ան հատ նե -
րի, հա սա րա կու թյան և պե տու թյան շա հե րի
միջև:

3. Նոր մա տիվ են:
Ինչ պես նշում է Վ.Տ. Կա բիշևը՝ չնա յած

սահ մա նադ րա կան սկզբունք նե րը «...չեն ձևա -
կեր պում ո րո շա կի ի րա վունք ներ և պար տա կա -
նու թյուն ներ, դրանք ղե կա վար հրա հանգ են
պե տա կան մար մին նե րին, պաշ տո նա տար ան -
ձանց, քա ղա քա ցի նե րին՝ կա տա րե լու սահ մա -
նադ րա կան նոր մե րի բո լոր ցու ցում նե րը: Սահ -
մա նադ րա կան սկզբունք նե րը պահ պա նում են
նոր մե րի` որ պես հա սա րա կա կան հա րա բե րու -
թյուն ներն ան մի ջա պես կար գա վո րո ղի, հատ -
կա նիշ նե րը»:5

4. Հրա մա յա կան նորմ են և, հետևա բար՝
պար տա դիր կար գով պետք է հաշ վի առն վեն
ի րա վաս տեղծ սուբ յեկտ նե րի, նախ և ա ռաջ՝ օ -
րենս դիր նե րի կող մից, մար դու և քա ղա քա ցու
ի րա վունք նե րն ու ա զա տու թյուն նե րը կար գա -
վո րող նոր մա տիվ-ի րա վա կան ակ տե րը մշա կե -
լիս:

Սահ մա նա փա կում նե րի ընդ հա նուր պայ -
ման նե րի (հի մունք նե րի) սահ մա նադ րա կան ամ -
րագ րու մը հա ղոր դում է դրանց հրա մա յա կա -
նու թյան, ի րա վա կան պա հան ջի հատ կա նիշ -
ներ և, հետևա բար՝ այդ սկզբունք նե րը պետք է
դրվեն օ րենսդ րու թյան հիմ քում, սահ մա նա փա -
կում նե րի հնա րա վո րու թյու նը, դրանց բնույ թը
օ րենսդ րի կող մից պետք է ո րոշ վի ոչ թե կա մա -

յա կա նո րեն, այլ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա -
մա պա տաս խան:

Ֆ. Լաս սա լը հա մա րում էր, որ պե տու թյան
մեջ կա րող են գո յու թյուն ու նե նալ և «...ար ձակ -
վել միայն այն օ րենք նե րը, ո րոնք խստո րեն
կհա մա ձայ նեց վեն սահ մա նադ րու թյան՝ որ պես
Հիմ նա կան Օ րեն քի, սկզբունք նե րի հետ»6: Ա -
ռանց այդ սկզբունք նե րի ի մա ցու թյան և հաս -
կա ցու թյան՝ բա ցառ վում է օ րենք ներ և են թա -
օրենսդ րա կան ակ տեր ստեղ ծե լու ուղ ղու թյամբ
որևէ հա ջո ղակ գոր ծու նեու թյուն. չէ՞ որ մար դու
ի րա վունք նե րին ու ա զա տու թյուն նե րին նվիր -
ված սահ մա նադ րա կան նոր մե րի գոր ծո ղու թյու -
նը նպա տա կին է հաս նում՝ միայն փոխ կա -
պակց ված, ըն թա ցիկ օ րենսդ րու թյան հետ հա -
մա լիր լի նե լով»:

Ե թե ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 2-րդ գ լու խը
դի տար կենք որ պես ՀՀ-ում մար դու ի րա վունք -
նե րի գոր ծու նեու թյան ծրա գիր, ա պա դրա
խնդիրն է օ րենք ներ ըն դու նե լու մի ջո ցով ա պա -
հո վել ժո ղովր դա վա րա կան, ի րա վա կան պե -
տու թյան մեջ ան ձի ա ռա վել հնա րա վոր ա զա -
տու թյան աս տի ճա նը, և այդ նպա տա կին հաս -
նե լը են թադ րում է օ րենսդ րի կող մից իր օ րենսդ -
րա կան գոր ծու նեու թյան մեջ ան վե րա պահ հաշ -
վի առ նել սահ մա նադ րու թյան այն պա հանջ նե -
րը, ո րոնք վե րա բեր ում են ի րա վունք նե րի ու ա -
զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում նե րին: Ի -
րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի վե րա բեր -
յալ սահ մա նադ րա կան ցու ցում նե րի ի րա գոր -
ծու մը «...ի րա կա նաց վում է նպա տակ նե րի,
սկզբունք նե րի, խնդիր նե րի և այլ նի տես քով
ձևա կերպ ված կարևո րա գույն սահ մա նադ րա -
կան նոր մե րի ձևա փո խու թյան շնորհիվ ա ռա -
ջա ցած ճյու ղա յին նոր մե րի բո վան դա կու թյան
նո րաց ման պա հանջ նե րի՝ ի րա վուն քի այլ ճյու -
ղե րի վրա «պրոյեկ ցիա յի» մի ջո ցով»:7 Օ րեն քը
մշակելիս օ րենսդ րի ա ռջև կանգ նած բազ մա -
թիվ խնդիր նե րի շար քում, ինչ պես նշում է Դ.Ա.
Կե րի մո վը, կարևո րա գույն նե րից է՝ «...նա խա -
գծվող օ րեն քի տվյալ ի րա վա կան հա մա կար գի
ընդ հա նուր առ մամբ և, նախ և ա ռաջ՝ Սահ մա -
նադ րու թյան հետ կա պի, հա մա պա տաս խա նու -

5 Տե՛ս Конституционное право России: Лекции / Отв. ред. В.Т. Кабышев, Е.В. Колесников. Саратов, 1995, էջ 35-36:
6 Տե՛ս Лассаль Փ. О сущности Конституции. СПб., 1906, էջ 7:
7 Տե՛ս Зражевская Т.Д. Реализация конституционного законодательства. Проблемы теории и практики. / Автореф.

дисс. ...докт. юрид. наук. Саратов, 2000, էջ 3:
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թյան և փոխ գոր ծու թյան ո րո շումը…»:8 Հետևա -
բար՝ մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի ու
ա զա տու թյուն նե րի բնա գա վա ռում օ րենսդ րու -
թյան կա տա րե լա գոր ծու թյան կարևո րա գույն
պայ ման նե րից մեկն է ըն դուն վող օ րենք նե րի
բո վան դա կու թյան՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան հիմ -
քում դրված սահ մա նա փա կում նե րի սկզբունք -
նե րին հա մա պա տաս խա նու թյան ա պա հո վու -
մը:

5. Մի ջոց են պե տա կան իշ խա նու թյան սահ -
ման նե րը սահ մա նե լու հա մար: Նման սահ ման -
նե րի՝ որ պես Սահ մա նադ րու թյան և սահ մա -
նադ րա կա նու թյան էա կան հատ կա նի շի ճա նա -
չու մը ներ կա յումս հան րա ճա նաչ է: Ի րա վունք -
նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում -
նե րի պայ ման նե րի ամ րագ րու մը հենց Հիմ նա -
կան Օ րեն քում ծա ռա յում է որ պես օ րենս դիր և
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան այլ կերպ չսահ մա նա -
փակ ված լիա զո րու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում,
այ սինքն՝ պետք է ա պա հով վի մար դու ի րա -
վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու -
թյու նը պե տու թյան կա մա յա կա նու թյու նից, ա -
պա հո վվի նրա ա զա տու թյու նը հա սա րա կու թյան
շրջա նակ նե րում: Վ.Ի. Լա ֆիտս կու ար տա հայ -
տութ յամբ՝ միշտ անհ րա ժեշտ է հի շել. «Սահ -
մա նադ րու թյու նը չի օժ տում իշ խա նու թյամբ, այլ՝
սահ մա նա փա կում»9:

6. Ի րա վա բա նա կան հիմք են ճյու ղա յին ի -
րա վուն քի սահ մա նա փա կում նե րի հա մար, այ -
սինքն՝ կան խո րո շում են ճյու ղա յին սահ մա նա -
փա կում նե րի մաս նա վոր հիմ քե րը և կոնկ րետ
ե ղա նակ նե րը: Ճ յու ղա յին սահ մա նա փա կում նե -
րի բո լոր տե սակ նե րը և ե ղա նակ նե րը պետք է
դի տարկ վեն որ պես սահ մա նա փա կում նե րի սահ -
մա նադ րա կան հի մունք նե րի մաս նա վոր դեպ -
քեր և պետք է ուղղ վեն ի րա վուն քի (ա զա տու -
թյան) յու րա քանչ յուր կոնկ րետ օգ տա գործ ման
հա մա ձայ նեց մա նը տար բեր ան հատ նե րի կամ
պե տու թյան օ րի նա կան շա հե րի հետ, դրանց
հա մա տեղ գո յու թյան ա ռու մով: Հենց սկզբունք -
նե րում է մարմ նա վոր վում ի րա վա կան նոր մե -
րում առկա գլխա վո րը, վճռո րո շը:

7. Ու նեն բարձ րա գույն ի րա վա բա նա կան
ուժ, հետևա բար՝ բո լոր մյուս (ճյու ղա յին) սահ -
մա նա փա կում նե րը պետք է հա մա պա տաս խա -

նեն դրանց: Սահ մա նադ րա կան սկզբունք նե -
րին ճյու ղա յին այս կամ այն նոր մե րի հա կա սե -
լու դեպ քում վեր ջին ներս են թա կա են վե րա -
փոխ ման կամ բե կան ման:

8. Պետք է օգ տա գործ վեն նոր մա տիվ-ի -
րա վա կան ակ տե րի սահ մա նադ րա կա նու թյան
նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող
մար մին նե րի կող մից՝ դրանք ի րա վուն քի հա -
մա կար գից վե րաց նե լու նպա տա կով, այ սինքն՝
հի մունք նե րը հան դես են գա լիս որ պես նոր մա -
տիվ-ի րա վա կան ակ տե րի սահ մա նադ րա կա -
նու թյան չա փա նիշ ներ:

9. Ի րաց վում են մար դու և քա ղա քա ցու
կոնկ րետ սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րի ի -
րա կա նաց ման ըն թաց քում:

10. Բ նու թագր վում են ա ռանձ նա հա տուկ
հաս տա տու նու թյամբ կա յու նու թյամբ, քա նի որ
ամ րագր ված են Սահ մա նադ րու թյամբ:

Հարկ է նաև խո սել ի րա վունք նե րի ու ա -
զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման սահ մա -
նադ րա կան հի մունք նե րի և ՀՀ Սահ մա նադ րու -
թյամբ ա ռան ձին ի րա վունք նե րի ու ա զա տու -
թյուն նե րի կոնկ րետ սահ մա նա փա կում նե րի հա -
րա բե րակ ցու թյան մա սին:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր ո -
րո շում նե րում բազ միցս անդ րա դար ձել է ի րա -
վունք նե րի սահ մա նա փա կում նե րի հիմ նախընդ -
րին: Մաս նա վո րա պես՝ 4 հոկ տեմ բե րի 2006
թվա կա նի ՍԴՈ-649 ո րոշ ման մեջ (կետ X) ար -
ձա նագ րել է. «Սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան
քար տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11 հոդ վա ծի 2-րդ
մա սի դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նը վկա յում է,
որ ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի կա յում ի րա -
կա նում առ կա է ոչ թե ի րա վունք նե րի հա մա -
չափ սահ մա նա փակ ման, այլ սահ մա նադ րո րեն
սահ մա նա փակ ման ոչ են թա կա (խոս քը չի վե -
րա բե րում ռազ մա կան կամ ար տա կարգ ի րա -
վի ճակ նե րին) ա ռան ձին ի րա վունք նե րի ար գե -
լա փակ ման ի րո ղու թյու նը: 2006թ. դեկ տեմ բե -
րի 22-ի ՍԴՈ-669 ո րոշ մամբ (կետ 6) Սահ մա -
նադ րա կան դա տա րա նը նշել է, որ «Կու սակ -
ցու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վի ճարկ վող
դրույթ նե րի շրջա նակ նե րում օ րենսդ րի կող մից
ոչ միայն հետևո ղա կա նու թյուն չի դրսևոր վել
սահ մա նադ րա կան դրույթ նե րի օ րենսդ րա կան

8 Տե՛ս Керимов Д. А. Законодательная техника. Научно-методическое и учебное пособие. М., 1998, էջ 8:
9 Տե՛ս Лафитский В. И., Основы конституционного строя США. М.: 1998, էջ 94:
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ե րաշ խա վո րումն ա պա հո վե լու ուղ ղու թյամբ,
այլև օ րեն քում տեղ են գտել նոր մեր, ո րոնք
շեղ վում են սահ մա նադ րա կան կար գա վոր ման
տրա մա բա նու թյու նից: Գոր ծող օ րեն քով ա ռա -
վել հեշ տաց վել են կու սակ ցու թյուն նե րի գոր ծու -
նեու թյան ար գել ման ըն թա ցա կար գե րը՝ շրջան -
ցե լով Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը: Փաս -
տո րեն, Սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տես ված՝
միա վո րում նե րի (կու սակ ցու թյուն նե րի) ա զատու -
թյան սահ մա նա փա կում նե րը «Կու սակ ցու թյուն -
նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում դառ նում են լու ծար -
ման ճա նա պար հով այդ ա զա տու թյան ար գե -
լա փակ ման մի ջոց: 2007թ. հուն վա րի 16-ի ՍԴՈ-
673 ո րոշ ման մեջ (մաս 9) Սահ մա նա դրա կան
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «Հան րա յին
ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող մարմնի մա -
սին» ՀՀ օ րեն քի 12 հոդ վա ծի վի ճարկ վող նոր -
մի և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 14, 15
հոդ ված նե րի, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա -
րու թյան օ րենսգր քի 15, 16 հոդ ված նե րի նոր մե -
րի հա մադ րու մից ակն հայտ է ան ձի ի րա վունք -
նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտ -
պա նու թյան ի րա րա մերժ ե րաշ խա վո րու մը, մաս -
նա վո րա պես՝ պե տա կան մարմ նի ի րա վա կան
ակ տի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի, ի րաց ման
մա սով: Այս պի սի դեպ քե րում ի րա վա կան հա -
մա կար գում առ կա միմ յանց հա կա սող նոր մե րը
ոչ միայն չեն ա պա հո վում հա սա րա կա կան հա -
րա բե րու թյուն նե րի արդ յու նա վետ կար գա վո -
րում, այլև սահ մա նա փա կում են ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված ան ձի ի րա վունք -
նե րի պաշտ պա նու թյան ի րա վա կան հնա րա վո -
րու թյուն նե րը, այդ թվում՝ դա տա կան կար գով,
որպես արդ յունք՝ չեն բխում ՀՀ մի ջազ գա յին
պար տա վո րու թյուն նե րից, հետևա բար՝ նաևՀՀ
Սահ մա նադ րու թյան 43 հոդ վա ծի (2-րդ մաս)
պա հանջ նե րից: 2007թ. փետր վա րի 7-ի ՍԴՈ-
677 ո րոշ ման մեջ (մաս 5) դա տա րանն ընդգ ծել
է, որ Սահ մա նադ րու թյան 43 հոդ վա ծի 1-ին մա -
սում նաև ա նուղ ղա կիո րեն ամ րագր ված է հիմ -
նա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա -
մար կարևո րա գույն նշա նա կու թյուն ու նե ցող
սկզբունք նե րից մե կը՝ հա մա չա փու թյան սկզբուն -
քը, ո րի հա մա ձայն՝ օ րեն քը կա րող է նա խա -
տե սել մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա -
վունք նե րի միայն այն պի սի սահ մա նա փա կում -
ներ, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են Սահ մա -
նադ րու թյամբ սահ ման ված նպա տակ նե րին և

պի տա նի, անհ րա ժեշտ ու ի րա վա չափ են դրանց
հաս նե լու հա մար:

Այդ հիմ նախնդ րին Սահ մա նադ րա կան դա -
տա րանն անդ րա դար ձել է նաև 2008թ. ապ րի -
լի 15-ի ՍԴՈ-751 (մաս 9) և 2008թ. հոկ տեմ բե -
րի 8-ի ՍԴՈ-765 (մաս 16) ո րո շում նե րում: Իսկ
2008թ. հոկ տեմ բե րի 14-ի ՍԴՈ-766 ո րոշ ման
մեջ (մաս 6) Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ի -
րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն
մա սին, որ պե տա կան իշ խա նու թյունն ի րա կա -
նաց վում է գոր ծա ռույթ-ինս տի տուտ-ի րա վա սու -
թյուն ե ռա միաս նա կան սահ մա նադ րա կան ներ -
դաշ նա կու թյան հի ման վրա՝ մար դու ի րա վունք -
նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նադ րո րեն
նա խա տես ված սահ մա նա փա կում նե րի շրջա -
նակ նե րում: Այդ ե ռա միաս նու թյան մեջ ինս տի -
տուտն ու ի րա վա սու թյու նը մի ջոց են գոր ծա -
ռույթն ի րա կա նաց նե լու հա մար, ինչը ներ կա -
յա ցուց չա կան ժո ղովր դա վա րու թյան սկզբունք -
նե րի հի ման վրա տե ղի է ու նե նում Սահ մա -
նադ րու թյամբ և օ րենք նե րով նա խա տես ված
կա ռու ցա կար գե րի, կոնկ րետ լիա զո րու թյուն նե -
րի, ձևե րի ու մե թոդ նե րի շրջա նակ նե րում, ո -
րոնց շնորհիվ ե րաշ խա վոր վում են պե տու թյան
ողջ տա րած քում հա սա րա կա կան հա րա բե րու -
թյուն նե րի կա նո նա կար գու մը (հա մա պար տա -
դիր վար քագ ծի կա նոն նե րի սահ մա նու մը) և
դրանց ի րաց ման ա պա հո վու մը: Դ րան ցից դուրս
ի րա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րը ճա նաչ վում
են որպես հակաիրավական:

Վե րո շա րադր յա լից կա րե լի է եզ րա կաց նել,
որ՝

1) մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն -
նե րի ինչ պես սահ ման ման, այն պես էլ սահ մա -
նա փակ ման ա ռու մով պե տու թյուն նե րի ազ գա -
յին օ րենսդ րու թյու նը պետք է հա մա պա տաս -
խա նի մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րին.

2) չկան բա ցար ձակ ի րա վունք ներ և ա զա -
տու թյուն ներ, դրանք կա րող են սահ մա նա փակ -
վել միայն օ րեն քի հի ման վրա, մի ջազ գա յին ի -
րա վուն քի պա հանջ նե րին և չա փա նիշ նե րին
հա մա պա տաս խան, պե տու թյուն նե րի Սահ մա -
նադ րու թյուն նե րով նա խա տես ված շրջա նակ -
նե րում և դրան ցով հստակ սահ ման ված նպա -
տակ նե րին հա մա պա տաս խան:

Հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն -
նե րի սահ մա նա փակ մանն ուղղ ված մի ջո ցա -
ռում նե րը պետք է անհ րա ժեշտ լի նեն օ րի նա -
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կան նպա տա կին հաս նե լու հա մար: Ե թե այդ
նպա տա կին հաս նե լու ճա նա պար հին կան մի
քա նի մի ջոց , ա պա պետք է ընտ րել դրան ցից
այն պի սինը, ո րից կա րե լի է ակն կա լել նվա զա -
գույն ազ դե ցու թյուն պաշտ պան վող սահ մա նադ -
րա կան բա րիք նե րի վրա:

3) Հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու -
թյուն նե րի սահ մա նա փա կում նե րը պետք է հա -
մա չափ լի նեն հան գա մանք նե րին, որ պես զի
չոտ նա հար վեն սահ մա նադ րա կան ար ժեք նե րը:

4) Ե թե Սահ մա նադ րու թյան հա մա պա -
տաս խան որևէ հիմ նա կան ի րա վունք կամ ա -
զա տու թյուն սահ մա նա փակ վում է, ա պա պետք
է սահ մա նա փակ վի բա ցա ռա պես օ րեն քով, ո -
րը պետք է ու նե նա ընդ հա նուր բնույթ, այլ ո՛չ
վե րա բե րի կոնկ րետ դեպ քի: Ընդ ո րում՝ օ րեն -
քում պետք է նշվի, թե ո՛ր ի րա վունքն է սահ -
մա նա փակ վում՝ ժամ կե տով կամ ան ժամ կետ,
հղում կա տար վի Սահ մա նադ րու թյան հա մա -
պա տաս խան հոդ վա ծին: Հիմ նա կան ի րա վունք -
նե րը և ա զա տու թյուն նե րը սահ մա նա փա կե լիս

պետք է հաշ վի առն վեն դրանց էու թյունն ու ի -
մաս տը:

5) Սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րի և ա -
զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում նե րը պետք
է ի րա կա նաց վեն օ րի նա կան հիմ քով: Էա կան
սահ մա նա փա կում նե րը պետք է նա խա տես ված
լի նեն հենց օ րեն քում: Բա ցա ռու թյուն են լուրջ,
ան մի ջա կան վտանգ պա րու նա կող դեպ քե րը,
ո րոնք չեն կա րող կանխ վել այլ մի ջոց նե րով:

6) Սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րի և ա -
զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում նե րը պետք
է ար դա րաց ված լի նեն հա սա րա կա կան շա հե -
րով կամ եր րորդ ան ձանց հիմ նա կան ի րա -
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու -
թյամբ:

7) Սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րի և ա -
զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում նե րը պետք
է հա մա չափ լի նեն հան գա մանք նե րին:

8) Սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րի և ա -
զա տու թյուն նե րի ա ռանց քա յին բո վան դա կու -
թյու նը չի կա րող փո փոխ վել:
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Հան րա յին ծա ռա յու թյու նը, ինչ պես ցան -
կա ցած սո ցիալ-ի րա վա կան ինս տի տուտ, շա -
րու նակ գտնվում է փո փոխ ման, զար գաց ման
գոր ծըն թա ցում: Հան րա յին ծա ռա յու թյան հա -
մա կար գում ի րա կա նաց վող բա րե փո խում նե րի
մեծ մա սը թե լադր ված է պե տա կան կա ռա վար -
ման նոր գա ղա փա րա խո սու թյամբ, ո րն ստա -
ցել է «նոր հան րա յին կա ռա վա րում» ան վա նու -
մը (New Public Management)1: Այդ բա րե փո -
խում նե րի կարևոր նպա տակ նե րից մե կը մա -
տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կի բարձ րա -
ցումն է և բ նակ չու թյան ու մաս նա վոր հատ վա -
ծի կող մից իշ խա նու թյան նկատ մամբ վստա -
հու թյան ամ րապն դու մը2:

Հա սա րա կա կան կյան քում ըն թա ցող փո -
փո խու թյուն ներն անհ րա ժեշ տու թյուն առաջաց-
րին վե րաի մաս տա վո րելու հան րա յին ծա ռա յու -
թյու նը կա նո նա կար գող ի րա վական և բա րո յա -
կան նոր մե րը: Այդ կար գա վո րիչ նե րի արդ յու -
նա վետ փոխ գործու նեությամբ է պայմանավոր-
ված հա սա րա կու թյան անդամ հանդիսացող
քա ղա քացի նե րի ի րավագիտակցու թյան, ի րա -
վա կան մշա կույ թի և օ րի նա պա հու թյան մա -
կարդա կը: Պարզ է, որ, ինչպես և հա սա րա կա -
կան գի տակ ցու թյան այլ ոլորտներում, այնպես
էլ հան րա յին ծառայության հա մա կար գում, որ-
պես վար քի և փոխ հա րաբերություննե րի կար -
գավո րիչներ հանդես են գալիս ի րա վուն քը և
բա րո յա կա նու թյու նը, որոնց ազ դե ցու թյունն ի -
րականացվում է փոխ հա մա ձայ նեց ված: Հետևա -
պես՝ հանրային ծա ռայող նե րի վար քագ ծի՝ հա-
սարակու թյան կող մից մշակ ված գնա հատ ման
բա րո յական չա փա նիշ նե րը շատ ա ռումներով
ո րո շում են ի րա վա կան նոր մե րի բո վան դա կու -
թյու նը: 

Ժո ղովր դա վա րու թյան հե տա գա զար գա -
ցումն անհ նար կլի նի, ե թե կա ռա վար ման հա -
մա կար գը հաշ վի չառ նի իշ խա նու թյան ներ -
կա յա ցու ցիչ նե րի մա սին ժո ղովր դի պատ կե -
րա ցում նե րը, հան րա յին ծա ռա յող նե րի, նրանց
գոր ծո ղու թյուն նե րի և ո րո շում նե րի հա սա րա -
կա կան գնա հա տա կա նը և այլն: Ժո ղովր դա -
վա րու թյան պայ ման նե րում ա ռանց հա սա րա -
կա կան կար ծի քի հետ հաշ վի նստե լու ուղ ղա -
կի անհ նար է պե տա կան կա ռա վա րու մը: Իշ -
խա նու թյան և նրա ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ցածր
բա րո յա կան հե ղի նա կու թյու նը հա սա րա կու -
թյան ծայ րա հեղ ան կա յու նու թյան, նրա մաս -
նատ վա ծու թյան, ներ քին լար վա ծու թյան գլխա -
վոր պատ ճառ նե րից մեկն է: Նման պայ ման -
նե րում ոչ միայն շատ դժվար է որևէ լուրջ վե -
րա փո խում ի րա կա նաց նել, այլև ցան կա ցած ի -
րա վի ճա կում չի բա ցառ վում բա ցար ձակ ան -
կան խա տե սե լի ար ձա գանք հա սա րա կու թյան
կող մից:

Պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րում
բա րո յա կան մթնո լոր տը, պա տաս խա նա տու
պաշ տոն յա յի ան փու թու թյու նը կա րող են լրջո -
րեն վար կա բե կել իշ խա նու թյան ցան կա ցած բա -
րի մտադ րու թյուն:

Հան րա յին ծա ռա յո ղի է թի կա յի վեր լու ծու -
թյան կարևո րու թյու նը՝ որ պես պե տա կան կար -
գա վոր ման և է թի կա կան կար գա վոր ման կա -
ռու ցա կար գե րի ձևա վոր ման օբ յեկտ, պայ մա -
նա վոր ված է այն ի րա կան խնդիր նե րով, ո րոնց
ներ կա յումս բախ վում է Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան հան րա յին ծա ռա յու թյու նը, մաս -
նա վո րա պես՝ պաշ տոն յա նե րի ոչ արդ յու նա վետ
աշ խա տան քը, կո ռուպ ցիոն ռիս կե րի առ կա յու -
թյու նը, հա սա րա կու թյան անվս տա հու թյու նը

ԱՐՄԵՆ ԵԶԵԿՅԱՆ
ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի վարիչ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
____________________________________________________________________________________________________________

ì²ðø²¶ÌÆ Î²ÜàÜÜºðÆ Æð²ì²´²Ü²Î²Ü ´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜÀ
Ð²Üð²ÚÆÜ Ì²è²ÚàôÂÚàôÜàôØ

1 Որոշ աղբյուրներում «New Public Management» թարգմանվում է որպես «նոր հանրային մենեջմենթ»:
2 Տե՛ս Пронкин С.В., Петрунина О.Е. Государственное управление зарубежных стран: учебное пособие /С.В.Пронкин,

О.Е. Петрунина, 3-е изд., доп. и перераб., М., КДУ, 2007, с. 441.
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պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի հան -
դեպ3: 

Հա սա րա կու թյան վստա հու թյու նը հան րա -
յին ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ արդ յու նա վետ
պե տա կան կա ռա վար ման հիմ նա րար պայ ման
է: Հան րա յին ծա ռա յող նե րի վար քա գծի բա րո -
յա կան չա փա նիշ նե րը պե տա կան կա ռա վար -
ման արդ յու նա վե տու թյան և ո րա կի վրա ազ -
դող կարևո րա գույն գոր ծոն ներ են:

Հան րա յին ծա ռա յող նե րի գոր ծու նեու թյու -
նը կա նո նա կար գող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ -
տե րը միայն մա սամբ են լու ծում հան րա յին ծա -
ռա յող նե րի բա րո յա կա նու թյան պահ պան ման
խնդի րը: Ներ կա յումս միայն այդ կա ռու ցա կար -
գը բա վա րար չէ4:

Ֆ րան սիա ցի հե տա զո տող Ժակ Շևալ յեի
կար ծի քով՝ հան րա յին ծա ռա յու թյան հա մա -
կար գը ծա ռա յում է պե տու թյան ի դեա լա կա -
նաց ված կեր պա րի ձևա վոր մա նը` մտա հոգ ված
բա ցա ռա պես իր են թա կա նե րի բա րե կե ցու -
թյամբ5: 

Հան րա յին ծա ռա յող նե րի է թի կա յի կա նոն -
նե րը սահ մա նում են վար քագ ծի ո րո շա կի ոճ՝
դառ նա լով այն սկզբուն քի ե րաշ խա վո րը, որ
մար դիկ ընդ հա նուր նպա տա կին հաս նե լու հա -
մար կա րող են հեն վել միմ յանց վրա և խու սա -
փել մի ջանձ նա յին բա խում նե րից: Է թի կա յի կա -
նոն նե րը հիմն ված են բա րո յա կա նու թյան համ -
ընդ հա նուր սկզբունք նե րի վրա և միտ ված են
կար գա վո րե լու մարդ կանց վար վե լա կեր պի, վար -
քա գծի և փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի յու րա հատ -
կու թյուն նե րը: 

Հան րա յին ծա ռա յող նե րի Է թի կա յի կա նոն -
նե րը սահ ման ված են մի շարք ի րա վա կան ակ -
տե րում, մաս նա վո րա պես՝ «Հան րա յին ծա ռա -
յու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 28-րդ հոդ վա ծում,

«Ազ գա յին Ժո ղո վի կա նո նա կարգ» ՀՀ օ րեն քի
6.1-րդ հոդ վա ծում, ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի
87-90-րդ հոդ ված նե րում և «ՀՀ դա տա վո րի
վար քագ ծի կա նոն նե րում»6 և այլն: Քա ղա քա -
ցիա կան ծա ռա յող նե րի հա մար ներ կա յումս ա -
ռան ձին է թի կա յի կա նոն ներ սահ ման ված չեն7,
ին չը նշա նա կում է, որ նրանց վրա տա րած վում
են «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն -
քով սահ ման ված է թի կա յի կա նոն նե րը: 

«Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ -
րեն քի 28-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝
հան րա յին ծա ռա յո ղի և բարձ րաս տի ճան պաշ -
տո նա տար ան ձի է թի կա յի կա նոն նե րը նոր մե -
րի հա մա կարգ են, ո րոնք միտ ված են ա պա հո -
վե լու հան րա յին ծա ռա յո ղի և բարձ րաս տի ճան
պաշ տո նա տար ան ձի պատ շաճ վար քա գի ծը,
բա ցա ռե լու հան րա յին և մաս նա վոր շա հե րի
բա խու մը, ամ րապն դե լու հա սա րա կու թյան
վստա հու թյու նը հան րա յին ինս տի տուտ նե րի
նկատ մամբ։ Այդ պա հանջ նե րը վե րա բե րում են
հան րա յին ծա ռա յո ղի և բարձ րաս տի ճան պաշ -
տո նա տար ան ձի ինչ պես լիա զո րու թյուն նե րի
ի րա կա նաց մա նը, այն պես էլ ա մե նօր յա վար -
քագ ծին։ 

«Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ -
րեն քի 28-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝
հան րա յին ծա ռա յո ղի և բարձ րաս տի ճան պաշ -
տո նա տար ան ձի է թի կա յի կա նոն ներն են`

1) հար գել օ րեն քը և են թարկ վել օ րեն քին. 
2) հար գել հան րու թյան բա րո յա կան նոր -

մե րը. 
3) իր գոր ծու նեու թյամբ նպաս տել իր զբա -

ղեց րած պաշ տո նի և իր ներ կա յաց րած
մարմ նի նկատ մամբ վստա հու թյան և
հար գան քի ձևա վոր մա նը. 

4) ա մե նուրեք և ցան կա ցած գոր ծու նեու -

3 Տե՛ս նաև ՀՀ կառավարության 2014թ. ապրիլի 10-ի նիստի N 14 արձանագրային որոշմամբ հավանության
արժանացած հանրային կառավարման համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարի հայեցակարգ:

4 Տե՛ս նաև Атаманчук Г.В. Управление – фактор развития (размышления об управленческой дея тель ности) /Г.В.
Атаманчук, М. ЗАО “Издательство “Экономика”, 2002, с. 126. 

5 Տե՛ս Глазунова Н.И. Система государственного управления: Учебник для вузов, М., ЮНИТИ-ДАНА, 2002, с. 516.
6 Հաստատվել է ՀՀ դատավորների ընդհանուր ժողովի 2014թ. սեպտեմբերի 5-ի «Հայաս տա նի Հանրապետության

դատավորի վարքագծի կանոնները սահմանելու մասին» N 01-Ն որոշ մամբ:
7 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2012թ. սեպտեմբերի 26-ի «Քաղաքացիական

ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովների ձևավորման, գործու նեության կար գը և նրանց գործառույթները
սահմանելու մասին» N 844-Ն որոշմամբ ուժը կորցրած են ճանաչվել ՀՀ քաղա քա ցիական ծառայության խորհրդի
2002թ. մայիսի 31-ի «Քաղաքացիական ծառայողի էթիկայի կանոն ները հաստատելու մասին» N 13-Ն և ՀՀ
քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004թ. դեկտեմբերի 1-ի «Էթիկայի հանձնաժողովների կանոնադրությունը
հաստատելու մասին» N 1050-Ն որոշումները:
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թյամբ զբաղ վե լիս դրսևո րել իր պաշ -
տո նին վա յել վար քա գիծ. 

5) հար գա լից վե րա բեր մունք ցու ցա բե րել
բո լոր այն ան ձանց նկատ մամբ, ո ւմ հետ
շփվում է իր լիա զո րու թյուն ներն ի րա -
կա նաց նե լիս. 

6) բա ցա ռա պես ծա ռա յո ղա կան նպա տակ -
նե րով օգ տա գոր ծել իր գոր ծու նեու թյան
առն չու թյամբ տրա մադր ված նյու թա -
տեխ նի կա կան, ֆի նան սա կան և տե ղե -
կատ վա կան մի ջոց նե րը, պե տա կան այլ
գույ քը և ծա ռա յո ղա կան գաղտ նիք պա -
րու նա կող տե ղե կատ վու թյու նը. 

7) ձգտել կա ռա վա րել իր ներդ րում ներն
այն պես, որ հնա րա վո րինս նվա զա գույ -
նի հասց վեն շա հե րի բախ ման ի րա վի -
ճակ նե րը։ 

Ընդ ո րում՝ «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա -
սին» ՀՀ օ րեն քի 28-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով
սահ ման ված` հան րա յին ծա ռա յո ղի և բարձր -
աս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի վար քա գծի
կա նոն նե րը սպա ռիչ չեն: Է թի կա յի լրա ցու ցիչ
կա նոն ներ և դրանց նկատ մամբ հսկո ղու թյան
այլ մե խա նիզմ ներ կա րող են սահ ման վել տվյալ
ո լոր տի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը կար գա վո -
րող օ րենք նե րով։ 

Թ վարկ ված է թի կա յի կա նոն նե րն այն ընդ -
հա նուր կողմ նո րո շիչ ները և ուղ ղու թյուն ներն
են, ո րոնք նպատակաուղղ ված են ա պա հո վե լու
հան րա յին ծա ռա յու թյան (որ պես հա մա կար գի)
ամ բող ջակա նու թյունն ու կեն սու նա կու թյու նը և
ար տա հայ տում են նրա բարձ րա գույն ար ժեք -
նե րը:

Այսպիսով՝ 2012թ. ուժի մեջ մտած «Հան-
րային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով փորձ
արվեց ընդհանրացնելու հանրային ծառայող-
ների և բարձրաստիճան պաշտոնատար ան-
ձանց վարքագծի (էթիկայի) կանոնների սահ-
մանման պրակտիկան: Սա կայն հարկ է նշել,
որ «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրեն-
քով հանրային ծառայողների և բարձրաստի-
ճան պաշտոնատար անձանց համար սահման-
ված էթիկայի կանոնները լիարժեք չեն և իրենց

բովանդակությամբ չեն համապատասխանում
ՏՀԶԿ-ի (Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան և
զար գաց ման կազ մա կեր պու թյուն) կողմից հաս-
տատված հանրային ծառայողների էթիկայի
կանոնների ուղեցույցի պահանջներին: Բացի
այդ՝ նշված դրույթներն իրենց էությամբ ոչ թե
էթիկայի կանոններ են, այլ՝ ընդհանրական ու
ոչ ամբողջական սկզբունքներ և ուղենիշներ:

Հանրային ծառայությունում, որտեղ հա-
րաբերությունները կառուցվում են ենթակայու-
թյան հիմքի վրա, շփման յուրաքանչյուր տե-
սակ ունի իր յուրահատկությունները և ենթարկ-
վում է գործնականում իր ձևավորած էթիկայի
կանոններին, որոնք ուղղորդված են դեպի պա-
տիվն ու արժանապատվությունը` որպես բարձ-
րագույն արժեքներ:

Արժեքներն առավել կարևոր նախապատ-
վությունների համախումբ է` ընդունված կազ-
մակերպության անդամների կողմից, որոնք
հանձնարարվում են մարդկանց՝ որ պես նրանց
վարքագծի և գործողությունների կողմնորոշիչ-
ներ8:

Իր ժամանակի հայտնի սոցիոլոգ Պիտի-
րիմ Սորոկինը պնդում էր. «Հենց ար ժեք ներն
են յու րա քանչ յուր մշա կույ թի հիմ քը և հիմ նա -
քա րը»9:

Հանրային ծառայողի բարոյականությունը
որոշվում է նաև հասարակական պահանջնե-
րով։ Ծառայողական պարտականությունների
կատարման ընթացքում էթիկայի կանոններին
հետևելը ենթադրում է վերահսկողության հա-
տուկ ընթացակարգ և մեթոդներ, որոնք սահ-
մանվում են նաև էթիկայի կանոնակարգով։

Հանրային ծառայության բարոյականու-
թյան ձևավորմանը նպաստող կառուցակար-
գերում առավել արդյունավետ է համարվում
հանրային ծառայողների էթիկայի հատուկ մշակ-
ված կանոնակարգը, որն ընդամենը նմուշային
է, այլ ոչ թե ընդունված օրինագիծ: Նմանա-
տիպ կանոնակարգեր ընդունվել են Մեծ Բրի-
տանիայում, ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, Իսպա-
նիայում և այլ երկրներում: 

Առաջարկվող կանոնակարգի նմուշային

8 Տե՛ս Глазунова Н.И. Государственное (административное) управление: учеб.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004, с.
307.

9 Տե՛ս Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество /Общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов: Пер. с англ., М.,
Политиздат, 1992. с. 429.
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լինելը, առաջին հերթին, պայմանավորված է
այն հանգամանքով, որ դրա հիմնական ուղղու-
թյունները, սկզբունքները, նորմերի բովանդա-
կությունը, շարադրման ձևը կարող են նպաս-
տել ՀՀ հանրային ծառայողների, սուբյեկտնե-
րի, պետական մարմինների և գերատեսչու-
թյունների համար վարքագծի համապատաս-
խան կանոնակարգի ձևավորմանը:

Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի դաշնու-
թյանը՝ Ռուսաստանի Դաշնության Նախագա-
հին կից Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի
նախագահության կողմից 23.12.2010թ. որոշ-
մամբ (արձանագրություն թիվ 21) հաստատվել
է «Ռուսաստանի Դաշնության պետական ծա-
ռայողների և համայնքային ծառայողների էթի-
կայի և ծառայողական վարքագծի կանոննե-
րի» նմուշային օրենսգիրքը: Դա մասնագիտա-
կան ծառայողական էթիկայի ընդհանուր
սկզբունքների և ծառայողական վարքագծի հիմ-
նական կանոնների ամբողջություն է, որոնցով
պետք է ղեկավարվեն պետական և համայն-
քային ծառայողները` զբաղեցրած պաշտոնից
ան կախ10: Այդ նմուշային օրենսգրքի նպատակն
է սահմանել պետական և համայնքային ծա-
ռայողների վարքագծի կանոններ, որոնք թույլ
կտան արժանապատվորեն կատարել աշխա-
տանքը, կնպաստեն պետական և համայնքա-
յին ծառայողների հեղինակության ամրապնդմա-
նը, պետական և տեղական ինքնակառավար-
ման մարմինների նկատմամբ բնակչության
վստահության ամրապնդմանը, կապահովեն
պետական և համայնքային ծառայողների վար-
քագծի միասնական նորմեր: 

Է թի կա յի կա նո նա կար գը, ընդ հան րա պես,
կառավարման կարևոր գործիք է, որը կարող է
դրականորեն ձևավորել այս կամ այն կազմա-
կերպության մշակույթը: Դա պետք է սահմանի
տվյալ պետական մարմնի աշխատակազմի
վարքագծի չափորոշիչները, որոնք կօգնեն լու-
ծելու իրենց աշխատանքում հանդիպած էթի-
կական երկընտրանքները: Շեշտը պետք է
դրված լինի էթիկապես օրինակելի վարքագծի
վրա, ծառայողները պետք է տեղեկացված լի-
նեն նաև, թե ինչ հետևանք ներ կարող է ունե-
նալ կանոնակարգի խախտումը: Գործուն լինե-

լու համար կանոնակարգը չպետք է անորոշ
սկզբունքներ պա րու նա կի, իսկ արդյունավե-
տության համար՝ չպետք է պատվիրված կամ
պատվիրակված կանոնների ժողովածու լինի,
այլ՝ մշակված լինի յուրաքանչյուր պետական
կառավարման մարմնի ու նրա աշխատակազ-
մի կողմից և ընդգրկի նրան բնորոշ պահանջ-
ներ: Բացի դրանից՝ կանոնակարգը պետք է
նպաստի տվյալ մարմնում բարոյական մշա-
կույթի ձևավորմանը: 

Կար ծում ենք՝ հան րա յին ծա ռա յու թյան գոր -
ծու նեու թյան արդ յու նա վե տու թյան տե սանկ յու -
նից անհ րա ժեշտ է, որ յու րա քանչ յուր պե տա -
կան մար մին (կազ մա կեր պու թյուն) ու նե նա իր
էթիկայի (վար վե լա կեր պի) կանոնակարգը, ո-
րը, մշակ վե լով որ պես խորհրդատվական բնույ-
թի փաստաթուղթ, թույլ կտա ոչ միայն պետա-
կան մարմնի ղեկավարին, այլև բոլոր ծառա-
յողներին մեկնաբանել ընդգրկվող հարցերի
համալիրը: Ա վե լին՝ հա կա կո ռուպ ցիոն ցան կա -
ցած ռազ մա վա րու թյան հա ջո ղու թյան ա ռա վել
կարևոր նա խա պայ մա նը, ան կաս կած, իշ խա -
նու թյան բարձ րա գույն մա կար դա կում հա մա -
պա տաս խան կա նոն նե րը հա մար ժե քո րեն կի -
րա ռե լու ու ժեղ կամքն է և է թի կա կան վար քի
հար ցե րում ղե կա վա րի դե րի բա ցա ռիկ օ րի նա -
կի ա պա հո վու մը:

Հանրային ծառայողների էթիկայի նորմե-
րի սահմանված լինելը դեռևս չի նշանակում
գործնականում դրանց պահպանում և կիրա-
ռում: 

Է թի կա յի կա նո նա կար գի արդյունավետու-
թյան առաջին նախապայմանը բովանդակու-
թյան պարզությունն է: Կանոնակարգի նորմե-
րը պետք է հեշտ հասկանալի և իրագործելի լի-
նեն համապատասխան թիրախային խմբի հա-
մար: Դրանք պետք է լինեն հստակ, հետևողա-
կան և համապարփակ: Հետևողականությունը
նշանակում է, որ կանոնակարգը համահունչ է
առկա օրենսդրությանը և ընթացակարգերին,
իսկ հստակության նպատակն անորոշությունը
նվազագույնի հասցնելն է: Կանոնագրքի ար -
դյունավետությունը կարող է նվազել, եթե հա-
մարժեք կերպով չի արտացոլում տվյալ կազ-
մակերպության մշակույթը: Այս համատեքս-

10 Տե՛ս Государственное и муниципальное управление: Учебник/Под ред. Н.И.Захарова., М., ИНФРА-М, 2014.– 288 с.,
163-164 с.
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տում խելամիտ չէ մի կառույցի էթիկայի կանո-
նակարգի պատճենումը մեկ այլ մարմնի կող-
մից: 

Էթիկայի կանոնակարգի արդյունավետու-
թյան հաջորդ գործոնն առնչվում է դրա իրա-
կանացման փուլին: Ուստի, վարվելակերպի կա-
նոնագիրքը մշակելով, գործընթացը չի ավարտ-
վում է, դա միայն առաջին քայլն է: Դ րա նից հե -
տո անհ րա ժեշտ է կանոնագրքի՝ որպես կեն-
սունակ փաստաթղթի, մա սին աշխատակազ-
մին տեղեկացնելու համար ճիշտ ու նե րազ դե -
ցիկ ուղիներ գտնելը: 

Հաշվի առնելով հանրային ծառայողների
բարոյական խնդիրների կարգավորման կա-
ռուցակարգերի կատարելագործման անհրա-
ժեշտությունը՝ ներկայացնում ենք հետևյալ դա-
տողությունները.

1. ՀՀ հանրային ծառայողների բարոյա-
կան զարգացման կառավարման կարգավորիչ
կառուցակարգերը չպետք է սահմանափակվեն
չինովնիկների վարքագծի կանոնների և սկըզ-
բունքների իրավական բնույթի փաստաթղթե-
րով. դրանք անհրաժեշտ է լրացնել այնպիսի
ոչ իրավական կարգավորիչներով, ինչպիսիք
են էթիկայի կանոնակարգերը, որոնք ունեն ոչ
թե պարտադրող, այլ՝ խորհրդատվական բնույթ:
Ի րա վա կան նորմերով ամրագրված են բարո-
յականության ա ռանց քա յին պա հանջներ,
միևնույն ժամանակ՝ կարևոր դեր են խա ղում
պար զա պես անձ նա կան բա րո յա կան կար գա -
վո րիչնե րը, ո րոն ցով պայ մանա վոր ված է հան -
րա յին ծա ռա յողնե րի ներ քին շահադրդումը՝ իր
մասնագիտա կան գոր ծու նեու թյան փոր ձով պահ -
պանել և փո խան ցել բա րո յա կան բարձր հատ -
կա նիշ ներ: 

2. Է թիկայի ընդհանուր սկզբունքները և
դրանցից բխող հանրային ծառայողների ծա-
ռայողական վարքագծի կանոնները (որոնք առ-
կա են ՀՀ հանրային ծառայողների բարոյա-
կան զարգացման կառավարման այնպիսի տեխ-
նոլոգիական կառուցակարգում, ինչպիսին է
էթիկայի կանոնակարգը) առաջին հերթին պետք
է արտացոլեն քաղաքացիների մեծամասնու-

թյան կողմից ընդունված պահանջները բարո-
յականության նկատմամբ:

3. Կազմակերպական կառուցակարգերի
զարգացումն առաջին հերթին պահանջում է
այն պի սի պետական կառավարման համակար-
գի ստեղծում, որը կունենա հանրային ծառա-
յողների բարոյական կառավարման գործա-
ռույթներ, ինչպես նաև հասարակական կազ-
մակերպությունների ստեղծում, որոնք կարող
են ազդել այդ գործընթացների վրա օրենս-
դրությամբ նախատեսված կար գով: 

4. Ֆինանսատնտեսագիտական կառուցա-
կարգերը ենթադրում են հանրային ծառայող-
ների խրախուսման և պատժամիջոցների հա-
մակարգի կատարելագործում պաշտոնեական
պարտականությունների բարեխիղճ կամ ան-
բարեխիղճ կատարման համար, ո րոնք անհրա-
ժեշտ են նորմերի խախտումները կանխարգե-
լելու և պատշաճ բարոյականության սկզբունք-
ներն ա պա հո վե լու համար:

5. ՀՀ հանրային ծառայողների բարոյա-
կան զարգացման կառավարման տեխնոլոգիա-
կան կառուցակարգերը կատարելագործման
կարիք ունեն ուղղորդման և մասնագիտական
սոցիալականացման, կրթական տեխնոլոգիա-
ների զարգացման հաշվին, որոնք ուղղված են
ծառայողական էթիկայի նորմերի և սկզբունք-
ների ձևա վոր մա նը. տեխնոլոգիաների զարգա-
ցում՝ ուղղված հանրային ծառայողների շա-
հադրդմանը ծառայողական պարտականու-
թյունների բարեխիղճ կատարման նկատմամբ
և կապված խրախուսանքների ու տույժերի ար-
դյունավետ համակարգի կառուցման հետ:

6. ՀՀ հանրային ծառայողների բարոյա-
կան զարգացման կառավարման տեղեկատվա-
կան կառուցակարգերը պետք է պայմաններ
ստեղծեն հանրային ծառայողների բարոյակա-
նության պարբերաբար մշտադիտարկման հա-
մար՝ հասարակական կարծիքի ուսումնասիր-
ման և պետական-հասարակական հսկողու-
թյան արդյունավետ համակարգի ներդրման
միջոցով:



ՀՐԱՅՐ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար – գլխավոր քարտուղար,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դոկտորանտ

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՁԵՎԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
(ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)

Հոդ վա ծում անդ րա դարձ է կա տար վում Պոր տու գա լիա յում և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող կա ռա -
վար ման ձևե րին, ցույց են տրվում դրանց նմա նու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը: 

Բա նա լի բա ռեր. կա ռա վար ման կի սա նա խա գա հա կան հա մա կարգ, կա ռա վար ման խորհր դա րա նա կան հա մա -
կարգ, Հան րա պե տու թյան Նա խա գահ, պառ լա մենտ, կա ռա վա րու թյուն, կա ռա վա րու թյան եր կա կի պա տաս խա նա -
տվու թյուն:
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ՎԱՐՍԵՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի 
գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ,
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի ասպիրանտ, 
Հայդելբերգի համալսարանի հրեագիտության 
ինստիտուտի մագիստրանտ (Հայդելբերգ, Գերմանիա) 

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐՆ 
ԻՍՐԱՅԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հոդ վա ծում ու սում նա սիր վում է Իս րա յե լի պե տութ յու նում մար դու ի րա վունք նե րի ճա նաչ ման, ամ րագր ման ու
պաշտ պա նութ յան պատ մա կան զար գա ցու մը` Իս րա յե լի սահ մա նադ րաի րա վա կան զար գա ցում նե րի հա մա տեքս տում: 

Պատ մա կան և սո ցիալ-քա ղա քա կան ի րո ղութ յամբ թե լադր ված` մեկ միաս նա կան Սահ մա նադ րու թյան, ինչ պես
նաև Մար դու ի րա վունք նե րի հռչա կագ րի ըն դուն ման անհ նա րի նութ յան պայ ման նե րում Իս րա յե լի պե տութ յու նը որ դե -
գրեց մար դու ի րա վունք նե րի դա տա կան ճա նաչ ման ու ամ րագր ման ու ղին: Աս տի ճա նա բար գրե թե բո լոր մար դու ի րա -
վունք ներն ու հիմ նա րար ա զա տութ յուն ներն ի րենց ամ րագ րումն ստա ցան դա տա կան ո րո շում նե րում՝ կազ մե լով, այս -
պես կոչ ված, «ի րա վունք նե րի դա տա կան հռչա կա գի րը»: Այս ի րա վունք ները, սա կայն, «թույլ» ի րա վունք ներ էին.
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դրանց ու ժով Իս րա յե լի գե րա գույն դա տա րանն ի րա վա սու չէր ան վա վեր ճա նա չե լու մար դու ի րա վունք նե րին ակն հայ -
տո րեն հա կա սող ստա տուտ նե րը:

Այս ո լոր տում կար ևո րա գույն փո փո խութ յուն ներն ար ձա նագր վե ցին 1990-ա կան թվա կան նե րի սկզբնե րին` Իս -
րա յե լի խորհր դա րա նի կող մից 1992թ. մար դու ի րա վունք նե րի ո լոր տում ա ռա ջին եր կու Հիմ նա կան օ րենք նե րի ըն դուն -
մամբ և դ րանց հի ման վրա Իս րա յե լի գե րա գույն դա տա րա նի կող մից 1995թ. « Բանկ հա’ Միզ րա խի հա’ Մեու խադ»
գոր ծի շրջա նակ նե րում կա յաց ված ո րոշ մամբ: Մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ այս գոր ծըն թաց նե րը ո րակ վե -
ցին որ պես «սահ մա նադ րա կան հե ղա փո խութ յուն»: Այս պես, մի կող մից, սահ մա նա փակ վեց Ք նե սե թի` մար դու ի րա -
վունք ները սահ մա նա փա կե լու օ րենսդ րա կան ի րա վա զո րութ յու նը և, մյուս կող մից՝ ե րաշ խա վոր վեց դա տա կան վե -
րահս կո ղութ յան ի րա կա նա ցու մը՝ այդ սահ մա նա փա կում նե րի պահ պա նումն ա պա հո վե լու նպա տա կով: 

Նշ ված եր կու Հիմ նա կան օ րենք նե րի ըն դու նու մից հե տո Իս րա յե լի պե տութ յու նում այլևս որ ևէ Հիմ նա կան օ րենք
չըն դուն վեց: Ս տեղծ ված պայ ման նե րում Իս րա յե լի գե րա գույն դա տա րա նը որ դեգ րեց Հիմ նա կան օ րեն քով ե րաշ խա -
վոր ված ար ժա նա պատ վութ յան ի րա վուն քը լայն մեկ նա բա նե լու պրակ տի կան` դրա բաղ կա ցու ցիչ մաս հա մա րե լով մի
շարք սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք ներ: 

Այ դու հան դերձ՝ արևմտ յան ժո ղովր դա վա րութ յուն նե րում լայ նո րեն ճա նաչ ված մի շարք ի րա վուն քներ և  ա զա -
տութ յուն ներ, մաս նա վո րա պես` կրո նի և խղ ճի ա զա տութ յունը, օ րեն քի առջև բո լո րի հա վա սա րու թյունն Իս րա յե լի պե -
տութ յու նում մինչ օրս օ րենսդ րա կան ամ րագ րում չու նեն: Հատ կան շա կան է, որ, մեծ հաշ վով՝ հենց այս ի րա վունք նե րի
օ րենս դրա կան ամ րագր ման հարցն էր, որ ի սկզբա նե անհ նա րին դարձ րեց Իս րա յե լի պե տու թյու նում Սահ մա նա -
դրութ յան ըն դու նու մը: 

Բա նա լի բա ռեր. Իս րա յե լի ի րա վա կան հա մա կարգ, մար դու ի րա վունք, հիմ նա րար ա զա տութ յուն, հիմ նա կան օ -
րենք, սահ մա նադ րա կան հե ղա փո խութ յուն, պաշտ պան ված ի րա վունք, սահ մա նա փա կող դրույթ: 

ВАРСЕР КАРАПЕТЯН
Заместитель руководителя канцелярии общественного
Защитника Палаты адвокатов Республики Армения,
Аспирант юридического факультета ЕГУ,
Магистр института иудаики университета Гейдельберга
(Гейдельберг, Германия)

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ РАЗВИТИЙ ИЗРАИЛЯ

В статье изучается историческое развитие признания, закрепления и защиты прав человека в государстве
Израиль в контексте конституционных развитий Израиля.

Продиктованное историческими и социально-политическими реалиями, в cитуации невозможности принятия
одной единой Конституции, так же как и Декларации по правам человека, государство Израиль избрало путь
судебного признания и закрепления прав человека. Постепенно почти все права и основные свободы человека
получили свое закрепление в судебных решениях, образуя так называемую «Судебную декларацию прав». Однако эти
права были «слабыми», так как в силу этих законов верховный суд Израиля не мог признать недействительными
статуты, заведомо противоречащие правам человека.

В этой области наиважнейшие изменения произошли в начале 1990-ых годов – в 1992-ом году принятием
парламентом Израиля двух Основных законов в области прав человека и, основываясь на них, принятием в 1995-ом
году Верховным судом Израиля решения в рамках дела «Банк ха-Мирзахи ха-Меухад». В профессиональной литературе
этот процесс назван как «конституционная революция». Итак, с одной стороны были ограничены законодательные
правомочия Кнессета по ограничению прав человека и с другой стороны – была гарантирована реализация судебного
надзора с целью соблюдения обеспечения этих ограничений.

После принятия обозначенных двух Основных законов в государстве Израиль не было принято ни одного
Основного закона. В сложившейся ситуации Верховный суд Израиля начал применять практику широкого комментария,
гарантированного Основным законом права на достоинство, считая его основной частью ряда социально-экономических
прав.

Тем не мение, широко признанный в западных демократиях ряд прав и свобод, в частности, свобода религии и
совести, равенство всех перед законом, в Израиле не имеют законодательного закрепления. Примечательно, что, по
большому счету, проблема законодательного закрепления именно этих прав сделало невозможным принятие
Конституции в государстве Израиль.

Ключевые слова: правовая система Израиля, права человека, основные свободы, основной закон, конституционная
революция, защищенное право, ограничивающее положение.
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ISSUES OF THE LEGAL REGULATION OF HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT OF ISRAELI 
CONSTITUTIONAL DEVELOPMENTS 

The article studies historical development of recognition, adoption and protection of human rights in the State of Israel
in the context of the Israeli constitutional developments. 

Due to historical and socio-political reality, facing the inability to enact one codified Constitution, as well as Human
Rights Declaration, the State of Israel adopted the way of judicial recognition and adoption of human rights. Step by step
almost all the human rights and fundamental freedoms were adopted in court decisions, thus constituting, so called, ‘judicial
bill of rights’. These were, however, “weak” rights: the Supreme Court of Israel wasn’t entitled to declare null and void
statues obviously contradicting to human rights by virtue of these rights. 

The most important developments in this sphere were marked in the beginning of 1990s; the enactment by the Israeli
Parliament of two Basic Laws in the field of human rights and the adoption by the Israeli Supreme Court a decision on the
‘Bank ha’Mizrachi ha’Meuchad’ case. In the professional literature, these processes were titled as ‘constitutional revolution’.
Thus, on the one hand, the legislative power of the Knesset to curtail human rights was restricted and, on the other hand,
judicial review to ensure these limitations was guaranteed.

Since the adoption of these Basic Laws no other Basic Law was adopted in the State of Israel. In these circumstances
Israeli Supreme Court adopted the practice of broader interpretation of the right to dignity, guaranteed by the Basic Law,
thus interpreting certain social-economic rights as a constituent part of the latter.

Nevertheless, many human rights and fundamental freedoms, widely practiced in western democracies, particularly
freedom of religion and conscience and equality before the law, doesn’t have statutory recognition in the State of Israel.
Interestingly enough, the issue of the statutory recognition of these human rights, to a huge extent, was the primary reason
hindering the adoption of the Constitution in the State of Israel.

Keywords: legal system of Israel, human rights, fundamental freedoms, basic law, constitutional revolution, entrenched
right, limitation clause.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՍԱՄՎԵԼ ՅՈՒԶԲԱՇՅԱՆ ԱԼՎԻՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Երևանի կայազորի զինվորական դատախազության դատախազ, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի 
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող
իրավունքի ամբիոնի դասախոս,
Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի
քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության
իրավունքի ամբիոնի դասախոս, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ԴԱՏԱԽԱԶԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԿԱՐՃԵԼՈՒ ԵՎ 
ՔՐԵԱԿԱՆ ՀԵՏԱՊՆԴՈՒՄԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՆ ՈՒ 

ԴՐԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Գի տա կան հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում հե ղի նակ նե րն անդ րա դար ձել են դա տա խա զի հա մա ձայ նու թյամբ քննի չի
կող մից քրեա կան գոր ծի վա րույ թի կարճ ման և ք րեա կան հե տապնդ ման դա դա րեց ման, ինչ պես նաև քրեա կան գործ
հա րու ցե լը մեր ժե լու հա յե ցո ղա կան դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գե րին, ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում դրանց հետ
առնչ վող խնդիր նե րին:

Հե ղի նակ նե րի կող մից ու սում նա սիր վել են օ րենսդ րա կան ակ տեր, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շում ներ, գիտ -
նա կան նե րի կար ծիք ներ:

Ու սում նա սի րու թյան և վեր լու ծու թյան արդ յուն քով՝ հե ղի նակ ներն ա ռա ջար կել են հնա րա վոր լու ծու մը` միաս նա -
կան պրակ տի կա ա պա հո վե լու նպա տա կով: 

Բա նա լի բա ռեր. ք րեա կան գոր ծով վա րույ թը կար ճել և ք րեա կան հե տապն դումը դա դա րեց նել, քրեա կան գործ
հա րու ցե լը մեր ժել, հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն, դատախազի համաձայնություն:
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И УГОЛОВНОГО 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ С СОГЛАСИЕМ ПРОКУРОРА И ЕГО ПРОБЛЕМЫ

В рамках научной статьи авторы обращаются к некоторым проблемам, возникающим в правоприменительной
практике в связи с дискреционным процессуальным порядком прекращения уголовного дела и уголовного преследования
с согласия прокурора, а также с дискреционным порядком отказа в возбуждении уголовного дела. 

Авторами изучены законодательные акты, решения Кассационного суда РА и мнения ученых. 
В результате исследования и анализа авторы предлагают возможное решение проблемы для обеспечения

единой практики.
Ключевые слова: прекращение уголовного дела и уголовного преследования, отказ в возбуждении уголовного

дела, дискреционное полномочие, согласие прокурора.
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THE TERMINATION PROCEDURE OF CRIMINAL CASE AND CRIMINAL PROSECUTION WITH THE 
CONSENT OF THE PROSECUTOR AND PROBLEMS RELATED TO IT

Within the framework of the scientific article the authors examine some problems arising in law enforcement practice
regarding the discretionary procedural order of the termination of the criminal proceedings and criminal prosecution with
the consent of the prosecutor, as well as the discretionary order of the dismissal of initiation of criminal prosecution.

The authors analyze the legislation, decisions of the RA court of appeal, and the views of legal scholars.
As a research output authors offer a possible solution to ensure common practice. 
Keywords: termination of the criminal proceedings and criminal prosecution, dismissal of initiation of criminal

prosecution, discretion, consent of prosecutor.
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ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՀՀ ՔԿ Երևան քաղաքի ՔՎ Արաբկիր 
վարչական շրջանի քննչական բաժնի քննիչ,
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի 
«Քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության» ամբիոնի հայցորդ

ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ
ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են հա յե ցո ղու թյուն հաս կա ցու թյան վե րա բեր յալ ու սում նա սի րու թյուն ներ, հա յե ցո ղու -
թյան ըն կալ ման մա սին հայ րե նա կան և ար տա սահ ման յան գիտ նա կան-ի րա վա բան նե րի կար ծիք ներ, հա յե ցո ղու թյան
փոխ հա րա բե րակ ցու թյու նը նպա տա կա հար մա րու թյան հետ: Հիմ նա վո րե լով հա յե ցո ղու թյան՝ պրակ տի կա յում ա ռա ջա -
ցող տար բեր բնույ թի խնդիր նե րի լու ծու մն ա պա հո վե լու ու նա կու թյու նը, հա յե ցո ղու թյան կի րառ ման, հա յե ցո ղա կան ըն -
թա ցա կար գե րի օ րենսդ րո րեն ամ րագ րե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը՝ անդ րա դարձ է կա տար վել հա յե ցո ղու թյան և օ րի նա -
կա նու թյան սկզբուն քի հա մա տե ղե լիու թյա նը: Հա յե ցո ղա կան ըն թա ցա կար գե րի կի րա ռու մն օբ յեկ տիվ պա հան ջարկ է,
ո րը բխում է հա սա րա կու թյան զար գաց ման պայ ման նե րից: Հա յե ցո ղու թյան օ րի նա կա նու թյու նն ա պա հով վում է բա -
ցա ռա պես օ րեն քի վրա հիմն ված այ լընտ րան քա յին ո րոշ ման ընտ րու թյամբ: Ի րա վա կի րառ մարմ նի հա յե ցո ղա կան
գոր ծու նեու թյու նն օ րեն քի նոր մի կի րա ռումն է: 

Բա նա լի բա ռեր. հա յե ցո ղու թյուն, օ րի նա կա նու թյուն, նպա տա կա հար մա րու թյուն, դիս պո զի տի վու թյուն, կա մա -
յա կա նու թյուն, հա յե ցո ղա կան լիազորություն:
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УСМОТРЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ И ЕГО СООТНОШЕНИЕ С ЗАКОННОСТЬЮ

В статье представлены исследования о понятии усмотрения, точки зрения отечественных и зарубежных ученых-
юристов о восприятии усмотрения, его соотношение с целесообразностью, а также совместимость дискреции и
принципа законности. Представлена способность дискреции по разрешению разных видов проблем, возникающих на
практике, и необходимость ее законодательного закрепления. Обосновывая способность усмотрения по разрешению
разных видов проблем, возникающих на практике, и необходимость применения усмотрения, законодательного
закрепления дискреционных процедур, представлена совместимость усмотрения и принципа законности. Применение
дискреционных процедур является объективной потребностью, которая вытекает из условий общественного развития.
Законность усмотрения обеспечивается выбором альтернативного решения, основанного исключительно на законе.
Дискреционная деательность правоприменительного органа является применением нормы права.

Ключевые слова: усмотрение, законность, целесообразность, диспозитивность, произвол, дискреционное пол-
номочие.

ARUSYAK ALEKSANYAN
The investigator of Investigative Division of 
Arabkir administrative district of Yerevan,
PhD Student of Criminal Law and Criminal Procedure 
of Russian-Armenian /Slavonic/ University

DISCRETION IN THE CRIMINAL PROCESS, AND ITS RELATION TO THE LEGALITY

The article presents a study on the consept of discretion, the ratio of the expediency, the point of view of domestic and
foreign legal scholars about the perception of discretion, as well as compatibility of discretion and principle of legality. It is
presented the ability of discretion to solve various kinds of problems encountered in practice and the necessity of its legislative
consolidation. Justifying the ability of discretion to resolve different kinds of problems that arise in practice and the nessesary
of discretion, legislative consolidation of discretionary procedures, referred to the discretion compatibility and the principle of
legality. Application discretionary procedures is an objective necessity, that flows out from the conditions of social development.
The legality of discretion is provided by choice of alternative solutions, based solely on the law. Discretionary activity of law
enforcement authority is the application of the rule of law.

Keywords: discretion, legality, expediency, optionality, arbitrariness, discretionarity authority.
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ՆԱՐԵԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության 
թանգարան-ինստիտուտի ասպիրանտ

ՌԱՖԱՅԵԼ ԼԵՄԿԻՆԻ ԿՈՂՄԻՑ «ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԵԶՐՈՒՅԹԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ ԵՎ 
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է, թե ի՛նչ կապ գո յու թյուն ու նի Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան և Ռա ֆա յել Լեմ կի նի կող մից
«Ցեղ աս պա նու թյուն» եզ րույ թի ստեղծ ման ու սահ ման ման միջև: Ցե ղաս պա նու թյուն նե րի ա նար գել ի րա գործ ման դեպ -
քե րը և, հատ կա պես՝ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գոր ծումն ու դրա հա մար պա տաս խա նա տու ե րիտ թուրք ղե կա -
վար նե րի ան պա տիժ մնա լու հան գա ման քը ե ղան հիմ նա կան ի րա դար ձու թյունն նե րը, ո րոնք Ռա ֆա յել Լեմ կի նին մղե -
ցին, որ  նա 1933թ . Մադ րի դի կոն ֆե րան սում ներ կա յաց նի ցե ղա սպա նու թյան կոն վեն ցիա ստեղ ծե լու և ցե ղաս պա նա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րը որ պես հան ցա գոր ծու թյուն սահ մա նե լու վե րա բեր յալ իր ա ռա ջարկ նե րը: Լեմ կի նն իր այս ա -
ռա ջարկ նե րի հի ման վրա էլ 1944թ . «Ա ռան ցքի իշ խա նու թյու նն օ կու պաց ված Եվ րո պա յում» աշ խա տու թյան մեջ ստեղ -
ծեց «ցե ղաս պա նու թյուն» եզ րույ թը և ձեռ նա մուխ ե ղավ ցե ղաս պա նու թյու նը դա տա պար տող մի ջազ գա յին փաս տա -
թղթի ստեղծ ման գոր ծին:

Բա նա լի բա ռեր. Ռա ֆա յել Լեմ կին, Հա յոց ցե ղաս պա նու թյուն, մի ջազ գա յին ի րա վունք, «ցե ղաս պա նու թյուն» եզ -
րույթ, ցե ղաս պա նու թյան կոնվենցիա:
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НАРЕК ПОГОСЯН
аспирант Музея-института Геноцида армян 
Национальная Академия наук РА

СОЗДАНИЕ ТЕРМИНА «ГЕНОЦИД» СО СТОРОНЫ РАФАЭЛЯ ЛЕМКИНА И ГЕНОЦИД АРМЯН

В статье представлено, какова взаимосвязь между созданием и определением термина “Геноцид” Рафаэля
Лемкина и Геноцида армян. Беспрепятственное осуществления геноцидов, особенно осуществление Геноцида армян и
безнаказанность основных лидеров младотурок, были основными событиями, которые заставили Рафаэля Лемкина на
Мадридской конференции в 1933 году предложить создать конвенцию, которая должна была осудить геноцид как
преступление. Лемкин на основе своих предложений в 1944 году, в книге “Правление государств Оси в Оккупированной
Европе” создал термин “геноцид” и приступил к созданию международного документа по осуждению геноцида.

Ключевые слова: Рафаэль Лемкин, Геноцид армян, международное право, термин “геноцид”, Конвенция о ге-
ноциде.

NAREK POGHOSYAN
PhD student at The Armenian Genocide Museum-institute 
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia

CREATION OF THE TERM "GENOCIDE" AND THE ARMENIAN GENOCIDE

This article illustrates the relationship between the creation of term “genocide” by Raphael Lemkin and the Armenian
Genocide. The cases of unrestricted implementation of genocides and especially the implementation of the Armenian
Genocide and impunity Young Turks were the major event that prompted Raphael Lemkin to interduce proporsals in Madrid
conference about the creation of Genocide convention and define the genocidal acts as crime. Lemkin created the term
“genocide” in 1944 in his book “Axis Rule in Occupied Europe” on the bases of these proposals and embarked on creation
international instrument condemning the genocide.

Keywords: Raphael Lemkin, Armenian genocide, international law, the term “Genocide”, the Genocide Convention.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՌՈՄԵԼԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ԵՊՀ մի ջազ գա յին ի րա վունք մաս նա գի տաց ման մա գիստ րոս

ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՀԱՏԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԱՅԼ ՁԵՎԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Սույն հոդ վա ծը հա մե մա տա կան ու սում նա սի րու թյուն է, ո րի նպա տա կն ան հա տի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու -
թյան այլ ձևե րի հա րա բե րակ ցու թյամբ դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու թյան ինս տի տու տի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րի վեր հա նումն է: Հոդ վա ծի ու սում նա սի րու թյան ա ռար կա են դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու թյան ինս տի տու տը և
վեր ջի նիս տար բե րու թյուն նե րը հյու պա տո սա կան օ ժան դա կու թյու նից, մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին պաշտ պա -
նու թյու նից, ինչ պես նաև գոր ծա ռութա յին պաշտ պա նու թյու նից, ո րը մի ջազ գա յին որևէ կազ մա կեր պու թյան կող մից իր
գոր ծա կա լին տրվող ե րաշ խիք նե րի ամ բող ջու թյունն է:

Բա նա լի բա ռեր. դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու թյուն, մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն, հյու պա տո -
սա կան օ ժան դա կու թյուն, գոր ծա ռու թա յին պաշտ պա նու թյուն, դի վա նա գի տա կան գոր ծո ղու թյուն, մի ջազ գա յին իրավունք:

РОМЕЛА МАНУКЯН
Магистрант специализации международного права ЕГУ

ОСОБЕННОСТИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И ИНЫХ ФОРМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ИНДИВИДА

Данная статья представляет собой сравнительное исследование, целью которого является выявление особенностей
института дипломатической защиты по отношению к другим формам защиты прав личности. Предметом изучения
данной статьи являются институт дипломатической защиты и его различия от консульской помощи, международной
защиты прав человека, а также от функциональной защиты, которая представляет собой цельность гарантий, предо-
ставляемых со стороны международных межправительственных организаций своим сотрудникам.

Ключевые слова: дипломатическая защита, защита прав человека, консульская помощь, функциональная
защита, дипломатическое действие, международное право.
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ROMELA MANUKYAN
Graduate Student at International Law program of YSU

FEATURES OF DIPLOMATIC PROTECTION AND OTHER FORMS OF 
INTERNATIONAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF INDIVIDUAL

This article is a comparative study, the aim of which is the identification of the characteristics of the institution of
diplomatic protection in relation to other forms of protection of the rights of individuals. The object of study of this article
are the institution of diplomatic protection and its differences from the consular assistance, the international protection of
human rights, as well as the functional protection, which is an integrity of guarantees provided by international
intergovernmental organizations to their employees.

Keywords: diplomatic protection, protection of human rights, consular assistance, functional protection, diplomatic
action, international law.
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ԼԻԼԻԹ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի
սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Նշ ված հոդ վա ծում ման րա մասն վեր լուծ վել են մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման հիմ -
նախն դիր նե րը և դրա ի րա վա չա փու թյու նը՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան փո փո խու թյուն նե րի հա մա ձայն:

Բա նա լի բա ռեր. Սահ մա նադ րու թյուն, սահ մա նադ րա կան նորմ, ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում, ի րա վա չա -
փու թյան հիմ քե րը, պե տա կան անվ տան գու թյուն, հա սա րա կա կան ա ռող ջու թյուն և բա րո յա կա նու թյուն:

ЛИЛИТ САРГСЯН
соискатель кафедры конституционного 
права университета “Гладзор”

О ПРАВОМЕРНОСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ

В настоящей статье подробно анализируются основы правомочия ограничения прав и свобод человека и
гражданина, согласно измененной Конституции Республики Армения.

Ключевые слова: Конституция, конституционная норма, ограничения прав, основы правомерности, государственная
безопасность, общественное здоровье и мораль.

LILIT SARGSYAN
competitor

BASES OF MODERN CONSTITUTIONAL LAW AND THE COMPETENCES FOR FREEDOM RESTRICTION

This article analysis in details the bases for the competence for human and citizen rights and freedom restriction, in
accordance with amended Constitution of the Republic of Armenia.

Keywords: Constitution, constitutional norm, rights restriction, bases for competence, state security, public health and
morals.
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ԱՐՄԵՆ ԵԶԵԿՅԱՆ
ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի վարիչ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Սույն հոդվածում ներկայացվում են հանրային ծառայողների վարքագծի կանոնները, սահմանվում են հանրային
ծառայողի և բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի էթիկայի կանոնները, դասակարգվում և համեմատական վերլու-
ծության են ենթարկվում հան րա յին ծա ռա յող նե րի է թի կա յի հիմնական կա նոն ները:

Էթիկայի կանոների առկայությունը և դրանց խստագույնս պահպանումը կարևորագույն գործոն է հանրային
ծառայության արդյունավետ գործունեության ու հասարակության վստահության ապահովման համար, քանի որ պե -
տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րում բա րո յա կան վատ մթնո լոր տը, պա տաս խա նա տու պաշ տոն յա յի ան փու թու թյու -
նը կա րող են լրջո րեն վար կա բե կել իշ խա նու թյան ցան կա ցած բա րի մտադ րու թյուն:

Հանրային ծառայությունում իրավահարաբերության ցանկացած տեսակ ենթարկվում է գործնականում իր ձևա-
վորած էթիկայի կանոններին, որոնք ուղղորդված են դեպի պատիվն ու արժանապատվությունը` որպես բարձրագույն
արժեքներ:

Բանալի բա ռեր. վարքագծի կանոններ, էթիկայի կանոններ, բա րո յա կան հե ղի նա կու թյու ն, է թի կա յի կա նո նա -
կարգ, է թիկայի ընդհանուր սկզբունքներ:
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ЮРИДИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В ПУБЛИЧНОЙ СЛУЖБЕ

В данной статье представлены правила поведений публичных служащих, уста навливаются правила этики
публичного служащего и руководящего лица, класси фи цируются и подвергаются сравнительному анализу основные
правила этики публичных служащих.

Наличие правил этики и их строгое соблюдение является важнейшим фак то ром для плодотворного действия
публичной службы и обеспечения доверия общест венности, так как плохая моральная атмосфера в органах государст-
венного правления, пренебрежительность ответственного должностного лица могут серьез но навредить любому
доброму намерению правительства.

В публичной службе любое правоотношение подчиняется правилам этики, сформированными в его практике,
которые направлены на честь и достоинство, как высшие ценности.

Ключевые слова: правила поведения, правила этики, моральный авторитет, регламент этики, общие принципы
этики.
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LEGAL CONTENT OF THE RULES OF CONDUCT IN THE PUBLIC SERVICE

In this article are presented the rules of conduct for public servants, established the rules of ethics of public servants
and senior officials, classified and go through comparative analysis the basic rules of ethics of public servants.

Availability of ethics rules and strict adherence to them is the most important factor for productive activity of the public
service and to ensure public confidence, as bad moral atmosphere in the organs of government, neglecting from senior
officials can seriously harm any good intentions of the government.

In the public service any legal relationship obeys to the rules of ethics, formed in its practice, that aim to honor and
dignity as supreme values.

Keywords: rules of conduct, ethics rules, the moral authority, ethics regulation, the general principles of ethics.
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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:
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