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ՄԱՍ I
1. Նե րա ծու թյուն 
Կո լի զի ոն նոր մեր (կա նոն ներ, սկզ բունք ներ) առ կա են ե ղել ի նչ պես հայ ի րա

վուն քի պաշ տո նա կան աղ բյուր նե րում (օ րի նակ՝ 19181920 թթ. օ րենք նե րում), 
այն պես էլ պատ մա կան ոչ պաշ տո նա կան հու շար ձան նե րում, օ րի նակ՝ Մխի թար 
Գո շի « Դա տաս տա նագր քում», Շա հա միր Շա հա մի րյա նի «Ո րո գայթ փա ռա ցում»: 
Այս պես՝ Շա հա միր Շա հա մի րյա նի Սահ մա նադ րու թյան նա խագ ծի՝ «Ո րո գայթ 
փա ռա ցի» 372րդ գլ խում սահ ման ված է. 

«Ա մեն բարձ րա գույն իշ խան ե րկ րի իր գա վա ռում իշ խա նա զոր է իր խորհր դա
կից նե րով հան դերձ հրա ման ար ձա կել՝ հա մա ձայն Հայոց օ րեն քի, և ե րկ րի նույն 
գա վա ռի ա մեն զո րագ լուխ ու մաս նա վոր իշ խան նե րը պար տա վոր են ըն դու նել 
նրա ու ժը՝ ի բրև Հայոց տան ու ժ, ե թե ան թե րի ու ան սխալ լի նի՝  ը ստ Հա յաս
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տա նյայց օ րեն քի» (ը նդգ ծու մը՝ հեղ.)1: 
Այս դրույ թը պա րու նա կում է կո լի զի ոն կա նոն, ը ստ ո րի՝ իշ խա նի՝ իր տա

րած քում ըն դու նած հրա մա նը պետք է հա մա պա տաս խա նի Հայոց օ րենք նե րին: 
Խոս քը, ը ստ է ու թյան, «Lex superior» կո լի զի ոն կա նո նի մա սին է, ո րի հա մա ձայն՝ 
բարձր ի րա վա բա նա կան ու ժ ու նե ցող օ րեն քը վե րաց նում է իշ խա նի հրա մա նը, 
ե թե այն չի հա մա պա տաս խա նում Հայոց օ րեն քին: Ի դեպ, «Ո րո գայթ փա ռա
ցի» 372րդ գլ խում սահ ման ված է, որ զո րագ լուխ նե րը և մաս նա վոր իշ խան ներն 
ըն դու նում են բարձ րա գույն իշ խա նի հրա ման նե րը, ե թե դրանք չեն հա կա սում 
Հա յաս տա նյայց օ րեն քին (ա նս խալ ե ն՝ ը ստ Հա յաս տա նյայց օ րեն քի): Կա րե լի է 
են թադ րել, որ զո րագ լուխ նե րը և մաս նա վոր իշ խան նե րը Հայոց օ րեն քի ու բարձ
րա գույն իշ խա նի հրա մա նի հա կա սու թյան (ան հա մա պա տաս խա նու թյան) դեպ
քում պետք է ղե կա վար վե ին ոչ թե հրա մա նով, այլ օ րեն քով:

 Սույն աշ խա տան քի ու սումն ա սի րու թյան ա ռար կան հայ ի րա վուն քի ա ռա վե լա
պես պաշ տո նա կան պատ մա կան աղ բյուր նե րում ամ րագր ված կո լի զի ոն կա նոն
ներն ե ն2:  

Նա խա պես նշենք, որ հայ ի րա վուն քի պատ մա կան աղ բյուր նե րում կո լի զի ոն 
նոր մե րը, ը նդ հա նուր առ մամբ, ձևա կերպ ված է ին ա նուղ ղա կի (ի մպ լի ցիտ) ե ղա
նա կով: Մինչև Հա յաս տա նի եր րորդ Հան րա պե տու թյու նը հազ վա դեպ է հան դի
պում ու ղ ղա կի (է քսպ լի ցիտ, ակ ներև) ե ղա նա կով ձևա կերպ ված մաս նա գի տաց
ված կո լի զի ոն նոր մեր (X և Y նոր մե րի հա կա սու թյան դեպ քում գոր ծում է X նոր մը, 
կամ X նորմն ու նի բարձ րա գույն ի րա վա բա նա կան ու ժ և այլն)։  

Պատ մաի րա վա կան մե թո դի կի րա ռու մը, որ պես կա նոն, պա հան ջում է փաս
տե րը ներ կա յաց նել մի մյանց հա ջոր դող ժա մա նա կագ րու թյամբ: Սույն աշ խա
տան քում ոչ միշտ է հնա րա վոր ե ղել պահ պա նել այս պա հան ջը, օ րի նակ՝ հայոց 
ե կե ղե ցա կան ի րա վուն քի և պե տա կան ի րա վուն քի կո լի զի ոն ի րա վա կան ու սում
նա սի րու թյու նը ներ կա յաց վել է ոչ թե կոնկ րետ ժա մա նա կաշր ջա նում, այլ՝ ը նդ հա
նուր ձևով:

 
2. Կո լի զի ոն կար գա վո րում ե րը Մխի թար Գո շի « Դա տաս տա նագր քում»
2.1. Ը նդ հա նուր դրույթ ներ
Մ խի թար Գոշն իր « Դա տաս տա նա գիրք» գրել է XII դա րում: Ը ստ Խ. Սա մուե լ

յա նի՝ Գո շը « Դա տաս տա նա գիրք» գրե լու աշ խա տան քին ձեռ նա մուխ է լի նում 1184 
թ.3 « Կա թո ղի կո սի եր կար թա խան ձանք նե րից հետ»4:

1 «Ո րո գայթ փա ռաց», Եր ևան, 2002, էջ 182:
2 Թեև Մխի թար Գո շի « Դա տաս տա նա գիր քը» մաս նա վոր ան ձի ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք է և 
չի հաս տատ վել կամ սանկ ցա վոր վել աշ խար հիկ կամ հոգ ևոր իշ խա նու թյան կող մից (ոչ պաշ տո նա
կան պատ մա կան աղ բյուր է), սա կայն հաշ վի առ նե լով, որ այն հայ ժո ղովր դի կյան քում փաս տա ցի 
ստանձ նել էր գոր ծող օ րեն քի դեր, ու ս տի կներ կա յաց վի նաև Մխի թար Գո շի « Դա տաս տա նագր քում» 
առ կա կո լի զի ոն կա նոն նե րը:
3 Ժա մա նա կա կից ա ռան ձին պատ մա բան ներ  տո մա րա կան ե րեք հա մա ժա մա նա կյա թվա կան նե րի 
հի ման վրա՝ որ պես « Դա տաս տա նագր քի» ստեղծ ման տա րե թի վը նշում են 1185 թ.: Տե՛ս Միր զո յան Ն., 
Մխի թար Գո շը և իր « Գիրք դա տաս տա նի» եր կը., Սեղ մա գիր պատմ. գիտ. թեկ նա ծու., Եր., 2015, էջ 7:
4 Սա մու ե լյան Խ., Հին հայ ի րա վուն քի պատ մու թյուն, Հա տոր I, ԽՍՀՄ գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի ա, 
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 Գո շի « Դա տաս տա նա գիրք» ոչ թե օ րենս դիր մարմն ի ի րա վաս տեղծ գոր ծու նե
ու թյան ար դյունք է, այլ ան հա տա կան, մաս նա վոր նա խա ձեռ նու թյամբ կա տար
ված կո դի ֆի կա ցի ա է, թեև այդ գոր ծին նա ձեռ նա մուխ է ե ղել Աղ վա նից կա թո ղի
կո սի, կրո նա կան բարձ րա գույն պաշ տո նյայի ա ռա ջադ րու թյամբ: Խ. Սա մուելյա
նը նշում է. «Չ նա յած դրան՝ « Դա տաս տա նա գիրք» գոր ծող օ րենսգր քի դեր էր 
ստանձ նել ու հա մա տա րած ըն դու նե լու թյուն էր վայե լում, կի րառ վե լով ոչ մի այն 
բուն Հա յաս տա նում, այլև դուր սը, հայ գա ղութ նե րում»5: 

Ի րա վուն քի պատ մու թյան մաս նա գետ նե րը քն նար կում են  ի րա վաըն կա լում
նե րի տե սան կյու նից բնա կան ի րա վուն քի և ա ստ վա ծային, սո վո րու թային ի րա
վունք նե րի կոնֆ լիկ տի լուծ ման հար ցե րը: Գ. Սա ֆա րյա նը նշում է. 

« Գո շը, լի նե լով բնա կան ի րա վուն քի խո շո րա գույն ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մե
կը, նույն պես տար բե րու թյուն էր դնում ի րա վուն քի և գոր ծող օ րենք նե րի` (սո վո
րու թա կան, կա նո նա կան, աշ խար հիկ) միջև և ա ռաջ նու թյու նը ան վե րա պա հո րեն 
վե րագ րում բնա կան ի րա վուն քին» ... Ա ստ վա ծային ի րա վուն քը՝ Ա ստ ծո կամքն է՝ 
միջ նորդ ված մով սի սա կան օ րենք նե րով և Ա վե տա րա նով: Մով սի սա կան օ րենք նե
րը և Ա վե տա րա նը «լ րումն են բնաո րա կան» ի րա վուն քի:  Սա կայն ա ստ վա ծային 
ի րա վուն քը չի կա րող բռ նա նալ մար դու կամ քի ա զա տու թյան վրա»6:

« Դա տաս տա նագր քում» ի րա վա կան նոր մե րի հա կա սու թյուն նե րի լուծ ման՝ 
ու ղ ղա կի ձևա կերպ ված (է քսպ լի ցիտ) կար գա վո րումն եր (մաս նա գի տաց ված կո
լի զի ոն նոր մեր), բա ցա ռու թյամբ ո րոշ դեպ քե րի, նա խա տես ված չէ ին, ին չը տվյալ 
ժա մա նա կաշր ջա նի ի րա վա բա նա կան տեխ նի կայի տե սան կյու նից բնա կան էր: 
Այ նու ա մե նայ նիվ՝ « Դա տաս տա նագր քում» առ կա այլ կար գա վո րումն ե րից կա րե լի 
է բխեց նել կո լի զի ոն կա նոն ներ: 

2.2. Հին և նոր սո վո րու թյուն նե րի հա կա սու թյու նը ու դրա լու ծումն ե րը
« Դա տաս տա նագր քում» խոս վում է ե կե ղե ցու հին և նոր սո վո րու թյուն նե րը փո

խե լու պար տա կա նու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին, ո րից կա րե լի է բխեց նել նաև 
հին և նոր սո վո րու թյուն նե րի հա կա սու թյու նը լու ծող կո լի զի ոն նոր մը: Այս պես՝ 
ը ստ « Դա տաս տա նագր քի»՝

« Պար տա վո րու թյուն չէ գա վա ռի ե կե ղե ցու վաղն ջա կան սո վո րու թյուն նե րը նո
րաձ ևել (Ե րկ րորդ Նի կի ա կան կա նոն ներ, Զ): Եվ ե թե հայ րա պետ նե րից մե կը փո
փո խու թյուն կա մե նա ա նել, ա պա պար տա վոր է ժո ղո վի մի ջո ցով այդ ա նել, որ 

Հայ կա կան Ֆի լի ալ, Եր., 1939, էջ 76: Ժա մա նա կա կից պատ մա բան նե րը, հա կա ռակ այն գե րակշ ռող 
տե սա կե տի, ը ստ ո րի՝ քն նարկ վող օ րենս գիր քը գր վել է Աղ վա նից Ստե փա նոս կա թո ղի կո սի պատ վե
րով, նշում են, որ « Դա տաս տա նա գիր քը» գր վել է Մխի թար Գո շի ա ռա ջար կու թյամբ, Ա մե նայն Հայոց 
կա թո ղի կոս Գրի գոր Դ Տղայի բարձ րա գույն պատ վե րով, եղ բայր Պո ղո սի և Աղ վա նից Ստե փա նոս կա
թո ղի կո սի հոր դո րով և Հայր Հով սե փի հո վա նա վո րու թյամբ ու օ ժան դա կու թյամբ: Տե՛ս Միր զո յան Ն., 
Մխի թար Գո շը և իր « Գիրք դա տաս տա նի» եր կը, Սեղ մա գիր պատմ. գիտ. թեկ նա ծու, Եր.,  2015, էջ 7:
5 Սա մու ե լյան Խ., Հին հայ ի րա վուն քի պատ մու թյուն, Հա տոր I, ԽՍՀՄ գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի ա, 
Հայ կա կան ֆի լի ալ., Եր., 1939, էջ 87:
6 Սա ֆա րյան Գ., Մխի թար Գո շի պե տաի րա վա կան հայե ցա կար գը (Մահ վան 800ա մյա կի կա պակ ցու
թյամբ), Մխի թար Գո շի գի տա կան ժա ռան գու թյու նը. պատ մու թյուն և ար դի ա կա նու թյուն (գի տա ժո ղո
վի նյու թե րի ժո ղո վա ծու) խմբ. խոր հուրդ, Եր., Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րան, 2014, էջ 22, 23:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՄԱՐՏ-ԱՊՐԻԼ  2021  3-4 (261-262)

6

ը ստ դա տաս տան նե րի գր վածք նե րի՝ ան վտանգ է (գ լուխ ՃԿԱ)»7:
 Նախ՝ այս կա նո նը չի ար գե լում փո փո խե լու սո վո րու թյուն նե րը, պար զա պես 

փաս տում է սո վո րու թյուն նե րը փո փո խե լու պար տա կա նու թյան բա ցա կա յու թյու
նը: Նոր մի ձևա կեր պու մից կա րե լի է են թադ րել, որ Գո շը սո վո րու թյուն նե րի փո
փո խու թյու նը հա մա րել է ան ցան կա լի: 

Երկ րորդ՝ կա նո նը նա խա տե սում է այդ սո վո րու թյուն նե րը փո փո խե լու կար գը: 
Նման փո փո խու թյուն կա րե լի է կա տա րել մի այն Ժո ղո վի մի ջո ցով: Ե թե հին սո
վո րու թյու նը սահ ման ված կար գով չի փո փոխ վել, սա կայն ձևա վոր վել է նաև նոր 
սո վո րու թյուն, ա պա « Դա տաս տա նագր քի» վե րը նշ ված կա նո նից կա րե լի է բխեց
նել, որ նա խա պատ վու թյուն ու նի հին սո վո րու թյու նը: 

Այ նու ա մե նայ նիվ, Դա տաս տա նագր քի «Ճ ԿԱ» գլ խի մեր մեկ նա բա նու թյու նը՝ 
հին և նոր սո վո րու թյուն նե րի բախ ման դեպ քում հին սո վո րու թյա նը նա խա պատ
վու թյուն տա լու մա սին, չի հա մա պա տաս խա նում կո լի զի ոն ի րա վուն քում գոր ծող 
«lex posterior» հան րա հայտ կա նո նին (նոր օ րեն քը վե րաց նում է հի նը): Ճիշտ է 
ռու սա կան գրա կա նու թյան մեջ նույն պես առ կա է մո տե ցում, ը ստ ո րի՝ ի տար բե
րու թյան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի, սո վո րույթ նե րի դեպ քում գե րա կա յում է 
այլ կա նոն. «Ինչ քան հին է սո վո րույ թը, այն ա վե լի ճիշտ է (ու ժեղ է)8», սա կայն այս 
մո տե ցու մը վի ճե լի է (այն ա ռան ձին քն նարկ ման հարց է): Այս բա ժի նը եզ րա փա
կենք՝ մեջ բե րե լով Մե լիքԹան գյա նի հետ ևյալ միտ քը. 

« Սահ ման ված կար գե րը պար տա վո րա կան են թե՛ հոգ ևո րա կան նե րի և թե՛ աշ
խար հա կան նե րի հա մար. սրանք ա զատ վում են այդ կար գե րին են թարկ վե լուց, 
ե րբ. ա) հի նը կորց նում է իր ու ժը նոր կար գադ րու թյամբ, բ) ե րբ հին կա նոն նե րը 
ժա մա նա կին հա մա պա տաս խան չլի նե լով` բո լո րո վին ան գոր ծադ րե լի են դառ նում 
հե տա գա ժա մա նակ նե րում (օ րի նակ` հա վա տու րաց նե րի, ա պաշ խա րան քի կա
նոն նե րը)»9:

2.3. Թա գա վո րի և իշ խան նե րի ակ տե րի հա կա սու թյուն նե րը ու դրանց լու ծու մը
(ա) Ը նդ հա նուր դրույթ ներ: « Դա տաս տա նագր քում» բա ցա կա յում է իշ խան նե

րի ակ տե րը թա գա վո րի ակ տե րին հա կա սե լու ան թույ լատ րե լի ու թյան, ի սկ նման 
հա կա սու թյուն նե րի դեպ քում այն լու ծե լու ու ղիղ շա րադր ված (մաս նա գի տաց ված) 
կո լի զի ոն կա նոն ներ: Սա կայն ժա մա նա կա կից ի րա վա գի տու թյան դիր քե րից հար
ցը դի տար կե լու դեպ քում, այն կա րե լի է բխեց նել թա գա վո րի և իշ խան նե րի են թա
կար գային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րից: Միջ նա դա րյան մի ա պե տու թյուն նե րում 
աշ խար հիկ իշ խա նու թյան գլու խը թա գա վորն էր, ո րի հրա ման նե րը, իշ խան նե րի 
ակ տե րի նկատ մամբ ու նե ին բարձր ի րա վա բա նա կան ու ժ, ու ս տի այդ ակ տե րի 
հա կա սու թյան դեպ քում պետք է գոր ծեր «Lex superior» կա նո նը, ո րի հա մա ձայն՝ 
բարձր և ցածր ի րա վա բա նա կան ու ժ ու նե ցող նոր մե րի հա կա սու թյան դեպ քում 

7 Մխի թար Գոշ, « Դա տաս տա նա գիրք», Գ խմ բագ րու թյուն, Եր., 2001, էջ 120:
8 Сильченко Н.В., Проблемы иерархии источников права, Государство и право, 2018, № 4, с. 18. 
9 Մե լիք-Թան գե ան, Հայոց ե կե ղե ցա կան ի րա վուն քը. Էջ մի ա ծին, Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ մի ա ծին, 2008, 
Էջ 749:
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բարձր ու ժ ու նե ցող նոր մը վե րաց նում է ցածր ու ժ ու նե ցող նոր մին:
 Գո շի « Դա տաս տա նագր քում» թա գա վորիշ խան են թա կար գային հա րա բե րու

թյուն նե րը հս տակ կա նո նա կարգ ված չեն, ու ս տի դրանք նույն պես պետք է դուրս 
բե րել այլ հա րա բե րու թյուն ներ կար գա վո րող դրույթ նե րից: Թա գա վո րի և իշ խան
նե րի են թա կար գային հա րա բե րու թյուն նե րը ի թիվս այ լոց, կա րե լի է բխեց նել իշ
խան նե րին աք սո րե լու, խրա տե լու մա սին դրույթ նե րից: Դա տաս տա նագր քի «ՄԼ» 
գլ խում սահ ման ված, թե ով է ի րա վա սու իշ խան նե րին աք սո րել և խրա տել. 

«Իսկ իշ խա նը, ո րին թա գա վորն է իշ խան կար գում, նրա կող մից էլ աք սոր
վի կամ խրատ վի» 10: 

Այս դրույ թը թա գա վո րի և իշ խան նե րի են թա կար գային հա րա բե րու թյուն նե րի 
ցու ցիչ է, քա նի որ մի այն ու ղիղ են թա կար գային հա րա բե րու թյուն նե րի պայ ման
նե րում է մեկ ան ձի՝ թա գա վո րի ձեռ քում կենտ րո նաց վում իշ խա նին նշա նա կե լու, 
ա զա տե լու և կար գա պա հա կան տույ ժի են թար կե լու լի ա զո րու թյուն նե րը:

 Դա տաս տա նագր քի՝ «ՄԼ» գլ խում բա ցա կա յում են իշ խա նին աք սո րե լու կամ 
խրա տե լու հիմ քե րը, սա կայն նման հիմք կա րող է հա մար վել թա գա վո րի հրա
ման նե րը չկա տա րե լը, դրանց հա կա սող հրա ման ներ ըն դու նե լը:  

Այ նու ա մե նայ նիվ, « Դա տաս տա նագր քում» առ կա է մեկ այլ նորմ, ո րը կա րող է 
կաս կա ծի տակ դնել վե րը նշ ված մեկ նա բա նու թյու նը. Այս պես՝ 

«Իսկ ե թե իշ խան ներն ու ա զատ նե րը ի րենք իշ խան կար գեն, նրանց մի ա
բան կամ քով էլ աք սոր վի կամ խրատ վի» 11: 

Ի տար բե րու թյու նը վե րը նշ վա ծի, այս դեպ քում իշ խա նին կար գում, աք սո րում 
կամ խրա տում է ոչ թե թա գա վո րը, այլ մյուս իշ խան նե րը ու ա զատ նե րը: Հարց է 
ծա գում՝ իշ խան նե րի ձևա վոր ման նման ռե ժի մի դեպ քում թա գա վո րի և իշ խա նի 
հա րա բե րու թյուն նե րը ա րդյոք կա րե լի է հա մա րել են թա կար գային: Պա տաս խա նը 
հս տակ է՝ ե թե իշ խա նին կար գում են այլ իշ խան նե րը ու ա զատ նե րը, ա պա նույ
նիսկ այս դեպ քում թա գա վո րի ու իշ խա նի միջև առ կա են թա կար գային հա րա բե
րու թյուն ներ, ո րը պայ մա նա վոր ված է միջ նա դա րյան բա ցար ձակ մի ա պե տու թյան 
տրա մա բա նու թյամբ:

« Դա տաս տա նագր քում» բա ցա կա յում է՝ իշ խա նի հրա ման նե րը թա գա վո րի 
կող մից վե րաց նե լու մա սին հի շա տա կում, սա կայն նոր մե րի մեկ նա բան ման «a 
fortiori» տրա մա բա նա կան կա նո նի հի ման վրա կա րե լի է նշել՝ ե թե թա գա վո րը 
կա րող է ա նել ա ռա վե լա գույ նը (աք սո րել իշ խա նին), ա պա կա րող է ա նել նաև 
նվա զա գույ նը (վե րաց նել իշ խա նի ակ տե րը), ե թե նույ նիսկ վեր ջի նի մա սին « Դա
տաս տա նա գիրք» լռում է:

 (բ) Վա ճառ քի ո լոր տում թա գա վո րի և իշ խան նե րի ակ տե րի հա կա սու թյու
նը և «lex superior» կո լի զի ոն կա նո նը: Ի նչ պես նշ վեց, « Դա տաս տա նագր քում» 
բա ցա կա յում է իշ խա նի ակ տե րը թա գա վո րի հրա մա նին հա մա պա տաս խա նե լու 
(չ հա կա սե լու) մա սին ը նդ հա նուր ձևա կերպ ված պա հանջ, սա կայն վա ճառ քի հա

10 Մխի թար Գոշ, « Դա տաս տա նա գիրք»,Գ խմ բագ րու թյուն, Եր., 2001, էջ 169170:
11 Նույն տեղում:
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րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող «ՄԽ» գլ խում առ կա են ու ղ ղա կի (է քսպ լի ցիտ) 
ե ղա նա կով շա րադր ված կո լի զի ոն նոր մեր: Այս պես Դա տաս տա նագր քի՝ « Վա
ճառք նե րի մա սին» վեր տա ռու թյամբ «ՄԽ» գլ խում ամ րագր ված է .

1) «Եվ վա ճառ քը քա ղաք նե րում, ը ստ թա գա վո րի հրա մա նի, կար գեն և կամ 
իշ խան նե րի՝ թա գա վո րի հրա մա նի հա մա ձայն՝ թե՛ քա ղաք նե րում, թե՛ ա վան նե
րում և գա վառ նե րում»: 

2) «Եվ մաք սը թա գա վո րի հրա մա նով լի նի կամ թա գա վո րի հրա մա նի հա մա
ձայն՝ իշ խան նե րի հրա մա նով...»12 

Ինչ պես նկա տում ե նք, Գո շը վա ճառ քի ո լոր տում օգ տա գոր ծել է « Թա գա վո րի 
հրա մա նին հա մա ձայն» կո լի զի ոն կա նո նը:

(գ) Ոս կու և ար ծա թի տնօ րին ման ո լոր տում թա գա վո րի և իշ խան նե րի ի րա
վա սու թյուն նե րի կոնֆ լիկ տը և ի րա վա սու թյան կո լի զի ոն նոր մը: « Դա տաս տա
նագր քում» թան կար ժեք մե տաղ նե րի և գույ քի տնօ րին ման ո լոր տում թա գա վո րի 
և իշ խա նի ի րա վա սու թյուն նե րը տա րան ջատ ված են, ո րից բխում է նաև ի րա վա
սու թյան կո լի զի ոն նոր մե րը: Այս պես « Գա վառ նե րի, գյու ղե րի և նրանց ու նեց ված
քի մա սին» վեր տա ռու թյամբ « ԼԱ» գլ խում սահ ման ված է.

«Ա մեն մի ե րկ րում, որ տեղ ոս կի ել նի, ի րա վուն քը թա գա վոր նե րինն է, ի սկ ե թե 
ար ծաթ՝ թա գու հի նե րի նը: Ի սկ թե իշ խան նե րի ե րկ րում ոս կի կամ ար ծաթ գտն վի, 
ա պա իշ խա նը կա մե նա գտն վա ծից մաս տալ թա գա վո րին: Ի սկ ե թե չկա մե նա, 
գտն վա ծը ի րեն մնա ամ բող ջու թյամբ...»13: 

Այս նոր մից բխում է, որ իշ խան նե րի տա րած քում հայտ նա բեր ված ոս կու կամ 
ար ծա թի տնօ րին ման վե րա բե րյալ թա գա վորն իշ խա նու թյուն չու նի: Բա ցա ռա պես 
իշ խա նի հայե ցո ղու թյամբ այն կա րող է հանձն վել թա գա վո րին: Ո ւս տի՝ ե թե թա
գա վորն իշ խա նի տա րած քում ոս կու կամ ար ծա թի վե րա բե րյալ կա յաց նում է որ ևէ 
հրա ման, ո րը կհա կա սի իշ խա նի սահ մա նած կա նոն նե րին, ա պա ի րա վա սու թյան 
կո լի զի ոն նոր մի հի ման վրա՝ գոր ծե լու է իշ խա նի հրա մա նը: 

Այս կա պակ ցու թյամբ պետք է հի շել, որ ի րա վա սու թյան կո լի զի ոն նոր մի և «lex 
superior» նոր մի մր ցակ ցու թյան դեպ քում կի րա ռե լի է ի րա վա սու թյան կո լի զի ոն 
նոր մը:

3. Պե տա կան և Հայոց ե կե ղե ցա կան ի րա վունք նե րի հա կա սու թյուն ներն ու 
դրանց լու ծում ե րը 

3.1. Պե տա կան և ե կե ղե ցա կան ի րա վունք նե րի հա կա սու թյան ը նդ հա նուր 
բնու թա գի րը

 Մինչ հայ կա կան ի րա կա նու թյանն ան դրա դառ նա լը, ը նդ հա նուր կեր պով 
պետք է ներ կա յաց նել պե տու թյան աշ խար հիկ օ րենք նե րի և ե կե ղե ցա կան ի րա
վուն քի կո լի զի ոն հա րա բե րակ ցու թյու նը, ո րը բազ մա շերտ է, ու ս տի դժ վար է այն 
ներ կա յաց նել ու սումն ա կան ձեռ նար կի ձևա չա փով: Քն նարկ վող հար ցե րին պա

12 Մխի թար Գոշ, Դա տաս տա նա գիրք, Գ խմ բագ րու թյուն, Եր., 2001, էջ 177178:
13 Նույն տեղում, էջ 60:
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տաս խա նե լու հա մար կար ևոր է ոչ մի այն հաս կա ցու թյուն նե րի պար զա բա նու մը14, 
այլև ի րա վաըն կալ ման նշա նա կու թյան գոր ծոն նե րը: 

Նախ՝ պետք է պար զել, պե տա կան և ե կե ղե ցա կան ի րա վունք հաս կա ցու թյուն
նե րի բո վան դա կու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ ի րա վուն քը ո ՞ր ի րա վաըն կալ ման տե
սան կյու նից է քն նարկ վում: Բանն այն է, որ ե թե ի րա վունք ա սե լով նկա տի ու նեն, 
օ րի նակ՝ Ա ստ ծու կող մից մարդ կանց շնորհ ված բնա կան ի րա վուն քը, ա պա ե կե
ղե ցա կան ի րա վուն քի (կա թո լի ցիզ մի տե սան կյու նից) և բնա կան ի րա վուն քի միջև 
հա կա սու թյուն չի կա րող ծա գել: Գ. Ռադբ րուխն այս կա պակ ցու թյամբ նշում է. 

«Ե կե ղե ցա կան ի րա վուն քի ա ստ վա ծային ծա գու մը կան խո րո շում է նրա հա
րա բե րու թյուն նե րը պե տու թյան և ի րա վուն քի հետ: Ա ստ վա ծային հայտ նու թյամբ 
ի րա վուն քին զու գա հեռ, ո րի վրա հիմն ված է ե կե ղե ցա կան ի րա վուն քը, կանգ
նած է նաև Ա ստ ծո կող մից մարդ կու թյա նը շնորհ ված բնա կան ի րա վուն քը: Պե
տու թյու նը պար տա վոր է կա տա րել այն: Ե կե ղե ցա կան ի րա վուն քը և պե տու թյան 
ի րա վուն քը, ե թե հա վա տա րիմ են մնում ի րենց կոչ մա նը, ա պա ու նեն միև նույն 
ա ստ վա ծային ծա գու մը և չպետք է հա կա սեն մե կը մյու սին: Ե թե պե տու թյան ի րա
վուն քը նա հան ջում է իր ա ստ վա ծային ա կունք նե րից, ա ստ վա ծային ի րա վունքն 
ան կաս կած ու նի ա ռա վե լու թյուն»15: 

Երկ րորդ՝ պե տա կան և ե կե ղե ցա կան ի րա վունք նե րի կո լի զի ա նե րի լուծ ման 
հա մար հիմն ա րար նշա նա կու թյուն ու նի պե տու թյան և ե կե ղե ցու փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րի բնույ թը, տվյալ պե տու թյու նում կրո նի ու նե ցած դե րը: Օ րի նակ՝ 
ա ստ վա ծա պե տու թյուն նե րում (Վա տի կան) պե տա կան ի րա վուն քի և ե կե ղե ցա
կան ի րա վուն քի հա կա սու թյան հարց չի ծա գում, քա նի որ դրանք նույ նա նում են:

 Մու սուլ մա նա կան պե տու թյուն նե րում, որ տեղ Իս լամն ու նի պե տա կան կրո
նի կար գա վի ճակ, սահ ման ված են սահ մա նադ րա կան նշա նա կու թյան կո լի զիոն 
նոր մեր, ո րով պե տու թյան (աշ խար հիկ) օ րենք նե րի և կրո նա կան կա նոն նե րի 
հա կա սու թյան դեպ քում նա խա պատ վու թյու նը տր վում է կրո նա կան նոր մե րին: 
Օ րի նակ՝ Ի րա քի 2005 թ. Սահ մա նադ րու թյու նում նշ ված է. «Իս լա մը պե տու թյան 
պաշ տո նա կան կրոնն է և օ րենսդ րու թյան հիմն ա կան աղ բյուրն է: Չի կա րող ըն
դուն վել որ ևէ օ րենք, ե թե այն հա կա սում է Իս լա մի կա նոն նե րին» (2րդ հոդ վա
ծի 1ին և 2րդ մա սեր): Աֆ ղանս տա նի 2004 թ. Սահ մա նադ րու թյու նում նշ ված է. 
«Աֆ ղանստա նում որ ևէ օ րենք չի կա րող հա կա սել Իս լա մի կա նոն նե րին և հա մոզ
մունք նե րին» (3րդ հոդ ված): 

Ինչ պես նկա տում ե նք, մու սուլ մա նա կան այս պե տու թյուն նե րի Սահ մա նադրու

14 Տեր մին նե րի շուրջ ձանձ րա լի բա նա վե ճե րից խու սա փե լու նպա տա կով, պար զա պես ըն թեր ցո ղի հետ 
պետք է պայ մա նա վոր վել, որ սույն բաժ նում « պե տա կան ի րա վունք» ա սե լով հաս կա նում ե նք պո զի
տի վիս տա կան ի րա վաըն կալ ման տե սան կյու նից պե տու թյան ստեղ ծած ի րա վուն քը (օ րենք նե րը՝ նյու
թա կան ի մաս տով): «Ե կե ղե ցի ա կան ի րա վունք» հաս կա ցու թյու նը, թեև ու նի տար բեր ըն կա լումն եր, 
սա կայն սույն աշ խա տու թյու նում այն կա րող է օգ տա գործ վել լայն ի մաս տով, ո րը նե րա ռում է ոչ մի այն  
«ե կե ղե ցիհա վա տա ցյալ» հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող դա վա նա բա նա կան, ծի սա կան բնույ թի 
կա նոն նե րը, այլև «ե կե ղե ցիպե տու թյուն» և ե կե ղե ցու ներ քին հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող լո
կալ կա նոն նե րը:
15 Радбрух Г., Философия права, Пер. с нем, М., 2004, с. 205206. 
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թյուն նե րը նա խա տե սում են կո լի զի ոն նորմ, ո րով աշ խար հիկ և կրո նա կան նոր
մե րի միջև հա կա սու թյան դեպ քում նա խա պատ վու թյուն է տր վում կրո նա կան կա
նոն նե րին: 

Ինչ վե րա բե րում է Քրիս տո նե ա կան ե կե ղե ցի նե րին, ա պա պետք է փաս տել, որ 
Եվ րո պա կան աշ խար հում, ը նդ հա նուր առ մամբ, քրիս տո նե ա կան ե կե ղե ցու և պե
տու թյան ի րա վա սու թյուն նե րի դե մար կա ցի ան հս տա կեց ված է, ո րը նվա զեց նում է 
այս նոր մա տիվ հա մա կար գե րի հա կա սու թյուն նե րի հնա րա վո րու թյու նը: 

Միև նույն ժա մա նակ, առ կա են ո լորտ ներ, օ րի նակ, ա մուս նաըն տա նե կան, որ
տեղ ե կե ղե ցու և պե տու թյան իշ խա նու թյուն նե րը կա րող են խաչ վել, այդ թվում՝ 
հա կա սել մի մյանց: Պե տու թյու նը, եր բեմն ձգ տում է ու ժի իշ խա նու թյամբ (բայց 
ոչ ի րա վուն քով) ե կե ղե ցուն իշ խա նազր կել՝ յու րաց նե լով նրա օբյեկ տիվ ի րա վա
կան ի րա վա սու թյուն նե րը: Օ րի նակ՝ Խորհր դային է թա տիզ մը, ո րը ճա նա չում էր 
պե տու թյան գե րա կա յու թյու նը հա սա րա կա կան կյան քի գրե թե բո լո րի և յու րա
քան չյու րի նկատ մամբ, բնա կա նա բար չէր կա րող հան դուր ժել ե կե ղե ցա կան ի րա
վուն քի և խորհր դային պե տու թյան օ րենք նե րի հա կա սու թյան մա սին ան գամ թույլ 
ակ նարկ, ա ռա վել ևս խոսք չէր կա րող գնալ նաև որ ևէ ո լոր տում ե կե ղե ցա կան 
ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան մա սին16: 

Խորհր դային պե տա կան ա թե իզմն ի սկզ բա նե դա տա պարտ ված էր: Տե ղին է 
մեջ բե րել հետ ևյալ միտ քը. «Ե թե նույ նիսկ օ րենս դի րը մեր ժում է կրո նա կան ար
ժեք նե րը, ի նչ պես որ դա հա ճախ տե ղի է ու նե նում, միև նույն է դրանք ճա նա պարհ 
են հար թում դե պի կյանք, դրս ևոր վե լով այլ հար թու թյուն նե րում՝ ի րա վա գի տակ
ցու թյու նում, ի րա վա կան մշա կույ թում, ի րա վա կան վար քագ ծի սո վո րույթ նե րում և 
կարծ րա տի պե րում»17:

Կ րո նա կան ար ժեք նե րի դեմ պե տու թյան պայ քարն ի րա կա նաց վում է հատ կա
պես դրանց հա կա սող օ րենք ներ ըն դու նե լով: Կրո նա կան ար ժեք նե րին հա կա սող, 
դրանք ար գե լով պե տա կան (աշ խար հիկ) օ րենք նե րը հան դի պում են կրո նա կան 
հա սա րա կու թյան18 ան հնա զան դու թյա նը, և, ի վեր ջո, « զեն քե րը» վայր է դնում: 
Օ րի նակ՝ Խրի մյա նի կա թո ղի կո սու թյան օ րոք` 1903 թ. Ցա րա կան կա ռա վա րու
թյու նը նոր օ րենք ա ռաջ քա շեց, ո րի հա մա ձայն՝ բռ նագ րավ վում էր ո ղջ ե կե ղե ցա
կան գույ քը, փակ վում է ին հայ կա կան դպ րոց նե րը: Խրի մյանն ակ տի վո րեն հա կա
ռակ վեց այդ օ րեն քին` նա մա կով դի մե լով ցա րին, և պատ վի րեց թե մե րին չհնա
զանդ վել այդ օ րեն քին: Շու տով այս օ րեն քը դա դա րեց գո յու թյուն ու նե նա լուց19: 

16 Ա վե լին խորհր դային ո րոշ հե ղի նակ ներ նշում է ին, որ պե տու թյու նում գոր ծող ե կե ղե ցին չի կա
րող դուրս գալ սահ ման ված ի րա վա կար գից, ե կե ղե ցա կան ո րո շումն ե րը պե տու թյան նկատ մամբ 
որ ևէ ու ժ չու նի և դրանք չպետք է հա կա սեն օ րենք նե րին: Տե՛ս Клочков В.В., Закон и религия: От 
государственной религии в России к свободе совести в СССР, М., Политиздат, 1982, Էջ 141:
17 Лафитский В.И., Религия и право в современном мире. Философия права в начале XXI столетия 
через призму конституционализма и конституционной экономики, Пред. Миронов В.В., Солонин 
Ю.Н.; М., Летний сад, 2010, с. 143.
18 Նկա տի ու նենք այն հա սա րա կու թյուն նե րը, ո րի ան դամն ե րի մե ծա մաս նու թյունն ու նի կոնկ րետ դա
վա նա բա նա կան ու ղղ վա ծու թյուն, օ րի նակ՝ Հայ հա սա րա կու թյան 96.6 տո կո սը քրիս տո նե ա կան դա
վա նան քի հետ ևորդ է:
19 Են գի բա րյան Վ., Չա խո յան Ա., Հոգ ևոր ի րա վուն քի հի մունք ներ, ՀՀ դա տա վոր նե րի մի ու թյուն, խմբ` 
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Այս պի սով՝ կրո նա կան հա սա րա կու թյուն նե րում պե տու թյան բռ նու թյուն նե րը 
ե կե ղե ցա կան ի րա վուն քի նկատ մամբ ստ րա տե գի ա կան չէ. այս պե տա կան բռ նու
թյու նը մի գու ցե ին տեն սիվ է և ցա վոտ, սա կայն այն տևում է կարճ և ա վարտ վում 
է տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի քա ղա քա կան իշ խա նու թյան խայ տա ռակ պար տու
թյամբ և գրե թե ան վե րա կանգ նե լի հե ղի նա կազրկ մամբ: 

3.2. Մե լիքԹան գյա նը պե տա կան և հայոց ե կե ղե ցա կան ի րա վունք նե րի հա
կա սու թյան մա սին

 Հայոց ե կե ղե ցա կան և պե տա կան ի րա վուն քի հա րա բե րակ ցու թյու նը ու սում
նա կան ձեռ նար կի ձևա չա փի հա մար լա վա գույնս ներ կա յաց րել է Մե լիքԹանգյա
նը՝ XX դա րասկզ բին հրա տա րակ ված « Հայոց ե կե ղե ցա կան ի րա վունք» եր կու 
գրքից բաղ կա ցած մե նագ րու թյունդա սագր քում: 

«Ե կե ղե ցին ըն դու նում է քա ղա քա կան իշ խա նու թե ան օ րենսդ րա կան ի րա վուն
քը ե կե ղե ցու վե րա բեր մամբ, ե րբ պե տա կան սահ մա նումն ե րը չեն հա կա ռա կում 
ե կե ղե ցուն ու ի րա կան սկզ բունք նե րին: Լու սա վոր չի ժա մա նա կից ե կե ղե ցու կա
նոն նե րը զու գըն թաց քա ղա քա ցի ա կան օ րենք նե րի հետ գոր ծադր վում է ին Հա
յաս տա նում հա մա զոր ու ժով, նույ նիսկ ա ռա վե լու թյուն և ար տո նու թյուն էր տրվում 
ա ռա ջին նե րին: Նույն ժա մա նակ վա տի ե զե րա կան ե կե ղե ցին ըն դու նում էր քա
ղա քա կան օ րենսդ րա կան ի րա վունքն այն չա փով, ի նչ չա փով ե կե ղե ցա կա նը 
շփ վում էր հա սա րա կա կան քա ղա քա ցի ա կա նի հետ, ը նդ հա նուր կար գա պա հու
թյան, բա րե պաշ տու թյան, հրա ման նե րի գոր ծադր ման, հա վատ քի պաշտ պա նու
թյան խնդիր նե րում, ո րոնք հար կավ ե կե ղե ցու կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան 
է ին: Լու սա վոր չից հե տո՝ Վար դա նանց ժա մա նակ, ազ գային ը նդ հա նուր ժո ղո վը 
Շա հա պի վա նում, բա ցա ռիկ հան գա մանք նե րից ստիպ ված, պա տիժ նե րի գոր
ծադր ման ի րա վուն քը հանձ նե ցին հոգ ևո րա կան նե րին, մինչև ի սկ մահ վան դա
տա պար տու թե ան: Հե տա գա դա րե րում ե կե ղե ցա կան ազ գային ժո ղո վը, գրե թե 
մինչև 1800 թի վը, ե ղել է բա ցա ռա պես օ րենս դիր մար մին, և ե թե մու ծել է մահ
մե դա կան տի րա պե տու թյան, ո րով պե տա կան օ րենք նե րից կար գադ րու թյուն ներ, 
այդ` ստիպ ված ժա մա նա կի հո սան քից, ան հրա ժեշտ փո փո խու թյան կա րի քից,  
ո րոնք հար կավ չեն ե ղել հա կա ռակ ե կե ղե ցու սկզ բունք նե րին»20:

4. Կո լի զի ոն նոր մե րը Հա յաս տա նի ա ռա ջին Հան րա պե տու թյու նում
4.1. Ը նդ հա նուր դրույթ ներ
 Կո լի զի ոն ի րա վուն քի տե սան կյու նից կար ևոր են ստորև նշ ված ը նդ հա նուր 

նկա տա ռումն ե րը: 
Ա ռա ջին՝ Հան րա պե տու թյու նում 1918 թ. մայի սից մինչև նոյեմ բեր ի րա վա կան 

հա մա կար գի նոր մա տի վային հիմ քերն ա նո րոշ է ին: Մի այն խորհր դա րա նա կան 
ե լույ թի ժա մա նակ վար չա պե տը (Քա ջազ նու նին) բա նա վոր հայ տա րա րեց, որ կա

Ար թուր սար կա վագ Սարգ սյան, Եր., Ան տա րես, 2011, էջ 43:
20 Մե լիք-Թան գե ան, Հայոց ե կե ղե ցա կան ի րա վուն քը. Էջ մի ա ծին, Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ մի ա ծին, 2008, 
էջ 747:
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ռա վա րու թյու նը ղե կա վար վե լու է նախ կին օ րենք նե րով: 
Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գի ձևա վոր ման հիմն ա րար քայլն 

օ րենս դիրն ի րա կա նաց րել էր 1918 թ. դեկ տեմ բե րի 6ի ն՝ ըն դու նե լով՝ « Նախ կին 
Ռու սա կան Կայս րու թյան օ րենք նե րը ՀՀ տա րած քի վրա գոր ծադր ման մա սին» 
օ րեն քը: Այդ օ րեն քով պաշ տո նա պես պար զու թյուն մտց վեց հան րա պե տու թյան 
ի րա վա կան հա մա կար գի նոր մա տի վային հիմ քե րի ձևա վոր ման հար ցում21:

Երկ րորդ՝ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պառ լա մեն տի 19181920 թթ. 
o րենք նե րի22 ու սումն ա սի րու թյու նը վկա յում է այն մա սին, որ այդ ժա մա նա կա
հատ վա ծում օ րենք նե րում մաս նա գի տաց ված կո լի զի ոն նոր մեր  ամ րագր ված 
չէին: Օ րենք նե րի տեքս տե րում կո լի զի ոն նոր մե րը հիմն ա կա նում տար րա լուծ ված 
է ին այլ հա րա բե րու թյուն ներ կար գա վո րող հոդ ված նե րում: Օ րի նակ՝ նա խա րա
րու թյան լի ա զո րու թյուն նե րը սահ մա նող հոդ վա ծում (լի ա զո րող նոր մում) առ կա է 
«Օ րեն քից բխող հրա հանգ ներ» ձևա կեր պու մը, ո րից կա րե լի է բխեց նել « նա խա
րա րի հրա հանգ նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն օ րեն քին» կո լի զի ոն նոր մը:

 Պո զի տիվ ի րա վուն քում մաս նա գի տաց ված կո լի զի ոն նոր մե րի բա ցա կա յու
թյու նը կա րե լի էր բա ցատ րել տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում ի րա վա բա նա կան 
տեխ նի կայի ան մշա կու թյամբ: Բնա կա նա բար նման կո լի զի ոն կա նոն նե րի ան
հրա ժեշ տու թյունն առ կա էր, քա նի որ հա կա սու թյուն ներ առ կա է ին նույ նիսկ միև
նույն օ րեն քում: Օ րի նակ՝ «Փ թա տուր քի մա սին» 29.04.1919 թ. օ րեն քի 1ին կե տով 
սահ ման ված էր. « Հա մա րել այլևս գո յու թյուն չու նե ցող 1910 թ. մար տի 2ի օ րեն
քը ...», սա կայն նույն օ րեն քի 6րդ կե տում նշ վում էր. «Փ թա տուրք գանձ վում է 
տե ղա կան կա յա րան նե րի վար չու թյան մի ջո ցով, հա մա ձայն՝ 1910 թ. մար տի 2ի 
փթա տուր քի օ րեն քի հա մար սահ ման ված կա նոն նե րի»23: Ե թե այս եր կու կե տե
րում խոս վում է 1910 թ. մար տի 2ին ըն դուն ված միև նույն օ րեն քի մա սին, ա պա 
«Փ թա տուր քի մա սին» օ րեն քի եր կու կե տե րի միջև առ կա է հա կա սու թյուն՝ մի կե
տը ու ժը կորց րած է հա մա րում այդ օ րեն քը, ի սկ մյուս կե տը՝ ի րա վա սու մարմն ից 
պա հան ջում է ղե կա վար վել այդ օ րեն քով:

 
4.2. Ռու սա կան կայս րու թյան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րի 

հա կա սու թյուն նե րը լու ծե լու ը նդ հա նուր կա նո նի բա ցա կա յու թյու նը
« Նախ կին Ռու սա կան կայս րու թյան օ րենք նե րի գոր ծադր ման մա սին Հա յաս

տա նի տե րի տո րի այի վրա» 06.12.1918 թ. օ րեն քի հա մա ձայն՝ ՀՀ տե րի տո րի այի 
վրա գոր ծադր վում են ժա մա նա կա վո րա պես նախ կին Ռու սա կան կայս րու թյան 
օ րենք նե րը՝ Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան, Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ա տի 
և Սյե մի ու Հա յաս տա նի Խորհր դի փո փո խումն ե րով և լրա ցումն ե րով24: Այս նոր մով 

21  Հայոց ի րա վուն քի պատ մու թյան հիմն ա հար ցե րը, Հին շր ջա նից մինչև մեր օ րե րը, Եր., Ե ՊՀ հրատ., 
2014, էջ 131:
22 « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պառ լա մեն տի օ րենք նե րը (19181920 թթ.): Կազ մող ներ՝ Ս. Միր
զո յան, Մ. Ա վե տի սյան, Ջ. Հով հան նի սյան, Ա. Չի լին գա րյան, Եր ևան, 1998:
23 Նույն տե ղը, էջ 5758:
24 Նույն տե ղը, էջ 22:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՄԱՐՏ-ԱՊՐԻԼ  2021  3-4 (261-262)

13

չի կար գա վոր վում Ցա րա կան Ռու սաս տա նի և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րենք նե րի հա կա սու թյան հարց: Ե թե այն հա մե մա տում ե նք 1917 թ. Հոկ տեմ բե
րյան հե ղա փո խու թյու նից հե տո Ռու սա կան կայս րու թյան և հե ղա փո խա կան Ռու
սաս տա նի նոր մա տիվ հա մա կար գե րի կո լի զի ոն հա րա բե րակ ցու թյան հետ, ա պա 
բոլշ ևիկ ներն ա ռա ջին դեկ րետ նե րում հս տակ սահ մա նե ցին, որ ռու սա կան կայս
րու թյան օ րենք նե րը գոր ծում են այն քա նով, որ քա նով չեն հա կա սում խորհր դային 
իշ խա նու թյուն նե րի դեկ րետ նե րին և հե ղա փո խա կան ի րա վա գի տակ ցու թյա նը 
(այս մա սին հա ջոր դիվ): 

4.3. « Տե ղա կան պայ ման նե րին հա մա ձայ նեց ված փո փո խու թյուն ներ» կո լի
զիոն վե րա պա հու մը

 Հա յաս տա նի ա ռա ջին Հան րա պե տու թյան հե տա գա օ րենք նե րում ո րո շա կի 
չա փով վե րը նշ ված բա ցը լրաց վեց: Կոնկ րետ օ րենք նե րում սահ ման վե ցին ռու սա
կան ի րա վունք կի րառ ման՝ « տե ղա կան պայ ման նե րին հա մա ձայ նեց ված» վե րա
պա հու մը: Այս պես՝ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի քա նի վայ րե րում քա ղա
քային կա նո նադ րու թյուն (Պո լո ժե նի ա) մտց նե լու մա սին» 20.05.1919 թ. օ րեն քի 
1ին կե տի հա մա ձայն. 

« մինչև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար հա տուկ քա ղա քային կա
նո նադ րու թյուն (պո լո ժե նի ա) հրա տա րա կե լը՝ Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան 
1919 թ. հու լի սի 9ի ո րոշ ված փո փո խու թյուն նե րով և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան տե ղա կան պայ ման նե րին հա մա ձայ նեց րած լրա ցում ե րով Ռու սաս տա նի 
քա ղա քային պո լո ժե նի ան մտց նել հետ ևյալ գյու ղե րում՝ ...»25: 

Այս նոր մի ձևա կեր պու մից կա րող է ա ռա ջին հա յաց քից թվալ, որ տե ղա կան 
պայ ման նե րին հա մա ձայ նեց ված լրա ցումն ե րը կա տա րում է Կա ռա վա րու թյու նը՝ 
նոր մա տիվ ակ տեր ըն դու նե լու ե ղա նա կով, սա կայն կո լի զի ոն այս վե րա պահ ման՝ 
այլ նոր մե րում օգ տա գործ ված շա րադ րան քից պարզ է դառ նում է, որ այն վե րա
բե րում է նաև այն դեպ քե րին, ե րբ Խորհր դային Ռու սաս տա նի սահ մա նած կա
նոն նե րի և տե ղա կան պայ ման նե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը պարզ վում է 
ի րա վա կի րառ ման ըն թաց քում: 

Այս պես՝ նույն օ րեն քի 2րդ կե տի հա մա ձայն՝ 1ին կե տում նշ ված գյու ղե րում 
ձայ նա վոր նե րի ը նտ րու թյուն նե րը կա տա րել Ռու սաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ժա մա նա կա վոր Կա ռա վա րու թյան « քա ղա քային ի նք նա վա րու թյան ձայ նա վոր նե
րի ը նտ րու թյան մա սին» 1917 թ. ապ րի լի 15ի ե ղած ո րոշ ցուց մունք նե րի հա մա
ձայն և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տե ղա կան պայ ման նե րին հա մա ձայ
նեց րած փո փո խու թյուն նե րով26: Այս կե տում Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան 
ակ տե րին հղում տր ված չէ, ու ս տի Խորհր դային Ռու սաս տա նի՝ նշ ված ակ տի և 
Հա յաս տա նի տե ղա կան պայ ման նե րի միջև հա կա սու թյուն ա ռա ջա նա լու դեպ քում 
ի րա վա կի րա ռո ղը պետք է նա խա տե սի Ռու սաս տա նի ժա մա նա կա վոր կա ռա վա

25 Նույն տե ղը, էջ 79:
26 Նույն տե ղը, էջ 79:
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րու թյան ակ տին հա կա սող, սա կայն  տե ղա կան պա յամն նե րից բխող ան հա տա
կան կար գա վո րումն եր27: 

Նույն տեխ նի կան էր օգ տա գործ վում նաև « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
մի քա նի գա վառ նե րում զեմստ վային հաս տա տու թյուն ներ հիմն ե լու մա սին» օ րեն
քում, որ տեղ սահ ման վում էր, որ մինչև ՀՀ զեմստ վային հաս տա տու թյուն նե րի 
մա սին հա տուկ կա նո նադ րու թյուն հրա տա րա կե լը, ան մի ջա պես կի րա ռել ... 
նախ կին Ա նդր կով կա սյան հաս տա տու թյուն նե րի « Ժա մա նա կա վոր Պո լո ժե նի ան» 
լրա ցումն ե րով և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պայ ման նե րին հա մա ձայ
նեց րած փո փո խու թյուն նե րով28: Այս նոր մում ար դեն ու ղ ղա կի ո րեն նշ ված է, որ 
« Ժա մա նա կա վոր Պո լո ժե նի ան» կի րառ վում է ՀՀ պայ ման նե րին հա մա ձայ նեց
րած փո փո խու թյուն նե րով, այ սինքն՝ ե թե Պո լո ժե նի այի որ ևէ դրույթ չի հա մա պա
տաս խա նի Հա յաս տա նի պայ ման նե րին, ա պա պետք է կի րառ վեն Ժա մա նա կա
վոր Պո լո ժե նի ային հա կա սող, սա կայն Հա յաս տա նի պայ ման նե րին (տն տե սա
կան, աշ խար հագ րա կան, գա ղա փա րա խո սա կան, այդ թվում՝ ի րա վա գի տակ ցու
թյան տե ղա կան պայ ման նե րին) հա մա պա տաս խա նող կար գա վո րումն ե րը: 

« Տե ղա կան պայ ման նե րին հա մա ձայ նեց ված փո փո խու թյուն ներ» պա հան ջը 
կո լի զի ոն դա սա կան նորմ չէ, քա նի որ կո լի զի ոն նոր մը կար գա վո րում է մի մյանց 
հա կա սող եր կու նոր մե րից որ ևէ մե կին նա խա պատ վու թյուն տա լու հար ցը, մինչ
դեռ՝ քն նարկ վող ի րա վի ճա կում հա կա սու թյուն է ծա գում ոչ թե Ռու սաս տա նի և 
Հա յաս տա նի ի րա վուն քի նոր մե րի միջև, այլ ռու սա կան ի րա վուն քի և հայ կա կան 
տե ղա կան պայ ման նե րի միջև: Պար զա պես կո լի զի ոն այս պայ մա նի ու ժով հա
կա սու թյան դեպ քում պետք է նա խա պատ վու թյուն տալ տե ղա կան պայ ման նե րից 
բխող նոր մա տիվ ակ տե րին կամ ի րա վա կի րա ռո ղի ի րա վա գի տակ ցու թյան հի ման 
վրա նա խա տես ված ան հա տա կան կար գա վո րումն ե րին: 

4.4. « Հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րը վե րաց նե լու» կո լի զի ոն կա նո նը
«ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան մա սի պե տա կան հիմն ար կու թյուն նե րի ծա ռայող նե րին 

հիմն ար կու թյուն նե րի վե րաց ման, փո փոխ ման կամ ազ գայ նաց ման պատ ճա ռով 
հաս տի քից դուրս մնա ցած նե րին նպաստ տա լու մա սին» 03.07.1919 թ. օ րեն քի 
6րդ կե տում սահ ման ված է. « Սույն օ րեն քով վե րաց վում են ծա ռա յու թյան օ րեն քի 
(устав о службе, Свод. Зак. Т.3) հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րը»29: Կո լի զի ոն 
նոր մի շա րադ րան քի նման տեխ նի կա օգ տա գործ վում էր նաև 16.09.1919 թ. օ րեն
քի 7րդ կե տում. « Սույն օ րեն քով վե րաց վում են Զին վո րա կան ո րո շումն ե րի 3րդ 
գր քի (1869 թ. հրա տա րա կու թյուն) հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րը»30:

 Նախ պետք է պար զել, թե այս հոդ վածն ամ րագ րում է կո լի զի ոն, թե՞ օ պե րա

27 Աս վա ծը հիմն ա վոր վում է նաև այն հան գա ման քով, որ Կա ռա վա րու թյու նը նման փո փո խու թյուն ներ 
և լրա ցումն եր իր ակ տե րով չի կա տա րել, ու ս տի մի այն պետք է են թադ րել, որ քն նարկ վող կո լի զի ոն 
վե րա պահ ման հի ման վրա ի րա վա կի րառ մար մին ներն են լու ծել Խորհր դային Ռու սաս տա նի ի րա
վուն քի ու տե ղա կան պայ ման նե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը: 
28 « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պառ լա մեն տի օ րենք նե րը (19181920 թթ.): Եր ևան, 1998, էջ 84:
29 Նույն տե ղը, էջ 113:
30 Նույն տե ղը, էջ 173:
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տիվ նորմ: Ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է թվալ, որ այն օ պե րա տիվ նորմ է, քա նի 
որ օ րեն քի հոդ ված նե րի դրույթ նե րը ճա նա չում է ու ժը կորց րած: Ի րա կա նում այն 
օ պե րա տիվ նորմ չէ, քա նի որ հս տակ չի նշում, թե « Ծա ռա յու թյան մա սին» ռու
սա կան օ րեն քի ո ՞ր հոդ ված ներն են վե րաց վում, պար զա պես վե րա ցա կան նշում 
է՝ հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րը վե րաց վում են: Մինչ դեռ օ պե րա տիվ նոր մե րը 
հս տակ սահ մա նեն, թե ո ՞ր օ րենքն է կամ օ րեն քի ո ՞ր հոդ ված ներն են ու ժը կորց
նում: 

Ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ՝ « Հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րը վե րաց նե
լու» մա սին դրույ թի նպա տակն էր կար գա վո րե լու այն կո լի զի ոն ի րա վի ճակ նե
րը, ե րբ ի րա վա կի րառ ման ըն թաց քում պարզ վում էր, որ ռու սա կան ծա ռա յու թյան 
օ րեն քի հա մա պա տաս խան դրույ թը հա կա սում է Հա յաս տա նի ի րա վա կան ակ
տե րին կամ տե ղա կան պայ ման նե րին: Այդ ի րա վի ճա կում քն նարկ վող կո լի զի ոն 
կա նո նի հի ման վրա հայ կա կան ի րա վուն քին կամ տե ղա կան պայ ման նե րին հա
կա սող՝ ռու սա կան օ րեն քի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րը չէ ին կա րող կի րառ
վել (կոնկ րետ դեպ քում՝ վե րաց վում է ին):  

4.5. «Օ րեն քից բխող հրա հանգ ներ» կո լի զի ոն նոր մը
« Ֆունկ ցի ա ներն ու հաս տա տու թյուն նե րը տե ղա վա րու թյուն նե րին հանձ նե լու 

մա սին» 05.06.1920 թ. օ րեն քի Ի. Զ. կե տում սահ ման ված է. 
« Հան րային կր թու թյան և ար վես տի նա խա րա րու թյա նը վե րա պահ վում են 

դպ րոց նե րի վե րահս կո ղու թյու նը և կրո նա կան դաս տի ա րա կա կան մա սի ղե կա
վա րու թյու նը, պար տա դիր ծրագ րեր, օ րեն քից բխած հրա հանգ ներ, շր ջա բե րա
կան ներ հրա տա րա կե լը»31: 

Այս հոդ վա ծը սահ մա նում է նա խա րա րու թյան լի ա զո րու թյուն նե րը, այ սինքն՝ 
այն լի ա զո րող նորմ է: Միև նույն ժա մա նակ՝ լի ա զո րող նոր մում գոր ծած վող «օ րեն
քից բխող հրա հանգ32» ձևա կեր պու մից կա րե լի է բխեց նել կո լի զի ոն նորմ, այն 
է՝ հրա հան գը չպետք է հա կա սի օ րեն քին, հա կա ռակ դեպ քում այն ան վա վեր է: 
Ստաց վում է յու րա հա տուկ ի րա վի ճակ՝ լի ա զո րող նորմն ի մպ լի ցիտ պա րու նա կում 
է կո լի զի ոն նորմ:

Շարունակությունը հաջորդ համարում

Annotation. The article discusses the conflict laws of historical monuments of Armenian 
law(regulations). The author analyzes the conflict law regulations, directly either indirectly formulated 
in historical monuments and acts of Armenian law. There is made a specific reference to conflict law 
regulations, present in Mkhitar Goshs ‘s Code. Also, the article discusses the conflict law regulations 
of legal systems of The First Republic of Armenia, The Soviet Armenia and The Third Republic of 
Armenia. The author criticize the conflict law regulation of Soviet codes, born from Soviet law, telling 
about their own primacy. In the article it is mentioned that the conflict law regulations of Armenian 

31 Նույն տե ղը, էջ 323:
32 Ել նում ե նք այն են թադ րու թյու նից, որ հրա հանգ նե րը նոր մա տիվ բնույ թի ակ տեր են:
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law’s historical sources in general are implicit, formulated indirectly and are dissolved in various 
norms (regulations).

Аннотация. В статье рассматривается вопрос коллизионных норм (правил) в праве 
Армении. В частности, изучаются прямо или косвенно сформулированные коллизионные нормы 
в исторических памятниках армянского права, а также проводится особый анализ коллизионных 
правил из Судебника Мхитара Гоша. В статье рассматриваются коллизионные нормы в правовой 
системе Первой Республики Армения, Советской Армении и Третьей Республики Армения. Автор 
критикует происходящее от советского права коллизионное регулирование о собственном 
приоритете кодексов. В статье отмечается, что в исторических источниках армянского права 
коллизионные нормы в целом являются имплицитными, т.е. они сформулированы косвенным 
образом и проецируются в различных нормах.

 Բա նա լի բա ռեր - կո լի զի ոն նոր մեր, հին և նոր սո վո րույթ նե րի հա կա սու թյու նը, թա գա վո րի և 
իշ խան նե րի ակ տե րի հա կա սու թյու նը, պե տա կան և ե կե ղե ցա կան ի րա վունք նե րի հա կա սու թյու-
նը, Խորհր դային Սահ մա նադ րու թյուն, օ րենսդ րու թյան հի մունք ներ, օ րենք ներ, Սահ մա նադ րա-
կան օ րենք ներ, օ րենսգր քեր:

Keywords: conflict norms, contradiction of old and new customs, contradiction of acts of the 
tsar and princes, contradiction between the acts of the king and princes, contradiction of state and 
ecclesiastical law, Soviet constitution, foundations of legislation, laws, constitutional laws, codes.

Ключевые слова: коллизионные нормы, противоречие старых и новых обычаев, 
противоречие актов царя и князей, противоречие государственного и церковного права, 
советская конституция, основы законодательства, законы, конституционные законы, 
кодексы.

Ա. Ղամբարյան   Հայռու սա կան (Ս լա վո նա կան) հա մալ սա րա նի ի րա վուն քի տե սու թյան և 
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի վա րիչ, ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վաս տա կա վոր ի րա վա բան, էլ. հասցե՝ artur.
ghambaryan@gmail.com:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 19.10.2020 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 19.10.2020 թ., ե րաշ
խա վոր վել է ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավուքի ինստիտուտի գլխավոր 
գիտաշխատող, իր. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Գ. Հ. Սաֆարյանի և ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, 
սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտական քարտուղար Ա. Ռ. Ջիջյանի կող մից, ըն
դուն վել է տպագ րու թյան 14.05.2021 թ.:
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ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

RELATION OF LEGAL PRESUMPTION AND LEGAL PRINCIPLE

СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВОЙ ПРЕЗУМПЦИИ И ПРАВОВОГО 
ПРИНЦИПА

 
Ի րա վա կան կան խա վար կած նե րի ճյու ղային մո տե ցումն ե րի մի աս նա կա նաց

ման ը նդ հա նուր տե սու թյան հայե ցա կար գի մշակ ման ճա նա պար հին կար ևոր 
հիմն ա հար ցե րից մե կը, ո րը պետք է ստա նա իր լու ծու մը, ի րա վա կան կան խա
վար կա ծի և ի րա վա կան սկզ բուն քի հա րա բե րակ ցու թյունն է: Ի րա վա բա նա կան 
դոկտ րի նում ձևա վոր ված փի լի սո փա յա կան և ի րա վա բա նա կան մո տե ցումն երն 
այս հար ցում չու նեն մի աս նա կան դիր քո րո շում: Ա վե լին՝ նույ նիսկ մո տե ցումն ե
րից յու րա քան չյու րի ներ սում են ա ռա ջա ցել տար բեր « գի տա կան հո սանք ներ»: 
Այս փաս տը վկա յում է այն մա սին, որ վեր ջին ներս (մո տե ցումն ե րը) ի զո րու չեն 
ի րենց մե թո դա բա նու թյան շր ջա նակ նե րում ու ր վագ ծե լու նշ ված հիմն ա հար ցի վե
րա բերյալ փոխ զիջ ման գա լու հնա րա վո րու թյուն նե րը: Ե թե փոր ձենք ի րա վի ճա
կը ներ կա յաց նել ը նդ հան րաց ված կեր պով, ա պա կա րող ե նք ա սել, որ ի րա վա
բա նա կան դոկտ րի նում ի րա վա կան կան խա վար կա ծի և ի րա վա կան սկզ բուն քի 
հա րա բե րակ ցու թյան հար ցը ձևա վո րել է մի մյանց հետ « հա կա մար տող» ի րա վա
գետ նե րի եր կու խումբ: Մաս նա վո րա պես, հե ղի նակ նե րի մի մա սը գտ նում է, որ 
ի րա վա կան կան խա վար կա ծը և ի րա վա կան սկզ բուն քը նույ նա կան ե ն1, ի սկ ե րկ

1 Տե՛ս օ րի նակ Кузнецова О.А., Презумпции в гражданском праве: дисс. канд. юрид. наук. Екатерин
бург, 2001, էջ 5862, Бабаев В.К., Презумпции в российском праве и юридической практике. Пробле
мы юридической техники / Под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2000, 328329, Пронина М.П., 
Пре зумпции и принципы в праве: вопросы соотношения // Юридический мир. 2010, № 5, էջ 3236, 
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րորդ խումբն ըն թա նում է նշ ված կա տե գո րի ա նե րը մի մյան ցից տա րան ջա տե լու 
ու ղ ղու թյամբ2: 

Ի հար կե, խն դիրն այն չէ, որ նշ ված հար ցի վե րա բե րյալ ձևա վոր վել են եր կու 
մո տե ցումն եր: Խն դիրն այն է, որ այս եր կու կա տե գո րի ա նե րը նույ նա կա նաց նող 
կամ տար բե րա կող գիտ նա կան նե րը, ո րոնք պար տա վոր են վեր ջի նիս վե րա
բե րյալ բե րե լու հիմն ա վո րումն եր, փաս տա ցի չեն ա նում: Մաս նա վո րա պես, ե րբ 
ա սում ե նք, որ օ րի նակ՝ պա հա րա նը սե ղան չէ կամ հա կա ռա կը, ա պա պետք է 
հիմն ա վո րենք, թե ին չից ել նե լով ե նք այս եր կու ա ռար կա նե րը տար բե րա կում մի
մյան ցից կամ նույ նաց նում միմ յանց հետ: Մինչ դեռ նույ նիսկ կան հե ղի նակ ներ, 
ո րոնք, խո սե լով ի րա վա կան կան խա վար կա ծի և սկզ բուն քի հա րա բե րակ ցու թյան 
մա սին, այ նու ա մե նայ նիվ վերջ նար դյուն քում խու սա փում են ի րա վա կան կան խա
վար կա ծի և սկզ բուն քի նույ նա կան լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցին պա տաս խա նե
լուց3: Օ րի նակ՝ Ս.Ա. Մո սի նը « Սահ մա նադ րա կան սկզ բունք ներ և կան խա վար
կած ներսկզ բունք ներ» վեր տա ռու թյամբ մե նագ րու թյան շր ջա նակ նե րում բա վա
րար վել է ըն դա մենն այս կամ այն հե ղի նա կին ցի տե լով: Այդ պի սի մո տե ցու մը, 
սա կայն, չի կա րող տալ դրա կան ար դյունք: Հետ ևա բար, հարց է ա ռա ջա նում՝ ի ՞նչ 
ա նել կամ ին չի՞ց սկ սել:

 Մենք հո գու խոր քում կի սում ե նք (ու նենք ներ քին հա մոզ մունք) այն տե սա կե
տը, որ այո՛, ի րա վա կան կան խա վար կա ծը և ի րա վա կան սկզ բուն քը չեն կա րող 
մի մյանց հետ նույ նա նալ: Սա կայն տրա մա բա նա կան է, որ մի այն ներ քին հա
մոզ մունք ու նե նա լը բա վա րար չէ. վե րոգ րյա լում հե ղի նակ նե րին հաս ցե ագրված 
«կշտամ բան քը» պա հան ջում է խնդ րի լուծ ման քայ լե րի հս տակ հա ջոր դա կա նու
թյուն, ո րոնք մեզ հնա րա վո րու թյուն կտան հիմն ա վո րե լու նշ ված տե սա կե տը: 
Մաս նա վո րա պես, ա ռա ջար կում ե նք.

• ներ կա յաց նել ի րա վա կան սկզ բուն քի՝ որ պես ի րա վա կան մի ջո ցի ը նդ հա
նուր բնու թա գի րը.

• ի րա վուն քի գոր ծի քա կազ մային տե սու թյան շր ջա նակ նե րում քն նար կել 
ի րա վա կան սկզ բուն քի և ի րա վա կան կան խա վար կա ծի՝ որ պես օ ժան դակ 
ի րա վա կան մի ջո ցի հա րա բե րակ ցու թյու նը: 

Ի րա վա կան սկզ բունք նե րը, ո րոնք ու սումն ա սիր վում են ի րա վա գետ նե րի կող

Да вы дова М.Л., Юридическая техника: проблемы теории и методологии: монография. Волгоград: 
Изд. ВолГУ, 2009, էջ 246251:
2 Տե՛ս օ րի նակ Тарусина Н.Н., Семейное право: Учеб. пособие. М.: Изд. Проспект, 2001, էջ 123125, 
Бя кова А.Н., Соотношение принципа и презумпции добросовестности // Вестник научных конферен
ций. 2016, № 2–3 (6), էջ 21, Зацепина О.Е., Соотношение правовых презумпций и иных средств 
юри дической техники // Вестник Томского государственного университета. 2017, № 424, էջ 226233, 
Бон даренко Н.Л., Отграничение правовых принципов от иных правовых категорий (на примере граж
данского права), Сборник научных статей. Гродно: Изд. ГрГУ, 2017, էջ 21: 
3 Տե՛ս օ րի նակ Мосин С.А., Конституционные принципы и презумпциипринципы: монография. 2е 
изд., перераб. и доп. М.: Изд. Юстицинформ, 2018, 6162, Павлов В.Н., Презумпции и принципы в 
праве: вопросы соотношения. Принципы права: проблемы теориии и практики. Часть 1. Материалы 
конференции. М.: Изд. РГУП, 2017, էջ 268280:
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մից, վկա յա կոչ վում օ րենք նե րում կամ հռ չակ վում որ պես ի րա վուն քի աղ բյուր ներ4, 
ի նչ պես նշում է Ռ. Դվոր կի նը, ու նեն տա րա տե սակ նշա նա կու թյուն ի րա վա կի րառ 
պրակ տի կա յում և ի րա վա բա նա կան դոկտ րի նում5: Ը նտր ված մե թո դա բա նու թյան 
շր ջա նակ նե րում ի րա վա կան սկզ բուն քը դի տար կե լով որ պես ի րա վա կան մի ջո
ցի ա ռան ձին տա րա տե սակ՝ փոր ձենք բարձ րաց ված խնդ րին մո տե նալ այն տե
սանկյու նից՝ թե ի րա վա կան սկզ բունքն ի ՞նչ է ի րե նից ներ կա յաց նում և ի ՞նչ է մեզ 
տա լիս:

 Ցան կա ցած հա մա կարգ, այդ թվում նաև ի րա վա կան կար գա վոր ման հա մա
կար գը կա րող է հա մար վել կա յուն և զար գաց ման ու նակ մի այն այն դեպ քում, ե րբ 
վեր ջինս իր հիմ քում ու նի հիմն ա րար դրույթ ներ, ո րոնք կան խո րո շում են այդ հա
մա կար գի է ու թյու նը, կա ռուց ված քը, գոր ծառ նու թյունն ու նշա նա կու թյու նը6: Ի րա
վուն քի հա մա կար գի հա մար որ պես այդ պի սիք՝ հան դես են գա լիս ի րա վա կան 
սկզ բունք նե րը՝ կա նոն ներ, ո րոնք ծա ռա յում են որ պես ի րա վուն քի գա ղա փա րա
կան հիմ քեր7: 

«Սկզ բունք» եզ րույ թը, ա ռա ջա նա լով լա տի նե րեն «principium» բա ռից, նշա նա
կում է սկիզբ, նա խաս կիզբ, ա ռաջ նային աղ բյուր, հիմն ադ րույթ8: Վեր ջինս մեկ
նա բան վում է նաև որ պես ե լա կե տային դրույթ, ներ քին հա մոզ մունք, վար քագ ծի 
նորմ, գոր ծու նե ու թյուն9: Ի րա վա բա նա կան դոկտ րի նում սկզ բունք ա սե լով՝ ըն
դուն ված է հաս կա նալ որ պես ի րա վուն քի է ա կան հատ կա նիշ ներն ար տա հայ տող 
ղե կա վար դրույթ10, ի րա վուն քի հիմ քում ըն կած ե լա կե տային գա ղա փար11, գի տա
կան վե րա ցար կումն եր12, ի րա վուն քում ար տա հայտ ված նոր մա տիվղե կա վար 
դրույթ ներ13, ե լա կե տային գա ղա փար ներ14: 

Ա վե լին՝ ի րա վա կան սկզ բունք նե րի հիմն ա հար ցե րով զբաղ վող գիտ նա կան
ներն ը նդ գծում են, որ սկզ բունքն ի րա վուն քի ա ռա ջաց ման զար գաց ման և գոր

4 Տե՛ս Дворкин Р., О правах всерьез / Пер. с англ. Ред. Л.Б. Макеева. М.: Изд. «Российская политичес
кая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004, էջ 53:
5 Տե՛ս Dworkin R., Taking Rights Seriously. London, Harvard University Press, 1978, էջ 22:
6 Տե՛ս Баранов А.В., Системоопределяющие специализированные нормы современного российского 
права: дисс. канд. юрид. наук. Омск, 2017, էջ 86:
7 Տե՛ս Бержель Ж.-Л., Общая теория права / Под. общ. ред. В.И. Даниленко / Пер. с фр. М.: Изд. 
Издательский дом NOTA BENE, 2000, էջ 171:
8 Տե՛ս Дворецкий И.Х., Латинскорусский словарь. 2е, переработ. и доп. М.: Изд. Русский язык, 1976, 
էջ 810:
9 Տե՛ս Современный толковый словарь. М.: Изд. «Большая Советская Энциклопедия», 1997, էջ 1207, 
Боль шой толковый словарь русского языка / Сост. и глав. ред. С.А. Кузнецов. СПб. Изд. Норинт, 
2000, էջ 984:
10 Տե՛ս Основы теории государства и права. Учебное пособие. Отв. ред. Алексеев С.С. 2е изд., 
перераб. и доп. М.: Изд. Юрид. лит., 1971, էջ 226,
11 Տե՛ս Общая теория государства и права: Теория права. Академический курс в 2 томах. Под ред. 
Марченко М.Н. Т. 2. М.: Изд. Зерцало, 1998, էջ 22:
12 Տե՛ս Теория государства и права. Учебник. Под ред. Денисов А.И. М.: Изд. Юрид. лит., 1980, էջ 146:
13 Տե՛ս Алексеев С.С., Общая теория права. Т. 1. Учебник. М.: Изд. Юридическая литература, 
1981, էջ 98:
14 Տե՛ս Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 2е изд., 
перераб. и доп. М.: Изд. Юристъ, 2001, էջ 83:
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ծառ ման բա րո յա կան և կազ մա կեր պա կան հիմքն է և հան դես է գա լիս որ պես 
ի րա վունքն ու բա րո յա կա նու թյու նը մի մյանց կա պող յու րօ րի նակ օ ղակ15: Օ րի նակ՝ 
ի րա վուն քին ներ կա յաց վող բա րո յա կան նոր մե րի՝ մաս նա վո րա պես օ րի նա կա նու
թյան սկզ բուն քի ի րաց ման բա րո յա կան չա փա նիշ նե րի մա սին ժա մա նա կին խո սել 
է ա մե րի կա ցի ի րա վա գետ Լ.Լ. Ֆուլ լե րը16: Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյու նում 
նշ վում է նաև, որ ի րա վա կան սկզ բունքն ար տա հայ տում է ի րա վուն քի բո վան դա
կու թյու նը17, ու ղղ վա ծու թյու նը18: Այլ կերպ ա սած՝ ի րա վա կան սկզ բունք նե րում իր 
դրս ևո րումն է գտ նում ի րա վուն քը19: 

Ի րա վա կան սկզ բունք նե րը որ պես ե լա կե տային և հիմն ա րար դրույթ ներ՝ մի 
կող մից օ րենսդ րի և ի րա վա կի րա ռի հա մար հան դես են գա լիս ան մի ջա կան կողմ
նո րո շիչ ներ, մյուս կող մից էլ ի րենց ազ դե ցու թյունն են թող նում ի րա վա կան կար
գա վոր ման են թա կա հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: Հարկ է նշել, 
որ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա ի րա վա կան սկզ բունք նե րի կար
գա վո րիչ ազ դե ցու թյու նը սո վո րա բար կրում է միջ նոր դա վոր ված բնույթ. վեր
ջին ներս, եր բեմն ի րենց ա նուղ ղա կի ար տա ցո լու մը գտ նե լով ի րա վա նոր մե րում, 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են ի րա վա նոր մե րի մի ջո
ցով20: Սա կայն օ րենսդ րա կան բա ցի դեպ քում ի րա վա կան սկզ բունք նե րը կա րող 
են հան դես գալ նաև որ պես հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ան մի ջա կան 
կար գա վո րիչ ներ: 

Աս վա ծի շր ջա նա կում, բնա կա նա բար, հարց է ա ռա ջա նում՝ ի րա վա կան 
սկզբունք ներն ու նե՞ն մի այն օբյեկ տիվ բնույթ, թե՞ ի րենց մեջ պա րու նա կում են 
նաև սուբյեկ տիվ տար րեր: Ան շուշտ, ձևա վոր վե լով պատ մա կան այս կամ այն 
ժա մա նա կա շր ջա նում և ը նդ հա նուր առ մամբ ար տա ցո լե լով տն տե սա կան, քա ղա
քա կան, գա ղա փա րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման մա կար դակ ներն ու 
օ րի նա չա փու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև հա սա րա կու թյան բա րո յա կան վի ճա կը՝ ի րա
վա կան սկզ բունք նե րը կրում են օբյեկ տիվ բնույթ21: Միև նույն ժա մա նակ պետք է 

15 Տե՛ս օ րի նակ Байтин М.И., О принципах и функциях права: новые моменты // Известия вузов. 
Право ведение. 2000, № 3, էջ 4, Лившиц Р.З., Принципы советского трудового права // Советское 
госу дарст во и право. 1974, № 8, էջ 31:
16 Տե՛ս Фуллер Л.Л., Мораль права / Пер. с англ. Т. Даниловой. Под ред. А. Куряева. М.: Изд. ИРИСЭН, 
2007, էջ 129:
17 Տե՛ս Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В., Шапсугов Д.Ю., Теория государства и права: 
Учебник. М.: Изд. МарТ, 2003, էջ 448:
18 Տե՛ս Пашерстник А.Е., О сфере действия и принципах советского трудового права // Советское 
госу дарство и право. 1957, № 10, էջ 99:
19 Տե՛ս Григорьева Н., Принципы уголовного судопроизводства и доказательства // Рос сийская юс ти
ция. 1995, № 8, էջ 40:
20 Տե՛ս օ րի նակ Баранов А.В., Системоопределяющие специализированные нормы современного рос
сийского права: дисс. канд. юрид. наук. Омск, 2017, էջ 88:
21 Տե՛ս օ րի նակ Шейндлин Б.В., Сущность советского права. Л.: Изд. Ленингр. унта, 1959, էջ 67, 
Спи ридонов Л.И., Теория государства и права. Учебник. М.: Изд. Проспект, 1996, էջ 173, Теория госу
дарст ва и права: учебник для юридических вузов и факультетов / Под. ред. В.М. Корельского и В.Д. 
Пе ревалова. М.: Изд. Группа НормаИНФРАМ, 1998, էջ 237, Комиссарова Е.Г., Об основных началах 
гражданского законодательства // Журнал российского права. 2001, № 5 (https://uristy.ucoz.ru/publ/2
10463, վեր ջին մուտ քը՝ 08.01.2021թ., ժա մը՝ 21:46):
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ըն դու նել, որ ի րա վա կան սկզ բունք նե րը մարմն ա վո րում են նաև հա սա րա կու թյան 
ան դամն ե րի կող մից ի րենց ի րա վա գի տակ ցու թյան մեջ ձևա վոր ված ի րա վա կան 
ի րա կա նու թյան սուբյեկ տիվ ըն կա լումն ե րը, վեր ջին նե րիս բա րո յա կան և ի րա վա
կան հա յացք նե րը, զգաց մունք նե րը, պա հանջ նե րը: Հետ ևա բար, մի ան գա մայն 
օ րի նա չափ է, որ պես զի ի րա վա կան սկզ բունք նե րը դի տարկ վեն՝ հաշ վի առ նե
լով վեր ջին նե րիս օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ բնույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը22: 
Օ րի նակ՝ սուբյեկ տիվ գոր ծո նը դրս ևոր վում է, ե րբ դա տա րանն ի րա վուն քի ա նա
լո գի այի մի ջո ցով վե ճը լու ծե լիս, ի րա վա կան դիր քո րո շու մը կա ռու ցում է իր ի րա
վա գի տակ ցու թյան մեջ ձևա վոր ված և գո յու թյուն ու նե ցող ի րա վա կան սկզ բունք
նե րի բո վան դա կու թյան և նշա նա կու թյան հի ման վրա: Կամ հա սա րա կու թյան 
ան դամն երն ի րենց գոր ծու նե ու թյան մեջ շատ հա ճախ ա ռաջ նորդ վում են ոչ թե 
ի րա վա նոր մե րով, այլ ի րենց ի րա վա գի տակ ցու թյան մեջ ձևա վոր ված ի րա վա կան 
սկզ բունք նե րով (մար դը կա րող է կա տա րել այն ա մե նը, ի նչն ար գել ված չէ օ րեն
քով, բո լո րը հա վա սար են օ րեն քի ա ռջև և այլն): 

Ինչ վե րա բե րում է ի րա վա կան սկզ բուն քի դե րին, ա պա կա րող ե նք ա սել, որ 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա րա շարժ կար գա վո րու մը պա հան ջում 
է ի րա վա կան հա մա կար գի ներ սում այդ պի սի կար գա վո րու մը կան խո րո շող այն
պի սի ղե կա վար դրույթ նե րի (մի ջոց նե րի) առ կա յու թյուն, ո րոնք հա մա կար գի ո ղջ 
շա ռավ ղով մեկ կս տանձ նեն հա սա րա կա կան հա րա բե րու թուն նե րի հա մա կող մա
նի կար գա վոր ման հա մա կար գո ղի դե րը: Հա մա կար գո ղի այդ պի սի դե րը, ը ստ 
է ու թյան, վե րա պահ ված է ի րա վա կան սկզ բունք նե րին, ո րոնք ներ թա փան ցում 
են ամ բողջ հա մա կարգ: Լի նե լով ղե կա վար դրույթ ներ և ի րենց մեջ կրե լով ի րա
վա կան կար գա վոր ման հիմն ա րար գա ղա փար նե րը՝ ի րա վա կան սկզ բունք նե րը 
կար ևոր դեր են կա տա րում ի րա վուն քի հա մա կար գի մի աս նա կա նու թյան, հա
մա կարգ վա ծու թյան ու ներ դաշ նա կու թյան ա պա հով ման գոր ծում: Վեր ջին ներս 
օ րենսդ րի հա մար այն կոոր դի նատ ներն են, ո րոնք կան խո րո շում են գոր ծու նե ու
թյան շր ջա նակ նե րը և ստի պում են հա վա տա րիմ մնալ վեր ջին նե րիս23: 

Ի րա վա կան սկզ բունք նե րի կողմն ո րո շիչ դերն այն է, որ վեր ջին ներս՝ որ պես 
ի րա վա կան մի ջոց ներ, ըն կած լի նե լով հա մա կար գի հիմ քում, մյուս ի րա վա կան 
մի ջոց նե րի, այդ թվում նաև ի րա վա կան կան խա վար կած նե րի գո յու թյան հա մար 
հան դես են գա լիս որ պես նա խա հիմք, որ պես ի րա վա կան կար գա վոր ման խն դիր
նե րի վեր հան ման և լուծ ման մի ջոց ներ24: Օ րի նակ՝ հա սա րա կա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի ի րա վա կան կար գա վոր ման ա պա հով ման տե սան կյու նից այս կամ այն 
ի րա վա կան սկզ բուն քը յու րա քան չյուր ի րա վա նոր մի գո յու թյան հիմքն է ա ռան
ձին վերց րած: Հարկ է նշել, որ ի րա վա կան սկզ բունք նե րը, ու նե նա լով չա փա զանց 

22 Տե՛ս Недбайло П.Е., Объективное и субъективное в праве (к итогам дискуссии) // Правоведение. Л.: 
Изд. Ленингр. унта, 1974. № 1, էջ 14:
23 Տե՛ս Реуф В.М., Специальноюридические принципы права: дисс. канд. юрид. наук. Самара. 2004, 
էջ 59:
24 Տե՛ս Звечаровский И.Э., Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика / С.
Пб.: Изд. Юрид. центр Пресс, 2001, էջ 38:
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կար ևոր նշա նա կու թյուն ի րա վա կի րառ գոր ծու նե ու թյան մեջ, ու ղղ ված են նաև 
ի րա վա կի րա ռի կա մա յա կա նու թյուն նե րի սահ մա նա փակ մա նը: 

Ինչ վե րա բե րում է ի րա վա կան սկզ բուն քի՝ որ պես ի րա վա կան մի ջո ցի ամ
րագրման ե ղա նակ նե րին, ա պա մի կողմ թող նե լով նշ ված հար ցի վե րա բե րյալ 
ի րա վա բա նա կան դոկտ րի նում առ կա տա րա տե սակ մո տե ցումն ե րը՝ ար ձա
նագրենք մի այն, որ վեր ջինս կա րող է իր ու ղ ղա կի ամ րագ րու մը գտ նել նոր մա
տիվ ի րա վա կան ակ տում կամ ա նուղ ղա կի կեր պով բխեց վել հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող այն ի րա վա նոր մե րից, ո րոնք կա ռուց վել են 
հա մա պա տաս խան գա ղա փա րը կրող ի րա վա կան մի ջո ցի, այն է՝ ի րա վա կան 
սկզ բուն քի հաշ վին: 

Այս պի սով, ը նդ հան րաց նե լով վե րոգ րյա լը՝ կա րող ե նք ար ձա նագ րել, որ հիմ
նա րար գա ղա փար նե րը, ո րոնք կազ մում են ի րա վա կան սկզ բուն քի՝ որ պես ե լա
կե տային դրույթ հան դի սա ցող ի րա վա կան մի ջո ցի բո վան դա կու թյու նը, ար տա
հայ տում են ի րա վուն քի է ու թյու նը և հա մա կում են ի րա վուն քի կեն սա գործ ման ո ղջ 
գոր ծըն թացն այդ բո վան դա կու թյամբ՝ ծա ռայե լով որ պես հա սա րա կա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման վեկ տոր ներ: 

Ի հար կե, ի րա վա կան սկզ բունք նե րի մա սին կա րե լի է ա նընդ հատ խո սել: Սա
կայն ա ռա ջար կում ե նք այս քա նով սահ մա նա փակ վել և ան դրա դառ նալ մեր ա ռջև 
դր ված գլ խա վոր խնդ րին, այն է՝ ի րա վա կան կան խա վար կա ծի և ի րա վա կան 
սկզբուն քի հա րա բե րակ ցու թյա նը: 

Շա րադր վա ծից դժ վար չէր նկա տել, որ ի րա վա կան սկզ բուն քը ևս, ի նչ պես որ 
ի րա վա կան կան խա վար կա ծը, դի տար կում ե նք որ պես ի րա վա կան մի ջոց, սա
կայն հս տակ ար ձա նագ րե լով, որ սկզ բունքն է կան խո րո շում ի րա վա կան կան խա
վար կա ծի գո յու թյու նը: Այ սինքն՝ պետք է լի նի մի ջոց, ո րն իր մեջ կկ րի ե լա կե տային 
գա ղա փար և ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա այդ գա ղա փա րի և վեր ջինս կրող մի ջո
ցի հաշ վին մտա ծե լու ի րա վա կան ի րա կա նու թյան մեջ: Այս տե ղից էլ հետ ևում է, որ 
ե լա կե տային գա ղա փա րի կի րառ ման հա մար ան հրա ժեշտ են կան խադ րույթ ներ, 
ո րոնք ի րենց հեր թին ևս պետք է միջ նոր դա վոր ված ձևով կրեն այդ գա ղա փար նե
րը: Այդ պի սի կան խադ րույթ հան դի սա ցող ի րա վա կան մի ջոց է կան խա վար կա ծը: 
Այլ կերպ ա սած՝ ի րա վա կան սկզ բունքն ու ի րա վա կան կան խա վար կա ծը սեր տո
րեն կապ ված են մի մյանց հետ: Սա կայն այդ կապն ա մեն ևին էլ հիմք չէ վեր ջին
ներս մի մյանց նույ նաց նե լու հա մար կամ ա սե լու, թե ո րոշ ի րա վա կան սկզբունք
ներ հան դես են գա լիս ի րա վա կան կան խա վար կած նե րի տես քով25: Օ րի նակ՝ 
գոր ծե րից մե կով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար տա հայ տել է այն դիր քո րո շու մը, 
ը ստ ո րի՝ [...] բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ վի ճարկ վում է դա տա րա նի ո րոշ ման 
հի ման վրա կնք ված ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, դա տա րան նե րը պար տա վոր 
են ղե կա վար վել օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան 
կան խա վար կա ծով (ը նդ. մերն է)` բա վա րար վե լով մի այն պայ մա նագ րում և դա

25 Տե՛ս, օ րի նակ Дербышева Е.А., Принцип правовой определенности: понятие, аспекты, место в 
систе ме принципов права: дисс. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2020, էջ 64: 
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տա կան շա րադր ված դրույթ նե րի` ա ռու վա ճառ քի ա ռար կայի և գնի վե րա բե րյալ, 
հա մա պա տաս խա նու թյան ստուգ մամբ26: Հետ ևա բար, հարց է ա ռաջ գա լիս՝ ին չի՞ 
հաշ վին ե նք ի սկզ բա նե մտա ծում, որ դա տա կան ա կտն ի րա վա չափ է, այլ ոչ թե 
հա կա ռա կը: Կամ ին չի՞ց ել նե լով է օ րի նակ՝ օ րենս դի րը « Գույ քի նկատ մամբ ի րա
վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի27 6րդ հոդ վա ծում նա խա
տե սել պե տա կան գրանց   ման ի մա    ցու թյան և գրանց ված ի րա վունք նե րի  հա վաս
տի ու թյան կան խա վար կա ծը: Պա տաս խա նը պարզ է. ի րա վա կան սկզ բունք նե րի: 
Այլ խոս քով ա սած՝ ի րա վա կան կան խա վար կա ծը՝ որ պես կան խադ րույթ հան դի
սա ցող ի րա վա կան մի ջոց, հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ար տա հայ տե լու և մտա ծե
լու ե լա կե տային դրույթ հան դի սա ցող ի րա  վա կան սկզ բունք   նե րում հա վա  քա կան 
կեր պով տեղ գտած գա ղա փար նե րի և օ րի նա չա փու թյուն նե րի մա սին այն քան ժա
մա նակ, քա նի դեռ այս կամ այն դեպ քում այդ կերպ մտա ծե լու հնա րա վո րու թյու նը 
չի հերք վում: Փոր ձենք այս տե սան կյու նից մո տե նալ հար ցի պա տաս խա նին:

 Մենք ա ռա ջար կում ե նք ու շադ րու թյու նը սևե ռել այն հան գա ման քի վրա, որ 
ե րբ օ րի նակ՝ սկ սում ե նք մտա ծել կամ վի ճել խնդ րա հա րույց ի րա վա կան հար ցե
րի շուրջ, ան խու սա փե լի ո րեն դի մում ե նք այն պի սի ի րա վա կան մի ջոց նե րի, ի նչ
պի սիք են ի րա վա կան սկզ բունքն ու ի րա վա կան կան խա վար կա ծը, ո րոնք սա
կայն նույ նը չեն: Ի րա վա կան կան խա  վար կածն ան վա նում ե նք ի րա վա կան մի ջոց 
այն պատ ճա ռով, որ վեր ջինս ձևա վոր վում է ո րո շա կի նպա տակ նե րի հաս նե լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նից ել նե լով, ո րը սո վո րա բար պայ   մա նա վոր ված է հա սա րա
կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա վա կան կար գա վոր ման պար  զեց մամբ: Ի սկ 
սկզ բունքն էլ ան վա նում ե նք ի րա վա կան մի ջոց ոչ թե այն պատ ճա ռով, որ այն 
նպաս տում է ի նչոր տն տե սա կան, քա ղա քա կան կամ սո ցի ա լա կան ի րա վի  ճա կի 
փո փոխ մա նը կամ պահ պան մա նը, այլ այն պատ ճա ռով, որ ար  տա հայ տում է օ րի  
նա չա փու թյուն նե րը, պա հանջ մունք նե րը, բա րո յա կան բար քե րը (ար   դա րու թյա նը, 
բա րեխղ ճու թյու նը, ող ջամ տու թյու նը) և այլն: Օ րի նակ, ե րբ պայ մա նագ րա յին հա
րա բե րու թյուն    նե րում օգ տա գոր ծում ե նք ի րա վա նոր մե րի մեկ նա բան ման դիս պո 
զի տի վու թյան մի ջո  ցը, ա պա այն կի րա ռում ե նք որ պես կան խա վար կած, ի սկ ե րբ 
խո սում ե նք այն մա սին, որ ան ձը կա րող է կն քել ի նչ պես օ րեն քով նա խա տես ված, 
այն պես էլ չնա խա տես ված պայ     մա նագ րեր, ա պա նկա տի ե նք ու նե նում պայ մա
նագ րի ա զա տու թյան սկզ բուն քը: Սա կայն հատ կան շա կանն այն է, որ ի րա վա
նոր մե րի մեկ նա բան ման դիս  պո  զի տի վու թյան կան    խա վար կա ծի կի րա ռու մը պայ
մա նա վոր ված էր պայ մա նագ րի ա զա տու թյան սկզ բուն քի գո յու թյամբ: Եր կուսն էլ, 
ան շուշտ, հե տապն դում են նպա տակ ներ: Սա կայն, ե թե « ռիս կի» դի մենք և այս 
տար բե րու թյուն նե րը փոր ձենք վե րաց նել, ա պա ո րոշ դեպ քե րում, ո րոնց շր ջա
նակ նե րում վեր ջին ներս պետք է կի րառ վեն, կկորց նեն ի րենց ի մաս տը: Այո՛, պայ 
մա նագ րի ա զա տու թյան սկզ բուն քը հե տապն դում է, օ րի նակ՝ սո ցի ա լա կան նպա
տակ: Ի սկ ի րա վա կան կան խա վար կա՞ ծը... Հե տապն դում է, սա կայն սո ցի ա լա կան 

26 Տե՛ս ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ Ե ԿԴ/1791/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 2015թ. ապ րի լի 30ի 
ո րո շու մը: 
27 Ըն դուն վել է 14.04.1999 թ.: ՀՀՊՏ 1999.05.06./11(77):
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նպա տա   կի կեն սա գործ ման նպա տակ:
 Բե րենք մեկ այլ օ րի նակ: ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1191րդ հոդ վա ծի 

3րդ մա սի հա մա ձայն՝ ա նար ժան ժա ռանգ նե րին ժա ռան գու թյու նից մե կու սաց նե
լու հա մար հիմք են դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավ ճի ռը և (կամ) 
վճի ռը: Սույն ի րա վադ րույ թից բխում է, որ գոր ծում է կտա կա րա րի կող մից իր 
կամ քով ժա ռան գին գույ քը կտա կած լի նե լու կան խա վար կա ծը, քա նի դեռ այն չի 
հերք վել: Այս կան խա վար կա ծը չէր կա րող ի նք նին գո յու թյուն ու նե նալ, ե թե չլի ներ 
կտա կի ա զա տու թյան սկզ բուն քը28:

Ի րա վա կան սկզ բուն քի և ի րա վա կան կան խա վար կա ծի միջև տար բե րու թյու նը 
տրա  մա բա նա կան է: Որ պես ի րա վա կան մի ջոց ներ՝ գործ նա կան ա ռու մով, ճի՛շտ 
է, թե՛ մե կը, թե՛ մյու սը խո սում են ո րո շա կի ի րա վի ճակ նե րում ո րո շա կի խն դիր նե
րի լուծ ման մա սին, սա կայն վեր ջին նե րիս ի րա վա կան ազ դե ցու թյան ու ղ ղու թյուն
ներն ի րենց բնույ    թով տար բեր են: Ի րա վա կան կան խա վար կած նե րը կի րառ վում 
են «ա մեն ի նչ ճիշտ է, քա նի դեռ հա կա ռակն ա պա ցուց ված չէ» սկզ բուն քով: Այս 
հան գա մանքն ա ռա վել վառ կեր    պով դրս ևոր վում է, ե րբ խն դի րը մի պահ դի տար
կում ե նք ի րա վուն քից դուրս: Օ րի նակ, ե րբ ա սում ե նք, որ չոր փայտն այս պա հին 
այր վում է, ի նչն օ րի նա չափ է, վեր ջինս մեր գի տակ ցու թյան մեջ ձևա վո րում է կան
խա վար կած այն մա սին, ո րը վա ղը նույն պես այր վե լու է: Սա կայն չի բա ցառ վում, 
ո րը վա ղը կլի նեն ե ղա նա կային վատ պայ ման նե րը և փայ  տը չի այր վի: Այ սինքն՝ 
կան խա վար կածն իր մեջ մշ տա պես պա րու նա կում է յու րա  քան չյուր կոնկ րետ 
դեպ քում օ րի նա չա փու թյան մա սին այդ կերպ մտա ծե լու հնա րա վո  րու թյուն, ո րը 
սա կայն կա րող է հերք վել: 

Ե թե չոր փայ տի օ րի նա կը վե րագ րենք ի րա վա կան կան խա վար կա ծին և 
սկզբուն   քին, ա պա կս տա նանք հետ ևյալ պատ կե րը: Մաս նա վո րա պես, ե րբ ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 437րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի ե րկ րորդ պար բե րու
թյամբ նա խա տես վում է, որ պայ մա նա գիր կն քե լուն հար կադ րել չի թույ լատր վում, 
բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ պայ մա նա գիր կն քե լու պար տա կա նու թյու նը 
նա խա տես ված է օ րենսգր քով, օ րեն քով կամ կա մո վին ստանձ նած պար տա վո րու
թյամբ, ա պա օ րենս դի րը խո սում է ոչ թե ա զա տու թյան սկզ բուն քի հերք ման, այլ 
վեր ջի նից պար զա պես բա ցա ռու թյուն նա խա տե սե լու մա սին: Մինչ դեռ, ե րբ ա սում 
ե նք ան ձն ան մեղ է, քա նի դեռ առ կա չէ դա տա կան ա կտ, մենք ոչ թե բա ցա ռու
թյուն ե նք նա խա տե սում ը նդ հա նուր կա նո նից, այլ մտա ծում ե նք, որ ան ձը բա
րե վարք է այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ հա կա ռակն ա պա ցուց ված չէ: Այլ կերպ 
ա սած՝ այս կամ այն սկզ բունք նե րի վե րա բե րյալ օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված 
բա ցա ռու թյուն նե րը և կան խա վար կած նե րի հերք ման հնա րա վո րու թյուն նե րը նույ
նա կան չեն: Ե թե ը նդ հա նուր կա նո նից նա խա տե սում ե նք բա ցա ռու թյուն, ա պա 
հա տուկ կա նո նի շր ջա նակ նե րում նա խա տե սում ե նք մեկ այլ օ րի նա չա փու թյուն: 

28 Կտա կի ա զա տու թյան սկզ բուն քի մա սին տե՛ս օ րի նակ Солдатенко С.А., Наследственное право: 
курс лекций. Новосибирск. Изд. СибАГС, 2015, էջ 50, Кириллова Е.А., Значение и роль принципов 
нас ледственного права // Вестник пермского университета. Юридические науки. Выпуск 3 (17), 2012, 
էջ 120:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՄԱՐՏ-ԱՊՐԻԼ  2021  3-4 (261-262)

25

Ի սկ կան խա վար կա ծի հերք ման դեպ քում բա ցա ռում ե նք ոչ թե օ րի նա չա փու թյու
նը, այլ տվյալ պա հին այդ կերպ մտա ծե լու հնա րա վո րու թյու նը: Հետ ևա բար, հիմ
նա վոր չէ քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի այն մաս նա գետ նե րի մո տե ցու մը, ը ստ 
ո րի՝ պայ մա նագ րի ա զա տու թյան սկզ բունքն ու նի հերք վող կան խա վար կա ծի 
կար գա վի ճակ29:

Հ նա րա վոր են նաև այն պի սի ի րա վի ճակ ներ, ե րբ ի րա վա կան սկզ բունքն ու 
կան խա վար կածն ար տա հայտ վեն նույն եզ րու թա բա նու թյամբ: Օ րի նակ՝ « բա
րեխղ ճու թյան սկզ բունք» և « բա րեխղ ճու թյան կան խա վար կած»: Վերց նենք ՀՀ 
աշ խա տան քային օ րենսգր քի 37րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, որ տեղ նշ վում է, որ գոր
ծա տու ներն ու աշ խա տող ներն ի րենց ի րա վունք ներն ի րա կա նաց նե լիս և պար
տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս պար տա վոր են պահ պա նել օ րեն քը, գոր ծել բա
րե խիղճ և ող ջա միտ: ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213րդ 
հոդ վա ծի 1ին մա սում էլ սահ ման վում է, որ վի ճարկ վող ան հա տա կան ի րա վա
կան ակ տի հիմ քում ըն կած փաս տերն ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նը կրում 
է պա տաս խա նո ղը: Օ րի նակ, ե թե գոր ծա տուն աշ խա տո ղին են թար կում է կար
գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան, ա պա գոր ծա տուն դա տա րա նում պար
տա վոր է ա պա ցու ցել աշ խա տո ղի կող մից խախ տում կա տա րած լի նե լու փաս տը: 
Այ սինքն՝ գոր ծում է աշ խա տո ղի բա րե խիղճ լի նե լու կան խա վար կա ծը, քա նի դեռ 
հա կա ռա կը չի ա պա ցուց վում: Ի նչ պես բա րեխղ ճու թյան սկզ բուն քը, այն պես էլ 
բա րեխղ ճու թյան կան խա վար կա ծը, այո՛, ի րա վա կան մի ջոց ներ են: Սա կայն վեր
ջին նե րիս միջև տար բե րու թյունն ա կն հայտ է: Մաս նա վո րա պես, բա րեխղ ճու թյան 
սկզ բունքն աշ խա տան քային ի րա վա հա րա բե րու թյան մաս նա կից նե րին պար
տա վո րեց նում է ի րենց ի րա վունք ներն ի րա կա նաց նե լիս և պար տա կա նու թյուն
նե րը կա տա րե լիս լի նել բա րե խիղճ, ի սկ կան խա վար կածն ըն դա մենն այս կամ 
այն ի րա վի ճա կում են թադ րում է նրա նից մե կի այդ պի սին լի նե լու մա սին, քա նի 
դեռ հա կա ռակն ա պա ցուց ված չէ: Նշ ված սկզ բունքն հիմն ա րար է, ո րն ըն կած է 
աշ խա տան քային օ րենսդ րու թյան հիմ քում, մինչ դեռ կան խա վար կա ծը գոր ծում է 
այս կամ այն ի րա վի ճա կում այս կամ այն խնդ րի լուծ ման ան հրա ժեշ տու թյու նից 
ել նե լով: Այ սինքն՝ աշ խա տո ղի բա րեխղ ճու թյան կան խա վար կա ծը վրա է հաս նում 
այն տեղ, որ տեղ պետք է, ի սկ սկզ բունքն առ կա է ցան կա ցած ի րա վի ճա կում: 

Ի րա վա կան կան խա վար կա ծը, ի հա մե մա տու թյուն ի րա վա կան սկզ բուն քի, 
մատ նան շում է ոչ մի այն՝ ի ՞նչ պետք է ա նել, այլ նաև՝ ի նչ պե՞ս ա նել: Օ րի նակ՝ ան
մե ղու թյան կան խա վար կա ծը ոչ մի այն ան ձին հա մա րում է բա րե կարք [ան մեղ], 
այլ նաև վեր ջի նիս մե ղա վոր լի նե լու փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը դնում է պե տու
թյան վրա: Ար դյուն քում, նշ ված կան խա վար կա ծը կար ևոր մե թո դա բա նա կան դեր 
է ի րա կա նաց նում ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված 
հա մա պա տաս խան ի րա վա կան սկզ բունք նե րի կեն սա գործ ման և ի րա վա կան 
արդյունք նե րի հաս նե լու ու ղ ղու թյամբ: Այլ կերպ ա սած՝ ի րա վա կան կան խա վար

29 Տե՛ս, օ րի նակ Кузнецова О.А., Презумпции в гражданском праве: дисс. канд. юрид. наук. Екатерин
бург, 2001, էջ 62:
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կած նե րը սկզ բունք նե րի հետ մի ա սին մեծ դեր են խա ղում ի րա վա կան կար գա վոր
ման ժա մա նակ և ու ղղ ված են ի րա վա կան հա մա կար գի կայ նու թյան ա պա հով մա
նը: Մաս նա վո րա պես, ի նչ պես պետք է կա րո ղա նային ի րա վա կան սկզ բունք ներն 
ի րա գոր ծել ի րենց հա մա կար գո ղի դե րը, ե թե օ րի նակ՝ չլի ներ օ րեն քի ի մա ցու թյան 
կան խա վար կա ծը: Բա ցի այդ՝ կան խա վար կած նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
ար տա հայ տե լու նաև ի րա վա կան սկզ բունք նե րում մարմն ա վոր ված ար դա րու
թյան գա ղա փա րը30: Այ սինքն՝ ի րա վա կան ի րա կա նու թյան մեջ բո վան դա կային 
ա ռու մով ի րա վա կան կան խա վար կա ծը կա րող է մի դեպ քում հան դես գալ որ պես 
ի րա վա կան սկզ բունք նե րում ար տա ցոլ ված ի րա վա կան եր ևույթ նե րի ըն կալ ման, 
ի սկ մյուս դեպ քում՝ պար զա պես ի րա վա կան խն դիր նե րի լուծ ման և նպա տակ նե
րի կեն սա գործ ման մի ջոց: 

Եզ րա հան գում: Այս պի սով, ը նդ հան րաց նե լով վե րոգ րյա լը, ստորև կա րող ե նք 
ար ձա նագ րել հետ ևյա լի մա սին:

• Ի րա վուն քի գոր ծի քա կազ մային տե սու թյան շր ջա նակ նե րում դի տար կե
լով ի րա վա կան սկզ բուն քի ը նդ հա նուր բնու թա գի րը՝ ար ձա նագ րե ցինք, 
որ հիմն ա րար գա ղա փար նե րը, ո րոնք կազ մում են ի րա վա կան սկզ բուն քի՝ 
որ պես ե լա կե տային դրույթ հան դի սա ցող ի րա վա կան մի ջո ցի բո վան դա
կու թյու նը, ար տա հայ տում են ի րա վուն քի է ու թյունն ու բո վան դա կու թյու
նը և հա մա կում են ի րա վա կան ո ղջ հա մա կարգն այդ բո վան դա կու թյամբ՝ 
ծա ռայե լով որ պես հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման 
վեկ տոր ներ: Վեր ջինս ի րա վա կան հա մա կար գի գոր ծառ ման սո ցի ալփի
լի սո փա յա կան հիմքն է: 

• Ի րա վուն քի գոր ծի քա կազ մային տե սու թյան շր ջա նակ նե րում դի տար կե լով 
ի րա վա կան կան խա վար կա ծի՝ որ պես ի րա վա կան մի ջո ցի և ի րա վա կան 
սկզ բուն քի հա րա բե րակ ցու թյու նը՝ ար ձա նագ րե ցինք, որ կան խա վար կա
ծը սկզ բուն քի հետ մի ա սին իր ու րույն տեղն է զբա ղեց նում ի րա վա կան 
հա մա կար գում: Մաս նա վո րա պես, հա մա կար գի աշ խա տան քի հա մար 
ան հրա ժեշտ է կան խադ րույթ (կան խա վար կած) հան դի սա ցող օ ժան դակ 
ի րա վա կան մի ջոց, ո րն ա ծանց վե լով ե լա կե տային գա ղա փար ներն ան մի
ջա կա նո րեն կրող մի ջո ցից (սկզ բուն քից) և միև նույն ժա մա նակ միջ նոր դա
վոր ված ձևով կրե լով այդ գա ղա փար նե րը, հնա րա վո րու թյուն է տա լիս այդ 
գա ղա փա րի և վեր ջինս կրող մի ջո ցի հաշ վին ար տա հայտ վե լու և մտա
ծե լու ե լա կե տային դրույթ հան դի սա ցող ի րա վա կան սկզ բունք նե րում հա
վա քա կան կեր պով տեղ գտած գա ղա փար նե րի և օ րի նա չա փու թյուն նե րի 
կամ առ հա սա րակ ի րա վա կան ի րա կա նու թյան մա սին այն քան ժա մա նակ, 
քա նի դեռ այս կամ այն դեպ քում այդ կերպ մտա ծե լու հնա րա վո րու թյու նը 
չի հերք վում:

• Ի րա վուն քի գոր ծի քա կազ մային տե սու թյան շր ջա նակ նե րում դի տար կե

30 Տե՛ս, օ րի նակ Վրաս տա նի քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 325րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը (https://matsne. 
gov.ge/ru/document/view/31702?publication=111, վեր ջին մուտ քը՝ 10.01.2020թ., ժա մը՝ 15:26): 
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լով ի րա վա կան կան խա վար կա ծի և ի րա վա կան սկզ բունք նե րի տար բե
րու թյուն նե րը՝ ար ձա նագ րե ցինք, որ ի րա վա կան սկզ բուն քից ի րա վա կան 
կան խա վար կա ծը տար բեր վում է նրա նով, որ վեր ջինս կրում է պեր ֆոր
մա տիվ բնույթ և կա րող է այս կամ այն ի րա վի ճա կում հերք վել: Մինչ դեռ 
ի րա վա կան սկզ բունքն այդ պի սի բնույթ չու նի: Լա վա գույն դեպ քում օ րենս
դի րը, ել նե լով պե տու թյան և հա սա րա կու թյան շա հե րից, կա րող է այս կամ 
այն ի րա վա կան սկզ բուն քից նա խա տե սել բա ցա ռու թյուն ներ: Այ սինքն՝ այս 
կամ այն սկզ բունք նե րի վե րա բե րյալ օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված բա
ցա ռու թյուն նե րը և կան խա վար կած նե րի հերք ման հնա րա վո րու թյուն նե րը 
նույ նա կան չեն: Ե թե ը նդ հա նուր կա նո նից նա խա տե սում ե նք բա ցա ռու
թյուն, ա պա հա տուկ կա նո նի շր ջա նակ նե րում նա խա տե սում ե նք մեկ այլ 
օ րի նա չա փու թյուն: Ի սկ կան խա վար կա ծի հերք ման դեպ քում բա ցա ռում 
ե նք ոչ թե օ րի նա չա փու թյու նը, այլ տվյալ պա հին այդ կերպ մտա ծե լու հնա
րա վո րու թյու նը: Ի րա վա կան կան խա վար կա ծը, ի հա մե մա տու թյուն ի րա
վա կան սկզ բուն քի, մատ նան շում է ոչ մի այն՝ ի ՞նչ պետք է ա նել, այլ նաև՝ 
ի նչ պե՞ս ա նել:

Annotation. In legal doctrine, the problem of the relationship between a legal presumption and 
a legal principle is by no means new. A question that is the subject of scientific discussion, which has 
formed two points of view: whether in some cases a legal presumption can be considered a legal 
principle or not. In particular, one group of jurists is inclined to identify a legal presumption with a 
legal principle, while another group tries to deny the identification of the latter. In other words, jurists 
cannot develop a unified approach to this problem, which, naturally, prevents the development of the 
concept of a general theory of integration of sectoral approaches to legal presumptions.

On the issue under discussion, the author adheres to the approach according to which the legal 
presumption and the legal principle cannot be identified. Consequently, within the framework of 
this article, due to the purpose of developing the concept of a general theory of integrating sectoral 
approaches to legal presumptions, within the framework of the instrumental theory of law as a 
methodology underlying the development of the concept, the author presented a general description 
of the legal principle as a legal means; discussed the relationship between the legal principle and the 
legal presumption as an auxiliary legal measure.

Аннотация. В правовой доктрине проблема о соотношении правовой презумпции и право
вого принципа отнюдь не нова. Данный вопрос, до сих пор являющийся предметом научной 
дискуссии, сформировал две точки зрения: может ли в некоторых случаях правовая презумпция 
рассматриваться в качестве правового принципа или нет. В частности, одна группа правоведов 
склонна отождествлять правовую презумпцию с правовым принципом, а другая группа пытается 
отрицать отождествление последних. Иными словами, право веды не могут выработать единого 
подхода по указанной проблеме, что, ес тественно, препятствует разработке концепции общей 
теории интегрирования отрас левых подходов к правовым презумпциям.

По обсуждаемому вопросу автор статьи придерживается подхода, согласно кото рому правовая 
презумпция и правовой принцип не могут быть отождествлены. Следо вательно, в рамках 
данной статьи, обусловленной целью разработки концепции общей теории интегрирования 
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отраслевых подходов к правовым презумпциям в рамках инструментальной теории права в 
качестве методологии, лежащей в основе разработ ки концепции, автор представил общую 
характеристику правового принципа как пра вового средства; проанализировал соотношение 
правового принципа и правовой презумпции как вспомогательного правового средства.

 Բա նա լի բա ռեր - ի րա վա կան կան խա վար կած, ի րա վա կան սկզ բունք, ի րա վուն քի գոր ծի քա-
կազ մային տե սու թյուն, ի րա վա կան մի ջոց, ե լա կե տային դրույթ, ի րա վա նորմ, ի րա վա կան հա-
մա կարգ, ի րա վուն քի ա նա լո գի ա, օ ժան դակ ի րա վա կան մի ջոց, բա րեխղ ճու թյան կան խա վար-
կած, օ րի նա կա նու թյան սկզ բունք:

Keywords: legal presumption, legal principle, instrumental theory of law, legal measure, starting 
provision, legal norm, legal system, analogy of law, auxiliary legal measure, presumption of good 
faith, principle of legality.

Ключевые слова: правовая презумпция, правовой принцип, инструментальная теория 
права, правовое средство, исходное положение, правовая норма, правовая система, аналогия 
права, вспомогательное правовое средство, презумпция добро совестности, принцип 
законности.

Գ. Վի րա բյան  Ե ՊՀ պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյան ու պատ մու թյան ամ բի ո նի հայ
ցորդ, Էլ. հաս ցե՝ gevorg.virabyan77@gmail.com:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 26.02.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 26.02.2021 թ., 
ե րաշ խա վոր վել է Ե ՊՀ ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյան 
ու պատ մու թյան ամ բի ո նի պրո ֆե սոր, ի րավ. գի տու թյուն նե րի դոկ տոր Ար թուր Վա ղար շյա նի 
կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 14.05.2021 թ.:
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Սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ ա ռանձ նաց վում է պատ գա
մա վո րա կան ման դա տի եր կու տե սակ՝ հրա մա յա կան (իմ պե րա տիվ) և ա զատ։ 
Ա կն հայտ է, որ յու րա քան չյու րը են թադ րում է ը նտ րող նե րի ա ռջև պատ գա մա վո րի 
պա տաս խա նատ վու թյան ո րո շա կի ձև։ 

Հ րա մա յա կան (իմ պե րա տիվ) ման դատն ու նի ա վե լի հին պատ մու թյուն և ո րոշ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ։ Մաս նա վո րա պես՝ հրա մա յա կան ման դա տի դեպ քում 
պատ գա մա վո րը ներ կա յաց նում է մի այն իր ը նտ րա տա րած քի բնակ չու թյան և ոչ 
թե ամ բողջ ժո ղովր դի շա հե րը։ Նա կա տա րում է ը նտ րող նե րի պար տա դիր հանձ
նա րա րա կան նե րը և հաշ վե տու է նրանց ա ռաջ։ Եվ վեր ջա պես, գոր ծում է հետ
կան չի ի նս տի տու տը, ե թե նա պատ շաճ չի կա տա րել իր պար տա կա նու թյուն նե րը։ 
Դեռևս 18րդ դա րում Ժ. Ժ. Ռու սոն և նրա կողմն ա կից նե րը կար ծում է ին, որ հրա
մա յա կան (իմ պե րա տիվ) ման դա տի դեպ քում հնա րա վո րու թյուն է ա ռա ջա նում 
պատ գա մա վոր նե րին տալ պար տա դիր հանձ նա րա րա կան ներ, ի սկ վեր ջին նե
րիս կող մից այդ հանձ նա րա րա կան նե րը չկա տա րե լը կա րող է հան գեց նել նրանց 
հետ կան չի։ Ժ. Ժ. Ռու սոն գտ նում է, որ թեև պատ գա մա վոր նե րին պատ վի րա կում 
է իշ խա նու թյու նը, սա կայն նրանք ըն դու նե լով օ րենք ներ, գոր ծում են ժո ղովր դի 
կամ քին հա մա պա տաս խան։ Ը ստ նրա. « Ժո ղովր դի պատ գա մա վոր նե րը չեն հա
մար վում և չեն էլ կա րող հա մար վել նրա ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, այլ հան դի սա նում 
են մի այն ժո ղովր դի կող մից լի ա զոր ված ան ձինք»1։ Հրա մա յա կան (իմ պե րա տիվ) 
ման դա տի սկզ բուն քը իր ար տա ցո լումն է գտել հատ կա պես տո տա լի տար սո ցիա

1 Руссо Ж.Ж., Трактаты, М., 1969, էջ 22: 
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լիզ մի ե րկր նե րի սահ մա նադ րու թյուն նե րում և օ րենսդ րու թյուն նե րում, և պետք է 
նշել, որ ո րոշ վեր լու ծա բան նե րի կար ծի քով հրա մա յա կան (իմ պե րա տիվ) ման դա
տի սկզ բուն քը ար դեն ա պա ցու ցել է իր ան կեն սու նա կու թյու նը2։ 

Ա զատ ման դա տի գա ղա փա րը հիմն ա վո րե լով՝ գեր մա նա ցի գիտ նա կան Կոն
րադ Հես սեն նշում է, որ պատ գա մա վո րը պար տա վոր չէ ա ջակ ցել այն քա ղա
քա կա նու թյա նը, ո րի հա մար նրան ը նտ րող նե րը ձայն են տվել։ Նա նշում է, որ 
ա զատ ման դա տը հա կա սու թյան մեջ է մտ նում ժա մա նա կա կից կու սակ ցա կան 
պե տու թյան ի րա կա նու թյան հետ, քա նի որ պատ գա մա վո րը կա խյալ վի ճա կի մեջ 
է գտն վում իր կու սակ ցու թյու նից։ Պատ գա մա վո րը են թարկ վում է կու սակ ցա կան 
կար գա պա հու թյա նը, ի նչ պես նաև խմ բակ ցու թյուն նե րի ո րո շումն ե րին, ո րոնք 
ճշ տում են իր դիր քո րո շումն ե րը պառ լա մեն տում քն նարկ վող հար ցե րի շուրջ, 
ա րդյոք այն հա մա պա տաս խա նում է կու սակ ցու թյան կար ծի քին3։

ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վո րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի հի մունք
նե րը և գոր ծու նե ու թյան ե րաշ խիք նե րը սահ ման վում են Սահ մա նադ րու թյամբ և 
օ րենք նե րով։ Պատ գա մա վո րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի ամ բողջ է ու թյու նը բա
ցա հայ տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է պար զել պատ գա մա վո րի ման դա տի ի րա վա
բա նա կան բնույ թը։ Պատ գա մա վո րի ման դա տի բնույ թը պար զե լու հա մար պետք 
է հաս կա նալ նրա գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման ի րա վա կան, սո ցի ա լա կան 
և այլ ե րաշ խիք նե րը, ան հրա ժեշտ է պար զել նա ո ՞ւմ շա հերն է ներ կա յաց նում, 
ամ բողջ ժո ղովր դի, թե՞ մի այն իր ը նտ րող նե րի, պետք է ան դրա դառ նալ նաև այլ 
կարևոր հար ցե րի։

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 94րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ « Պատ գա մա վո րը 
ներ կա յաց նում է ամ բողջ ժո ղովր դին, կաշ կանդ ված չէ հրա մա յա կան ման դա տով, 
ա ռաջ նորդ վում է իր խղ ճով և հա մոզ մունք նե րով»:

 Քա նի որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան մեջ հս տա կեց ված է պատ գա մա վո րի ման
դա տի հատ կա նիշ նե րը, հարկ է ան դրա դառ նալ Ազ գային ժո ղո վի ձևա վոր ման և 
ը նտ րա կան հա մա կար գի ո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին։ Այս պես, ՀՀ Սահ
մա նադ րու թյան 89րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սում ամ րագր ված է, որ Ազ գային ժո ղովն 
ը նտր վում է հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գով: Ը նտ րա կան օ րենս գիր քը ե րաշ
խա վո րում է կա յուն խորհր դա րա նա կան մե ծա մաս նու թյան ձևա վո րու մը։ Գտ նում 
ե նք, որ հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գի նման տար բե րա կի ամ րագր ման դեպ
քում, ե րբ ը նտ րո ղը ձայ նը տա լիս է որ ևէ քա ղա քա կան ու ժի` ա ռան ձին դիր քո րո
շում չար տա հայ տե լով կու սակ ցու թյան հա մա մաս նա կան ը նտ րա կան ցու ցակ նե
րում ներ կա յաց ված թեկ նա ծու նե րի վե րա բե րյալ, ան հրա ժեշտ է պատ գա մա վո րի 
լի ա զո րու թյուն նե րի դա դար ման լրա ցու ցիչ հիմք նա խա տե սել։ Այս պես, «Ազ գային 
ժո ղո վի կա նո նա կարգ» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 3րդ հոդ վա ծի 1ին մա
սի 9րդ կե տով սահ ման վում է, որ պատ գա մա վորն ի րա վունք ու նի դուրս գա
լու խմ բակ ցու թյան կազ մից։ Այս կար գա վո րու մը բա վա կա նին խնդ րա հա րույց է, 

2 Агаев Ф., Институт депутатской неприкосновенности//Угаловное право, 1998, N 2:
3 Хессе К., Основы конституционного права ФРГ М., ЮЛ., 1981 г., Էջ 286։
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քա նի որ շատ հա ճախ ը նտ րո ղը ձայ նը տա լիս է որ ևէ քա ղա քա կան ու ժի՝ նրա 
քա ղա քա կան կողմն ո րո շումն ե րի և հան րու թյա նը ներ կա յաց րած ծրագ րային մո
տե ցումն ե րի հի ման վրա, նույ նիսկ չճա նա չե լով կու սակ ցու թյան հա մա մաս նա կան 
ը նտ րա կան ցու ցա կում ներ կա յաց ված ան ձանց և ա ռան ձին դիր քո րո շում չար տա
հայ տե լով նրանց վե րա բե րյալ։ Ո ւս տի՝ ա ռա ջար կում ե նք սույն կար գա վո րու մը 
փո խել և այն ամ րագ րել հետ ևյալ կերպ. « Պատ գա մա վո րը ման դա տը կորց նում 
է այն դեպ քում, ե րբ իր դի մու մի հա մա ձայն դուրս է ե կել այն խմ բակ ցու թյու նից, 
ո րի կու սակ ցա կան ցու ցակ նե րով հնա րա վո րու թյուն է ու նե ցել մաս նակ ցել պատ
գա մա վո րա կան ման դատ նե րի բաշխ մա նը»։ Չնա յած պետք է նշել, որ այս կար
գա վո րու մը կա րող է մի ան շա նակ չըն դուն վել, քա նի, որ հնա րա վոր է այն պի սի 
ի րա վի ճակ, ե րբ կու սակ ցու թյունն է շեղ վում իր նա խընտ րա կան ծրագ րից։ Եվ չի 
բա ցառ վում, որ ա ռան ձին պատ գա մա վոր ներ դուրս են գա լիս խմ բակ ցու թյու նից 
հենց այն պատ ճա ռով, որ խմ բակ ցու թյու նը շեղ վել է իր ծրագ րից, և հենց այդ 
պատ գա մա վոր ներն են պահ պա նում ծրագ րային դրույթ նե րը։ 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 95րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ պատ գա մա վո րը 
չի կա րող զբա ղեց նել իր կար գա վի ճա կով չպայ մա նա վոր ված պաշ տոն պե տա
կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման այլ մար մին նե րում, որ ևէ պաշ տոն` 
ա ռևտրային կազ մա կեր պու թյուն նե րում, զբաղ վել ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու
նե ու թյամբ, կա տա րել վճա րո վի այլ աշ խա տանք, բա ցի գի տա կան, կր թա կան և 
ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քից: Պատ գա մա վո րա կան ման դա տի այս պա
հան ջը նպա տակ ու նի ե րաշ խա վո րե լու պատ գա մա վո րի ա ռա վե լա գույն ա զա տու
թյունն ու ան կա խու թյու նը՝ իր խորհր դա րա նա կան լի ա զո րու թյուն ներն ի րա կա
նաց նե լիս։ Սա կայն այս տեղ ո րոշ տա րա կար ծու թյուն ներ կա րող է ա ռա ջաց նել 
այն կար գա վո րու մը, ո րով պատ գա մա վո րին ար գել վում է կա տա րել այլ վճա րո վի 
աշ խա տանք։ Մաս նա վո րա պես՝ ա րդյո՞ք ճիշտ է նման կտ րուկ սահ մա նա փա կում 
մտց նել բո լոր տե սա կի վճա րո վի աշ խա տանք նե րի նկատ մամբ, բա ցա ռու թյամբ 
գի տա կան, կր թա կան և ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի։ Ար տա սահ մա նյան 
ե րկր նե րի փորձն ու սումն ա սի րե լով՝ սույն խնդ րի հետ կապ ված տես նում ե նք բա
վա կա նին տար բեր մո տե ցումն եր։ Օ րի նակ՝ Ա ՄՆու մ ան հա մա տե ղե լի ու թյան մա
սին սահ մա նադ րա կան նոր մե րը տա րած վում են մի այն այն կոր պո րա ցի ա նե րի 
ո րո շա կի պաշ տոն նե րի վրա, ո րոնք գտն վում են պե տու թյան սե փա կա նու թյան 
կամ ֆե դե րալ կա ռա վար ման կա ռույց նե րի հս կո ղու թյան տակ4: Ի սկ, օ րի նակ, 
Ֆրան սի ա յում ը նտ րա կան օ րեն քը պատ գա մա վո րա կան ման դա տի հետ ան հա
մա տե ղե լի սահ մա նում է ո րոշ մաս նա վոր ձեռ նար կու թյուն նե րի տնօ րե նի պաշ
տո նը5: Գտ նում ե նք, որ Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վո րի ան հա մա տե ղե լի ու
թյան մա սին պա հանջ նե րը ան հրա ժեշտ է ամ րագ րել օ րեն քով։ Մաս նա վո րա պես, 
պետք է սահ մա նել աշ խա տան քի այն տե սակ նե րը, ո րոնք հա մա տե ղե լի չեն պատ
գա մա վո րա կան ման դա տի հետ, ի նչ պես նաև նա խա տե սել վե րահս կե լի ըն թա

4 Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты, М., 1993.
5 Крутогулов М.А., Парламент Франции, М., 1988 , с. 164.
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ցա կար գեր՝ ար գել վող աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու դեպ քում պա տաս խա
նատ վու թյուն նա խա տե սե լու հա մար։ Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը` ա ռա ջարկ վում 
է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 95րդ հոդ վա ծը փո փո խել հետ ևյալ խմ բագ րու թյամբ. 
« Պատ գա մա վո րը չի կա րող զբա ղեց նել իր կար գա վի ճա կով չպայ մա նա վոր ված 
պաշ տոն պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման այլ մար մին նե րում, 
որ ևէ պաշ տոն` ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րում, զբաղ վել ձեռ նար կա տի
րա կան գոր ծու նե ու թյամբ, կա տա րել վճա րո վի այլ աշ խա տանք, բա ցի գի տա կան, 
կր թա կան և ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քից, ի նչ պես նաև օ րեն քով նա խա
տես ված այլ դեպ քե րից»։

Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վո րի ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը ե րաշ խա վոր ված է 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ։ Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 96րդ հոդ
վա ծի հա մա ձայն՝ պատ գա մա վորն իր լի ա զո րու թյուն նե րի ժամ կե տում և դրա նից 
հե տո չի կա րող հե տապնդ վել և պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել պատ գա
մա վո րա կան գոր ծու նե ու թյան շր ջա նակ նե րում հայտ նած կար ծի քի կամ քվե ար
կու թյան հա մար: Պատ գա մա վո րի նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դում կա րող է 
հա րուց վել մի այն Ազ գային ժո ղո վի հա մա ձայ նու թյամբ: Պատ գա մա վորն ա ռանց 
Ազ գային ժո ղո վի հա մա ձայ նու թյան չի կա րող զրկ վել ա զա տու թյու նից, բա ցա ռու
թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ նա բռն վել է հան ցանք կա տա րե լու պա հին կամ ան մի
ջա պես դրա նից հե տո: Ի սկ այս դեպ քում ա զա տու թյու նից զր կե լը չի կա րող տևել 
յո թա նա սու ներ կու ժա մից ա վե լի: Նույն հոդ վա ծի կար գա վոր մամբ պատ գա մա
վո րին ա զա տու թյու նից զր կե լու մա սին ան հա պաղ տե ղե կաց վում է Ազ գային ժո
ղո վի նա խա գա հը: Պետք է նշել, որ ո րոշ սահ մա նադ րու թյուն նե րում պատ գա մա
վոր նե րը պաշտ պան ված են ոչ մի այն քրե ա կան գոր ծե րով հե տապն դումն ե րից, 
այլև ի մու նի տե տով պաշտ պան ված են նաև զան ցանք ներ կա տա րե լու դեպ քում և 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով։ Նման կար գա վո րում նա խա տես ված էր Ֆրան սիա
յում մինչև 1995 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյու նը։ Կան ե րկր ներ, 
որ տեղ պատ գա մա վո րա կան ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը տա րած վում է նս տաշր ջա
նը սկ սե լուց 40 օր ա ռաջ և դա դա րեց վում նս տաշր ջա նը փա կե լուց 40 օր հե տո 
(նման ե րկր ներ են օ րի նակ՝ Ա վստ րա լի ա, Հնդ կաս տան, Չի նաս տան): Նաև պետք 
է ա ռանձ նաց նել այն հան գա ման քը, որ գո յու թյուն ու նեն սահ մա նադ րու թյուն ներ, 
որ տեղ ամ րագր ված է պատ գա մա վո րա կան ան ձեռնմ ե լի ու թյան այն պի սի ե րաշ
խիք ներ, ո րի դեպ քում պառ լա մեն տը ի րա վունք ու նի պա հան ջել պատ գա մա վո րի 
նկատ մամբ քրե ա կան հե տապնդ ման կա սե ցում (օ րի նակ՝ Գեր մա նի ա)։

 Լայն ա ռու մով պատ գա մա վո րա կան ի մու նի տե տը ոչ այլ ի նչ է, քան քրե ա կան 
հե տապն դու մից ան ձեռնմ ե լի ու թյուն։ Ար դեն նշել ե նք ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
այն կար գա վո րու մը, ը ստ ո րի պատ գա մա վորն ա ռանց Ազ գային ժո ղո վի հա մա
ձայ նու թյան չի կա րող զրկ վել ա զա տու թյու նից, բա ցա ռու թյամբ ե րբ նա բռն վել 
է հան ցանք կա տա րե լու պա հին կամ ան մի ջա պես դրա նից հե տո: Գործ նա կա
նում նմա նա տիպ քրե ա կան գոր ծե րով նա խաքն նու թյու նը բա վա կա նին եր կար 
ըն թացք է ու նե նում, ի սկ պատ գա մա վո րին այդ ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ան ձեռնմ ե լի ու թյու նից զր կե լը այն քան էլ նպա տա կա հար մար չէ։ Հաշ վի առ նե լով 
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այդ հան գա ման քը՝ ա ռա ջար կվում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 96րդ հոդ վա ծի 2րդ 
մա սի ա ռա ջին նա խա դա սու թյու նը շա րադ րել հետ ևյալ կերպ. « Պատ գա մա վո րին 
ան ձեռնմ ե լի ու թյու նից զր կե լու հար ցի վե րա բե րյալ Ազ գային ժո ղո վի հա մա ձայ
նու թյու նը ան հրա ժեշտ է ստա նալ մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տե
լուց հե տո՝ քրե ա կան գոր ծը մինչև դա տա րան ու ղար կե լը»։

 Պատ գա մա վո րի կար գա վի ճա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը քն նար կե լիս 
կար ևոր ե նք հա մա րում նաև ան դրա դառ նալ պատ գա մա վո րի լի ա զո րու թյուն նե րի 
դա դա րեց մա նը` նրա կող մից ան հար գե լի բա ցա կա յու թյուն նե րի դեպ քում։ Մաս
նա վո րա պես՝ «Ազ գային ժո ղո վի կա նո նա կարգ» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 
156րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր օ րա ցու ցային կի սա մյա
կի ըն թաց քում քվե ար կու թյուն նե րի ա ռն վազն կե սից ան հար գե լի բա ցա կայե լու 
դեպ քում պատ գա մա վո րի լի ա զո րու թյուն նե րը դա դա րեց նե լու հար ցով օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով Սահ մա նադ րա կան դա տա րան է դի մում Ազ գային ժո ղո
վի խոր հուր դը, ի նչ պես նաև կա րող են դի մել պատ գա մա վոր նե րի ը նդ հա նուր 
թվի ա ռն վազն մեկ հին գե րոր դը: Այս պես, «ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վո
րի գոր ծու նե ու թյան ե րաշ խիք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի 
հա մա ձայն՝ պատ գա մա վո րի հիմն ա կան աշ խա տան քային ժա մա նա կը նե րա ռում 
է Ազ գային ժո ղո վի, նրա խմ բակ ցու թյուն նե րի, հանձ նա ժո ղովն ե րի, աշ խա տան
քային խմ բե րի նիս տե րի և խորհր դա րա նա կան լսումն ե րի ան ցկաց ման, ի նչ պես 
նաև պատ գա մա վո րի այլ լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա
ժեշտ ժա մա նա կա հատ վա ծը: Ի սկ Նույն հոդ վա ծի 4րդ մա սի կար գա վոր մամբ՝ 
Ազ գային ժո ղո վի նիս տե րից, ի նչ պես նաև հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րից կամ նրա 
հրա վի րած խորհր դա րա նա կան լսումն ե րից ան հար գե լի բա ցա կա յած օ րե րի հա
մար պատ գա մա վո րին աշ խա տա վարձ չի վճար վում: Պատ գա մա վոր նե րի բա ցա
կա յու թյուն նե րը հաշ վա ռում է Ազ գային ժո ղո վի աշ խա տա կազ մը: 

Այ նու ա մե նայ նիվ, կար ևո րե լով Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վո րի լի ա զո րու
թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հար ցում պա տաս խա նատ վու թյան բարձր մա կար դա
կը՝ կար ծում ե նք, որ հե տա գա օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի ըն թաց քում 
ան հրա ժեշտ է նե րա ռել վե րը բարձ րաց ված հար ցե րի կար գա վո րու մը ևս, ի նչն էլ 
ա վե լի կբարձ րաց նի պատ գա մա վո րի ման դա տի նկատ մամբ վս տա հու թյան մա
կար դա կը: 

Annotation. The article presents some issues related to the deputy legal status of the RA National 
Assembly, which are presented in the current legislative acts. Issues related to the peculiarities of 
deputy status of the RA National Assembly, functions and scope of powers have been discussed. 
Based on the results of the analysis, within the framework of the article, the author tried to formulate 
some proposals aimed at increasing the efficiency of legal regulation of the area under consideration.

Аннотация. В статье представлены некоторые вопросы, связанные с правовым статусом 
депутата Национального Собрания РА, которые присутствуют в действующих законодательных 
актах. Анализируются вопросы, связанные с особенностями статуса депутата Национального 
Собрания РА, функциями и объемом его полномочий. По результатам анализа, в рамках статьи 
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автор попытался сформулировать некоторые предложения, направленные на повышение 
эффективности правового регулирования рассматриваемой сферы.

 Բա նա լի բա ռեր - Ազ գային ժո ղով, պատ գա մա վոր, Սահ մա նադ րու թյուն, հա մա մաս նա կան 
ը նտ րա կարգ, հրա մա յա կան(իմ պե րա տիվ) ման դատ, ա զատ ման դատ։ 

Keywords: National Assembly, deputy, Constitution, proportional electoral system, imperative 
mandate, free mandate.

Ключевые слова: Национальное собрание, депутат, Конституция, пропорциональная 
избирательная система, императивный мандат, свободный мандат.
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ԿԱՅՍ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ 

JUDICIAL CONTROL OVER LEGALITY OF NORMATIVE LEGAL 
ACTS IN RUSSIAN EMPIRE

СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

1. Նե րա ծու թյուն 
Գոր ծա դիր իշ խա նու թյան կա մա յա կա նու թյու նը զս պե լու «ա մե նից ու ժեղ մի

ջո ցը վար չա կան իշ խա նու թյուն նե րի որո շումն ե րի և կար գադ րու թյուն նե րի օրի
նա կա նու թյու նը ստու գե լու դա տա րա նի լիազո րու թյունն է»1։ Գոր ծա դիր իշ խա նու
թյան նոր մաս տեղծ գոր ծու նեու թյան օրի նա կա նու թյան նկատ մամբ դա տա կան 
վե րահս կո ղու թյան ժա մա նա կա կից ինս տի տուտն ու նի զար գաց ման հա րուստ 
պատ մու թյուն:

 Նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի իրա վա չա փու թյան նկատ մամբ դա տա կան 
վե րահս կո ղու թյան զար գաց ման պատ մու թյու նը ներ կա յաց նե լիս պետք է կա տա

1 Чичерин Б.H., Общее государственное право, М., 2006, с. 342.



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՄԱՐՏ-ԱՊՐԻԼ  2021  3-4 (261-262)

36

րել մի քա նի ճշգր տումն եր։
 Նախ՝ դա տա կան վե րահս կո ղու թյան ինս տի տու տի կա յաց ման պատ մա կան 

նա խադ րյալ նե րը քն նար կե լիս պետք է հաշ վի առ նել, որ նոր մա տիվ իրա վա կան 
ակ տե րի օրի նա կա նու թյան և սահ մա նադ րա կա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո
ղու թյան պատ մա կան նա խադ րյալ ներն ըստ էու թյան ընդ հան րա կան են։

 Հա մե մա տա կան սահ մա նադ րա կան իրա վուն քի որոշ մաս նա գետ ներ նշում 
են. 

« Թեև այ սօր հա մե մա տա կան իրա վա գի տու թյան մեջ սահ մա նադ րա կան վե
րահս կո ղու թյու նը դա տա կան վե րահս կո ղու թյան առա վել լայ նո րեն քն նարկ վող 
ձևե րից է, սա կայն այն պե տա կան իշ խա նու թյան իրա կա նաց ման նկատ մամբ 
դա տա կան վե րահս կո ղու թյան միակ և ամե նա հին ձևե րից չէ։ Մաս նա վո րա պես՝ 
Եվ րո պա կան երկր նե րում գոր ծա դիր և վար չա կան իշ խա նու թյան նկատ մամբ 
դա տա կան կամ կի սա դա տա կան վե րահս կո ղու թյան որոշ ձևեր նա խա տես վել են 
օրենսդ րու թյան նկատ մամբ սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան ներ մու ծու մից 
շատ ավե լի վաղ»2։ 

Ցա վոք, հե ղի նա կը գոր ծա դիր իշ խա նու թյան նկատ մամբ դա տա կան վե
րահսկո ղու թյան ձևե րը սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան հետ հա մե մա տե
լիս չի հս տա կեց նում թե խոս քը գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ակ տե րի նկատ մամբ 
դա տա կան վե րահս կո ղու թյան ո՞ր ձևի մա սին է, կամ եվ րո պա կան ո՞ր երկ րի կամ 
ո՞ր ժա մա նա կա հատ ված մա սին է խոս քը։ 

 Պատ մա կա նո րեն միշտ չէ, որ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի սահ մա
նադրա կա նու թյան և օրի նա կա նու թյան ինս տի տուտ նե րը հս տա կո րեն մի մյան
ցից տա րան ջատ ված էին։ Այս եր կու ինս տի տուտ նե րի տա րան ջա տու մը իրա վա
գի տու թյան և իրա վա կան պրակ տի կայի զար գաց ման ար դյունք է։ Ավե լին՝ ՀՀ 
դա տա կան պրակ տի կա յում մինչև 2006 թվա կա նը նոր մա տիվ իրա վա կան ակ
տե րի սահ մա նադ րա կա նու թյան և օրի նա կա նու թյան նկատ մամբ դա տա կան վե
րահսկո ղու թյան տա րան ջա տու մը գործ նա կա նում խնդ րա հա րույց էր։ 

Երկ րորդ՝ են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի օրի նա կա նու
թյան դա տա կան ստուգ ման ինս տի տու տի հա մար սկզ բուն քային նշա նա կու թյուն 
ու նի «սահ մա նադ րու թյուն», «օ րենք», «դեկ րետ», «հ րա մա նա գիր», «ո րո շում» 
հաս կա ցու թյուն նե րը, որոնք միշտ չէ որ հս տակ մի մյան ցից տա րան ջատ ված էին։ 

Ցա րա կան Ռու սաս տա նում օրեն քի մա սին հի շա տակ վել է միայն XIXրդ դա
րի առա ջին կե սե րին, երբ Պե տա կան խոր հուր դը հիմն ադ րե լիս (1810 թվա կա
նին) օրենքն առա ջին ան գամ մյուս իրա վա կան ակ տե րից առանձ նաց վեց որ պես 
«գլխա վոր» իրա վա կան ակտ, որը տար բեր վում էր հրա մա նագ րե րից: 1906 թվա
կա նի ռու սա կան միապե տի շնոր հած առա ջին սահ մա նադ րու թյու նում (Ռու սա կան 
կայս րու թյան հիմն ա կան պե տա կան օրենք նե րը) ամ րագր վեց, որ կա ռա վա րումն 

2 Rainer Grote Judicial Review. In Max Planck Encyclopaedia of Comparative Constitutional Law Oxford 
University Press. 2018. https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/lawmpeccol/lawmpeccole334#law
mpeccole334div14. 
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իրա կա նաց վում է օրեն քի գե րա կա յու թյան սկզ բուն քի հի ման վրա3: 
Ընդ որում՝ Ցա րա կան Ռու սաս տա նում միապե տի հրա մա նագ րի և օրեն քի հա

րա բե րակ ցու թյան հար ցը ևս հս տակ չէր։ Օրի նակ՝ Ե. Տրու բեց կոյն օրեն քի և կա
ռա վա րա կան կար գադ րու թյան վե րա բե րյալ նշում էր. 

«Ինք նա կա լա կան պե տու թյուն նե րում դժ վար է օրեն քի և վար չա կան կար
գադրու թյան միջև հս տակ սահ ման ան ցկաց նել, քա նի որ այս դեպ քում օրենս դիր 
և գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն նե րը կենտ րո նա նում են մեկ ան ձի՝ ինք նա կալ միապե
տի ձեռ քում: Նման երկր նե րում միապե տի օրենքն ու կար գադ րու թյու նը ու նեն 
միև նույն պար տա դիր ու ժը»4։

 Բա ցի դրա նից՝ կար ևոր է հս տա կեց նել, թե պատ մա կան տվյալ ժա մա նա
կաշր ջա նում այս կամ այն իրա վա կան ակ տին ին՞չ բնույթ էր հա ղորդ վում՝ ան հա
տա կան, թե նոր մա տիվ: Օրի նակ՝ Ցա րա կան Ռու սաս տա նում Մ. Սպե րանս կին 
միապե տի հրա մա նը (повеление) հա մա րում էր ան հա տա կան ակտ, իսկ օրեն քը՝ 
նոր մա տիվ բնույ թի ակտ: Նա նշում էր.

« Գե րա գույն իշ խա նու թյան յու րա քան չյուր հրա ման պետք է կա տար վի որ պես 
օրենք։ Բայց հրա մա նը տար բեր վում է օրեն քից նրա նով, որ առա ջի նի առար կան 
հա տուկ, առան ձին դեպքն է, իսկ երկ րոր դի առար կան ընդ հա նուր կա նոն է, որով 
պետք է ղե կա վար վել միև նույն բնույ թի բո լոր դեպ քե րում»5: 

Եր րորդ՝ պատ մա կան վեր լու ծու թյան տե սան կյու նից կար ևոր է հս տա կեց նել, 
թե դա տա կան վե րահս կո ղու թյան ո՞ր ձևի մա սին է խոս քը վե րա բե րում՝ ուղ ղա կի 
(ան մի ջա կան), թե անուղ ղա կի (միջ նոր դա վոր ված)։ Ժա մա նա կա կից իրա վա գի
տու թյան մեջ ուղ ղա կի դա տա կան վե րահս կո ղու թյուն ասե լով՝ հաս կաց վում է նոր
մա տիվ իրա վա կան ակ տի օրի նա կա նու թյու նը ստու գե լու վա րույ թը, որը հա րուց
վել է հենց այդ ակ տի օրի նա կա նու թյու նը ստու գե լու նպա տա կով: Ուղ ղա կի վե
րահս կո ղու թյան ար դյուն քում դա տա րանն ըն դու նում է որո շում՝ վի ճարկ վող նոր
մա տիվ իրա վա կան ակ տի իրա վա բա նա կան ու ժը (գոր ծո ղու թյու նը) պահ պա նե լու 
կամ այն կորց նե լու (գոր ծո ղու թյու նը դա դա րեց նե լու) մա սին: Անուղ ղա կի դա տա
կան վե րահս կո ղու թյան դեպ քում նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տի օրի նա կա նու թյու
նը ստուգ վում է ոչ թե այդ նպա տա կով հա րուց ված գոր ծի, այլ մեկ ու րիշ իրա վա
բա նա կան գոր ծի լուծ ման ըն թաց քում: Անուղ ղա կի վե րահս կո ղու թյան դեպ քում 
դա տա րա նը ոչ թե ու ժը կորց րած է ճա նա չում նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տը, այլ 
տվյալ գոր ծով հրա ժար վում է կի րա ռել իր կար ծի քով կաս կա ծե լի ակ տը6: 

Օ րի նակ՝ ռուս նշա նա վոր իրա վա բան Ն. Կոր կու նո վը նշում էր, որ քրեական 
և քա ղա քա ցիական գոր ծե րով  վե րահս կո ղու թյու նը միշտ ու բա ցա ռա պես անուղ
ղա կի է։ Օրի նակ՝ քրեական դա տա րա նը քն նար կում է հրա մա նագ րի օրի նա կա

3 Судебная практика в современной правовой системе России: монография. Под ред. Т.Я. Хабриевой, 
В.В. Лазарева. М.: Норма: ИНФРА М, 2017, с. 2829.
4 Трубецкой Е.Н., Энциклопедия права. СПб.: Изд. «Лань». 1998. С. 123.
5 Сперанский М.М., Руководство к познанию законов. СанктПетербург, 1845, с. 84.
6 Никитин С.В., Судебный контроль за нормативными правовыми актами в гражданском и арбитраж
ном процессе: монография. М.: Волтерс Клувер, 2010, с. 26.
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նու թյան հար ցե րը, երբ վար չա կան մար մին նե րը մար դուն մե ղադ րում են հրա մա
նագ րի պա հանջ նե րը չկա տա րե լու մեջ։ Այս դեպ քում հրա մա նա գի րը վե րաց նե լու 
հարց չի կա րող բարձ րաց վել։ Քրեական դա տա րա նը հրա մա նա գիրն անօ րի նա
կան հա մա րե լով, ան ձին միայն ազա տում է քրեական պա տաս խա նատ վու թյու
նից7։

 Նոր մա տիվ ակ տե րի օրի նա կա նու թյան նկատ մամբ ուղ ղա կի և անուղ ղա
կի դա տա կան վե րահս կո ղու թյան (նոր մա վե րահս կո ղու թյան) պատ մու թյուն նե րը 
տար բեր են։ Անուղ ղա կի դա տա կան նոր մա վե րահս կո ղու թյու նը պատ մա կա նո րեն 
նա խոր դում է ուղ ղա կի դա տա կան նոր մա վե րահս կո ղու թյա նը։ 

2. Դա տա կան վե րահս կո ղու թյան հար ցե րը Ռու սա կան Կայս րու թյան դոկտ
րի նում և պրակ տի կա յում

2.1. Ընդ հա նուր դրույթ ներ։ Քն նարկ վող հար ցի վե րա բե րյալ ռու սա կան իրա
վուն քի ու սումն ա սի րու թյա նը առան ձին բա ժին հատ կաց նե լը պայ մա նա վոր ված 
է այն օբյեկ տիվ փաս տով, որ ռու սա կան իրա վուն քը և իրա վա գի տու թյու նը հայ
կա կան իրա վուն քի և իրա վա գի տու թյան վրա ու նե ցել են էա կան ազ դե ցու թյուն։ 
Օրի նակ՝ Հա յաս տա նի առա ջին Հան րա պե տու թյու նում 1918 թվա կա նի մայի սից 
մինչև նոյեմ բեր իրա վա կան հա մա կար գի նոր մա տի վային հիմ քերն անո րոշ էին: 
Միայն խորհր դա րա նա կան ելույ թի ժա մա նակ վար չա պե տը (Քա ջազ նու նին) բա
նա վոր հայ տա րա րեց, որ կա ռա վա րու թյու նը ղե կա վար վե լու է նախ կին օրենք նե
րով: 

Հան րա պե տու թյան իրա վա կան հա մա կար գի ձևա վոր ման հիմն ա րար քայլն 
օրենս դիրն իրա կա նաց րել էր 1918 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6ի ն՝ ըն դու նե լով՝ 
«Նախ կին Ռու սա կան Կայս րու թյան օրենք նե րը ՀՀ տա րած քի վրա գոր ծադր ման 
մա սին» օրեն քը: Այդ օրեն քով պաշ տո նա պես պար զու թյուն մտց վեց հան րա պե
տու թյան իրա վա կան հա մա կար գի նոր մա տի վային հիմ քե րի ձևա վոր ման հար
ցում8:

2.2. Դա տա կան վե րահս կո ղու թյան հար ցե րը ռու սա կան դոկտ րի նում։ Ժա
մա նա կա կից սահ մա նադ րա կան և վար չա կան իրա վուն քի ռուս մաս նա գետ նե րը 
հաս տա տա պես նշում են, որ մինչև ԽՍՀՄ փլու զու մը կամ մինչև 1993 թվա կա նը 
Ռու սաս տա նում նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի օրի նա կա նու թյան նկատ մամբ 
ուղ ղա կի դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը բա ցա կա յում էր9։ Հե ղի նակ նե րի այս 
դա տո ղու թյու նից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ուղ ղա կի դա տա կան վե րահս կո ղու
թյու նը բա ցա կա յում էր նաև Ցա րա կան Ռու սաս տա նում: Նշ ված հե ղի նակ նե րը 
թեև Ռու սաս տա նում դա տա կան նոր մա վե րահս կո ղու թյան ինս տի տու տի կա յաց
ման գոր ծում 1864 թվա կա նի դա տա կան բա րե փո խումն ե րը կար ևոր քայլ էին հա

7 Коркунов Н.М., Указ и закон // Диссертация. СПб., 1894, с. 266.
8 Հայոց իրա վուն քի պատ մու թյան հիմն ա հար ցե րը: Հին շր ջա նից մինչև մեր օրե րը: Եր.: ԵՊՀ հրատ., 
2014, էջ 131:
9 Салищева Н.Г., Хаманева Н.Ю., Административная юстиция и административное судопроизводство 
в Российской Федерации. М., 2001, с. 26; Тхабисимова Л.А., Евлоев И.М., История развития судеб
ного нормоконтроля как инструмента воздействия общества на государство // Политикоправовые 
механизмы формирования институтов публичной власти, 2012, с. 275. 
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մա րում (ժա մա նակ դա տա կան իշ խա նու թյու նը առանձ նաց վեց օրենս դիր և գոր
ծա դիր իշ խա նու թյուն՝ հռ չա կե լով նրա ան կա խու թյու նը)10, սա կայն առանց խո րու
թյամբ քն նար կե լու այդ ժա մա նա կաշր ջա նի օրենսդ րու թյամբ տե ղա կան իշ խա
նու թյան մար մին նե րի հրա մա նագ րե րի օրի նա կա նու թյան նկատ մամբ ուղ ղա կի 
դա տա կան վե րահս կո ղու թյան ինս տի տու տի առ կա յու թյան հար ցը, ըստ էու թյան 
պն դում են, որ այն բա ցա կա յում էր նաև ցա րա կան Ռու սաս տա նում։ 

Ցա րա կան Ռու սաս տա նում հրա մա նագ րե րի (указ) օրի նա կա նու թյան նկատ
մամբ ուղ ղա կի դա տա կան վե րահս կո ղու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին վե րը 
նշված դա տո ղու թյու նը կաս կա ծի տակ դնե լը պայ մա նա վոր ված է ռուս նշա նա վոր 
իրա վա գետ Ն. Կոր կու նո վի՝ «Հ րա մա նա գի րը և օրեն քը» թե մայով ատե նա խո
սու թյա նը ծա նո թա նա լու հան գա ման քով: Նա խա պես նշենք, որ Ն. Կոր կու նո վը 
ոչ միայն տե սա կա նո րեն վեր լու ծել է հրա մա նագ րե րի օրի նա կա նու թյան նկատ
մամբ ուղ ղա կի և անուղ ղա կի դա տա կան վե րահս կո ղու թյան մո դել նե րը, դրանց 
առա վե լու թյուն նե րը և թե րու թյուն նե րը, այլև ներ կա յաց րել է տե ղա կան իշ խա նու
թյան մար մին նե րի հրա մա նագ րե րի օրի նա կա նու թյան նկատ մամբ դա տա կան 
վե րահսկո ղու թյուն նա խա տե սող օրենսդ րա կան կար գա վո րումն եր և դրանց կի
րառ ման պրակ տի կան: 

Նախ՝ Ն. Կոր կու նո վի ատե նա խո սու թյան մեջ հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ
վում վար չա կան իշ խա նու թյան ըն դու նած իրա վա բա նա կան հրա մա նագ րե րի 
(ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի) օրի նա կա
նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյա նը։ Նա նշում է, որ հրա մա նագ րե րի օրի
նա կա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյունն իրա կա նաց նում են երեք էա պես 
տար բեր մար մին ներ՝ դա տա րա նը, վար չա կան մարմն ի վե րա դա սը և պառ լա
մեն տը։ Այս մար մին նե րի կող մից իրա կա նաց վող վե րահս կո ղու թյուն նե րը էա պես 
տար բեր վում են։

« Դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը ուղղ ված է սուբյեկ տիվ իրա վունք նե րի ան մի
ջա կան պաշտ պա նու թյա նը, որոնք կա րող են խախտ վել անօ րի նա կա կան հրա
մա նագ րի կի րառ ման պա րա գա յում։ Վար չա կան և պառ լա մեն տա կան վե րահսկո
ղու թյու նը, հա կա ռա կը, կոչ ված են պաշտ պա նե լու օրեն քի ընդ հա նուր հե ղի նա
կու թյու նը, օբյեկ տիվ իրա վա կար գը։ Դա տա կան վե րահս կո ղու թյան դեպ քում յու
րա քան չյուր քա ղա քա ցի շա հագրգռ ված է որ պես զի հրա մա նա գի րը չխախ տի իր 
օրի նա կան իրա վունք նե րը, իսկ վար չա կան և պառ լա մեն տա կան վե րահս կո ղու
թյան դեպ քում շա հագրգռ ված են իշ խա նու թյան մար մին նե րը, որ պես զի սահ ման
ված իրա վա կար գը պահ պան վի։ Այդ պատ ճա ռով դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը 
ու նի բա ցա ռա պես իրա վա բա նա կան բնույթ, իսկ վար չա կան ու պառ լա մեն տա
կան վե րահս կո ղու թյու նը են թադ րում է քա ղա քա կան տարր»11։ 

Երկ րորդ՝ քն նարկ վող հար ցի տե սան կյու նից կար ևոր է պար զել, թե Ն.  Կոր
կու նո վը դա տա կան վե րահս կո ղու թյան են թա կա ինչ բնույ թի ակ տե րի մա սին 

10 Тхабисимова Л.А., Евлоев И.М., Указ. соч., с. 276.
11 Коркунов Н.М., Указ и закон // Диссертация. СПб., 1894, с. 265.
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է խո սում՝ ան հա տա կան, թե նաև ընդ հա նուր (նոր մա տիվ) ակ տե րի: Նա հրա
մա նա գիր ասե լով հաս կա նում էր ընդ հա նուր կա նոն, որը սահ մա նում էր կա
ռա վար ման կար գով։ Հրա մա նա գի րը տար բեր վում է օրեն քից նրա նով, որ չու նի 
օրենսդրա կան ձև, իսկ կա ռա վար ման մյուս ակ տե րից տար բեր վում է նրա նով, որ 
այն բո վան դա կում է ոչ թե մաս նա վոր կար գադ րու թյուն, այլ ընդ հա նուր կա նոն։ 
Ընդ որում, նա տար բե րա կում էր իրա վա բա նա կան և վար չա կան (տեխ նի կա կան) 
հրա մա նագ րեր։ Վար չա կան հրա մա նագ րե րը բո վան դա կում են ընդ հա նուր կա
նոն ներ, որոնք կար գա վո րում են կա ռա վար ման մար մին նե րի ներ քին հար ցե րը։ 
Դրանք պա րու նա կում են այն պի սի կար գադ րագ րեր, որոնց հաս ցեատե րե րը ոչ 
թե մաս նա վոր ան ձինք են, այլ կա ռա վար ման մար մին նե րը։ Այդ պատ ճա ռով 
վար չա կան բնույ թի հրա մա նագ րե րը հա մընդ հա նուր ծա նո թաց ման նպա տա կով 
չեն հրա պա րակ վում, այլ տե ղե կաց վում են վար չա կան մար մին նե րին։ Մինչ դեռ 
իրա վա բա նա կան հրա մա նագ րե րը պա րու նա կում են իրա վա կան նոր մեր, քա նի 
որ վար չա կան մարմն ի աշ խա տա կից չհա մար վող մաս նա վոր ան ձանց հա մար 
սահ մա նում են իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ։ Այս պատ ճա ռով իրա վա
բա նա կան հրա մա նագ րե րը, օրենք նե րի նման են թա կա են հրա պա րակ ման12։  

Ե թե խո սենք հայ կա կան պո զի տիվ իրա վուն քի տեր մի նա բա նու թյամբ, ապա 
վար չա կան հրա մա նագ րե րը պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի ներ քին (լո
կալ) ակ տեր են, որոնք վե րա բե րում են կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր ծու նեու
թյան տեխ նի կա կան կող մին, ուս տի դրանք չեն կաշ կան դում նաև այն ըն դու նո
ղին։

Ն. Կոր կու նո վի աշ խա տան քում դա տա կան վե րահս կո ղու թյան հար ցե րը 
քննարկ վում է հրա մա նագ րե րի կա պակ ցու թյամբ, որոնք ու նեն նոր մա տիվ բնույթ 
և ար տա քին ազ դե ցու թյուն: 

Ընդ որում, դա տա կան վե րահս կո ղու թյան մա սին Ն.  Կոր կու նո վի դա տո ղու
թյուն նե րը չէին կա րող վե րա բե րել ռու սա կան Միապե տի հրա մա նագ րե րին, քա նի 
որ ոչ միայն այն պատ ճա ռով, որ Միապե տի գոր ծու նեու թյու նը դուրս էր վե րահս
կո ղու թյու նից, այլ նաև այն պատ ճա ռով, որ Միապե տի հրա պա րա կած օրենք նե
րի և հրա մա նագ րե րի հա րա բե րակ ցու թյան հար ցը խիստ վի ճե լի էր13, իսկ եր բեմն 
նշ վում է, որ «ինք նա կալ Միապե տի բո լոր հրա ման նե րը օրենք են՝ ան կախ նրա
նից, թե որ քան տար բեր են դրանց բո վան դա կու թյու նը և ներ քին բնույ թը» 14։ 

Եր րորդ՝  Ն. Կոր կու նովն առանձ նաց նում էր հրա մա նագ րե րի օրի նա կա նու
թյան նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյան եր կու տե սակ՝ անուղ ղա կի, երբ 
ստուգ վում էր հրա մա նագ րի վրա հիմն ված կար գադ րու թյան (ան հա տա կան ակ-
տի՝ հե ղի նակ)  օրի նա կա նու թյու նը, կամ ուղ ղա կի, երբ ան մի ջա պես ստուգ վում է 
բուն հրա մա նագ րի օրի նա կա նու թյու նը։ 

Ի դեպ, ժա մա նա կա կից ռուս տե սա բան նե րը ուղ ղա կի և անուղ ղա կի դա

12 Коркунов Н.М., Указ и закон // Диссертация. СПб., 1894, с. 227229.
13 Градовский А.Д., Начала русского государственного права. Тома IIII. С.Петербург. 1875. https://
constitution.garant.ru/sciencework/prerevolutionar/3988988/
14 Ренненкампф Н.К., Очерки юридической энциклопедии. 2е изд., испр. и доп. Киев, 1880, с. 98.
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տա կան վե րահս կո ղու թյան առանձ նա ցու մը կա պում են խորհր դային ժա մա նա
կաշրջա նի նշա նա վոր դա տա վա րա գետ Ա. Բոն նե րի հետ։ Այս պես՝ Ս. Նի կի տի նը 
նշում է. ««Ուղ ղա կի վե րահս կո ղու թյուն» և «ա նուղ ղա կի վե րահս կո ղու թյուն» եզ
րույթ ներն առա ջարկ վել են քա ղա քա ցիական դա տա վա րու թյան գրա կա նու թյան 
մեջ Ա. Բոն նե րի կող մից՝ ան հա տա կան կա ռա վար չա կան իրա վա կան ակ տե րի և 
են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի դա տա կան վե րահս կո ղու
թյան ձևե րը դա սա կար գե լու հա մար»15։

 Մի գու ցե խորհր դային քա ղա քա ցիական դա տա վա րու թյան գի տու թյան մեջ 
այս հաս կա ցու թյուն նե րը շր ջա նա ռու թյան մեջ է դրել Ա. Բոն նե րը16, սա կայն իրա
վուն քի տե սու թյան և պե տա կան իրա վուն քի շր ջա նա կում դեռևս 1890 ա կան նե
րին ուղ ղա կի և անուղ ղա կի դա տա կան վե րահս կո ղու թյան հաս կա ցու թյուն նե րի 
մա սին խո սել է Ն. Կոր կու նո վը։ 

Ուղ ղա կի և անուղ ղա կի դա տա կան վե րահս կո ղու թյան տա րան ջատ ման դեպ
քում կար ևոր էր նաև դրա հետ ևանք նե րի վե րա բե րյալ տե սա կան մո տե ցումն ե րը։ 
Ն. Կոր կու նո վը նշում էր, որ անուղ ղա կի վե րահս կո ղու թյան դեպ քում հրա մա նա
գիրն անօ րի նա կան ճա նա չե լու հետ ևան քը միայն նա է, որ ոչ պար տա դիր (ան-
վա վեր՝ հե ղի նակ) է ճա նաչ վում ոչ թե հրա մա նա գի րը, այլ դրա վրա հիմն ված 
կար գադ րու թյու նը, իսկ ուղ ղա կի վե րահս կո ղու թյան դեպ քում ոչ պար տա դիր (ան-
վա վեր՝ հե ղի նակ) է ճա նաչ վում հրա մա նա գի րը, որը նույնն է, ինչ բուն հրա մա նա
գի րը վե րաց նե լը17։ 

Ի տար բե րու թյուն Ն.  Կոր կու նո վի՝ մեկ այլ պե տա կա նա գետ Բ. Չի չե րինն ուղ
ղա կի և անուղ ղա կի դա տա կան վե րահս կո ղու թյան տե սակ նե րի մա սին նշում է. 

« Դա տա րա նը իրա վունք չու նի վե րաց նե լու կա ռա վա րու թյան ապօ րի նի որո
շումն ե րը18 կամ կար գադ րու թյուն նե րը. դա չի մտ նում նրա լիազո րու թյուն նե րի 
մեջ։ Բայց նա կա րող է մեր ժել դրանց կա տա րու մը, եթե դրանք բախ վում են քա
ղա քա ցի նե րի իրա վունք նե րի հետ»19։ 

Ե թե ել նենք Ն. Կոր կու նո վի այն մո տե ցու մից, որ անուղ ղա կի դա տա կան վե
րահս կո ղու թյան դեպ քում ոչ պար տա դիր է ճա նաչ վում ոչ թե նոր մա տիվ իրա
վա կան ակ տը, այլ նրա վրա հիմն ված կար գադ րու թյու նը (ան հա տա կան ակ տը), 
ապա կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ Բ. Չի չե րինն ըն դու նում է անուղ ղա կի դա տա կան 
վե րահս կո ղու թյու նը, սա կայն մեր ժում է ուղ ղա կի դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը: 

Այ նո ա մե նայ նիվ, ոչ տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի պո զի տիվ իրա վուն քում, ոչ էլ 

15 Никитин С.В., Судебный контроль за нормативными правовыми актами в гражданском и арбитраж
ном процессе: монография. М.: Волтерс Клувер, 2010, с. 26. 
16 Боннер А.Т., Квиткин А.Т., Судебный контроль в области государственного управления. М., 1973, 
с. 25.
17 Коркунов Н.М., Указ. соч., с. 266.
18 Բ. Չի չե րի նը որո շում ասե լով հաս կա նում էր կա ռա վա րա կան իշ խա նու թյան կող մից սահ ման ված 
կա նոն նե րը, որոնք քա ղա քա ցի նե րի կող մից պար տա դիր են թա կա են կա տար ման։ Այ սինքն՝ տվյալ 
պա րա գա յում խոս քը գնում էր են թաօ րենսդ րա կան բնույ թի նոր մա տիվ ակ տե րի մա սին։ Տե՛ս Чичерин 
Б. H. Общее государственное право. М.: 2006, էջ 321։ 
19 Чичерин Б.H., Общее государственное право. М., 2006, с. 360.
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Սե նա տի դա տա կան պրակ տի կա յում չէր հան դի պում անօ րի նա կան ճա նաչ ված 
որո շումն ե րը վե րաց նե լու մա սին դրույթ ներ կամ դա տո ղու թյուն ներ։ Օրեն քին հա
կա սող հրա մա նա գի րը դա տա րա նի կող մից ճա նաչ վում էր ոչ պար տա դիր, որը 
Ն.  Կոր կու նո վի դի պուկ գնա հատ մամբ «նույն բանն է, ինչ բուն հրա մա նա գի րը 
վե րաց նե լը»։

2.3. Ուղ ղա կի դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը տե ղա կան իշ խա նու թյան 
նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի նկատ մամբ։ Ն. Կոր կու նո վը հա մե մա տում է 
Պրու սա կան վար չա կան դա տա րան նե րի և Ռու սա կան կա ռա վա րա կան սե նա
տի20 կող մից հրա մա նագ րե րի օրի նա կա նու թյան վե րահս կո ղու թյան հար ցե րը և 
նշում է. «Պ րու սա կան վար չա կան դա տա րան նե րը իրա վա սու չեն քն նար կե լու 
հրա մա նագ րե րի օրի նա կա նու թյու նը, նրանք կա րող են միայն վե րաց նել այդ հրա
մա նագ րե րի վրա հիմն ված կար գադ րու թյուն նե րը (ան հա տա կան ակ տե րը՝ հե ղի-
նակ)։ Ռու սա կան օրենսդ րու թյու նը, հա կա ռա կը, թույ լատ րում է Կա ռա վա րա կան 
սե նա տում բո ղո քար կել ան մի ջա պես տե ղի բնակ չու թյան հա մար պար տա դիր 
տե ղա կան իշ խա նու թյան որո շումն ե րը և ոչ միայն մաս նա վոր կար գադ րու թյուն
նե րը»21։ Աս վա ծը հիմն ա վո րե լու հա մար նա հղում է կա տա րում տվյալ ժա մա նա
կաշր ջա նում գոր ծող հա մա պա տաս խան օրենսդ րու թյան վրա։ Տե ղա կան իշ խա
նու թյան հրա մա նագ րե րը, բա ցա ռու թյամբ առան ձին դեպ քե րի, բո ղո քարկ վում 
էին ան մի ջա պես Սե նա տի առա ջին դե պար տա մենտ: 

Ա վե լին՝ Ն. Կոր կու նո վը քն նար կում է տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի իրա վա գի
տու թյան հա մար չկրկն վող այն պի սի հար ցեր, թե հրա մա նագ րե րի օրի նա կա նու
թյու նը պետք է ստու գել ֆոր մալ, թե նաև նյու թա կան տե սան կյու նից: Կոր կու նո վը 
նշում է, որ օրեն քում ուղ ղա կիորեն նշ ված չէ, թե Սե նա տը ստու գում է հրա մա
նագ րի միայն ֆոր մալ օրի նա կա նու թյու նը, թե նաև նյու թա կան, բո վան դա կային 
օրի նա կա նու թյու նը: Այ նու հետև հե ղի նա կը փաս տում է, որ գործ նա կա նում Սե նա
տը ստու գում է ոչ միայն հրա մա նագ րի ըն դուն ման ֆոր մալ պայ ման նե րի օրի նա
կա նու թյու նը, այլ նաև ստու գում է դրա բո վան դա կու թյու նը: Նա որ պես օրի նակ 

20 Սե նա տը հա մար վել է ցա րա կան Ռու սաս տա նի դա տա կան բարձ րա գույն մար մի նը, որը գոր ծե րը 
քն նում էր ոչ միայն վճ ռա բե կու թյան կար գով, այլ նաև՝ ըստ էու թյան։ Տե սու թյան մեջ նշ վում է, որ 
Ցա րա կան Ռու սաս տա նի 1864 թվա կա նի նոյեմ բե րի 20 ի Դա տա կան կա նո նադ րու թյուն նե րի ըն դու
նու մից հե տո, երբ դա տա րան նե րը վերջ նա կա նա պես առանձ նաց վե ցին վար չա կան մար մին նե րից, 
Կա ռա վա րա կան  սե նա տի վճ ռա բեկ դե պար տա մենտ նե րին վե րա պահ վեց ողջ ան կախ դա տա կան 
իշ խա նու թյու նը, որը երկ րում օրի նա կա նու թյուն հաս տա տե լու լա վա գույն մի ջոց ներ էր: Տե՛ս Гогель С. 
К., Правительствующий Сенат в XIX столетии: Компетенция. Делопроизводство. Уголовный процесс. 
Охранение прав личности. СПб.: Сенатская типография, 1911. էջ 95, 135։
 Միև նույն ժա մա նակ, պետք է փաս տել, որ Սե նա տի 1ին և 2րդ դե պար տա մենտ նե րը, որոնք քննում 
էին վար չա կան գոր ծե րը, օժտ ված չէին դա տա կան գոր ծու նեու թյա նը հա տուկ ինս տի տու ցիոնալ և 
դա տա վա րա կան երաշ խիք նե րով։ Ս. Կոր ֆը նշում էր Սե նա տի 1ին և 2րդ դե պար տա մենտ նե րի կազ
մա կերպ ման և գոր ծու նեու թյան  հետ կապ ված մի շարք խն դիր ներ, օրի նակ՝ սե նա տոր նե րի նշա
նակ ման կար գի, կր թա կան ցեն զի, ան փո փո խե լիու թյան վե րա բե րյալ երաշ խիք նե րի,  սե նա տոր նե
րի կող մից այլ պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու ար գել քի բա ցա կա յու թյու նը, Նա խա րար նե րի ի պաշ տո նե 
մաս նակ ցու թյու նը նիս տե րին, մր ցակ ցու թյան սկզ բուն քի բա ցա կա յու թյու նը և այլն։ Տե՛ս Корф С.А., 
Административная юстиция в России, СПб., 1910, Кн. 23, էջեր 314319:
21 Коркунов Н.М., Указ. соч., с. 265267.
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նշում է Սե նա տի 25.07.1879 թվա կա նի հրա մա նա գի րը (այն հա մար վում էր դա-
տա րա նի կա յաց րած ակտ՝ հե ղի նակ), որով սահ ման վում է, որ գու բեր նա տոր նե րը 
իրա վունք չու նեն հանձ նա րա րել ախ տա հա նումն ե րի ժա մա նակ պար տա դիր օգ
տա գոր ծել որո շա կի տե սա կի քի միական պատ րաս տուկ ներ22:

3 .Եզ րա հան գում եր 
Այս պի սով՝ վի ճե լի է այն մո տե ցու մը, որ Ռու սաս տա նում են թաօ րենսդ րա կան 

նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի օրի նա կա նու թյան նկատ մամբ ուղ ղա կի դա
տա կան վե րահս կո ղու թյու նը նա խա տես վել է ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո, իսկ մինչ 
այդ նման ինս տի տուտ նա խա տես ված չի եղել: Ն. Կոր կու նո վի աշ խա տու թյան 
վեր լու ծու թյու նը վկա յում է այն մա սին, որ Ցա րա կան Ռու սաս տա նի օրենսդ րու
թյամբ նա խա տես ված է եղել տե ղա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի նոր մա տիվ 
բնույ թի իրա վա կան ակ տե րի օրի նա կա նու թյան նկատ մամբ ուղ ղա կի դա տա կան 
վե րահս կո ղու թյուն: Դա տա կան վե րահս կո ղու թյան այս տե սա կը գործ նա կա նում 
նույն պես իրա կա նաց վել է: 

Կա ռա վար ման մար մին նե րի նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի օրի նա կա նու
թյան նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը աս տի ճա նա բար մո ռա ցու թյան 
տր վեց 1917 թվա կա նի հե ղա փո խու թյու նից հե տո, երբ խորհր դային իշ խա նու
թյու նը մեր ժեց իշ խա նու թյան տա րան ջատ ման սկզ բուն քը, իսկ դա տա րան նե րի 
լիազո րու թյուն նե րը էա պես սահ մա նա փակ վե ցին: 

Annotation. The article is devoted to the main form of control over possible arbitrariness of 
executive power, more accurately, it is devoted to the analysis of the historical development of the 
judicial control over normative legal acts in Russian Empire. The main forms of the judicial control  
direct and indirect control  are revealed. N. Korkunov’s thesis named «Decree and law» is examined 
and concluded that in Russian Empire actually existed direct judicial control over normative legal acts 
adopted by local authorities. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы контроля за законностью нормативных 
правовых актов в Российской Империи как важнейший способ пресечения возможных злоу
потреблений со стороны исполнительной власти. Анализируются основные формы судебного 
контроля – непосредственный и опосредованный контроль. Анализируется диссертация Н. Кор
кунова «Указ и закон» и на основе полученных результатов делается вывод о существовании в 
Российской Империи непосредственного судебного контроля в отношении принятых органами 
местного самоуправления правовых актов, имеющих нормативный характер. 

 

Բանալի բառեր - գործադիր իշխանություն, նորմատիվ իրավական ակտ, ուղղակի և 
անուղղակի դատական վերահսկողություն, հրամանագիր, կարգադրություն, տեղական 
իշխանություն:

22 Коркунов Н.М., Указ. соч., с. 398399.
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գի տա հե տա զո տա կան և ծրագ րա մե թո դա կան 
աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման բաժ նի մաս նա գետ 
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I.  Նե րա ծու թյուն
 Ցան կա ցած պե տա կան մարմն ի կամ պաշ տո նա տար ան ձի ի րա վա կան կար
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գա վի ճա կը բնու թագր վում է Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենք նե րով նրանց վե րա
պահ ված լի ա զո րու թյուն ներն ու պա տաս խա նատ վու թյու նը սահ մա նող նոր մե րի 
ամ բող ջու թյամբ։ 

Ի րա վա կան կար գա վի ճա կի ան բա ժա նե լի մասն են կազ մում ան ձնա կան և 
գոր ծա ռու թային ե րաշ խիք նե րը, ո րոնք կոչ ված են ա պա հո վե լու պաշ տո նա տար 
ան ձանց կող մից ի րենց լի ա զո րու թյուն նե րի ան խա թար ի րա կա նա ցու մը։ Այդ 
ե րաշ խիք նե րից է ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը, ո րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը օժ տել է 
հան րային իշ խա նու թյան բնա գա վա ռում ա ռանց քային դե րա կա տա րում ու նե ցող 
բարձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձանց։ Գոր ծող Սահ մա նադ րու թյու նը ան
ձեռնմ ե լի ու թյամբ է օժ տում հան րա պե տու թյան նա խա գա հին, Ազ գային ժո ղո
վի պատ գա մա վոր նե րին, դա տա վոր նե րին, ի նչ պես նաև Մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նին։ 

Սահ մա նադ րա կան ան ձեռնմ ե լի ու թյան բո վան դա կու թյունն ան ձեռնմ ե լի ու
թյամբ օ ժտ ված պաշ տո նա տար ան ձանց հա մար մի աս նա կան կամ մի ա տե սակ 
չէ, և կախ ված կոնկ րետ պաշ տո նա տար ան ձի կար գա վի ճա կից՝ ան ձեռնմ ե լի ու
թյունն ու նի տար բեր ծա վալ և հաղ թա հար ման տար բեր ըն թա ցա կար գեր: 

Վեր ջին տա րի նե րին մի շարք ե րկր նե րում պաշ տո նա տար ան ձանց ան
ձեռնմե լի ու թյան վե րա բե րյալ բա նա վե ճե րը հան գեց րել են ան ձեռնմ ե լի ու թյան 
ծա վա լի սահ մա նա փակ ման կամ դրա հաղ թա հար ման կար գա վո րումն ե րի դյու
րի նաց մանն ու ղղ ված բա րե փո խումն ե րի1:

Ն կա տի ու նե նա լով այն, որ պաշ տո նա տար ան ձանց ան ձեռնմ ե լի ու թյան 
ի նստի տու տի ամ րագր ման ա ռն չու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան որ դեգ րած 
տրա մա բա նու թյու նը մի աս նա կան չէ, սույն գի տա կան հոդ վա ծում մեր կող մից 
վեր լու ծու թյան են են թարկ վում հետ ևյալ հիմն ա կան հար ցե րը. 

ա) Կոնկ րետ պաշ տո նա տար ան ձանց ան ձեռնմ ե լի ու թյամբ օժ տե լու հան գա
ման քը սահ մա նադ րա կան մա կար դա կում սահ մա նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը,

բ) Վեր ջին տա րի նե րի մի ջազ գային պրակ տի կան նկա տի ու նե նա լով՝ ա ռան
ձին պաշ տո նա տար ան ձանց ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի նս տի տու տի ծա վա լի նե ղաց
ման հար ցը՝ ա ռաջ նորդ վե լով ա ռա վե լա պես գոր ծա ռու թային ան ձեռնմ ե լի ու
թյան ի նս տի տու տի ամ րագր ման տրա մա բա նու թյամբ։

 Վե րոն շյալ հար ցե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի կար գա վո րումն ե րի կա տա րե
լա գոր ծու մը կն պաս տի իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա սա րակշռ ման 
սկզբուն քի պատ շաճ կեն սա գործ մա նը՝ ե րաշ խա վո րե լով հան րային իշ խա նու թյան 
բարձ րա գույն մար մին նե րի ան կա խու թյու նը և սահ մա նադ րա կան կա յու նու թյու նը։

II. Ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի նս տի տու տի « սահ մա նադ րա կա նա ցու մը»՝ որ պես 
ի րա վա կան պե տու թյան ամ րապնդ ման ե րաշ խիք

 Գոր ծող Սահ մա նադ րու թյունն ան ձեռնմ ե լի ու թյամբ է օժ տում հան րա պե տու
թյան նա խա գա հին, Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րին, դա տա վոր նե րին, 

1 Տե՛ս Վե նե տի կի հանձ նա ժոո վի զե կույց՝ CDLAD(2014)011, Report on the scope and lifting of parliamen
tary immunities, 2014, պար. 28:
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ի նչ պես նաև Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նին։
 Միև նույն ժա մա նակ, մի շարք դեպ քե րում ՀՀ օ րենսդ րու թյունն ան ձեռնմ ե

լի ու թյան ի նս տի տուտն ամ րագ րում է ա ռան ձին կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձանց 
հա մար՝ չու նե նա լով այդ ա ռն չու թյամբ բա վա րար սահ մա նադ րա կան հիմ քեր։ 
Օ րի նակ՝ ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի 39 հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Կենտ րո նա կան 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դում կա րող 
է հա րուց վել մի այն Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի հա մա ձայ նու
թյամբ: Ա ռանց Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի հա մա ձայ նու թյան՝ 
հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը չի կա րող զրկ վել ա զա տու թյու նից, բա ցա ռու թյամբ, 
ե թե նա բռն վել է հան ցանք կա տա րե լու պա հին կամ ան մի ջա պես դրա նից հե տո: 
Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը նշ ված հար ցի վե րա բե րյալ ո րո շումն 
ըն դու նում է հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի ը նդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու
թյամբ:

 Հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյունն ամ րագ րում է Կենտ րո
նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վին ա ռնչ վող ա ռան ձին գլուխ, միև նույն ժա մա
նակ, չսահ մա նե լով ԿԸՀ ան դամն ե րի ան ձեռնմ ե լի ու թյանն ա ռնչ վող ո րե ւէ սահ
մա նադ րա կան կար գա վո րում։ Հետ ևա բար, տվյալ պա րա գա յում հարց է ա ռա ջա
նում, թե որ քա նով է նման ի նս տի տու տի օ րենսդ րա կան ամ րագ րու մը հա մա պա
տաս խա նում ը նդ հա նուր սահ մա նադ րա կան տրա մա բա նու թյա նը։

 Կո ռուպ ցի այի կան խար գել ման հանձ նա ժո ղո վի մա սին օ րեն քի 17րդ հոդ
վա ծով ևս ամ րագր ված է հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը։ 
Հոդ վա ծի 2րդ մա սի հա մա ձայն՝ հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը չի կա րող պա տաս
խա նատ վու թյան են թարկ վել իր լի ա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս հայտ նած 
կար ծի քի կամ կա յաց րած ո րոշ ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ 
նրա ա րան քում առ կա են վար չա կան ի րա վա խախտ ման կամ հան ցա գոր ծու թյան 
հատ կա նիշ ներ: 3րդ մա սով նա խա տես վում է, որ իր լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա
նաց ման կա պակ ցու թյամբ հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի նկատ մամբ քրե ա կան հե
տապն դում կա րող է հա րուց վել, կամ հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը կա րող է ա զա տու
թյու նից զրկ վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գլ խա վոր դա տա խա զի միջ նոր
դու թյան հի ման վրա մի այն հանձ նա ժո ղո վի հա մա ձայ նու թյամբ: Հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամն ա ռանց հանձ նա ժո ղո վի հա մա ձայ նու թյան չի կա րող զրկ վել ա զա տու
թյու նից, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ նա բռն վել է հան ցանք կա տա րե լու 
պա հին կամ ան մի ջա պես դրա նից հե տո: Այս դեպ քում ա զա տու թյու նից զր կե լը չի 
կա րող տևել 72 ժա մից ա վե լի: Հանձ նա ժո ղո վի ան դա մին ա զա տու թյու նից զր կե
լու մա սին ան հա պաղ տե ղե կաց վում է հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը:

 Հետ ևա բար, ա ռանց քային սահ մա նադ րա կան մար մին նե րի ան ձեռնմ ե լի ու
թյա նը, դրա սահ ման նե րին և հաղ թա հար ման ե ղա նակ նե րին ա ռնչ վող սկզ բուն
քային հար ցե րը կար գա վոր վում են սահ մա նադ րա կան մա կար դա կում: Մինչ դեռ 
մի շարք դեպ քե րում ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի նս տի տուտն ամ
րագ րում է ա ռան ձին կար գա վի ճակ ու նե ցող այլ ան ձանց հա մար՝ չու նե նա լով այդ 
ա ռն չու թյամբ բա վա րար սահ մա նադ րա կան հիմ քեր: Այդ հան գա ման քը կա րող 
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է վտան գա վոր լի նել այն տե սան կյու նից, որ օ րենս դի րը փաս տա ցի ան սահ մա
նա փակ հնա րա վո րու թյուն է ձեռք բե րում Սահ մա նադ րու թյամբ չսահ ման ված և 
իր կող մից ո րոշ վող պաշ տո նա տար ան ձանց ան ձեռնմ ե լի ու թյուն տրա մադ րե
լու հար ցում: Կար ծում ե նք, որ նման մո տե ցու մը խա թա րում է ան հրա ժեշտ սահ
մա նադ րա կան հա վա սա րակշ ռու թյու նը, ին չը հնա րա վոր է ե րաշ խա վո րել մի այն 
միաս նա կան սահ մա նադ րա կան տրա մա բա նու թյան պայ ման նե րում: 

Կառ լոս Մա նու ել Վաս կե սը նշում է, որ ան ձեռնմ ե լի ու թյամբ օ ժտ ված ան
ձանց շր ջա նա կը պետք է « սահ մա նադ րա կա նաց ված» լի նի, քա նի որ այս ի նս տի
տու տը կոչ ված է Սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տես ված նպա տակ նե րի ի րա գործ
մանն ու սահ մա նադ րա կան ար ժեք նե րի պահ պան մա նը, միև նույն ժա մա նակ այն 
ե րաշ խա վո րում է պե տա կան մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց սահ մա
նադրաի րա վա կան ա ռա քե լու թյան ի րա կա նա ցու մը2: 

Եվ րո պայի խորհր դի գրե թե բո լոր ան դամ ե րկր նե րի սահ մա նադ րու թյուն նե
րում հա մա պար փակ կեր պով կար գա վոր վում են ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի նս տի տու
տի տրա մա բա նու թյանն ա ռնչ վող հար ցե րը: Շվեյ ցա րի այի Սահ մա նադ րու թյու նը 
թույլ է տա լիս, որ օ րեն քով բա ցի խորհր դա րա նա կան նե րից և կա ռա վա րու թյան 
ան դամն ե րից՝ ան ձեռնմ ե լի ու թյան լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք ներ նա խա տես վեն այլ 
պաշ տո նա տար ան ձանց նկատ մամբ: Ել նե լով Հիմն ա կան օ րեն քի տրա մա բա
նու թյու նից՝ վե րոն շյալ վե րա պահ մա նը հա մա հունչ՝ Շվեյ ցա րի այի օ րենս դիրն ան
ձեռնմ ե լի ու թյու նը տա րա ծել է նաև քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայող նե րի, այդ թվում՝ 
դա տա վոր նե րի վրա: Տե սա բան նե րի մի մասն օ րենք նե րի մի ջո ցով ան ձեռնմ ե
լի ու թյամբ օ ժտ ված ան ձանց շր ջա նա կի ը նդ լայ նու մը խնդ րա հա րույց է հա մա րում, 
քա նի որ հա սա րակ օ րենք ներն ըն դուն ման ա ռա վել պարզ ըն թա ցա կարգ են նա
խա տե սում, ին չը կա րող է գոր ծող պաշ տո նա տար ան ձանց մոտ տվյալ ե րաշ խիք
նե րի ը նդ լայն ման գայ թակ ղու թյուն ա ռա ջաց նել3: Ա վե լին, ներ պե տա կան օ րենք
նե րով ան ձեռնմ ե լի ու թյան սահ մա նու մը՝ հիմն ա կան օ րեն քում բա վա րար հիմ քե
րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, մի շարք ե րկր նե րում (Ի տա լի ա, Ֆրան սի ա) 
հա կա սահ մա նադ րա կան է ճա նաչ վել՝ դի տարկ վե լով որ պես ի րա վա հա վա սա րու
թյան սկզ բուն քի խախ տում4: 

Ամ փո փե լով՝ նշենք, որ քն նարկ վող հար ցի ա ռն չու թյամբ կար ևո րում ե նք միաս-
նա կան սահ մա նադ րա կան տրա մա բա նու թյան որ դեգ րումն այն ա ռու մով, որ 
Սահ մա նադ րու թյունն ա ռն վազն կան խո րո շի այն պաշ տո նա տար ան ձանց շրջա
նա կը կամ այդ շր ջա նա կը ո րո շե լու չա փա նի շը, ո րոնք օ ժտ ված են (կա րող են 
օ ժտ վել) ան ձեռնմ ե լի ու թյամբ՝ բնա կա նա բար նկա տի ու նե նա լով այն, որ հար ցի 
վե րա բե րյալ ման րա մաս նե րը կա րող են սահ ման վել օ րեն քով: 

2 Տե՛ս Vicki C. Jackson, «Principle and Compromise in Constitutional Adjudication: The Eleventh Amendment 
and State Sovereign Immunity», Notre Dame L. Rev. 953, 2000, էջ 22:
3 Տե՛ս Tilman Hoppe, «Public Corruption: Limiting Criminal Immunity of Legislative, Executive and Judicial 
Officials in Europe», 2011, էջ 7, http://tilmanhoppe.de/ICL_Journal_5_4_11.pdf:
4 Տե՛ս Tilman Hoppe, «Public Corruption: Limiting Criminal Immunity of Legislative, Executive and Judicial 
Officials in Europe», 2011, էջ 8:
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II. Ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը՝ որ պես պաշ տո նա տար ան ձանց բնա կա նոն 
գոր ծու նե ու թյան ե րաշ խիք. ան ձնա կա՞ն, թե՞ գոր ծա ռու թային ան ձեռնմ ե լի ու-
թյուն

ՀՀ սահ մա նադ րա կան կար գա վո րումն ե րով ամ րագր ված՝ սահ մա նադ րա
կան ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի նս տի տու տի բո վան դա կու թյու նը ան ձեռնմ ե լի ու
թյամբ օ ժտ ված պաշ տո նա տար ան ձանց հա մար մի աս նա կան և մի ա տե սակ չէ։ 
Այս պես՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 96րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Ազ գային ժո ղո վի 
պատ գա մա վորն իր լի ա զո րու թյուն նե րի ժամ կե տում և դրա նից հե տո չի կա րող 
հե տապնդ վել և պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել պատ գա մա վո րա կան գոր
ծու նե ու թյան շր ջա նակ նե րում հայտ նած կար ծի քի կամ քվե ար կու թյան հա մար: 
Պատ գա մա վո րի նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դում կա րող է հա րուց վել մի այն 
Ազ գային ժո ղո վի հա մա ձայ նու թյամբ: Պատ գա մա վորն ա ռանց Ազ գային ժո ղո
վի հա մա ձայ նու թյան չի կա րող զրկ վել ա զա տու թյու նից, բա ցա ռու թյամբ ե րբ նա 
բռն վել է հան ցանք կա տա րե լու պա հին կամ ան մի ջա պես դրա նից հե տո: Այս 
դեպ քում ա զա տու թյու նից զր կե լը չի կա րող տևել յո թա նա սու ներ կու ժա մից ա վե
լի: Պատ գա մա վո րին ա զա տու թյու նից զր կե լու մա սին ան հա պաղ տե ղե կաց վում 
է Ազ գային ժո ղո վի նա խա գա հը: Ան ձեռնմ ե լի ու թյան այս ծա վա լը տա րած վում 
է նաև Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի վրա (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 193րդ 
հոդ վա ծի 1ին մաս): 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 140րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «1. Հան րա պե տու թյան 
նա խա գահն ան ձեռնմ ե լի է: 

2. Հան րա պե տու թյան նա խա գահն իր լի ա զո րու թյուն նե րի ժամ կե տում և դրա
նից հե տո չի կա րող հե տապնդ վել և պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել իր 
կար գա վի ճա կից բխող գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար: 

3. Իր կար գա վի ճա կի հետ չկապ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար Հան րա պե
տու թյան նա խա գա հը կա րող է պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել մի այն իր 
լիա զո րու թյուն նե րի ա վար տից հե տո»:

 Սահ մա նադ րու թյան 164րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` «... 2. Դա տա վո րը չի կա
րող պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս 
հայտ նած կար ծի քի կամ կա յաց րած դա տա կան ակ տի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
ե րբ առ կա են հան ցա գոր ծու թյան կամ կար գա պա հա կան խախտ ման հատ կա
նիշ ներ:

3. Իր լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման կա պակ ցու թյամբ Սահ մա նադրա
կան դա տա րա նի դա տա վո րի նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դում կա րող է 
հա րուց վել մի այն Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի հա մա ձայ նու թյամբ: Սահ մա
նադրա կան դա տա րա նի դա տա վորն իր լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
կա պակ ցու թյամբ ա ռանց Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի հա մա ձայ նու թյան չի 
կա րող զրկ վել ա զա տու թյու նից, բա ցա ռու թյամբ ե րբ նա բռն վել է հան ցանք կա
տա րե լու պա հին կամ ան մի ջա պես դրա նից հե տո: Այս դեպ քում ա զա տու թյու նից 
զր կե լը չի կա րող տևել յո թա նա սու ներ կու ժա մից ա վե լի: Սահ մա նադ րա կան դա
տա րա նի դա տա վո րին ա զա տու թյու նից զր կե լու մա սին ան հա պաղ տե ղե կաց վում 
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է Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի նա խա գա հը: 
4. Իր լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման կա պակ ցու թյամբ դա տա վո րի 

նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դում կա րող է հա րուց վել մի այն Բարձ րա գույն դա
տա կան խորհր դի հա մա ձայ նու թյամբ: Դա տա վորն իր լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա
կա նաց ման կա պակ ցու թյամբ ա ռանց Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի հա մա
ձայ նու թյան չի կա րող զրկ վել ա զա տու թյու նից, բա ցա ռու թյամբ ե րբ նա բռն վել 
է հան ցանք կա տա րե լու պա հին կամ ան մի ջա պես դրա նից հե տո: Այս դեպ քում 
ա զա տու թյու նից զր կե լը չի կա րող տևել յո թա նա սու ներ կու ժա մից ա վե լի: Դա տա
վո րին ա զա տու թյու նից զր կե լու մա սին ան հա պաղ տե ղե կաց վում է Բարձ րա գույն 
դա տա կան խորհր դի նա խա գա հը ...»:

 Վե րոն շյալ պաշ տո նա տար ան ձանց հա վե լյալ սահ մա նադ րա կան պաշտ պա
նու թյան տրա մադ րու մը պայ մա նա վոր ված է նրանց սահ մա նադ րա կան հա տուկ 
կար գա վի ճա կով, դրա նից բխող նրանց գոր ծա ռույթ նե րի բո վան դա կու թյամբ: 

Վեր ջին տա րի նե րին մի ջազ գային պրակ տի կա յում դիտ վում է պաշ տո նա տար 
ան ձանց ան ձեռնմ ե լի ու թյան ծա վա լի սահ մա նա փակ ման և ա ռա վե լա պես գոր
ծա ռու թային ան ձեռնմ ե լի ու թյամբ ա ռաջ նորդ վե լու մի տում։ Մի ա վոր ված ազ գե
րի կազ մա կեր պու թյան հան ցա վո րու թյան և թմ րա նյու թե րի շր ջա նա ռու թյան դեմ 
պայ քա րի հանձ նախմ բի 2009 թվա կա նի զե կույ ցում նշ վում է, որ կո ռուպ ցի այի 
ան նա խա դեպ ա ճի պատ ճառ նե րից մե կը պաշ տո նա տար ան ձանց բա ցար ձակ 
ան ձեռնմ ե լի ու թյունն է 5։ Այս հար ցին Հանձ նա խումբն ան դրա դար ձել էր դեռևս 
2004 թվա կա նին ներ կա յաց րած « Կո ռուպ ցի այի դեմ հա մաշ խար հային ծրա գիր. 
հա կա կո ռուպ ցի ոն գոր ծի քա կազմ» ծա վա լուն ու սումն ա սի րու թյամբ6։ 

1997 թվա կա նին Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տե ի կող մից ըն
դուն ված « Կո ռուպ ցի այի դեմ պայ քա րի 20 ու ղ ղոր դող սկզ բունք նե րը» փաս
տաթղթում նշ վում է, որ պե տու թյուն նե րը պետք է սահ մա նա փա կեն պաշ տո նա
տար ան ձանց ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյու նում հան
ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի հար ցում ցան կա լի ար դյուն քի հաս նե լու հա մար։ 
Մաս նա վո րա պես, այս ու ղ ղու թյամբ պե տու թյուն նե րը պետք է.

•	  սահ մա նա փա կեն այն պաշ տո նա տար ան ձանց շր ջա նա կը, ո րոնց հիմն ա
կան օ րեն քով շնորհ վում է ան ձեռնմ ե լի ու թյուն,

•	 հս տակ սահ մա նեն այն ի րա վի ճակ նե րը, ե րբ ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը չի գոր
ծում։ Օ րի նակ՝ ե րբ պաշ տո նա տար ան ձը բռն վել է հան ցան քի կա տար ման 
ժա մա նակ կամ ան մի ջա պես հե տո,

•	  պետք է հս տակ սահ ման վեն ան ձեռնմ ե լի ու թյան հաղ թա հար ման հիմ
քերն ու ըն թա ցա կար գը7։

5 Տե՛ս «Immunity provisions for ministers and members of parliament», AntiCorruption Helpdesk, European 
Commission, 2018, էջ 3, https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/kproducts/2018Immunity
ProvisionsforMinistersandMPs.pdf:
6 Տե՛ս Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան հան ցա վո րու թյան և թմ րա նյու թե րի շր ջա նա ռու թյան 
դեմ պայ քա րի հանձ նախմ բի (UNDOC) « Կո ռուպ ցի այի դեմ հա մաշ խար հային ծրա գիր. հա կա կո ռուպ
ցի ոն գոր ծի քա կազմ», 2004 թ., սեպ տեմ բեր, Վի են նա:  
7 Տե՛ս « Կո ռուպ ցի այի դեմ պայ քա րի 20 ու ղ ղոր դող սկզ բունք նե րը», ըն դուն վել է Նա խա րար նե րի 
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 Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան « Կո ռուպ ցի այի դեմ պայ քա րի մա
սին» կոն վեն ցի այի 30րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ յու րա քան չյուր մաս նա կից 
պե տու թյուն պետք է ձեռ նար կի ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ՝ իր ի րա վա կան հա մա
կար գին ու սահ մա նադ րա կան սկզ բունք նե րին հա մա պա տաս խան՝ ա պա հո վե
լու ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյուն պաշ տո նա տար ան ձանց ի րենց լի ա զո
րու թյուն նե րի ի րաց ման նպա տա կով վե րա պահ ված ան ձեռնմ ե լի ու թյան կամ 
այլ ար տո նու թյան և, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, ար դյու նա վետ քն նու թյուն և 
քրեա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նե լու և ի րա վա խախ տումն ե րի կա պակ ցու
թյամբ դա տա կան ո րո շումն եր կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյան միջև, ո րոնք այդ
պի սին են ճա նաչ վել Կոն վեն ցի այի հա մա ձայն։

 Վեր ջին շր ջա նում ան ձեռնմ ե լի ու թյան վե րա բե րյալ բա նա վե ճե րում տե սա
բան ներն ա ռաջ են քա շում, այս պես կոչ ված, « նոր և հին» ժո ղովր դա վա րու թյան 
ե րկր նե րի միջև առ կա տար բե րու թյուն նե րը8։ Ժո ղովր դա վա րա կան ե րկր նե րում, 
որ տեղ ձեռք է բեր վել կա յու նու թյան ո րո շա կի մա կար դակ, պե տա կան մար մին
նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման ա պա հով ման 
հա մար առ կա են բա վա րար ե րաշ խիք ներ, և բա ցա կա յում է կամ նվա զա գույ նի է 
հա սել պաշ տո նա տար ան ձի հե տապն դումն ե րի ու ճնշ ման վտան գը, հետ ևա պես՝ 
նվա զել է նաև ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի նս տի տու տի ան հրա ժեշ տու թյու նը: Նոր ժո
ղովր դա վա րու թյան ե րկր նե րում ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի նս տի տու տը, իր հեր թին, 
կա րող է չա րա շահ վել պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից՝ ի նք նին խո չըն դո տե լով 
ժո ղովր դա վա րու թյան սկզ բունք նե րի կեն սա գործ մա նը։ Ան ձեռնմ ե լի ու թյան պա
րա դոք սը կա յա նում է հենց նրա նում, որ այն կա րող է ծա ռայել ի նչ պես ժո ղովր դա
վա րու թյան խթան մա նը, այն պես էլ խա թար մա նը9: 

Ա ռա վե լա պես գոր ծա ռու թային ան ձեռնմ ե լի ու թյամբ ա ռաջ նորդ վե լու մո տե
ցումն իր ար տա ցո լումն է գտել մի շարք ե րկր նե րի հիմն ա կան օ րենք նե րում: Այս
պես, Նի դեր լանդ նե րի Հիմն ա կան օ րեն քի 71րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում է, որ 
Գլխա վոր շտատ նե րի պատ գա մա վոր նե րը, նա խա րար նե րը, գլ խա վոր քար տու
ղար նե րը կամ այլ ան ձինք, ո րոնք մաս նակ ցում են պառ լա մեն տի գոր ծու նե ու թյա
նը, չեն կա րող են թարկ վել հե տապնդ ման կամ պա տաս խա նատ վու թյան Գլ խա
վոր շտատ նե րի նիս տե րի կամ հանձ նա ժո ղովն ե րի նիս տե րի ըն թաց քում հն չեց
րած կար ծի քի կամ գրա վոր ներ կա յաց ված տե ղե կատ վու թյան հա մար։

 Լյուք սեմ բուր գի Սահ մա նադ րու թյան 68րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պատ գա մա
վո րը չի կա րող են թարկ վել քրե ա կան հե տապնդ ման կամ հար ցաքնն վել իր լի ա
զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում հն չեց րած կար ծի քի կամ կա տա րած 
քվե ար կու թյան հա մար։ Պատ գա մա վո րը նս տաշր ջան նե րի ըն թաց քում կա րող է 

կո մի տե ի կող մից 1997 թվա կա նի նոյեմ բե րի 6ին Կո մի տե ի 101րդ նս տաշր ջա նում, https://rm.coe.
int/16806cc17c: 
8 Տե՛ս Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի զե կույց CDLAD(2014)011, Report on the scope and lifting of 
parliamentary immunities, 2014, պար. 29, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL
AD(2014)011e:
9 Տե՛ս Վե նե տի կի հան ձա ժո ղո վի զե կույց CDLAD(2014)011, Report on the scope and lifting of parliamentary 
immunities, 2014, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDLAD(2014)011e: 
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քրե ա կան հե տապնդ ման են թարկ վել իր ան դա մակ ցած պա լա տի հա մա ձայ նու
թյամբ։ Նույ նա բո վան դակ կար գա վո րումն եր է նա խա տե սում Բել գի այի Հիմն ա
կան օ րեն քը (հոդվ. 58, 59)։ 

Շ վեյ ցա րի այի Հիմն ա կան օ րեն քի 162րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում է, Մի ու թյան 
վե հա ժո ղո վի և Մի ու թյան խորհր դի ան դամն ե րը, ի նչ պես նաև Մի ու թյան կանց
լե րը չեն կա րող ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյուն կրել խոր հուրդ նե րում և այլ 
մար մին նե րում ի րենց հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար: Օ րեն քով կա րող են նա
խա տես վել ան ձեռնմ ե լի ու թյան լրա ցու ցիչ տե սակ ներ և ը նդ լայ նել դրանց գոր
ծո ղու թյու նը այլ ան ձանց նկատ մամբ։ 

Ինչ վե րա բե րում է ան ձեռնմ ե լի ու թյան հաղ թա հար ման ըն թա ցա կար գին, 
Եվրո պայի խորհր դի Կո ռուպ ցի այի դեմ պայ քա րող պե տու թյուն նե րի խում բը 
(Գ ՐԵ ԿՈ) ար ձա նագ րել է, որ որ պես զի պաշ տո նա տար ան ձի ան ձեռնմ ե լի ու
թյան հաղ թա հար ման ըն թա ցա կար գը լի նի ի րա վա չափ, ան ձեռնմ ե լի ու թյու նից 
զր կե լու միջ նոր դու թյու նը պետք է բա վա րա րի հետ ևյալ ե րեք պա հանջ նե րին.

1) այն պետք է hիմն ված լի նի լուրջ և պատ ճա ռա բան ված փաս տարկ նե րի վրա, 
2) այն պետք է լի նի ան կողմն ա կալ և պայ մա նա վոր ված չլի նի քա ղա քա կան 

հան գա մանք նե րով,
3) այն պետք է ու նե նա է ա կան նշա նա կու թյուն, որ պես զի ար դա րաց նի տվյալ 

պաշ տո նա տար ան ձի աշ խա տան քի բնա կա նոն ըն թաց քի խա թա րու մը, մաս նա
վո րա պես՝ հա մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քն նու թյան ի րա կա նա ցու մը ա պա հո
վե լու հա մար (GRECO, 2000)10։

 ՄԻ ԵԴը « Կոր դո վան ը նդ դեմ Ի տա լի այի» գոր ծով ը նդ գծել է, որ ան ձեռնմ ե
լի ու թյու նը չպետք է շեղ վի իր բուն նպա տա կից, այն է՝ տվյալ պե տա կան մարմն ի 
բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան ա պա հո վու մը։ Մաս նա վո րա պես, ան ձեռնմ ե լու թյու-
նը չպետք է տա րած վի պաշ տո նա տար ան ձի՝ իր գոր ծա ռույթ նե րի հետ չկապ ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ու հն չեց րած ար տա հայ տու թյուն նե րի նկատ մամբ։ Հետ ևյալ 
գան գա տի քն նու թյան ար դյուն քում Դա տա րա նը ար ձա նագ րել է Կոն վեն ցի այի 
6րդ հոդ վա ծի խախ տում՝ նկա տի ու նե նա լով այն, որ ազ գային դա տա րան նե րը, 
պար զե լով, որ ան ձեռնմ ե լի ու թյամբ օ ժտ ված Խորհր դա րա նի ան դա մը Դի մու
մա տու ին ու ղար կում էր ան պար կեշտ գրու թյուն ներ ու ա ռար կա ներ, մեր ժել է ին 
դի մու մա տու ի պա հան ջը՝ վկա յա կո չե լով պատ գա մա վո րի ան ձեռնմ ե լի ու թյան 
հան գա ման քը։ ՄԻ ԵԴն ար ձա նագ րեց, որ վեճն ա ռա վե լա պես ան ձնա կան բնույթ 
է կրում, և ներ պե տա կան դա տա րա նի ո րո շու մը չի նպաս տում հան րային շա հե րի 
և ան ձանց հիմն ա րար ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան միջև ար դա րա ցի հա վա
սա րակշ ռու թյան հաս տատ մա նը11:

 Մոլ դո վայի Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի դա տա վոր նե րի ան ձեռնմ ե
լիու թյան վե րա բե րյալ ըն դուն ված (CDLAD(2013)008e) կար ծի քում Վե նե տի կի 
հանձ նա ժո ղովն ար տա հայտ վում է դա տա վո րի սահ մա նա փակ գոր ծա ռու թային 

10 Տե՛ս Group of States Against Corruption (GRECO), Immunities of public officials as possible obstacles in 
the fight against corruption, Council of Europe, 2010, էջ 46: 
11 Տե՛ս CORDOVA v. ITALY, (Application no. 40877/98), 30 January 2003, Strasbourg:  
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ան ձեռնմ ե լի ու թյան օգ տին։ Որ պես ը նդ հա նուր կա նոն՝ նշ վում է, որ դա տա
վոր նե րը պաշտ պա նու թյան կա րիք ու նեն այն պի սի քա ղա քա ցի ա կան հայ ցե րից, 
ո րոնք վեր ջին նե րիս դեմ բեր վում են ի րենց կող մից դա տա վո րի գոր ծա ռույթ նե
րի պատ շաճ ի րա կա նաց ման հա մար։ Այ դու հան դերձ, դա տա վոր նե րը չպետք է 
օ գտ վեն ան ձնա կան ան ձեռնմ ե լի ու թյու նից և ի րենց կող մից կա տար ված հան
րո րեն վտան գա վոր ա րարք նե րի հա մար պետք է կրեն օ րեն քով նա խա տես ված 
պա տաս խա նատ վու թյուն։ Հետ ևա բար, դա տա վոր նե րը պետք է օ ժտ ված լի նեն 
մի այն գոր ծա ռու թային ան ձեռնմ ե լի ու թյամբ, այ սինքն, պաշտ պան ված լի նեն 
մի այն ի րենց գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լիս օ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հա մար հե տապն դումն ե րից12։

« Դա տա կան հա մա կար գի ան կա խու թյան մա սին» զե կույ ցում Վե նե տի կի 
հանձնա ժո ղո վը սահ մա նում է, որ դա տա վոր նե րը չեն կա րող օ ժտ ված լի նել ան
ձեռնմ ե լի ու թյամբ այն դեպ քե րում, ե րբ վեր ջին ներս դա տա վոր նե րի գոր ծա ռույթ
նե րի ի րա կա նաց ման սահ ման նե րից դուրս հան ցա գոր ծու թյուն են կա տա րել։ 

Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վը ան վի ճե լի է հա մա րում այն, որ դա տա վոր նե րը 
պետք է պաշտ պան ված լի նեն ան հար կի ար տա քին ազ դե ցու թյուն նե րից, այդ ի սկ 
պատ ճա ռով էլ նրանք պետք է օ ժտ վեն գոր ծա ռու թային ան ձեռնմ ե լի ու թյամբ13։ 

Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի դիր քո րո շումն այն է, որ դա տա վո րի գոր ծա ռու
թային ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը կոչ ված է ե րաշ խա վո րե լու վեր ջի նիս գոր ծու նե ու
թյու նը ար տա քին ազ դե ցու թյուն նե րից, ու ս տի այն այլ դեպ քե րում չպետք է այն
քան հա մընդգր կուն լի նի կամ այն պես մեկ նա բան վի, որ գոր ծա ռու թային ան
ձեռնմ ե լի ու թյամբ օ ժտ ված ան ձի բո լոր ա րարք նե րը պաշտ պան ված լի նեն նույն 
ծա վա լով։ 

Այս պի սով, ան ձեռնմ ե լի ու թյան վե րա բե րյալ կար գա վո րումն ե րը լե գի տիմ և 
ար դա րաց ված են այն քա նով, որ քա նով կոչ ված են ե րաշ խա վո րե լու հան րային 
գե րա կա շա հե րի, պե տա կան մարմն ի կամ պաշ տո նա տար ան ձի բնա կա նոն գոր
ծու նե ու թյան կեն սա գոր ծու մը: Ո ւս տի, կար ծում ե նք՝ ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի նս տի
տուտն ամ րագ րե լիս ան հրա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ հետ ևյալ կար ևոր չա փա նիշ
նե րը. 1. նշ ված ի նս տի տու տի ամ րագ րու մը հնա րա վոր է սոսկ այն դեպ քում, ե թե 
այն ան հրա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում, 2. վեր ջի նիս սահ
ման նե րը հա մա չափ են քն նարկ ված հե տապնդ վող նպա տա կին, 3. ան ձեռնմ ե
լի ու թյան սահ ման ներն ամ րագ րե լիս գտն վել է պատ շաճ հա վա սա րակշ ռու թյուն 
հան րային շա հե րի և ան ձանց հիմն ա րար ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան միջև։ 

Ամ փո փե լով՝ նշենք, որ թեև տար բեր պաշ տո նա տար ան ձանց ան ձեռնմ ե
լիու թյան ծա վալն ու դրա հաղ թա հար ման կա ռու ցա կար գե րը կա րող են մի մյան

12 Տե՛ս Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի կար ծիք CDLAD(2013)008e, Amicus curiae brief on the Immunity 
of Judges for the Constitutional Court of Moldova, պար. 16, 18, 19, https://www.venice.coe.int/webforms/
documents/?pdf=CDLAD(2013)008e: 
13 Տե՛ս Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի զե կույց CDLAD(2010)004), Venice Commission, Report on the 
Independence of the Judicial System – Part I: The Independence of Judges, 2010, https://www.venice.coe.
int/webforms/documents/?pdf=CDLAD(2010)004e: 
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ցից տար բեր վել և ու նե նալ ո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, սա կայն նշ ված 
ի նս տի տու տին ա ռնչ վող մի ջազ գային չա փա նիշ ներն ը նդ հա նուր առ մամբ միտ
ված են նե ղաց նե լու ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի նս տի տու տի գոր ծո ղու թյան ծա վա լը՝ 
հնա րա վո րինս սահ մա նա փա կե լով այն գոր ծա ռու թային ան ձեռնմ ե լի ու թյան 
ե րաշ խիք նե րով։ Նման տրա մա բա նու թյամբ ՀՀ սահ մա նա դիրն ա ռաջ նորդ վել է 
դա տա վոր նե րի ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի նս տի տու տի ամ րագր ման պա րա գա յում։ 
Վե րը շա րադր վա ծը նկա տի ու նե նա լով՝ կար ծում ե նք, որ կա րե լի է քն նարկ ման 
ա ռար կա դարձ նել նաև ա ռան ձին պաշ տո նա տար ան ձանց ան ձեռնմ ե լի ու թյան 
ի նս տի տու տի ծա վա լի նե ղաց ման հար ցը և պաշ տո նա տար ան ձանց ան ձեռնմե
լի ու թյան ի նս տի տու տի կար գա վոր ման հար ցում ա ռաջ նորդ վել ա ռա վե լա պես 
գոր ծա ռու թային ան ձեռնմ ե լի ու թյան ամ րագր ման տրա մա բա նու թյամբ։ 

IV. Եզ րա կա ցու թյուն 
Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ պաշ տո նա տար ան ձանց ան ձեռնմ ե լի ու թյան 

ի նստի տու տի կար գա վոր ման ա ռն չու թյամբ ա ռա ջար կում ե նք.
ա) Սահ մա նադ րա կան մար մին նե րի ան ձեռնմ ե լի ու թյա նը վե րա բե րող 

սկզբուն քային հար ցե րում ա ռաջ նորդ վել մի աս նա կան սահ մա նադ րա կան տրա
մա բա նու թյամբ այն ա ռու մով, որ Սահ մա նադ րու թյունն ա ռն վազն կան խո րո շի 
այն պաշ տո նա տար ան ձանց շր ջա նա կը կամ այդ շր ջա նա կը ո րո շե լու չա փա նի
շը, ո րոնք օ ժտ ված են (կա րող են օ ժտ վել) ան ձեռնմ ե լի ու թյամբ՝ բնա կա նա բար 
նկա տի ու նե նա լով այն, որ հար ցի վե րա բե րյալ ման րա մաս նե րը կա րող են սահ
ման վել օ րեն քով,

բ) Քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել պաշ տո նա տար ան ձանց ան ձեռնմ ե լի ու
թյան ի նս տի տու տի գոր ծո ղու թյան ծա վա լի նե ղաց ման հար ցը և պաշ տո նա տար 
ան ձանց ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի նս տի տու տը կար գա վո րե լիս ու կի րա ռե լիս ա ռաջ
նորդ վել ա ռա վե լա պես գոր ծա ռու թային ան ձեռնմ ե լի ու թյան ամ րագր ման տրա
մա բա նու թյամբ։ 

 

Annotation. The article considers a number of key issues related to immunity of public officials. 
In particular, the authors suggest to be guided by a unified constitutional logic while regulating 
the immunity issues and ensure sufficient constitutional basis for setting immunity for various public 
officials. It is also proposed to narrow the scope of immunity of public officials and to be mainly guided 
by the definition of functional immunity, considering the tendency of limitation of immunity of officials 
in international practice.

Аннотация. В статье рассматривается ряд ключевых вопросов, связанных с иммунитетом 
должностных лиц. В частности, авторы предлагают руководствоваться единой конституционной 
логикой в регулировании вопросов относительно иммунитета и обеспечить достаточную консти
туционную основу для предоставления иммунитета различным должностным лицам. Предла
гается также сузить объем иммунитета должностных лиц и руководствоваться преимуществен
но установлением функционального иммунитета, учитывая тенденцию ограничения иммунитета 
должностных лиц в международной практике.
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 Բա նա լի բա ռեր - գոր ծա ռու թային ան ձեռնմ ե լի ու թյուն, ան ձեռնմ ե լի ու թյան սահ մա-
նադրա կան հիմք, ան ձեռնմ ե լի ու թյան ծա վա լի սահ մա նա փա կում, պաշ տո նա տար ան ձ։ 

Keywords: functional immunity, constitutional basis for immunity, limitation of the scope 
of immunity, public official.

Ключевые слова: функциональный иммунитет, конституционный основа иммунитета, 
ограничение объема иммунитета, должностное лицо.
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Ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րի ներ քո 

ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ըն դուն ված է հաս կա նալ  Սահ մա նադրու
թյան մեջ ամ րագր ված այն ը նդ հա նուր պայ ման ներն ու հա տուկ (ի րա վա բա նա
կան) մի ջոց նե րը, ո րոնք փաս տա ցի հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում օ գտ վե լու 
հիմ նա կան ի րա վունք նե րից, բա վա րա րե լու շա հե րը և հու սա լի ո րեն պաշտ պա նե
լու դրանք1։ 

Ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ե րաշ խիք նե րի ա ռն չու թյամբ Սահ մա
նադրու թյու նը բո վան դա կում է հա տուկ նոր մեր, ո րոնք ու ղ ղա կի վե րա բե րում են 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ի րաց ման ե րաշ խիք նե րին:  Ը նդ ո րում, հարկ 
է նկա տել, որ  նմա նօ րի նակ բո վան դա կու թյան նոր մե րը կա րող են ամ րագր ված 
լի նել ոչ մի այն Սահ մա նադ րու թյամբ, այլև ի րա վուն քի այլ ճյու ղե րի նոր մե րում2։

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով նա խա տես

1 Տե՛ս ՀՀ սահ մա նադ րա կան ի րա վունք, գիրք ա ռա ջին, հե ղի նա կային խումբ,  խմ բագ րու թյամբ՝ Ն. Ա. 
Այ վա զյա նի, Եր ևան, 2016 թ., էջ 345:
2 Տե՛ս նույն տե ղում։
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ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ե րաշ խիք ներն ամ րագր ված 
են նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի սկզ բունք նե րում3, մաս նա վո րա պես  
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 3րդ հոդ վա ծում: Սե փա կա նու թյան ի րա վուն
քի ի րա կա նաց ման սահ մա նադ րաի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի ու սումն ա սի րու թյան 
շր ջա նա կում հատ կա պես կար ևոր վում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյամբ 
ամ րագր ված սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան սկզ բուն քը:

 Սե փա կա նու թյու նը քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի  ա ռանց քային ի նս տի տուտն 
է, ի սկ սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան ա պա հով մանն ու ղղ ված ի րա վա
հա րա բե րու թյուն նե րը՝ քա ղա քա ցի աի րա վա կան բնա կա նոն հա րա բե րու թյուն
նե րի ան կյու նա քա րը: Սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյունն ա ռաջ նային նա
խա պայ ման է  սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի լի ար ժեք ի րաց ման հա մար: Ա ռանց 
սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան չի կա րող գո յու թյուն ու նե նալ բնա կա նոն  
քա ղա քա ցի աի րա վա կան շր ջա նա ռու թյուն4։

 Սա կայն հարկ է նկա տել, որ և սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը՝ որ
պես սկզ բունք, թեև ամ րագր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյամբ, բայց 
միև նույն ժա մա նակ իր բո վան դա կային ամ րագ րումն է ստա ցել Սահ մա նադ րու
թյամբ: 

Այս տե սան կյու նից կար ևոր է ը նդ գծել, որ սահ մա նադ րա կան ի րա վա կար գա
վո րումն ե րի հիմն ախն դիր նե րից է տն տե սա կան հա մա կար գի վե րա բե րյալ նոր
մա տիվ կար գա վո րումն ե րի սահ մա նու մը5։

Վ կա յա կոչ ված հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված՝ պե տու թյուն նե րի սահ մա
նադ րու թյուն նե րը պետք է սահ մա նեն պե տու թյու նում թույ լատ րե լի սե փա կա նու
թյան ձևե րը, ե լա կե տային դրույթ ներ պա րու նա կեն տն տե սա կան գոր ծու նե ու
թյան վե րա բե րյալ: Մի ա ժա մա նակ, կար գա վո րե լով տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյու
նը, հիմն ա կան օ րենք նե րը կոչ ված են սահ մա նե լու սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
պաշտ պա նու թյան ե րաշ խիք նե րը6։

 Վե րո շա րադ րյա լին զու գա հեռ հարկ ե նք հա մա րում նշել, որ քն նարկ վող  հիմ
նախնդ րի վե րա բե րյալ սահ մա նադ րա կան ի րա վա կար գա վո րումն ե րը և քա ղա
քա ցի ա կան ի րա վա կար գա վո րումն ե րը  « գե նե տի կո րեն» փոխ կա պակց ված են 
մի մյանց հետ7։

 Սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան սկզ բուն քի հաս կա ցու թյու նը բո վան
դա կային ա ռու մով նա խա տես ված չէ ՀՀ սահ մա նադ րու թյամբ, այլ այս սկզ բուն
քի` որ պես սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նադ րաի րա վա կան ե րաշ խի քի 
առ կա յու թյան վե րա բե րյալ հետ ևու թյուն ներ կա րող ե նք ա նել սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը սահ մա նող սահ մա նադ րա կան դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նից: Ը նդ 

3 Տե՛ս ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ԼԴ/0175/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 19.10.2012 թ. ո րո շու մը: 
4 Տե՛ս Ն. Ա. Կա րա պե տյան, Սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյուն. ներ պե տա կան կար գա վո րումն ե
րից մինչև Եվ րո պա կան դա տա րան, Եր ևան, Ե ՊՀ հրա տա րակ չու թյուն, 2014, էջ 5։ 
5 Տե՛ս Авакьян С.А., Конституционное право России. М.: Норма: ИНФРАМ, 2014, стр. 565։ 
6 Տե՛ս նույն տեղում։
7 Տե՛ս Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Зорькин В. Д., Андриченко 
Л. В., Боголюбов С. А., Бондарь Н. С. и др. 2е изд., пересм. М.: Норма, ИнфраМ, 2011, стр.  296։ 
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ո րում` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյամբ ևս սահ ման ված չէ այս սկզ բուն քի 
հաս կա ցու թյու նը, հետ ևա բար սույն սկզ բուն քի հաս կա ցու թյու նը և բո վան դա կու
թյունն ան հրա ժեշտ է բա ցա հայ տել հիմն ախնդ րի վե րա բե րյալ գի տա կան բնո րո
շումն ե րի մի ջո ցով:

Ու. Մատ թեյի բնո րոշ մամբ սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան սկզ բուն
քը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ան ձին պաշտ պա նե լու իր գույ քը եր րորդ ան ձանց 
ո տնձ գու թյուն նե րից8։ Ա. Ի Մա լա խովն էլ  գտ նում է, որ սե փա կա նու թյան ան
ձեռնմ ե լի ու թյունն է հենց սե փա կա նու թյան  հիմն ա կան հատ կա նի շը, նրա ամ
բողջ սահ մա նու մը9։ Ա. Մ. Օ նո րեն իր հեր թին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը սահ
մա նում է ա ռան ձին տար րե րի մի ջո ցով, և սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պար տա
դիր տարր է  հա մա րում սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան սկզ բուն քը10։ Ե. 
Ա. Սու խա նո վի կար ծի քով, սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան սկզ բունքն այն 
է, ե րբ սե փա կա նա տերն ա պա հով ված է իր սե փա կա նու թյունն իր շա հե րից ել նե
լով օգ տա գործ վե լու հնա րա վո րու թյամբ՝ ա ռանց  դրա նից կա մա յա կան զրկ վե լու  
մտա վա խու թյան11։ Ի. Պ. Կու լի կո վան սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան վե
րա բե րյալ ար տա հայ տել է կար ծիք առ այն, որ սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի
ու թյու նը մի ի րա վի ճակ է, ե րբ ա զատ ապ րան քային շր ջա նա ռու թյան  յու րա քան
չյուր մաս նակ ցի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը  պաշտ պան ված է  այլ ան ձանց և 
պե տու թյան  կա մա յա կան մի ջամ տու թյու նից: Նրա կար ծի քով, սե փա կա նու թյան 
ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը սե փա կա նու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա վա կան կար
գա վոր ման ար դյունք է, ո րը յու րա քան չյուր սե փա կա նա տի րոջ հա մար ա պա հո
վում է գոր ծո ղու թյուն նե րի ա զա տու թյան կա յուն ի րա վունք:12 Ի րա վա բա նա կան 
գրա կա նու թյան մեջ նշ վում է նաև, որ սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը 
են թադ րում է, որ որ ևէ մե կը ու ղ ղա կի ո րեն չի կա րող զրկ վել իր սե փա կա նու թյու
նից  ա ռանց փոխ հա տուց ման՝ նույ նիսկ հան րային օգ տա գործ ման հա մար13։

 Ռուս ի րա վա գետ նե րից Վ. Դ. Զոր կի նը սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան 
սկզ բուն քի վե րա բե րյալ նշում է, որ ՌԴ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը մի շարք  
ո րո շումն ե րով բա ցա հայ տել է  սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նադ րաի րա
վա կան բո վան դա կու թյու նը, ը նդ գծել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց
ման սահ ման նե րը, թույ լատ րե լի սահ մա նա փա կումն ե րը, ի նչ պես նաև ան դրա
դար ձել  սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ե րաշ խիք
նե րին14։

8 Տե՛ս Mattei U., Basic Principles of Property Law. A Comparative Légal and Economie Introduction // Revue 
internationale de droit comparé. 2001. Avriljuin. Vol. 53, №°2,. p. 519–521։
9 Տե՛ս Малаxов А.И., Частная собственность http://old.acconcept.ru/publish/publications.php?id=2&num 
=133 այ ցե լու թյան ամ սա թիվ 19.11.2020 թ.։ 
10 Տե՛ս Honore A.M., Ownership//Oxford Essays in Jurisprudance, Oxford 1961, p.107։
11 Տե՛ս Гражданское право, Том Учебник/ под. Ред Е.А. Суxанова, Москва, 1998, էջ 39։
12 Տե՛ս Куликова И.П., Право собственности: вопросы соотношения неприкосновенности и ограничений, 
М., 2003, стр.  3։
13 Տե՛ս  Ն. Ա. Կա րա պե տյան, Սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյուն. ներ պե տա կան կար գա վո րումն ե
րից մինչև եվ րո պա կան դա տա րան, Եր ևան, Ե ՊՀ հրա տա րակ չու թյուն, 2014, էջ 10:
14 Տե՛ս Зорькин В.Д., Россия и Конституция в ХХI веке. Взгляд с Ильинки. М.: Норма, 2007, стр. 146։
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ՌԴ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 06.06.2000 թ. № 9П  ո րոշ մամբ նշել է, 
որ  ան ձինք ի րենց ի րային ի րա վունք նե րը պետք է ի րա կա նաց նեն` ե լա կետ  ըն
դու նե լով սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան և  պայ մա նագ րի ա զա տու թյան 
ը նդ հա նուր ի րա վա կան սկզ բունք նե րը, ո րոնք ե րաշ խա վո րում  են նաև քա ղա քա
ցի ա կան  հա րա բե րու թյու նե րի մաս նա կից նե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան, կամ քի 
ի նք նա վա րու թյան, գույ քային ի նք նու րույ նու թյան, ի նչ պես նաև  մաս նա վոր գոր
ծե րին որ ևէ մե կի կա մա յա կան մի ջամ տու թյան ան թույ լատ րե լի ու թյան սկզբունք
նե րը: Գույ քային ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կումն ե րը քա ղա քա ցի ա կան շր ջա
նա ռու թյան մեջ պետք է բա վա րա րեն  ար դա րու թյան պա հանջ նե րին, հա մա չափ 
լի նեն սահ մա նա փակ վող ի րա վուն քի սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված նպա տա
կին, ի սկ սահ մա նա փա կումն ե րը պետք  է ի րա կա նաց վեն, բա ցա ռա պես օ րեն քի 
հի ման վրա15։ 

 Հայ ի րա վա գետ նե րը սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան սկզ բուն քը բնու
թագ րում են որ պես ա ռանց սե փա կա նա տի րոջ կա մա հայտ նու թյան նրա սե փա
կա նու թյան նկատ մամբ ոչ ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման, փո
փոխ ման կամ դա դար ման բա ցա ռում16:

 Վե րոն շյալ գի տա կան բնո րո շումն ե րը վե րա բե րում է ին սե փա կա նու թյան ան
ձեռնմ ե լի ու թյան հաս կա ցու թյան բա ցա հայտ մա նը, սա կայն ան հրա ժեշտ է բա
ցա հայ տել նաև այս սկզ բուն քի բո վան դա կային կող մը, ո րն ի րե նից ներ կա յաց նում 
է սե փա կա նա տի րոջ կող մից հետ ևյալ դրա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը.

•	 ա զատ սե փա կան հայե ցո ղու թյամբ ի րա կա նաց նել օ րեն քով չար գել ված 
ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն` մի ա ժա մա նակ բա ցա ռե լով ցան կա ցած ա նօ րի
նա կան ո տնձ գու թյուն այդ հայե ցո ղա կան ա զա տու թյան դեմ,

•	  պաշտ պա նել սե փա կա նու թյու նը եր րորդ ան ձանց ո տնձ գու թյուն նե րից,
•	  տե ղե կաց ված լի նել գույ քից կամ գույ քային ի րա վունք նե րից զրկ վե լու կամ 

դրանք սահ մա նա փա կե լու հիմ քե րի մա սին, ե թե դա տե ղի է ու նե նում սե
փա կա նա տի րոջ կամ քին հա կա ռակ,

•	  վի ճար կել օ րեն քին չհա մա պա տաս խա նող սահ մա նա փա կու մը,
•	  պա հան ջել վե րաց նե լու սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դեմ կա տար ված ցան

կա ցած ո տնձ գու թյուն ՝ ի նչ պես պե տու թյու նից այն պես էլ եր րորդ ան ձան
ցից17: 

Սե փա կա նու թյան  ան ձեռնմ ե լի ու թյան սկզ բուն քը են թադ րում է սե փա կա
նու թյան կոնկ րետ օբյեկ տի վրա ո տնձ գու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյուն և  որ պես 
հետ ևանք, սե փա կա նու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա կամ « սե փա կա նա տի րոջ 
կամ քից բա ցի որ ևէ մե կի հա մար սե փա կա նու թյան օբյեկ տի վրա ազ դե ցու թյուն 

15 Տե'ս Лазарев Л.В., Правовые позиции Конституционного Суда России. М.: ОАО Издательский дом 
«Городец», «Формула права», с. 225։ 
16 Տե'ս Ն. Ա.Կա րա պե տյան, Սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյուն ներ պե տա կան կար գա վո րումն ե
րից մինչև Եվ րո պա կան դա տա րան, Եր ևան, Ե ՊՀ հրա տա րակ չու թյուն, 2014, էջ 11:
17 Տե՛ս Хрипунов М., Проблемы формирования института права собственности и недвижимость: от 
неприкосновенности до ограничения права. Право и жизнь, 2007, N 108.
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գոր ծե լու ան հնա րի նու թյու ն»18։ Ռուս ի րա վա գետ նե րից Կ. Ի. Սկա լովս կին նշում 
է, որ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի բնու թա գի րը  դրա բա ցա ռի կու թյունն է: Այլ 
կերպ ա սած` սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի է ու թյունն այն է, որ սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի օբյեկ տը կա րող է օգ տա գործ վել մի այն կոնկ րետ ան ձի կամ ան ձանց 
խմ բի կող մից, ը ստ այդ սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան սկզ բուն քի խախ
տում կա րող է հա մար վել ոչ սե փա կա նա տե րե րի կող մից սե փա կա նա տի րոջ գույ
քի նկատ մամբ կա տար վող ցան կա ցած ա րարք: Սա կայն հարկ ե նք հա մա րում 
ը նդ գծել, որ սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան սկզ բուն քը են թադ րում է ոչ 
մի այն ար գելք, այլև սե փա կա նու թյան (ի նչ պես օբյեկ տի, այն պես էլ հա րա բե րու
թյուն նե րի)  պաշտ պա նու թյուն19։

 Հայ ի րա վա գետ նե րից Ն. Ա. Կա րա պե տյա նը, ան դրա դառ նա լով սե փա կա նու
թյան  ան ձեռնմ ե լի ու թյան սկզ բուն քին, այն բնո րո շել է որ պես ա ռանց սե փա կա
նա տի րոջ կա մա հայտ նու թյան նրա սե փա կա նու թյան նկատ մամբ ոչ ի րա վա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման, փո փոխ ման կամ դա դա րեց ման բա ցա ռումն 
է 20։

 Ներ կա յումս սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան սկզ բուն քի պաշտ պա նու
թյան ե րաշ խիք նե րի ու սումն ա սի րու թյու նը կար ևոր վում է ոչ մի այն դոկտ րի նալ 
մա կար դա կում բա ցա հայտ մամբ, այլև պրակ տի կա յում առ կա հիմն ախն դիր նե րի 
լուծ ման կար ևո րու թյամբ: 

Սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան սկզ բուն քի պաշտ պա նու թյան ե րաշ
խիք նե րի շր ջա նա կում տա րած ված խն դիր նե րից էր հա մայնք նե րի կող մից հիմ
քով դա տա րան ներ հայ ցա դի մումն ե րի ներ կա յա ցու մը՝ հո ղի հար կը ե րեք տար վա 
ըն թաց քում չվ ճա րե լու և չոր րորդ տար վա ըն թաց քում պարտ քը չմա րե լու հիմ քով 
(ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 105րդ հոդ վա ծի 5րդ մաս):

Քն նարկ վող հիմն ախնդ րի տե սան կյու նից ան հրա ժեշտ է ան դրա դառ նալ այն 
ի րա վա կան հար ցադր ման պար զա բան մա նը, թե ա րդյոք հո ղի հար կը չվ ճա րե լու 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ սե փա կա նու թյու նից զր կե լը  կա րող է պի տա նի և ան հրա
ժեշտ հա մար վել ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված նպա տա
կին հաս նե լու հա մար: 

Այս պես՝ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը, հս տա կեց նե լով 
Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա
սին եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 1ին ար ձա նագ րու թյան 1ին հոդ վա ծով ե րաշ խա
վոր ված` սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ո լոր տում պե տու թյան 
պար տա կա նու թյուն նե րի շր ջա նա կը, զար գաց րել է պե տու թյան պո զի տիվ պար
տա կա նու թյուն նե րի գա ղա փա րը: Վեր ջինս, մաս նա վո րա պես, ար տա հայտ վում է 
նրա նում, որ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կան և ար դյու նա վետ ի րա կա նա

18 Տե՛ս Гайдук А.С., Гражданскоправовой принцип неприкосновенности собственности : автореф. дис. 
...канд. юрид. наук / А. С. Гайдук. – Рязань, 2003, с.12։  
19 Տե՛ս Скловский К.И.,Собственность и право собственности / К.И. Скловский, М.: Дело, 2000, с. 152։
20 Տե՛ս Ն. Ա. Կա րա պե տյան, Սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյուն.ներ պե տա կան կար գա վո րումն ե
րից մինչև Եվ րո պա կան դա տա րան, Եր ևան, Ե ՊՀ հրա տա րակ չու թյուն, 2014, էջ 12։
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ցու մը կախ ված չէ լոկ պե տու թյան` չմի ջամ տե լու պար տա կա նու թյու նից, այլ պա
հան ջում է նաև պաշտ պա նու թյան ո րո շա կի պո զի տիվ մի ջո ցա ռումն եր, մաս նա
վո րա պես, ե րբ առ կա է ան մի ջա կան կապ ան ձի գույ քային ի րա վունք ներն արդյու
նա վե տո րեն ի րաց նե լու և այն մի ջո ցա ռումն ե րի միջև, ո րոնք ան ձը կա րող է ի րա
վա չա փո րեն ա կն կա լել իշ խա նու թյուն նե րից21։

 Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր մի շարք ո րո շումն ե րում (Ս ԴՈ92, ՍԴՈ
630, ՍԴՈ649, ՍԴՈ650, ՍԴՈ667, ՍԴՈ669, ՍԴՈ735, ՍԴՈ815, ՍԴՈ901, 
ՍԴՈ903, ՍԴՈ1009, ՍԴՈ1056, ՍԴՈ1073, ՍԴՈ1142, ՍԴՈ1189, ՍԴՈ1203, 
ՍԴՈ1210 և այլն) ան դրա դառ նա լով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նադ
րաի րա վա կան բո վան դա կու թյան բա ցա հայտ ման, այդ ի րա վուն քի պաշտ պա նու
թյան, հնա րա վոր սահ մա նա փակ ման խն դիր նե րին` ի րա վա կան դիր քո րո շումն եր 
է ար տա հայ տել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի է ու թյան, այդ ի րա վուն քի սահ մա
նա փակ ման, դա դար ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա վա կար գա
վոր ման սահ մա նադ րա կա նու թյան վե րա բե րյալ` կար ևո րե լով այդ բնա գա վա ռում 
սահ մա նադ րա կան կար գի սկզ բունք նե րից բխող  ի րա վա կան մի ջոց նե րի գոր
ծադր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, մի ա ժա մա նակ բա ցա հայ տե լով սե փա կա նու
թյու նից զր կե լու սահ մա նադ րա կան եզ րույ թի բո վան դա կու թյունն ու մի ջազ գային 
ի րա վա կան պրակ տի կա յում դրա ըն կալ ման և կի րառ ման փոր ձը: Ի սկ ՀՀ հո
ղային օ րենսգր քի 105րդ հոդ վա ծի 5րդ մա սի Սահ մա նադ րու թյան հա մա պա
տաս խա նու թյան ո րոշ ման շր ջա նա կում ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել 
առ այն,որ, ի նչ պես մի ջազ գային ի րա վա կան, այն պես էլ սահ մա նադ րա կան մա
կար դակ նե րով հաս տա տագր ված է հան րային իշ խա նու թյան պո զի տիվ պար
տա կա նու թյու նը՝ ա պա հո վել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ան ձեռնմ ե լի ու թյան 
ե րաշ խիք ներ, մաս նա վո րա պես. ա ռա ջին՝ ա ռանց որ ևէ խտ րա կա նու թյան ճա նա
չել և պաշտ պա նել սե փա կա նու թյան ի րա վունքն ան կախ դրա դրս ևոր ման ձևե
րի, ե րկ րորդ՝ ե րաշ խա վո րել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյու նը` 
նա խադ րյալ ներ ստեղ ծե լով սե փա կա նա տի րոջ կող մից օ րի նա կան հիմ քով ի րեն 
պատ կա նող գույ քի ա զատ տի րա պետ ման, օգ տա գործ ման և տնօ րին ման, ի նչ
պես նաև սե փա կա նու թյան բո լոր ձևե րի ա զատ զար գաց ման և հա վա սար ի րա
վա կան պաշտ պա նու թյան հա մար, եր րորդ՝ Սահ մա նադ րու թյամբ կան խո րոշ ված 
նպա տա կով սահ մա նել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման ա զա տու թյան 
օ րեն քով թույ լատ րե լի շր ջա նա կը, չոր րորդ՝ ե րաշ խա վո րել օ րեն քով սահ ման ված 
դեպ քե րում՝ դա տա կան կար գով ան ձին սե փա կա նու թյու նից զր կե լու, ի նչ պես 
նաև հան րու թյան գե րա կա շա հե րի ա պա հով ման նպա տա կով սե փա կա նու թյու նը 
հար կա դիր օ տա րե լու և նախ նա կան ու հա մար ժեք փոխ հա տու ցում ա պա հո վե լու 
վե րա բե րյալ սահ մա նադ րաի րա վա կան պա հանջ նե րի կա տա րու մը:22

 Մի ա ժա մա նակ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նույն ո րոշ մամբ ՀՀ հո ղային 
օ րենսգր քի 102րդ հոդ վա ծի 5րդ կե տը ճա նա չել է Սահ մա նադ րու թյան 60րդ, 75

21 Տե՛ս Օ ներյիլ դիզն ը նդ դեմ Թուր քի այի, oneryildiz v. Tսrkey գոր ծով Մեծ պա լա տի 2004 թ. նոյեմ բե րի 
30ի վճի ռը, կետ 134։
22 Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ՍԴՈ1432 ո րո շում:
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րդ և 78րդ հոդ ված նե րին հա կա սող և ան վա վեր է ճա նա չել: Ո րո շումն ըն դուն վել 
է 2018 թ., սա կայն մինչ օ րս որ ևէ փո փո խու թյուն տե ղի չի ու նե ցել օ րենսգր քում: 
Թեև, ան հրա ժեշտ է նկա տել, որ « Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին» ՀՀ 
սահ մա նադ րա կան օ րեն քի  68րդ հոդ վա ծի 11րդ մա սի ի րա վա կար գա վո րու մից 
ու ղ ղա կի ո րեն հետ ևում է, որ վի ճարկ վող ա կտն ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ 
Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սող և ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին ո րո շում ըն դուն
վե լու դեպ քում այն ի րա վա կան ու ժը կորց նում է Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
ո րո շումն ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից, սա կայն պրակ տի կա յում հան դի պում են դեպ
քեր, ե րբ կի րառ վում են ար դեն ի սկ Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սող և ան վա վեր 
ճա նաչ ված ի րա վա կան նոր մե րը: Քն նարկ վող ի րա վա կան նոր մը ևս բա ցա ռու
թյուն չէ, քա նի որ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շու մից հե տո այն պրակ
տի կա յում շա րու նակ վել է կի րառ վել այդ պի սով խախ տե լով նաև սե փա կա նու թյան 
ան ձեռնմ ե լի ու թյան սկզ բուն քը23։ 

Այս տե սան կյու նից կար ևոր ե նք հա մա րում ը նդ գծել, որ ան հրա ժեշտ է վկա յա
կոչ ված դրույ թը ու ժը կորց րած ճա նա չել ՝ դրա հե տա գա կի րա ռու մը բա ցա ռե լու 
հա մար: 

Ամ փո փե լով վե րո շա րադ րյա լը՝ նկա տենք, որ  օ րենսդ րու թյամբ բա ցա հայտ
ված չէ սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան սկզ բուն քի ի րա վա կան բո վան դա
կու թյու նը, որ պի սի հան գա մանքն ա ռա վել խո ցե լի է դարձ նում այն՝ որ պես սե
փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ան հրա ժեշտ  ե րաշ խիք, մի ա ժա մա
նակ սույն սկզ բուն քի ի րա վա կան բո վան դա կու թյան  վե րա բե րյալ առ կա չէ նաև 
միաս նա կան գի տա կան բնո րո շում, հետ ևա բար դոկտ րի նալ մա կար դա կում ևս 
այս սկզ բուն քի է ու թյու նը չի բա ցա հայտ վում, ին չը թու լաց նում է նաև սե փա կա նու
թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան ե րաշ խի քը: 

Ամ բող ջաց նե լով գի տա կան հիմն ա վո րումն ե րը, ներ պե տա կան օ րենսդ րա կան 
կար գա վո րումն ե րը՝ սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան սկզ բուն քը կա րող 
ե նք բնո րո շել որ պես սե փա կա նու թյան բո լոր ձևե րի պաշտ պա նու թյան հա մար 
հա վա սար ի րա վա կան կար գա վո րումն ե րի նա խա տե սում. մի ա ժա մա նակ այն 
գույ քի սե փա կա նա տի րո ջը թույլ է տա լիս սե փա կան գույ քի հետ ի րա կա նաց նել 
օ րեն քին չհա կա սող ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն: 

Annotation. Scientific approaches to the concept of the principle of inviolability of property 
are discussed in this article. The principle of inviolability of property is analyzed in this article as 
a constitutional guarantee for the implementation of property rights . There are  presented the 
problems in practice, the solutions of the raised issues in this article. The constitutional norms on 
this topic with reference to the caselaw of the Constitutional Court  of the RA are presented as well. 
Comparing theory and law enforcement practice, the article  coversthe legal provisions for defining 
the concept of the principle of inviolability of property, as well as issues that are noticeable in legal 

23 Տե՛ս http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=14355223812361679, այցելության ամսաթիվ 
12.12.2020 թ.։
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practice. The proposals were presented to amend the domestic legislation.

Аннотация. В статье рассматриваются научные подходы к понятию «принцип неприкосно
венность собственности». В статье говорится о принципе неприкосновенности собственности 
как конституционной гарантии реализации прав собственности. В рамках исследования нами 
были выявлены возникающие на практике проблемы, представлены решения поднятых во
просов. В статье также анализируются конституционные нормы по данной теме со ссылкой на 
прецедентную практику Конституционного Суда РА. Сопоставляя теорию и правоприменитель
ную практику, в статье освещаются правовые положения по определению понятия «принцип 
неприкосновенности собственности», а также вопросы, отмеченные в юридической практике. 
В заключение нами представлены предложения по изменению внутреннего законодательства.

 Բա նա լի բա ռեր – սե փա կա նու թյան ի րա վունք, սե փա կա նա տեր, սե փա կա նու թյան ան-
ձեռնմ ե լի ու թյուն, ի րա վունք նե րի ե րաշ խիք ներ։

Keywords:  ownership, owner, inviolability of property, guarantees of rights
Ключевые слова: право собственности, собственник, неприкосновенность собствен-

ности, гарантии прав.

Շ. Ա վա գի մյան  Եվ րո պա կան հա մալ սա րան, Ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի հայ ցորդ, 
Բարձ րա գույն դա տա կան խոր հուրդ, Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի ան դա մի օգ նա կան, էլ. 
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ANALYSIS OF THE LEGAL BASIS FOR THE CONTINUITY OF THE 
RIGHT TO FREE CHOICE OF EMPLOYMENT

АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ ОСНОВ НЕПРЕРЫВНОЙ СУЩНОСТИ 
ПРАВА НА СВОБОДНЫЙ ВЫБОР ТРУДА

 Աշ խա տան քի ա զատ ը նտ րու թյան ի րա վունքն աշ խա տան քի ի րա վուն քի և 
աշ խա տան քի ա զա տու թյան մի աս նա կան ար տա հայ տու թյան դրս ևո րումն է։ Աշ
խա տան քի ա զատ ը նտ րու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման գոր ծում կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել մի քա նի փուլ, ին չը հնա րա վոր է դառ նում «աշ խա տան քի ը նտ րու
թյուն» եզ րույթն աշ խա տան քի ի րա վուն քի ու աշ խա տան քի ա զա տու թյան հա մա
տեքս տում բա ցա հայ տե լու մի ջո ցով։ 

Ա ռա ջին հա յաց քից աշ խա տան քի ի րա վուն քը վե րա բե րում է յու րա քան չյուր 
ան ձի աշ խա տանք ու նե նա լու ի րա վուն քին, բայց այս ա մե նը շատ չա փա նիշ նե րով 
բա վա կա նին նեղ սահ մա նում է: Փո խա րե նը՝ «աշ խա տան քի ի րա վունք» եզ րույ թի 
ներ քո հաս կա նում են աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու թյան ո լոր տում տար բեր ի րա
վունք ներ: Չնա յած հաս կա ցու թյան վե րա բե րյալ զա նա զան տե սա կետ նե րի գո յու
թյա նը, աշ խա տան քի ի րա վուն քը նե րառ վում է մար դու աշ խա տան քային ի րա
վունք նե րի տար բեր ի րա վա կան գոր ծիք նե րում: Այն մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ վում 
է որ պես «ա մե նա հիմն ա րար ... սո ցի ալտն տե սա կան ի րա վունք նե րից մե կը»1: 

1 Mohammed Bedjaoui ed., International Law: Achievements and Prospects, Martinus Nijhoff Publisher, 
1991, էջ 1086:
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Աշ խա տան քի ի րա վուն քը հա ճախ տա րան ջատ վում է մի քա նի հս տակ, բայց 
փոխ կա պակց ված ի րա վունք նե րի: Տար բեր տե սա բան ներ այս բա ժա նումն ե րը 
տար բեր կերպ են կա տա րել: Ա ռա վել պար զեց ված տար բե րակ է այն եր կու հիմ
նա կան բա ղադ րիչ նե րի տա րան ջա տե լը` ո րա կա կան և քա նա կա կան: Քա նա կա
կան տե սան կյու նից աշ խա տան քի ի րա վուն քը կա րող է նշա նա կել, որ շու կա յում 
կա բա վա կա նա չափ աշ խա տանք բո լոր աշ խա տանք փնտ րող մարդ կանց աշ խա
տան քով ա պա հո վե լու հա մար։ Ո րա կա կան բա ղադ րի չը վե րա բե րում է ար ժա
նա պա տիվ աշ խա տան քին, ո րն իր հեր թին նե րա ռում է, օ րի նակ, ար դար վար
ձատրու թյուն, ող ջա միտ աշ խա տան քային ժա մեր, աշ խա տան քի ան վտանգ պայ
ման ներ սահ մա նող ի րա վունք ներ2: 

Ո րոշ տե սա բան ներ աշ խա տան քի ի րա վուն քին հա ղոր դել են ա ռա վել բարդ 
կա ռուց վածք` բաղ կա ցած ե րեք տար րից։ Դրանք են աշ խա տան քի ա զա տու թյան 
ի րա վուն քը, ան հատ նե րի աշ խա տե լու ի րա վուն քը և ար ժա նա պա տիվ աշ խա տանք 
ու նե նա լու ի րա վուն քը: Աշ խա տան քի ա զա տու թյու նը վե րա բե րում է ը նտ րու թյան 
ա զա տու թյա նը, ո րը բո լոր աշ խա տող նե րը պետք է ու նե նան ի րենց աշ խա տան
քի կամ զբաղ մուն քի ը նտ րու թյուն կա տա րե լիս: Ան հատ նե րի աշ խա տան քի ի րա
վուն քը նշա նա կում է, որ աշ խա տել ցան կա ցող յու րա քան չյուր ոք պետք է ու նե
նա աշ խա տանք ձեռք բե րե լու հնա րա վո րու թյուն: Ար ժա նա պա տիվ աշ խա տանք 
ու նե նա լու ի րա վուն քը վե րա բե րում է աշ խա տան քային պայ ման նե րին, օ րի նակ, 
աշ խա տան քի ար դար վար ձատ րու թյուն կամ պատ շաճ աշ խա տան քային պայ
ման ներ3: Աշ խա տան քի ի րա վուն քի է ա կան մա սե րից մեկն աշ խա տան քի վար
ձատ րու թյան ի րա վունքն է, քա նի որ չվ ճար վող աշ խա տան քը հա վա սա րա զոր է 
մար դու ար ժա նա պատ վու թյան ի րա վուն քը չհար գե լուն4: Կախ ված նրա նից, թե 
աշ խա տան քի նշա նա կու թյան մա սին ի նչ պի սի բա րո յա փի լի սո փա յա կան պատ
կե րա ցումն եր ու նեն տե սա բան նե րը, դրա նով պայ մա նա վոր ված էլ ձևա վո րում են 
աշ խա տան քի ի րա վուն քի բո վան դա կու թյու նը։ Այս պես, ո մանք կար ծում են, որ 
աշ խա տան քի ի րա վունքն ա պա հո վում է ի նք նա ռե ա լի զա ցում5, կա տա րե լու թյուն, 
սո ցի ա լա կան նե րա ռում, ի նք նա վա րու թյուն,6 տն տե սա կան բա րե կե ցու թյուն7: 

Ամ րագր վե լով մի շարք մի ջազ գային ի րա վա կան փաս տաթղ թե րում` աշ խա
տան քի ի րա վուն քը ստա ցել է ծա վա լուն բո վան դա կու թյուն։ Օ րի նակ, Տն տե սա
կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի մա սին 16.12.1966 թ. մի ջազ

2  Branco M. C., The Right to Work and the Political Economy of Human Rights,Universidade de Evora, 
Departamento de Economia, Working Paper Series, No. 2006/08, էջ 5:
3  Sarkin J., Koenig M., Developing the Right to Work, Intersecting and Dialoging Human Rights and 
Economic Policy, Human Rights Quarterly, Volume 33, No 1, February, 2011, 142, էջ 9:
4 Malawi African Association and Others v. Mauritania, African Commission on Human and Peoples’ Rights, 
Comm. Nos. 54/91, 61/91, 98/93, 164/97 à 196/97 and 210/98 (2000), §135.
5  Collins H., Is there a human right to work?/ Virginia Mantouvalou, The Right to Work, Legal and 
philosophical perspectives, Oxford and Portland, Oregon, Hart publishing, 2015, է ջեր 3156:
6  Tasioulas J., Human Rights, Universality and the Values of Personhood: Retracing Griffin’s Steps’ (2002), 
10, European Journal of Philosophy , 79. 
7  Sarkin J., Koenig M., Developing the Right to Work, Intersecting and Dialoging Human Rights and 
Economic Policy, Human Rights Quarterly, volume 33, No 1, February, 2011, էջ 9:
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գային դաշ նագ րի 6րդ հոդ վա ծով աշ խա տան քի ի րա վունքն իր մեջ նե րա ռում 
է յու րա քան չյուր մար դու ի րա վունքն իր ապ րուս տի հա մար աշ խա տան քով վաս
տա կե լու հնա րա վո րու թյուն ստա նա լը, ո րը նա ա զա տո րեն ը նտ րում կամ ո րին 
նա ա զա տո րեն հա մա ձայ նում է։ 1961 թ. Վե րա նայ ված եվ րո պա կան սո ցի ա լա
կան խար տի այի 1ին հոդ վա ծով սահ ման վել են աշ խա տան քի ի րա վուն քի ի րա
կա նաց ման այն պի սի պա հանջ ներ, ի նչ պի սիք են որ պես պե տու թյան նպա տակ 
ու պար տա կա նու թյուն աշ խա տան քի հնա րա վո րինս բարձր և կա յուն աս տի ճա նի 
նվա ճումն ու պահ պա նու մը, աշ խա տան քի ա զատ տե ղա վոր ման ծա ռա յու թյուն
նե րի ստեղ ծու մը, պահ պա նու մը և այլն։ Նշ ված պար տա կա նու թյուն ներն ի ցույց 
են դնում, որ աշ խա տանք փնտ րե լու և/ կամ աշ խա տան քի հա մար ո րա կա վո րում 
ստա նա լու ի րա վուն քը, իր ապ րուս տի հա մար ա զատ ը նտր ված/ըն դուն ված աշ
խա տան քով վաս տա կե լու ի րա վուն քը, ան վճար աշ խա տան քի տե ղա վոր ման ծա
ռա յու թյուն նե րի ի րա վուն քը. մաս նա գի տա կան ու ղղ վա ծու թյան, շա րու նա կա կան 
մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ ման ի րա վուն քը աշ խա տան քի ի րա վուն քի 
հիմ քում ըն կած բաղ կա ցու ցիչ ներ ե ն8: 

 Ի նչ պես եր ևում է, աշ խա տան քի ի րա վուն քը բա վա կա նին լայն հաս կա ցու թյուն 
է և նե րա ռում է ի րա վունք ներ մինչ աշ խա տան քի ան ցնե լը, աշ խա տան քային 
ի րա վունք ներ աշ խա տե լու ըն թաց քում, այն պես էլ աշ խա տան քից զրկ վե լու կամ 
ա զատ վե լու դեպ քում։ Այս ա ռու մով թերևս աշ խա տան քի ի րա վուն քի վե րա բե րյալ 
ա ռա վել հա մա պար փակ բնո րո շու մը տր վել է Կ. Դրժ ևից կու կող մից։ Ը ստ նրա՝ 
աշ խա տան քի ի րա վուն քը սոսկ մեկ ի րա վունք չէ, այլ հա մա լիր նոր մա տիվ ամ բող
ջու թյուն։ Այն ար տա հայ տում է դրույթ նե րի մի հա մա խումբ, ո րը հա վա սա րա պես 
ա ռաջ է բե րում թե՛ դա սա կան ա զա տու թյուն ներ, թե՛ ի րա վունք նե րի ժա մա նա կա
կից մո տե ցումն եր, ի նչ պես նաև պար տա վո րու թյուն նե րին միտ ված մո տե ցում, 
ո րը բաղ կա ցած է զուտ ի րա վա կան պար տա վո րու թյուն նե րից և քա ղա քա կան 
հանձ նա ռու թյուն նե րից»9:  

Աշ խա տան քի ա զա տու թյու նը նույն պես լայն հաս կա ցու թյուն է, և դրա մա սին 
քն նար կումն եր կա րե լի է գտ նել քա ղա քա գի տու թյան, սո ցի ո լո գի այի, տն տե սա
գի տու թյան և ի րա վա գի տու թյան ո լորտ նե րում։ Ի րա վա կան տե սան կյու նից աշ
խա տան քի ա զա տու թյունն ու նի տար բեր տար րեր` ա զատ ը նտր վող աշ խա տանք, 
ա զա տու թյուն աշ խա տան քից և ա զա տու թյուն աշ խա տան քում։ Այս պես, օ րի նակ, 
Ա. Ստե պաշ կի նը նշում է, որ աշ խա տան քի ա զա տու թյու նը եր րորդ ան ձանց հա
մար ար գելք է կա տա րե լու այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք մար դուն ստի պում 
են աշ խա տանք կա տա րել, փաս տա ցի հան դի սա նում է եր րորդ ան ձանց ո րո շա կի 
վար վե լա կեր պի ար գելք10: Ա. Ստե պաշ կինն ան դրա դառ նում է նաև աշ խա տան քի 

8  Digest of the Case Law of the European Committee on Social Rights, September 1, 2008, Council of 
Europe, է ջեր 1925:
9  Դրժ ևից կի Կ., Աշ խա տան քի ի րա վուն քը և աշ խա տան քային ի րա վունք ներ, Տն տե սա կան, սո ցի ա լա
կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի դա սագր քում: Ա. Էյ դե ի, Կ. Կրաու զե ի և Ա. Ռո զա սի խմ բագ րու
թյամբ, Եր ևան, Տիգ րան Մեծ, 2009, էջ 320:
10  Коншаков В.М., Проблемы конституционализации правового регулирования социальнотрудовых 
отношений, диссертация, СанктПетербург, 2014, էջ 57:
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փաս տա ցի ա զա տու թյա նը` նշե լով, որ « ցան կա ցած հա սա րա կու թյու նում գոր ծու
նե ու թյան տե սա կի և մաս նա գի տու թյան ա զատ ը նտ րու թյու նը չի կրում բա ցար
ձակ բնույթ, քա նի որ են թարկ վում է տն տե սա կան հար կադ րան քին և աշ խա տան
քի շու կա յում պե տու թյան կար գա վո րում նե րին»11: Ը ստ Ֆ. Հայե կի՝ աշ խա տան
քի ա զա տու թյու նը հա րա բե րա կան է, ո մանց հա մար ճիշտ ը նտ րու թյուն է կա յուն 
ե կա մուտ բե րող աշ խա տան քը, ո մանց հա մար էլ բա վա կա նու թյուն պատ ճա ռող 
զբաղ մուն քը։ Նա նշում է աշ խա տան քի ա զա տու թյան եր կու կար ևոր գոր ծոն` աշ
խա տո ղի աշ խա տե լու շար ժա ռիթ նե րը և աշ խա տանք նե րի` ա սել է թե գոր ծա տու
նե րի, բազ մա զա նու թյունն ու առ կա յու թյու նը12: Դ. Լևինն իր «Աղ քա տու թյուն, աշ
խա տանք և ա զա տու թյուն» աշ խա տու թյան մեջ ան դրա դառ նում է ա զատ աշ խա
տան քի հաս կա ցու թյա նը և նշում, որ աշ խա տան քում ա զա տու թյան բա ղադ րի չը 
շատ հա ճախ ձևա կերպ վում է որ պես ը նտ րու թյուն` հատ կա պես մաս նա գի տա կան 
զբաղ մուն քի։ Ի րոք, ը նտ րե լու հնա րա վո րու թյու նը, թե մեր կյան քում ին չով պետք 
է զբաղ վենք, ան ձի ան հա տա կա նու թյու նը ձևա վո րե լու և ար տա հայ տե լու կեն սա
կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող մա սե րից է: Ը նտր վա ծով զբաղ վելն է, որ գոր ծիք 
է հան դի սա նում, որ պես զի ան ձը կա րո ղա նա ար տա հայ տել և ի րա կա նաց նել իր 
ա զա տու թյու նը13: Միև նույն ժա մա նակ ան ձն ու նի ա զա տու թյուն մի այն այն պի սի 
աշ խա տան քում, որ տեղ նա օգ տա գոր ծում է իր գի տե լիք նե րը, հմ տու թյուն ներն ու 
միտ քը, և ստեղ ծա գոր ծե լու/ս տեղ ծե լու հնա րա վո րու թյուն ու նի14: 

Աշ խա տան քի ա զա տու թյու նը՝ որ պես ը նտ րու թյուն, ը նդ գծում է ոչ թե պար
տադ րան քի կամ հար կադ րան քի ար գելք նե րի բա ցա կա յու թյու նը, այլ աշ խա տան
քի հետ կապ ված ա զա տու թյան դրա կան կող մե րը` զբաղ վա ծու թյան, աշ խա տան
քի կամ այլ շա հե կան գոր ծու նե ու թյան ը նտ րու թյան ա զա տու թյուն նե րը, ի նչ պես 
նաև դրանք ի րա կա նաց նե լու վայ րի ը նտ րու թյան ա զա տու թյու նը15: Ը ստ է ու թյան, 
սրանք այն ա զա տու թյուն ներն են, ո րոնք ա վե լին են ար տա հայ տում, քան ան ձի 
ցան կու թյունն աշ խա տել, թե չաշ խա տել։ Աշ խա տան քի ա զա տու թյան նման ըն կա
լու մը հա մա հունչ է Թ. Հ. Գրի նի պնդ մանն առ այն, որ ա զա տու թյու նը չի սահ մա
նա փակ վում ի րա վա կան սահ մա նա փա կում նե րի բա ցա կա յու թյամբ, այլև ի նչոր 
բան ա նե լու կամ վայե լե լու պո զի տիվ ի րա վա սու թյունն ու հնա րա վո րու թյունն է16: 

Ընտ րու թյուն կա տա րելն աշ խա տան քի ա զա տու թյան դրս ևոր ման հիմ նա կան 
մի ջոցն է, և սա պա տա հա կան չէ, քա նի որ ա զա տու թյունն առ հա սա րակ ան ձի 
կա մա հայտ նու թյունն է: Կա մա հայտ նու թյունն իր հեր թին պետք է լի նի չկաշ կանդ
ված, չպար տադր ված և այլն, որ պես զի հա մա րենք, որ գործ ու նենք ա զատ կա

11 Степашкин А.В., Проблемы реализации права на труд в контексте социальнополитических процес
сов современной России: дис. канд. полит. наук. М., 2007, էջ 57:
12  Hayek F. H.,The Constitution of Liberty, Chicago, 1960, է ջեր 119121:
13  Levine D. P., Turab Rizvi S. A., Poverty Work and Freedom, Cambridge University Press, 2005, էջ 79:
14  Նույն տե ղում, է ջեր 8485:
15  Էյ դե Ա., Կրաու զե Կ., Ռո զա Ա., Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի դա սա
գիրք, Եր ևան, Տիգ րան Մեծ, 2009, էջ 330:
16 Green T. H., Lecture on Liberal Legislation and Freedom of Contract/ R. Nettleship, Works of Thomas Hill 
Green, Cambridge Library Collection–Philosophy, 2011, էջ 384:
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մա հայտ նու թյան, ա սել է թե՝ ի րա կան ա զա տու թյան հետ։ Աշ խա տան քի ա զա տու
թյան մա սին քն նար կում նե րը հու շում են, որ ապ րուս տի մի ջոց նե րի բա ցա կա յու
թյու նը և աշ խա տան քի ար դյունք նե րը տնօ րի նե լու ար գելք ներն են, որ մարդ կանց 
զր կել կամ սահ մա նա փա կել են ի րենց ա զա տու թյան մեջ17: Աշ խա տանքն ա զատ 
ը նտ րելն ի նք նան պա տակ չէ և վեր ջի վեր ջո ծա ռա յում է ապ րուս տի մի ջոց վաս
տա կե լուն կամ, ի նչ պես նշ վեց վե րը, աշ խա տան քի ի րա վուն քի հիմ քում ըն կած 
այլ նպա տակ նե րի (ի նք նա զար գա ցում, ի նք նաի րա ցում և այլն) ի րա կա նաց մա նը։ 

Ան հա տի կող մից իր ապ րուս տի հա մար վաս տակ ա պա հո վող աշ խա տանքն 
ա զատ/ա զա տո րեն ը նտ րելն աշ խա տան քի ի րա վուն քի մի մասն է, դրա ի րա կա
նաց ման ձևն է, և աշ խա տան քի հնա րա վո րու թյուն նե րին ու կա րո ղու թյուն նե րին 
բո վան դա կու թյուն հա ղոր դե լու նպա տա կով ան հա տը պետք է օ ժտ ված լի նի մի 
շարք ա զա տու թյուն նե րով և ի րա վունք նե րով, ին չից էլ բխում է աշ խա տան քի 
ա զատ ը նտ րու թյան ի րա վուն քի շա րու նա կա կա նու թյու նը։ Աշ խա տանքն ը նտ րե
լը չի ա վարտ վում մեկ ան գամ ա զատ ը նտ րու թյուն կա տա րե լով։ Աշ խա տան քի 
ա զատ ը նտ րու թյունն աշ խա տո ղի աշ խա տան քային ի րա վունք նե րի նկատ մամբ 
խտ րա կա նու թյուն կի րա ռե լու ար գելքն է, ո րն ու ղեկ ցում է ը նդ հուպ մինչև աշ
խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի դա դա րե ցու մը։ Միև նույն ժա մա նակ ը նտ
րու թյուն կա տա րե լու հա մար, ան ձը պետք է ու նե նա հա մա պա տաս խան հնա րա
վո րու թյուն ներ, այ սինքն` ը նտ րու թյու նը զուտ մե խա նի կա կան գոր ծո ղու թյուն չէ 
և ու նի նաև բո վան դա կային նշա նա կու թյուն։ Աշ խա տո ղի մր ցու նակ լի նե լու տե
սանկյու նից, աշ խա տան քի ա զատ ը նտ րու թյան ի րա վուն քը նե րա ռում է աշ խա
տանք/զ բաղ մունք ու նե նա լու հա մար ու նա կու թյուն ներ, հմ տու թյուն ներ, գի տե լիք
ներ ձեռք բե րե լը/չ կորց նե լը։

 Վե րը նշ վածն ա ռա վել քան ակ տո ւալ է սո ցի ա լա կան շու կա յա կան տն տե սու
թյան պայ ման նե րում, ո րոնց հիմ քում ըն կած սկզ բունք ներն ը նդ գր կում են ի նչ պես 
ան հա տի ա զա տու թյունն ու պա տաս խա նատ վու թյու նը, այն պես էլ հա մընդ հա նուր 
ա զա տու թյու նը. այ սինքն` ան հա տի ա զա տու թյու նը նաև հա սա րա կու թյու նում։ 
Շու կա յա կան տն տե սու թյան հա մար հռ չակ ված` տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան 
ա զա տու թյան, մաս նա վոր սե փա կա նու թյան, տն տե սա կան մր ցակ ցու թյա նը հա
կակ շիռ են հան դի սա նում սո ցի ա լա կան ար դա րու թյունն ու ը նդ հա նուր տն տե սա
կան բա րե կե ցու թյու նը։ Շու կա յա կան ու ժե րին ա զա տու թյուն տա լու հետ մեկ տեղ 
պե տու թյու նը պետք է վա րի ակ տիվ սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն՝ զս պե
լու հա մար հա սա րա կու թյու նում ա ռա ջա ցող ան հա վա սա րու թյուն նե րը, որ պես զի 
նրանք, ով քեր չեն կա րող մաս նա կից լի նել մր ցակ ցու թյա նը և շու կա յում ստա նալ 
ե կա մուտ, ոչ մի այն ու նե նան ե րաշ խա վոր ված գո յատ ևում, այլ նաև մաս նա կից 
լի նեն տն տե սա կան զար գաց մա նը18: Սո ցի ա լա կան ար դա րու թյունն ու ը նդ հա նուր 
բա րի քը հիմն վում են ե կամ տի վե րա բաշխ ման և ան հա տա կան ու կո լեկ տիվ սո ցի

17  Տե՛ս ա զատ աշ խա տան քի վե րա բե րյալ տե սա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հա վա քա ծուն Engerman 
S. Terms of Labor: Slavery, Serfdom and Free Labour. Stanford University Press, Standford, 1999
18  Radke D., The German Social Market Economy: An option for the Transforming and Developing Countries? 
Taylor & Francis eLibrary, 2005, է ջեր 57:
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ա լա կան ա պա հո վու թյան վրա։ Ան հա տա կան ա պա հո վու թյան գա ղա փա րը կա յա
նում է նրա նում, որ ան հա տը քա ջա լեր վում է ի նքն իր հա մար հո գա լու հար ցում։ 
Մյուս կող մից ան հա տի բե ռը կի սում է նաև հան րու թյու նը, որ տեղ կա հա մա ձայ
նու թյուն առ այն, որ նրանք, ով քեր չեն կա րող հո գալ ի րենց մա սին ի նք նու րույն, 
պետք է ա պա հով ված լի նեն գո յու թյան նվա զա գույն պայ ման նե րով 19:

 Հարկ է նաև հա տուկ նշել, որ տն տե սա կան ա զա տու թյան մր ցակ ցու թյան 
ա զա տու թյան և մաս նա վոր սե փա կա նու թյան հա մար հա կակ շիռ ներ են աշ խա
տող նե րի կո լեկ տիվ բա նակ ցու թյուն նե րի ան կա խու թյան, աշ խա տա վար ձե րի ան
կա խու թյան, գոր ծա տու ի հետ ո րո շումն ե րի հա մա տեղ կա յաց ման և ե ռա կողմ բա
նակ ցու թյուն նե րի սկզ բունք նե րը20: Աշ խա տան քի ա զատ ը նտ րու թյան ի րա վունքն 
ի րա կա նաց նե լիս ան հա տը պետք է կա րո ղա նա մր ցակ ցել, պետք է ե րաշ խա վոր
վի վեր ջի նիս մաս նա վոր սե փա կա նու թյու նը` ի դեմս ապ րուս տի մի ջոց վաս տա
կե լու ի րա վուն քի, աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րում ու նե նա իր աշ խա
տան քային պայ ման նե րի վե րա բե րյալ կար ծիք ար տա հայ տե լու հնա րա վո րու թյուն 
և ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու հնա րա վո րու թյուն, աշ խա տան քը կորց նե լու 
դեպ քում ու նե նա սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյուն։ Այս բո լոր փու լե րում նե րառ
ված ի րա վունք նե րի հա մա խում բը բնո րո շում է աշ խա տան քի ա զատ ը նտ րու թյան 
ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ար դյու նա վե տու թյու նը։ 

Այս պի սով` աշ խա տան քի ա զատ ը նտ րու թյան ի րա վուն քը, միտ ված լի նե լով 
աշ խա տան քի ի րա վուն քը կեն սա գոր ծե լու ար դյուն քին, աշ խա տան քի կա պակ ցու
թյամբ ան հա տի դիր քո րո շումն ար տա հայ տե լու և դրս ևո րե լու ի րա վա կան ձև է, 
ո րն ան հրա ժեշտ է պահ պա նել աշ խա տան քի կա պակ ցու թյամբ ա ռա ջա ցող հա
րա բե րու թյուն նե րի հետ ևյալ փու լե րում 

ա) աշ խա տան քի/զ բաղ մուն քի ձեռք բե րում, ո րը նե րա ռում է աշ խա տան քի 
ան ցնե լու, զբաղ մունք ձեռք բե րե լու հա մար ան հրա ժեշտ կր թու թյուն/ մաս նա
գի տա ցում ստա նա լու ի րա վուն քը, աշ խա տան քի տե ղա վոր ման ծա ռա յու թյուն
նե րից օ գտ վե լու ի րա վուն քը, աշ խա տանք ներ ստեղ ծե լուն և պահ պա նե լուն 
ու ղղ ված պե տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը,

բ) աշ խա տան քում/զ բաղ մուն քում ա զա տու թյան պահ պա նում, ո րն իր մեջ 
նե րա ռում է հար կա դիր և պար տա դիր աշ խա տան քի ար գել քը, աշ խա տան քի 
վար ձատ րու թյան ի րա վունքն ու վար ձատ րու թյու նը տնօ րի նե լու ան հա տի ա զա
տու թյու նը, աշ խա տան քում ան ձնա կան կյան քի ի րա վուն քը, աշ խա տան քային 
ա ռաջ խա ղաց ման ի րա վուն քը, 

գ) աշ խա տան քի պաշտ պա նու թյուն, ո րն իր մեջ նե րա ռում է աշ խա տան քը/
զ բաղ մունքն ա ռանց հիմն ա վոր և օ րի նա կան պատ ճա ռի չկորց նե լու ի րա վուն
քը, աշ խա տան քը/զ բաղ մուն քը կորց նե լու դեպ քում դա տա կան և ար տա դա տա
կան պաշտ պա նու թյու նը` այդ թվում կրած վնաս նե րի հա տու ցու մը, սո ցի ա լա
կան ա պա հո վու թյան ի րա վուն քը։

19  Muresan S. S., Social Market Economy: the case of Germany, Springer, Switzerland, 2014, է ջեր 166221:
20  Նույն տեղում:
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Annotation. This article reveals the continuing nature of the right to free choice of employment. 
In this connection, the correlation of the right to free choice of work with the right to work and 
freedom of work, the significance of making a choice and its practical impact on employment is 
presented.

The article concludes that the efficient exercise of the right to free choice of employment 
depends on the exercise of certain employment rights of the employee, so the right to free choice of 
employment extends to legal relations starting from job seeking to dismissal of an employee.

Аннотация. В данной статье раскрывается непрерывная сущность права на свободный 
выбор труда. В связи с этим представляется соотношение права на свободный выбор труда 
с правом на труд и со свободой труда, подчеркивается значимость выбора и его практиче
скoe влияние на работу.

В результате исследования мы пришли к выводу, что эффективность реализации права на 
свободный выбор труда зависит от реализации определенных трудовых прав работника, поэто
му действие права на свободный выбор работы распространяется на правовые отношения на
чинающиеся с поиска работы до увольнения работника.

 Բա նա լի բա ռեր - աշ խա տան քի ի րա վունք, աշ խա տան քի ա զա տու թյուն, աշ խա տան քի 
ա զատ ը նտ րու թյան ի րա վունք, աշ խա տան քում ա զա տու թյուն:

Keywords: right to work, freedom of work, right to free choice of employment, freedom at work.
Ключевые слова: право на труд, свобода труда, право на свободный выбор труда, сво-

бода в работе.

 Ի. Իս կան դա րյան  « Բիբ լոս Բանկ Ար մե նի ա» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն ա վագ 
ի րա վա խորհր դա տու, մա գիստ րո սի կո չում, էլ հաս ցե՝ izabella.academics@gmail.com:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 24.03.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 24.03.2021 թ., ե րաշ
խա վոր վել է ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, Եր ևան քա ղա քի ա ռա ջին ա տյա նի 
ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի դա տա վոր Սի մա Իս կան դա րյա նի կող մից, ըն դուն վել է 
տպագ րու թյան 14.05.2021 թ.:
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ՎԻ ՐԱԲ ՎԱՐ ԴԱՆՅԱՆ
 Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի աշ խա տա կազմ, Դա տա կան 

դե պար տա մեն տի դա տա վոր նե րի ը նդ հա նուր ժո ղո վի և դա տա րան նե րի 
աշ խա տա կազ մե րի գոր ծու նե ու թյան ա պա հով ման վար չու թյան դա տա վոր նե րի 

ը նդ հա նուր ժո ղո վի և հանձ նա ժո ղով ե րի գոր ծու նե ու թյան ա պա հով ման բաժ նի 
ա ռա ջա տար մաս նա գետ, ՀՀ ՊԿԱ ի րա վա գի տու թյան ամ բի ո նի աս պի րանտ
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Ամ բողջ աշ խար հում պա տիժ հաս կա ցու թյունն ա ռա ջին հեր թին պե տու թյան 

տե սան կյու նից ըն կալ վում է որ պես ի նչոր մեղ քի, ա րար քի, հան ցան քի հա մար 
ի նչոր մե կի նկատ մամբ կի րառ վող ներ գոր ծու թյան մի ջոց, ան ձի տե սան կյու նից՝ 
հա տուց ման ձև: Ա կն հայտ է, որ պա տի ժը հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել ա ռանց 
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դրան նա խոր դող որ ևէ հա կաի րա վա կան ա րար քի: Ը նդ հա նուր գա ղա փա րի հա
մա ձայն՝ մինչև նեղ ի րա վա կան աս պեկտ նե րին ան դրա դարձ կա տա րե լը, կա րե լի 
է վս տա հա բար պն դել, որ պատ ժի և դրա հա մար նա խա պայ ման հան դի սա ցած 
մեղ քի մեջ պետք է լի նի հա մա պա տաս խա նու թյուն, հա վա սա րակշ ռու թյուն, հա
մա չա փու թյուն: Թերևս այս ը նդ հա նուր գա ղա փա րից էլ ծնունդ է առ նում պատ ժի 
հա մա չա փու թյան սկզ բուն քը: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում պատ ժի հա մա չա փու թյան սկզ բուն
քը՝ ի րա վա կան սկզ բունք լի նե լուց զատ՝ հան դի սա նա նում է սահ մա նադ րա կան 
սկզբունք և հիմն ա կան օ րեն քում ամ րագր վել է մեղ քի սկզ բուն քի հետ հա մա տեղ՝ 
մեկ հոդ վա ծի ներ քո: Սա, թերևս, խո սում է այս եր կու սկզ բունք նե րի սերտ փոխ
կապ վա ծու թյան մա սին, ո րի հիմն ա կան պատ ճա ռը դրանց մի ջու կը հան դի սա ցող 
մեղք և պա տիժ հաս կա ցու թյուն նե րի փո խա դարձ կապն է և փոխ պայ մա նա
վոր վա ծու թյու նը: 

Մեղ քի և պատ ժի հա մա չա փու թյան սկզ բունք նե րը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ 
ամ րագր վել են 2015 թվա կա նին տե ղի ու նե ցած սահ մա նադ րա կան փո փո խու
թյուն նե րի ար դյուն քում: Եր կու սկզ բունք ներն էլ ամ րագր ված են մի ա ժա մա նակ 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 71րդ հոդ վա ծում: 

Ազ գային ի րա վա կան հա մա կար գի ա ռանց քը և շար ժիչ ու ժը ե րկ րի Սահ մա
նադ րու թյունն է, ո րի շուրջ ձևա վոր վում են ի րա վա կան հա մա կար գի մյուս կոմ պո
նենտ նե րը: Սահ մա նադ րու թյու նը` որ պես ի րա վա կան կա ռու ցա կարգ կամ մե խա
նիզմ, իր ազ դե ցու թյունն ու նի հա սա րա կա կան կյան քի յու րա քան չյուր ո լոր տում, 
չնա յած այն հան գա ման քին, որ սահ մա նադ րա կան շատ նոր մեր կա րող են չու նե
նալ ի րաց ման սե փա կան մե խա նիզմ: Այս տեղ որ պես մի ջոց հան դես է գա լիս ո ղջ 
ի րա վա կան հա մա կար գը, ո րի տար րերն ու ղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի ա ռնչ վում են 
սահ մա նադ րա կան սկզ բունք նե րի և նոր մե րի ի րա գործ մա նը:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյու նը պա րու նա կում է 
մի շարք սկզ բունք ներ և դրույթ ներ, ո րոնց հա տուկ է ի րա վա կան կար գա վոր
ման բազ մա մա կար դակ բնույ թը: Վեր ջինս էլ իր հեր թին են թադ րում է սահ մա
նադ րա կան նոր մե րի ի րա գործ ման բազ մա շերտ գոր ծըն թաց: Սա էլ իր հեր թին 
օ րենսդրու թյան մշակ ման ու ի րա գործ ման գոր ծըն թա ցում կա րող է հան գեց նել 
ո րո շա կի խն դիր նե րի՝ կապ ված սահ մա նադ րա կան նոր մե րի վե րար տադր ման 
հետ: Հիմն ա կան օ րեն քի ըն դու նու մից ի վեր ազ գային սահ մա նադ րա կան ի րա
վուն քի տե սու թյու նում և պրակ տի կա յում ձևա վոր վել է զար գաց ման նոր ու ղ ղու
թյուն, ո րը միտ ված է ըն դար ձա կե լու սահ մա նադ րա կան նոր մե րի և սկզ բունք նե րի 
գոր ծադր ման սահ ման ներն ազ գային ի րա վա կան հա մա կար գում: Ար դի ժա մա
նա կաշր ջա նի ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյուն նե րի զար գաց ման հիմն ա
կան ու ղ ղու թյուն նե րից է նաև ազ գային ի րա վա կան հա մա կար գի սահ մա նադ րա
կա նա ցու մը:

 Վե րոն շյա լի հա մա տեքս տում ա ռա ջա նում է ան հրա ժեշ տու թյուն պար զել 
« սահ մա նադ րա կա նա ցում» հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյու նը, նրա դերն ու 
նշա նա կու թյու նը պե տու թյան և ո ղջ ի րա վա կան հա մա կար գի հա մար:
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 Հա մե մա տա կան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ սահ մա
նադրա կա նա ցու մը մեկ նա բան վում է որ պես սահ մա նադ րա կան նոր մե րի ի րա
կա նա ցում, ի նչ պես նաև ի րա վա կան ու քա ղա քա կան հա մա կար գի վրա սահ
մա նադ րու թյան ներ գոր ծու թյան ա պա հով ման մի ջոց: Սահ մա նադ րա կա նա ցու մը 
սահ մա նադ րու թյան ու ղ ղա կի ի րա վա բա նա կան ազ դե ցու թյան հետ ևանք է և կա
րող է դի տարկ վել որ պես ի րա վա կան հա մա կար գի վրա սահ մա նադ րա կան նոր
մե րի ներ գոր ծու թյան մե խա նիզմ: 

Ի րա վա կան հա մա կար գի սահ մա նադ րա կա նաց ման ի րա վա կան հիմ քը Սահ
մա նադ րու թյունն է, ո րի նոր մերն օ ժտ ված են բարձ րա գույն ի րա վա բա նա կան ու
ժով` ո ղջ ի րա վա կան հա մա կար գում: Ի րա վա կան հա մա կար գի սահ մա նադ րա
կա նաց ման հիմն ա կան պայ ման ներն են Սահ մա նադ րու թյան գե րա կա յու թյու նը, 
նոր մա տի վու թյու նը և նրա նոր մե րի ու ղ ղա կի գոր ծո ղու թյու նը, ո րը հան գեց նում է 
նաև հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի սահ մա նադ րա կա նաց մա նը: 

Հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի սահ մա նադ րա կա նա ցու մը ժո ղովրդա
վա րա կան քա ղա քակր թու թյան կա րե ւոր ձեռք բե րումն ե րից է այն ա ռու մով, որ 
նման հա սա րա կու թյա նը բնո րոշ են ան խտ րա կա նու թյու նը, բազ մա կար ծու թյու նը, 
հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը, հա մե րաշ խու թյու նը, հարգ վում ու ե րաշ խա վոր վում 
են մար դու ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը, հս տա կեց վում ու հու սա լի պահ
պան վում են իշ խա նու թյան սահ ման նե րը, տի րա պե տող է դառ նում ար դա րա դա
տու թյու նը1:

 Սահ մա նադ րո րեն ամ րագ րե լով Սահ մա նադ րու թյան՝ որ պես պե տու թյան հիմ
նա կան օ րեն քի գե րա կա յու թյան սկզ բուն քը` ե րաշ խա վոր վում է մար դու բնա կան 
և ա նօ տա րե լի ի րա վունք նե րի պաշ տո նա կան ճա նա չու մը, ո րի ու ժով Սահ մա
նադրու թյու նը դառ նում է ան հա տի ա զա տու թյան, նրա ի րա վունք նե րի ի րաց ման 
ի րա վա կան ե րաշ խի քը:

 Պատ ժի հա մա չա փու թյան սկզ բունքն ամ րագր վե լով պե տու թյան հիմն ա կան 
օ րեն քում օ ժտ վում է ա վե լի բարձր ի րա վա բա նա կան ու ժով և, այդ պի սով, իր բա
ժին դե րա կա տա րու թյունն է ու նե նում ե րկ րի ի րա վա կան հա մա կար գի, ի նչ պես 
նաև մի շարք հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի սահ մա նադ րա կա նաց ման 
գոր ծըն թաց նե րում: 

Պա տա հա կան չէ նաև, որ քն նարկ վող սկզ բունքն իր տեղն է գտել Սահ մա-
նադ րու թյան՝ Մար դու և քա ղա քա ցու հիմն ա կան ի րա վունք նե րին և ա զա տու-
թյուն նե րին նվիր ված գլ խում: 

Կար ծում ե նք, սա թերևս պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ պատ ժի հա-
մա չա փու թյան սկզ բուն քը, ին չու չէ նաև նույն հոդ վա ծում տեղ գտած մեղ քի 
սկզ բուն քը, ի վեր ջո միտ ված են մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
պաշտ պա նու թյա նը, քան զի մեղ քի և պատ ժի հա մա չա փու թյան սկզ բունք նե-
րի խախ տու մը կբե րի ան ձի մի շարք այլ ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի 

1 Գ. Հա րու թյու նյան, Սահ մա նադ րա կան մշա կույթ, Պատ մու թյան դա սե րը և ժա մա նա կի մար տահ րա
վեր նե րը, վե րահ րատ. լրամշ., Եր ևան, 2016, էջ 52:
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խախտ ման, այդ թվում՝ սահ մա նադ րա կան մա կար դա կով ե րաշ խա վոր ված: 
Վե րոն շյա լը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ պատ ժի հա մա չա փու թյան 

խախտ ման պա րա գա յում, լի նի դա ա վե լի մեղմ պա տիժ, թե ա վե լի խիստ, ի հա
մե մատ դրա հիմ քում ըն կած մեղ քի աս տի ճա նի և բնույ թի, միև նույն է կխախտ վեն 
ան ձի մի շարք ի րա վունք ներ և ա զա տու թյուն ներ: Ա ռա ջի նի դեպ քում գործ նա կա
նում կա ռա ջա նան լուրջ խն դրներ կապ ված պատ ժի նպա տակ նե րի ի րա կա նաց
ման հետ, մաս նա վո րա պես՝ ան հրա ժեշտ չա փով չի վե րա կանգն վի սո ցի ա լա կան 
ար դա րու թյու նը, լի ո վին չի ի րա կա նաց վի ան ձի հան ցա գոր ծի ու ղ ղու մը, ի նչն էլ 
իր հեր թին կա րող է հան գեց նել նույն ան ձի կող մից նոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց մա նը, ո րը թեև կա րող էր կանխ վել պատ ժի հա մա չա փու թյան պահ
ման ման դեպ քում: 

Երկ րոր դի պա րա գա յում կար ժեզրկ վեն այն պի սի սահ մա նադ րաի րա վա կան 
ե րաշ խիք ներ, ի նչ պի սիք են Սահ մա նադ րու թյան նույն՝ Մար դու և քա ղա քա ցու 
հիմն ա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը վեր տա ռու թյամբ գլ խով նա
խա տես ված ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը հոդ ված 63, հան ցա գոր ծու
թյուն ներ սահ մա նե լիս և պա տիժ ներ նշա նա կե լիս օ րի նա կա նու թյան սկզ բուն քը 
հոդ ված 72, հա մա չա փու թյան սկզ բուն քը հոդ ված 78, կր կին դատ վե լու ար գել
քը հոդ ված 68՝ նույն ա րար քի հա մար կր կին դատ վե լու դեպ քում պա տի ժը ան
հա մե մատ ա վե լի ծանր դառ նա լու հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված, օ րենք նե րի 
և այլ ի րա վա կան ակ տե րի հե տա դարձ ու ժը հոդ ված 73՝ ա րար քի կա տար ման 
պա հով պայ մա նա վոր ված:

 Սահ մա նադ րա կան նոր մե րը, որ պես կա նոն, և ա ռա վել հա ճա խա կի ի րա գործ
վում են ի րա վուն քի տար բեր ճյու ղե րի նոր մե րի հետ հա մա տեղ: Դա պայ մա նա
վոր ված է նրա նով, որ ոչ միշտ են սահ մա նադ րա կան նոր մե րը բա վա րար հիմն ա
կան օ րեն քի դրույթ նե րի ի րա գործ ման հա մար: Սահ մա նադ րու թյունն ամ րագ րում 
է մի այն գլ խա վոր, հիմն ա րար սկզ բունք նե րը, սահ մա նում է մար դու և քա ղա քա
ցու ի րա վունք նե րը, ա զա տու թյուն ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, պե տա կան 
ի նս տի տուտ նե րի կազ մա կերպ ման և գոր ծու նե ու թյան հի մունք նե րը: Դրանց ի րա
կա նա ցու մը են թադ րում է սահ մա նադ րա կան նոր մե րի ի մպ լե մեն տա ցի ա օ րենք
նե րում և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րում:

 Սահ մա նադ րա կան ը նդ հա նուր դրույթ նե րի ի մպ լե մեն տա ցի ան ճյու ղային (քա
ղա քա ցի ա կան, աշ խա տան քային, վար չա կան, քրե ա կան և այլն) օ րենսդ րու թյան 
նոր մե րի հետ, պետք է ու ղեկց վի սահ մա նադ րա կան կար գադ րագ րե րի կոնկ րե
տա ց մամբ, մար դու հիմն ա կան ի րա վունք նե րը, ա զա տու թյուն նե րը ու պար տա
կա նու թյուն նե րը ման րա մաս նող ըն թա ցիկ օ րենսդ րու թյան շա րու նա կա կան զար
գաց մամբ, ի նչ պես նաև մայր օ րեն քի նոր մե րի ի րա կա նաց ման դա տա վա րա կան 
ձևե րի մշակ մամբ: Սահ մա նադ րա կան նոր մե րի կոնկ րե տաց ման ան հրա ժեշ տու
թյու նը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րին վե րա
բե րող նոր մե րից շա տե րը գոր ծում են ճյու ղային օ րենսդ րու թյան մի ջո ցով, ի նչ պես 
նաև այն բա նով, որ հար կա վոր է բարձ րաց նել ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե
րի ի րա գործ ման դա տա վա րա կան ձևե րի ու մե թոդ նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը: 
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Բա ցի դրա նից՝ Սահ մա նադ րու թյու նը միշտ ըն կալ վում է որ պես եր կա րատև գոր
ծո ղու թյան ի րա վա կան փաս տա թուղթ: Ըն դու նե լով հիմն ա կան օ րեն քի դրույթ նե
րից բխող և դրանք կոնկ րե տաց նող նոր մա տիվ ակ տեր՝ օ րենս դի րը հնա րա վո րու
թյուն է ստա նում ա վե լի լի ար ժեք կեր պով օգ տա գոր ծել նրա կար գա վո րիչ ու նաև 
սո ցի ա լա կան, բա րո յա կան, քա ղա քա կան նե րու ժը` ի շահ ի րա վա կան հա մա կար
գի զար գաց ման: 

Այդ նե րու ժի օգ տա գործ ման հա մար կար ևոր է նաև ի րա վա կան սկզ բուն քի՝ 
տվյալ դեպ քում, պատ ժի հա մա չա փու թյան սկզ բուն քի գոր ծա ռույթ նե րը, քան զի 
ի րա վուն քի սկզ բուն քի գոր ծա ռույ թը, ու նե նա լով սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյուն, 
ազ դում է հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա և կան խո րո շում է դրանց 
ու ղղ վա ծու թյու նը: Կար ծում ե նք, որ սահ մա նադ րա կան ամ րագր ման շնոր հիվ 
բարձ րա ցել է թե´ մեղ քի սկզ բուն քի, թե´ պատ ժի հա մա չա փու թյան սկզ բուն քի 
գոր ծա ռույթ նե րի ազ դե ցու թյու նը ի րա վուն քի բո լոր ճյու ղե րի վրա: Հետ ևա բար, 
ը ստ ազ դե ցու թյան շր ջա նա կի, նշ ված սկզ բունք նե րը կա րե լի է դա սել ը նդ հա նուր 
ի րա վա կան սկզ բունք նե րի շար քին: 

Սահ մա նադ րա կա նաց ման հար ցը կա րե լի է դի տար կել նաև դոկտ րի նալ աս
պեկ տով: Սահ մա նադ րա կան դոկտ րի նայի մեջ ներ կա յումս հնա րա վոր է ա ռանձ
նաց նել հա մա տեղ կի րառ ման ըն թաց քում Սահ մա նադ րու թյան և ըն թա ցիկ 
օ րենսդ րու թյան հա րա բե րակ ցու թյան մի քա նի հիմն ա կան աս պեկտ ներ: 

Ա ռա ջի նը Սահ մա նադ րու թյան ազ դե ցու թյունն է ե րկ րում կա տար վող նոր մաս
տեղծ գոր ծըն թա ցի վրա: Կա րե լի է խո սել ի րա վա կան հա մա կար գի վրա Հիմն ա
րար օ րեն քի ի րա վա կազ մա վոր ման ա ճող ազ դե ցու թյան մա սին: Սահ մա նադ րու
թյունն ու ղ ղա կի ո րեն նա խա տե սում է մի շարք օ րենսդ րա կան ակ տե րի ըն դու նում: 

Երկ րոր դը ի րա վա կան հա մա կար գում Սահ մա նադ րու թյան տե ղի, դե րի, ի նչ
պես նաև նրա ի րա վա բա նա կան ու ժի հարցն է: Լի նե լով ի րա վա կան հա մա կար գի 
հիմն ա կան բա ղադ րի չը` Սահ մա նադ րու թյու նը կա տա րում է ա ռա ջա տար դեր: Այն 
ի րա վա բա նա կան բա զա է ըն թա ցիկ ամ բողջ օ րենսդ րու թյան հա մար: Այս տե ղից 
տրա մա բա նո րեն բխում է, որ պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար
մին նե րի, ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան բո լոր ան ձանց պար տա կա նու թյունն է 
պահ պա նել և պաշտ պա նել ե րկ րի հիմն ա կան օ րեն քը: Այն է սահ մա նադ րա կան 
օ րի նա կա նու թյան, ըն դուն վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի` Սահ մա նադ րու
թյա նը, նրա տա ռին ու ո գուն հա մա պա տաս խա նե լու ե րաշ խիք նե րից մե կը: 

Առ հա սա րակ սահ մա նադ րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում, այդ թվում՝ ա ռան ձին 
սկզ բունք նե րի սահ մա նադ րա կա նաց ման ժա մա նակ կար ևոր դե րա կա տա րու
թյուն ու նի սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյու նը: Այս հար ցում մեծ է Սահ մա
նադ րա կան դա տա րա նի դե րը՝ որ պես սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյուն 
ի րա կա նաց նող մար մին և հե տա գա յում, սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյուն 
ի րա կա նաց նե լիս, ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան, Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը կա
րող է ան դրա դառ նալ նաև խնդ րո քն նար կան ա ռար կա պատ ժի հա մա չա փու թյան 
սկզ բուն քին, դրա սահ մա նադ րա կան է ու թյա նը, ո րը նաև կհան դի սա նա գի տա
գործ նա կան նոր հիմք հե տա գա ու սումն ա սի րու թյուն նե րի և հե տա զո տու թյուն նե
րի հա մար: 
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Եր րոր դը հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման գոր ծում 
Սահ մա նադ րու թյան և ըն թա ցիկ օ րենք նե րի փոխ գոր ծակ ցու թյան հարցն է: Այն 
կար ևոր դե րը, ո րն ի րա վա կան հա մա կար գում ու նեն սահ մա նադ րա կան ի րա
վուն քը և դրա հիմն ա րար աղ բյու րը` Սահ մա նադ րու թյու նը, կան խո րո շում ու պայ
մա նա վո րում են այն գոր ծա ռույթ նե րը, ո րոնք դր ված են ի րա վուն քի ճյու ղե րի վրա 
և կոչ ված են նա խա տե սել ու ա պա հո վել սահ մա նադ րա կան նոր մե րի ի րա գործ
ման հա մար ան հրա ժեշտ և հու սա լի մե խա նիզմն եր: Չկա հա սա րա կա կան հա
րա բե րու թյուն նե րի այն պի սի ո լորտ, որ տեղ չար տա հայտ վի սահ մա նադ րա կան 
նոր մե րի կար գա վո րիչ ազ դե ցու թյու նը: Սա կայն այդ հա րա բե րու թյուն նե րը կար
գա վոր վում են նաև ի րա վուն քի այլ ճյու ղե րի նոր մե րով: Ի նչ խոսք, այս ա մե նը չի 
նշա նա կում ո ՛չ Սահ մա նադ րու թյան ու ղ ղա կի և ան մի ջա կան գոր ծո ղու թյան բնույ
թի, ո ՛չ ի րա վուն քի այդ ճյու ղե րի ար ժե քի և դե րի նսե մա ցում: Բանն այն է, որ սահ
մա նադ րա կան նոր մե րի ի րա գործ ման կա ռու ցա կար գը սահ ման վում է ոչ մի այն 
Սահ մա նադ րու թյան և ը նդ հան րա պես պե տա կան իշ խա նու թյան կող մից, այլև 
ճյու ղային օ րենսդ րու թյամբ, ի նչն իր հեր թին ան խու սա փե լի ո րեն հարց է ա ռա
ջաց նում այդ կա ռու ցա կար գե րի սահ ման նե րի մա սին: 

Սահ մա նադ րու թյան ի րա գործ ման սահ մա նադ րա կան մե խա նիզմն ե րը լի ար
ժեք գոր ծում են դրա սուբյեկտ նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րի բնա կա նոն զար
գաց ման դեպ քում: Կախ ված դրա բնույ թից, որ ևէ շե ղում ա ռա ջա նա լու պա րա գա
յում, գոր ծի է դր վում նաև ի րա գործ ման ճյու ղային կա ռու ցա կար գը: 

Պատ ժի հա մա չա փու թյան սահ մա նադ րա կան սկզ բուն քը ևս կա րող է նշա
նա կա լից դեր ու նե նալ այն պի սի հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա
վոր ման գոր ծըն թա ցում, ո րոնք հիմն ա կա նում են թա կա են ճյու ղային ի րա վուն քի 
նոր մե րի ան մի ջա կան կար գա վոր մա նը: Տվյալ դեպ քում, որ պես կա նոն, ա ռաջ են 
գա լիս քրե ա կան ի րա վուն քի նոր մե րը, ե թե, ի հար կե, պա տի ժը դի տար կենք սոսկ 
պե տու թյան քրե աի րա վա կան քա ղա քա կա նու թյան դրս ևոր ման կոմ պո նենտ: 

Պա տի ժը՝ որ պես պե տա կան հար կադ րան քի մի ջոց բնո րո շե լը հա վաս տում է 
այն փաս տը, որ պա տի ժը նշա նակ վում է մի այն դա տա րա նի դա տավճ ռով և պե
տու թյան ա նու նից։ Դրա նով ի սկ ը նդ գծ վում է պատ ժի հան րային բնույ թը2: 

Առ հա սա րակ, հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման, հան ցա վոր ո տնձ գու թյուն
նե րից մար դու կյան քի ու ա ռող ջու թյան, մար դու և քա ղա քա ցու այլ ի րա վունք նե
րի ու ա զա տու թյուն նե րի, սե փա կա նու թյան, հա սա րա կա կան կար գի և հա սա րա
կա կան ան վտան գու թյան, շր ջա կա մի ջա վայ րի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան կար գի 
պաշտ պա նու թյան ա պա հով ման գոր ծում ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն է 
տր վում մեր պե տու թյան կող մից ի րա կա նաց վող հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի 
քա ղա քա կա նու թյա նը, ո րի բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում քրե ա կան պա տիժ նե րի 
ար դյու նա վետ ի րա կա նա ցու մը, պատ ժի են թարկ ված ան ձի վե րա սո ցի ա լա կա նա

2 Հ. Խաչիկյան, Պատժի ենթարկված անձի վերասոցիալականացման հիմնախնդիրները Հայաս
տանի Հանրապետությունում գիտ. հոդված, Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների 
պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետության 2015 թ. փոփոխություններով 
Սահմանադրության համատեքստում, Երևան, 2016, Էջ 62:
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ցու մը3։ 
Այս պի սով, ան հրա ժեշտ է փաս տել, որ պա տի ժը, ա ռա ջին հեր թին, ըն կալ վում 

է որ պես հան րային բնույ թի քրե աի րա վա կան կա տե գո րի ա:
«Nulla poena sine lege»4 հնա գույն սկզ բուն քից բխում է, որ քրե ա կան պա տի ժը 

կա րող է նա խա տես վել քրե ա կան օ րեն քով։ 
Վե րոգ րյա լից բխում է, որ քրե ա կան պա տիժ կա րող է նա խա տես վել միայն 

քրեա կան օ րեն քով նա խա տես ված ա րարք նե րի հա մար՝ նույն քրե ա կան 
օ րենսդրու թյամբ: 

Հայտ նի է, որ պե տու թյան կող մից ի րա կա նաց վող ներ քին պե տա կան քա ղա
քա կա նու թյու նը բա ժան վում է սո ցի ա լա կան, ազ գային, տն տե սա կան և այլ քա ղա
քա կա նու թյուն նե րի։ Սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան ը նդ հա նուր նպա տա կը 
պայ մա նա վոր ված է պե տու թյան ու նրա մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան բնույ թից և 
ու ղղ վա ծու թյու նից։ Սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան տե սակ նե րից է քա ղա քա
կա նու թյու նը հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի բնա գա վա ռում5: 

Պե տու թյան կող մից տար վող հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի քա ղա քա կա
նու թյան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում ի հայտ են գա լիս մի շարք գոր ծոն ներ, ո րոնց 
հետ ևան քով պե տու թյու նը վե րա նա յում է այս կամ այն ա րար քի հա մար նա խա
տես ված պա տի ժը, պատ ժա տե սա կը, պատ ժա չա փը: Նմա նա տիպ գոր ծոն նե րից 
է, օ րի նակ՝ որ ևէ հան ցան քի տա րա ծու մը՝ պայ մա նա վոր ված տար բեր օբյեկ տիվ 
և սուբյեկ տիվ հան գա մանք նե րով, ո րի բա ցա սա կան մի տու մը կան խե լու հա մար 
պե տու թյու նը ձեռ նար կում է մի ջոց ներ և նույն ա րար քի հա մար նա խա տե սում է 
ա վե լի ծանր պա տիժ: Ը նդ ո րում, կա րող է տե ղի ու նե նալ նաև հա կա ռակ գոր
ծըն թաց և սահ ման վի ա վե լի մեղմ պա տիժ: Ստաց վում է, որ պա տիժ և պատ ժի 
հա մա չա փու թյու նը ո րո շա կի ի մաս տով հան դես են գա լիս որ պես փո փո խա կան 
կա տե գո րի ա: Այ սինքն՝ պե տու թյու նը գտ նում է, որ նույն մեղ քի ձևով դրս ևոր ված 
նույն ա րար քի հա մար հա մա չափ է մեկ այլ պա տիժ, ո րի պայ ման նե րում ա վե լի 
հեշտ կլի նի հաս նել պատ ժի նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը, տվյալ դե քում, մաս
նա վո րա պես՝ նմա նա տիպ հե տա գա հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խար գել մա նը: 

Վե րո շա րադ րյա լը, թերևս մե ծա պես հան դի սա նում է պե տու թյան կող մից տար
վող քրե աի րա վա կան քա ղա քա կա նու թյան մաս, սա կայն պատ ժի հա մա չա փու
թյան սկզ բուն քի սահ մա նադ րա կան ամ րագր ման պայ ման նե րում պե տու թյու նը 
պետք է լի նի ա ռա վել հետ ևո ղա կան դրա պահ պան ման, ի նչ պես նաև գործ նա կա
նում քրե աի րա վա կան քա ղա քա կա նու թյան մի ջո ցով այդ սկզ բուն քի դրս ևոր ման 
հար ցում: 

Ի վեր ջո, պետք է ար ձա նագ րել, որ Սահ մա նադ րու թյան խն դի րը չէ բո լոր հա սա
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ան մի ջա կան կար գա վո րու մը: Այն ամ րագ րում է 
սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք նե րը, սահ մա նում է մար դու և քա ղա քա ցու հիմ

3 Հ. Խաչիկյան, նշվ. աշխ., էջ 60:
4 Չկա պատիժ առանց պատժի մասին օրենքի (լատ.):
5 Бриллиантов А.В., Курганов С.И., Уголовноисполнительное право Российской Федерации, М., 
2008, с. 7.
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նա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը, ամ րագ րում պե տա կան կա ռուց ված
քը, կա ռա վար ման ձևը, քա ղա քա կան ռե ժի մը, ի նչ պես նաև պե տա կան ու տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կազ մա կերպ ման և գոր ծու նե ու թյան կար գը: 
 Սահ մա նադ րու թյու նը աղ բյուր է ազ գային ի րա վա կան հա մա կար գի սկզ բունք նե
րի ձևա վոր ման և դրանց նոր մա տիվ բո վան դա կու թյան հա մար: 

Առ հա սա րակ կա րե լի է ա սել, որ սահ մա նադ րա կա նաց ման գոր ծըն թաց տե
ղի է ու նե նում տար բեր ե րկր նե րի ի րա վա կան հա մա կար գե րում: Այ նու հան դերձ 
նշված գոր ծըն թա ցը տար բեր ե րկր նե րում և տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում 
դրս ևոր վում է տար բեր կերպ՝ կախ ված տվյալ ի րա վա կան հա մա կար գի զար գաց
ման գոր ծըն թա ցում նրա ա ռջև դր ված խն դիր նե րից և նպա տակ նե րից: 

Այ սինքն՝ ի րա վա կան հա մա կար գում ա ռա ջա ցած մի շարք խն դիր նե րի լուծ
ման հա մար կա րող է գոր ծիք հան դի սա նալ սահ մա նադ րա կա նա ցու մը: 

Ինչ պես շատ ե րկր նե րում, այն պես էլ Ռու սաս տա նի ի րա վա կան հա մա կար
գում տե ղի է ու նե նում սահ մա նադ րա կա նաց ման գոր ծըն թաց, ո րին եր բեմն ան
դրա դարձ է կա տար վում նաև հա մա պա տաս խան ի րա վա բա նա կան գրա կա նու
թյան մեջ: 

Այս պես, այն ակ տու ալ խն դի րը, ո րի լուծ մա նը պետք է ու ղղ ված լի նեն ժա մա
նա կա կից հայ րե նա կան ի րա վա կան գի տու թյունն ու պրակ տի կան, շա րու նա կում 
է մնալ ռու սա կան օ րենսդ րու թյան մշակ ման և կա տա րե լա գործ ման գոր ծում սահ
մա նադ րա կան սկզ բունք նե րի դե րի բարձ րաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: Հա մընդ
հա նուր ե լա կե տային դրույթ նե րը, ամ րագր ված Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Սահ
մա նադ րու թյուն մեջ, պետք է լի նեն գոր ծող ու ղե ցույց ներ ռու սա կան ի րա վուն քի 
հա մա կար գի շա րու նա կա կան սահ մա նադ րա կա նաց ման հիմն ա կան ու ղ ղու թյուն
նե րի ը նտ րու թյան հար ցում: Այս ա ռու մով, հենց հիմն ա կան օ րենքն է, ո րը կոչ
ված է ծա ռայել որ պես գոր ծիք ի րա վա կան հա մա կար գում այն պի սի բա ցա սա կան 
երևույ թի վե րաց ման և կանխ ման հա մար, ի նչ պի սին է օ րենսդ րա կան ան հա վա
սա րակշ ռու թյու նը6: 

Վե րոգ րյա լից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ տվյալ դեպ քում որ պես ի րա վուն քի 
կամ օ րենսդ րու թյան զար գաց ման խն դիր դի տարկ վում է օ րենսդ րա կան ան հա
վա սա րակշ ռու թյու նը, ի սկ հիմն ա կան օ րեն քը դի տարկ վում է որ պես գոր ծիք այդ 
խնդ րի լուծ ման և ի րա վուն քի ու օ րենսդ րու թյան սա հուն զար գա ցումն ա պա հո վե
լու գոր ծում: 

Հատ կան շա կան է, որ նշ վա ծի հա մա տեքս տում խոս վում է սահ մա նադ րա կան 
սկզ բունք նե րի դե րի բարձ րաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նից՝ որ պես օ րենսդ րու թյան 
մշակ ման և կա տա րե լա գործ ման գոր ծիք, ի սկ ի րա վուն քի հա մա կար գի շա րու նա
կա կան զար գաց ման և սահ մա նադ րա կա նաց ման գոր ծում Սահ մա նադ րու թյամբ 
ար դեն ի սկ ամ րագր ված դրույթ նե րին տր վում է ու ղե ցույ ցի դեր: 

Ընդ հա նուր առ մամբ հա մա միտ լի նե լով նշ ված մտ քե րի հետ, հա վե լենք, որ 

6 Белоусов С.А., Отраслевой и межотраслевой законодательный дисбаланс (в свете продолжающейся 
конституционализации системы российского права), Ленинградский юридический журнал № 4 (38), 
2014 г., с. 22.
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օ րենսդ րու թյան մշակ ման և կա տա րե լա գործ ման հար ցում, բա ցի սահ մա նադ րա
կան սկզ բունք նե րի դե րի բարձ րա ցու մից, մեծ դե րա կա տա րու թյուն կա րող է ու նե
նալ հենց ի րա վա կան սկզ բունք նե րի սահ մա նադ րա կա նա ցու մը: 

Այ սինքն՝ գտ նում ե նք, որ ի րա վուն քի և օ րենսդ րու թյան մշակ ման ու կա-
տա րե լա գործ ման, ի նչ պես նաև ի րա վա կան հա մա կար գե րում առ կա այս կամ 
այն խնդ րի լուծ ման գոր ծըն թա ցում պետք չէ բա վա րար վել մի այն Սահ մա-
նադրու թյամբ ար դեն ի սկ ամ րագր ված դրույթ նե րով կամ սկզ բունք նե րով, այլ, 
ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կա րե լի է կամ եր բեմն նույ նիսկ ան հրա ժեշտ է 
նա խա ձեռ նել և ի րա կա նաց նել ի րա վա կան նոր մե րի կամ սկզ բունք նե րի՝ հիմ-
նա կան օ րեն քում ամ րագ րե լու գոր ծըն թաց:

 Վե րո շա րադ րյա լի լույ սի ներ քո եզ րա հան գում ե նք, որ Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյու նում պատ ժի հա մա չա փու թյան սկզ բուն քի, վեր ջի նից չա ռանձ նաց նե
լով նշենք նաև մեղ քի սկզ բուն քի սահ մա նադ րա կա նա ցու մը կա րող է ծա ռայել թե´ 
օ րենսդ րու թյան զար գաց մա նը, թե´ ի րա վա կան հա մա կար գում առ կա կամ հնա
րա վոր խն դիր նե րի լուծ մա նը: 

Քն նարկ վող թե մայի շր ջա նա կում ու շագ րավ է նաև Սահ մա նադ րու թյան 76
րդ հոդ վա ծը, ո րի հա մա ձայն՝ ար տա կարգ կամ ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նակ 
մար դու և քա ղա քա ցու հիմն ա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը, բա ցա
ռու թյամբ Սահ մա նադ րու թյան 2326րդ, 2830րդ, 3537րդ հոդ ված նե րում, 
38րդ հոդ վա ծի 1ին մա սում, 41րդ հոդ վա ծի 1ին մա սում, 47րդ հոդ վա ծի 1ին 
մա սում, 5րդ մա սի 1ին նա խա դա սու թյու նում և 8րդ մա սում, 52րդ, 55րդ հոդ
վա ծի 2րդ մա սում, 56րդ, 61րդ, 6372րդ հոդ ված նե րում նշ ված 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 կումն ե րի են թարկ վել մի այն 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 բե րյալ ստանձն ված մի ջազ գային պար տա վո րու թյուն
նե րի շր ջա նակ նե րում: 

Վե րոգ րյա լից եր ևում է, որ սահ մա նա դի րը Սահ մա նադ րու թյան 71-րդ հոդ-
վա ծը՝ մեղ քի սկզ բուն քը և պատ ժի հա մա չա փու թյան սկզ բուն քը, դա սել 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 րի և ա զա տու թյուն նե րի ժա մա նա կա վո րա պես կա սեց ման 
կամ լրա ցու ցիչ սահ մա նա փա կու ման բա ցա ռու թյուն նե րի շար քին: Այ սինքն՝ 
առ կա է սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք, որ նույ նիսկ ար տա կարգ և ռազ մա կան 
դրու թյան ժա մա նակ մեղ քի և պատ ժի հա մա չա փու թյան սկզ բունք նե րը չեն 
կա րող են թարկ վել որ ևէ ժա մա նա կա հատ վա ծով կա սեց ման կամ սահ մա նա-
փակ ման: Նման սահ մա նադ րա կան ե րաշ խի քը ևս վկա յում է խնդ րո քն նարկ-
ման ա ռար կա սկզ բունք նե րի կար ևո րու թյան և ի րա վա կան հա մա կար գում 
դրանց ու նե ցած նշա նա կա լից դե րի մա սին: 
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Annotation. The work tries to reveal as much as possible the constitutional and legal nature 
and essence of the principle of proportionality of punishment, the peculiarities and significance 
of its constitutionalization.

The article attempts to point out the peculiarities of the constitutional enshrinement of the 
principle of proportionality of punishment in the context of the general constitutionalization and 
development of the legal system, as well as to point out the important role of the legal principle 
under discussion from the viewpoint of protecting fundamental human and citizen’s rights and 
freedoms. Appropriate conclusions and judgments have been made in this regard.

It is also worth paying attention to the research based on sectoral legislation and directed 
to the impact of the principle of proportionality of punishment, the discovery of theoretical and 
practical possibilities of its change in the conditions of constitutional enshrinement.

Аннотация. В данной статье делается попытка максимально раскрыть конституциональ
ный, правовой характер и сущность принципа пропорциональности наказания, особенности и 
значение его конституционализации.

В статье делается попытка указать на особенности конституционного закрепления принципа 
пропорциональности наказания в контексте общей конституционализации и развития правовой 
системы, а также указать на важную роль обсуждаемого правового принципа с точки зрения 
защиты основных прав и свобод человека и гражданина. По этому поводу были проведены 
соответствующие выводы и наблюдения.

Также стоит отметить научноисследовательское исследование на основе отраслевого зако
нодательства, направленное на выявление влияния принципа пропорциональности наказания, 
теоретикопрактических возможностей его изменения в условиях конституционного закрепления.

 

 Բա նա լի բա ռեր - պա տիժ, պատ ժի հա մա չա փու թյան սկզ բունք, սահ մա նադ րա կան սկզ-
բունք, մար դու ի րա վունք, սահ մա նադ րա կա նա ցում:

Keywords: Punishment, principle of proportionality of punishment, constitutional principle, 
human rights, constitutionalization.

Ключевые слова: Наказание, принцип пропорциональности наказания, конституцион-
ный принцип, права человека, конституционализация.

Վ. Վար դա նյան  Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի աշ խա տա կազմ, Դա տա կան դե պար
տա մեն տի Դա տա վոր նե րի ը նդ հա նուր ժո ղո վի և դա տա րան նե րի աշ խա տա կազ մե րի գոր ծու
նե ու թյան ա պա հով ման վար չու թյան Դա տա վոր նե րի ը նդ հա նուր ժո ղո վի և հանձ նա ժո ղովն ե րի 
գոր ծու նե ու թյան ա պա հով ման բաժ նի ա ռա ջա տար մաս նա գետ, ՀՀ ՊԿԱ ի րա վա գի տու թյան 
ամ բի ո նի աս պի րանտ, Էլ. հաս ցե՝ virab_vardanyan@mail.ru:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 24.03.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 24.03.2021 թ., ե րաշ
խա վոր վել է ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե մի այի ի րա վա գի տու թյան ամ բի ո նի պրո ֆե
սոր Ա. Հ. Խա չատ րյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 14.05.2021 թ.:
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ՀԱՐ ՑՈՒՄ

РОЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ВОПРОСЕ РЕАЛИЗАЦИИ В СОВЕТЕ ЕВРОПЫ ПРАВОВЫХ 

КРИТЕРИЙ УРЕГУЛИРОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

THE ROLE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS IN 
IMPLEMENTING THE COUNCIL OF EUROPE’S ENVIRONMENTAL 

REGULATORY STANDARDS

 2001 թ. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը դար ձավ Եվ րո պայի խորհր դի ան
դամ` մի ա նա լով Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ
պա նու թյան մա սին 1950 թվա կա նի եվ րո պա կան կոն վեն ցի ային: Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նը ստանձ նեց Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա
նի ի րա վա զո րու թյան ճա նաչ ման հետ կապ ված մի շարք պար տա վո րու թյուն ներ։ 
Մաս նա վո րա պես՝ պետք է ա պա հո վեր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ներ պե
տա կան օ րենսդ րու թյան հա մա պա տաս խա նու թյու նը Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 
պա հանջ նե րին, ի նչ պես նաև պետք է մշա կեր և ըն դու ներ օ րենսդ րա կան այն
պի սի կա ռու ցա կար գեր, որ պես զի կա տար վե ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
դեմ կա յաց րած վճիռ նե րը։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ազ գային ժո ղո վի կող մից 2002 թ. ապ րի լի 
26ին Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան 
մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան վա վե րաց նե լով` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան քա ղա քա ցի նե րին հնա րա վո րու թյուն տր վեց Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր
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ված ի րա վունք նե րի խախ տումն ե րի դեպ քում դի մել Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո
պա կան դա տա րան:

 Այ սօր Եվ րո պայի խոր հուր դը հան դի սա նում է մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ
նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան խորհր դա նիշ, ի սկ Մար դու ի րա
վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին եվ րո պա
կան կոն վեն ցի ան հա մար վում է Եվ րո պայի խորհր դի կար ևոր նվա ճում:

Ֆ րան սի ա ցի հայտ նի ի րա վա բան Կ. Վա սա կը նշում է, որ « կոն վեն ցի այի ար
ժե քը պայ մա նա վոր ված է ոչ թե հռ չակ ված ի րա վունք նե րով, այլ` այդ ի րա վունք նե
րի պաշտ պա նու թյան գոր ծող մե խա նիզմն ե րով1»: 

Այն տա րի նե րին, ե րբ Եվ րո պայի խոր հուր դը նոր էր հիմն վել և մշակ վում էր 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան, դրա հե ղի նակ նե րը նա խընտ
րե ցին Կոն վեն ցի այի մեջ չնե րա ռել տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային 
ի րա վունք ներ2: Դա պայ մա նա վոր ված էր նրա նով, որ պա տե րազ մից հե տո ոչ բո
լոր պե տու թյուն ներն է ին ի վի ճա կի լի ար ժե քո րեն ե րաշ խա վո րել տն տե սա կան և 
սո ցի ա լա կան ի րա վունք նե րը:

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը ոչ մի այն պաշտ պա նում է 
ան ձի ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը, այլ մեր ժում է ազ գային դա տա րան նե
րի կող մից կա յաց րած ո րո շումն ե րի, դա տավ ճիռ նե րի և վճիռ նե րի օ րի նա կա նու
թյու նը և պե տու թյուն նե րին պար տա վո րեց նում է վե րա նայել և կա տա րե լա գոր ծել 
ազ գային օ րենսդ րու թյան հա մա պա տաս խան բնա գա վառ նե րը:

 Կոն վեն ցի ան սահ մա նում է մար դու ա նօ տա րե լի ի րա վունք նե րի և ա զա տու
թյուն նե րի ո րո շա կի հա մա կարգ և պար տա վո րեց նում է պե տու թյուն նե րին ե րաշ
խա վո րել դրանց պահ պա նումն իր ի րա վա սու թյան ներ քո գտն վող յու րա քան չյուր 
ան ձի հա մար: 

Ա մե րի կա ցի պրո ֆե սոր նե րը նշում են. «Իս կա կան հրաշք է այն փաս տը, որ 
Կոն վեն ցի ան վա վե րաց րած ե րկր նե րը են թարկ վում են Եվ րո պա կան դա տա րա
նի շատ հա ճախ վի ճար կե լի վճիռ նե րի3»: Դա տա րա նի պար տա դիր ի րա վա զո րու
թյունն էլ տա լիս է նրան ար դյու նա վետ վե րահս կո ղա կան գոր ծառ նու թյուն: Շատ 
կար ևոր է նաև ժա մա նա կի գոր ծո նի նշա նա կու թյու նը: Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան, 
ի նչ պես ցան կա ցած մի ջազ գային պայ մա նա գիր, հե տա դարձ ու ժ չու նի: «Ratione 
temporis» խն դի րը սո վո րա բար ա ռա ջա նում է, ե րբ պե տու թյու նը նոր է մի ա նում 
կոն վեն ցի ային:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված է, որ «Յու րա քան
չյուր ոք, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային պայ մա նագ րե րին հա
մա պա տաս խան, ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան 

1 Տե՛ս Vasak K., The Council of Europe. The International Dimensions of Human Rights, Paris, 1982, Vol 2 
էջ 673:
2 Տե՛ս Донна Гомьен, Девид Харрис, Лео Зваак, Европейская конвенция о правах человека и Евро
пейская социальная хартия право и практика. Москва. Издво Московского независимого института 
международного права 1998. էջ.23:
3 Yanis M., Kay R., European Human Rights Law. Connecticut, 1990. P. XDIII:
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խնդրով մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջազ
գային մար մին ներ դի մե լու ի րա վունք4»:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենսգր քի 15րդ հոդ վա ծի 
4րդ մա սում նշ ված է. «Ո րո շա կի փաս տա կան հան գա մանք ներ ու նե ցող գոր
ծով վճռա բեկ դա տա րա նի կամ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
դա տա կան ակ տի հիմն ա վո րումն ե րը (այդ թվում` օ րեն քի մեկ նա բա նու թյուն նե րը) 
պար տա դիր են դա տա րա նի հա մար նույ նան ման փաս տա կան հան գա մանք նե
րով գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, ե րբ վեր ջինս ծան
րակ շիռ փաս տարկ նե րի մատ նանշ մամբ հիմն ա վո րում է, որ դրանք կի րա ռե լի չեն 
տվյալ փաս տա կան հան գա մանք նե րի նկատ մամբ5»: 

 Թեև Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու
թյան մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա յում չկա հս տակ ամ րագր ված «ա ռողջ 
շրջա կա մի ջա վայր ու նե նա լու» ի րա վուն քը, մար դու ի րա վունք նե րի Եվ րո պա կան 
դա տա րա նը շր ջա կա մի ջա վայ րի հետ կապ ված 300 գոր ծե րում կա յաց րել է ո րո
շու մեր, ո րոնք շատ մեծ փո փո խու թյուն ներ են ա ռա ջաց րել Եվ րո պայի խորհր դի 
ան դամ շատ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյան և պրակ տի կայի մեջ6: 

 Կոն վեն ցի այի 2րդ հոդ վա ծը պաշտ պա նում է կյան քի ի րա վուն քը: Այն են
թադրում է պե տու թյան պար տա կա նու թյու նը` ա մեն ի նչ ա նել, որ պես զի կանխ վի 
շր ջա կա մի ջա վայ րի վնա սը, ո րը սպառ նում է յու րա քան չյուր մար դու կյան քին և 
ա ռող ջու թյա նը: Կոն վեն ցի այի 2րդ հոդ վա ծի խախ տու մը կա րող է բաղ կա ցած լի
նել նաև քա ղա քա ցի նե րի պատ շաճ տե ղե կաց ման բա ցա կա յու թյու նից կամ կյան
քի և ա ռող ջու թյան հա մար վտանգ ներ կա յաց նող բնա պահ պա նա կան խն դիր նե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լուց: Հղում կա տա րե լով Կոն վեն ցի այի 
2րդ հոդ վա ծին, ՄԻ ԵԴը բո ղոք ներ է ստա նում այդ պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ 
իշ խա նու թյուն նե րի ան գոր ծու թյան վե րա բե րյալ, ին չը հան գեց րել է բնա պահ պա
նա կան խնդ րի, և դա էլ իր հեր թին, հան գեց րել է մարդ կանց մահ վան:

 ՄԻ ԵԴի Կոն վեն ցի այի 2րդ հոդ վա ծի կի րա ռու մը կա րե լի է տես նել « Բու
դաևան և մյուս ներն ը նդ դեմ Ռու սաս տա նի» գոր ծի օ րի նա կով: Դի մու մա տու նե րը, 
բնա պահ պա նա կան ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման տե սան կյու նից, վկա յա կո չում 
է ին պե տու թյան կող մից հե ղեղ նե րի սպառ նա լի քը կան խե լու հա մար մի ջոց նե րի 
բա ցա կա յու թյու նը, ին չը, բնա կան ա ղե տի ար դյուն քում, հան գեց րեց մարդ կանց 
մա հը Տիր նյաու զում: ՄԻ ԵԴը Կոն վեն ցի այի 2րդ հոդ վա ծի խախ տում է հա մա րել 
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի կան խար գել ման հա մար իշ խա նու թյուն նե րի կող
մից չաշ խա տե լը, ի նչ պես նաև մատ նան շել է հե տաքն նու թյան ան զգու շու թյամբ 
անցկա ցու մը, ո րը, ի մի ջի այ լոց, թույլ չի տա լիս դա տա կան    պաշտ պա նու թյուն 
ստա նալ և վնա սի հա տու ցում7: 

4 Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն, 06.12.2015 թ. փո փո խու թյուն նե րով: 
5 Տե՛ս ՀՀ դա տա կան օ րենս գիրք ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րենք (ըն դուն ված է 07.02 2018 թ.):
6 Տե՛ս հղում https://www.coe.int/ru/web/portal//humanrightsandclimatechangewhatroleforthe
europeanconventiononhumanrights?fbclid=IwAR2Ble7Amg5LZdya3o87_yc7qxNJ3lS9f7wkH/:
7 Տե՛ս Budayeva and Others v Russia, (application 15339/02) 20.03. 2008:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՄԱՐՏ-ԱՊՐԻԼ  2021  3-4 (261-262)

84

Բնա պահ պա նա կան ի րա վունք նե րի մա սով շատ հա ճախ տե ղի են ու նե նում 
խախ տումն եր Կոն վեն ցի այի 8րդ (ա նձ նա կան և ըն տա նե կան կյան քը հար գե լու 
ի րա վունք), 6րդ հոդ վա ծի (ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք) և Կոն վեն ցի այի 
1ին ար ձա նագ րու թյան 1ին հոդ վա ծի (սե փա կա նու թյան պաշտ պա նու թյան ի րա
վունք) դրույթ նե րով: Ա վե լին, ՄԻ ԵԴի կող մից քն նարկ ված «բ նա պահ պա նա կան 
դեպ քե րի» հիմն ա կան մա սը վե րա բե րում է հենց հոդ ված 8ին: Մաս նա վոր կյանքի 
ան ձեռնմ ե լի ու թյան խախ տու մը` շր ջա կա մի ջա վայ րի ի րա վունք նե րի խախտ
ման հա մա տեքս տում, պե տու թյան կող մից շր ջա կա մի ջա վայ րին վնաս հասց
նելն է ո րո շա կի ան ձի իր բնա կու թյան ո րո շա կի տա րած քում, ու ղ ղա կի ո րեն կամ 
ա նուղ ղա կի ո րեն, ի նչ պես գոր ծո ղու թյուն նե րի, այն պես էլ ան գոր ծու թյան տես քով: 
Կոն վեն ցի այի 6րդ հոդ վա ծի՝ ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի խախ տու մը 
կա յա նում է նրա նում, որ ե րկ րում չկա դա տա կան    պաշտ պա նու թյուն խախտ ված 
բնա պահ պա նա կան ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ մե խա նիզմ: Այս կա նո նը նե
րա ռում է նաև դա տա րա նի ո րո շումն ե րը չկա տա րե լու դեպ քե րը: Կոն վեն ցի այի 10
րդ հոդ վա ծը պաշտ պա նում է խոս քի ա զա տու թյու նը: Բնա պահ պա նա կան խնդիր
նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տա րած մա նը ցան կա ցած պե տու թյան մի
ջամ տու թյուն, օ րի նակ` սո ցի ա լա կան ցան ցե րում գրա ռումն ե րի կամ մեկ նա բա նու
թյուն նե րի ար գել քը, լրատ վա մի ջոց նե րում հրա պա րա կումն ե րը, հրա պա րա կային 
հայ տա րա րու թյուն նե րը, հան դի պումն ե րը և այլ մի ջո ցա ռումն ե րը ցրե լը կա րող է 
հա մար վել ա զա տու թյան ոտ նա հա րում:

Կոն վեն ցի այի 6րդ հոդ վա ծի խախ տում է հայտ նա բեր վել ՄԻ ԵԴի կող մից 
« Բուր դովն ը նդ դեմ Ռու սաս տա նի» գոր ծով: Դի մու մա տուն 1997 թվա կա նից ի 
վեր բազ միցս դա տա կան    հայ ցեր է ներ կա յաց րել ը նդ դեմ ի րա վա սու պե տա կան   
 մար մին նե րի, ո րով պա հան ջում էր սո ցի ա լա կան նպաստ նե րի վճա րում` կապ ված 
Չեռ նո բի լում ա տո մային է լեկտ րա կա յա նի վթա րի հետ ևանք նե րի վե րաց մա նը 
նրա մաս նակ ցու թյան հետ: Նրա ա ռող ջու թյու նը տու ժել էր, ին չը հաս տատ վել էր 
փոր ձա գի տա կան   եզ րա կա ցու թյամբ: Այ նու ա մե նայ նիվ, նշա նակ ված փոխ հա տու
ցու մը չի վճար վել, այդ թվում` դա տա րա նի ո րո շումն ե րից հե տո: Իշ խա նու թյուն
ներն ան դրա դար ձել են մի ջոց նե րի սղու թյա նը: ՄԻ ԵԴը բա վա րա րեց բո ղո քը և 
մատ նան շեց Ռու սաս տա նում դա տա րա նի ո րո շումն ե րի կա տա րո ղա կա նու թյան 
ե րաշ խիք նե րի փաս տա ցի բա ցա կա յու թյու նը, չնա յած դա պետք է որ լի նի ար դյու
նա վետ ար դա րա դա տու թյան պար տա դիր բա ղադ րիչ8:

« Լո պեզ Օ ստ րան Իս պա նի այի դեմ» գոր ծի շր ջա նա կում դի մու մա տուն բո ղո
քեց, որ կա շե գոր ծա րանն աղ տո տում է շր ջա կա մի ջա վայ րը գա զե րի, ծխի և ան
տա նե լի հո տով թու նա վոր նյու թե րի ար տա նե տումն ե րով, ին չը ազ դում է մո տա
կայ քում ապ րող մարդ կանց ա ռող ջու թյան վրա: Մաս նա վո րա պես, դի մու մա տու ի 
դուստ րը տա ռա պում էր սրտ խառ նո ցից, փս խու մից և ա նո րեք սի այից, ո րոնք, 
ը ստ ման կա բույ ժի, ա ռա ջա ցել է ին կեն դա նի մի ջա վայ րի աղ տոտ ման պատ ճա
ռով: Դա տա րա նը գտավ 8րդ հոդ վա ծի խախ տում, քա նի որ Իս պա նի այի իշ խա

8 Տե՛ս Burdov v. Russia (application N 33509/04) 15.01.2009: 
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նու թյուն նե րը չկա րո ղա ցան ան հրա ժեշտ հա վա սա րակշ ռու թյուն հաս տա տել քա
ղա քի տն տե սա կան բա րե կե ցու թյան (թա փոն նե րի վե րամ շակ ման գոր ծա րա նի 
շա հա գոր ծում) և դի մու մա տու ի շա հե րի միջև9 : 

« Գու ե րան և ու րիշ ներն ը նդ դեմ Ի տա լի այի» գոր ծով դի մու մա տու նե րը ապ րում 
է ին քի մի ա կան պա րար տա նյու թե րի գոր ծա րա նից մեկ կի լո մետր հե ռա վո րու թյան 
վրա: Գոր ծա րա նի ան սար քու թյան հետ ևան քով տե ղի ու նե ցած վթա րը մթ նո լորտ 
է ար ձա կել թու նա վոր մկն դեղ պա րու նա կող մի քա նի տոն նա նյու թեր: 150 մարդ 
հոս պի տա լաց վել է սուր մկն դե ղով թու նա վոր մամբ: Դի մու մա տու նե րը բո ղո քել են, 
որ աղ տոտ վա ծու թյան մա կար դա կը նվա զեց նե լու գործ նա կան մի ջոց նե րի բա ցա
կա յու թյու նը և գոր ծա րա նի շա հա գոր ծու մից բխող խո շոր վթար նե րը խախ տում 
են ի րենց կյան քի և ֆի զի կա կան ամ բող ջա կա նու թյան նկատ մամբ հար գան քի 
ի րա վուն քը: Դա տա րա նը հի շեց րեց, որ շր ջա կա մի ջա վայ րի խիստ աղ տո տու մը 
կա րող է բա ցա սա բար ազ դել մարդ կանց բա րե կե ցու թյան վրա և զր կել նրանց 
տունն օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյու նից: Մինչև պա րար տա նյու թի ար տադ րու
թյան դա դա րե ցու մը ՝ 1994 թ., Դի մու մա տու ներն ա կն կա լում է ին, որ իշ խա նու
թյուն նե րից տե ղե կատ վու թյուն կս տա նային, ո րը նրանց հնա րա վո րու թյուն կտար 
գնա հա տել ի րենց և ի րենց ըն տա նի քի հա մար ռիս կե րը քա ղա քում մնա լու դեպ
քում, ին չը գոր ծա րա նի վթա րի դեպ քում հայտն վե լէր աղ տոտ ման է պի կենտ րո
նում: Դա տա րա նը ո րո շեց, որ Ի տա լի ան չի կա տա րել իր պար տա վո րու թյու նը` 
ա պա հո վե լու դի մու մա տու նե րի` ի րենց ան ձնա կան և ըն տա նե կան կյան քը հար
գե լու ի րա վուն քը` խախտ վել է 8րդ հոդ վա ծը10: 

« Թա թարն ը նդ դեմ Ռու մի նի այի» գոր ծի շր ջա նա կում, նշ վում է, որ 2000 թ. 
հուն վա րին ոս կու հան քա վայ րում վթա րի հետ ևան քով օգ տա գոր ծե լով նատ րիու
մի ցի ա նի դը, ար դյուն քում 100,000 խո րա նարդ մետր ցի ա նի դով աղ տոտ ված 
կեղ տաջ րեր թափ վել են շր ջա կա մի ջա վայր: Վթա րից հե տո հան քը շա րու նա
կեց իր աշ խա տան քը: Դի մու մա տու նե րը (հայր և որ դի), ո րոնց տու նը գտն վում 
էր հան քի հար ևա նու թյամբ, պն դում է ին, որ հան քի տեխ նո լո գի ա կան գոր ծըն թա
ցը վտան գա վոր է մո տա կա տնե րում ապ րող մարդ կանց ա ռող ջու թյան հա մար, 
ի նչ պես նաև սպառ նում է շր ջա կա մի ջա վայ րին և ա ռա ջաց նում դի մու մա տու ի 
ա ռող ջա կան խն դիր նե րը (ա սթ մա): Դա տա րա նը հա մա րեց, որ դի մու մա տու նե
րը պատ ճա ռա հե տե ւան քային կապ չեն հաս տա տել ե րկ րորդ դի մու մա տու ի նատ
րիու մի ցի ա նիդ ազ դե ցու թյան և նրա ա սթ մայի միջև: Մյուս կող մից, Դա տա րա նը 
նկա տեց, որ հան քար դյու նա բե րա կան ըն կե րու թյու նը վթա րից հե տո շա րու նա
կում է իր ար դյու նա բե րա կան գոր ծու նե ու թյու նը, չնա յած որ պետք է պահ պան վեր 
նա խազ գու շաց ման սկզ բուն քը, ը ստ ո րի՝ ներ կայիս գի տա տեխ նի կա կան գի տե
լիք նե րի վե րա բե րյալ ո րո շա կի ու թյան բա ցա կա յու թյու նը չի կա րող ար դա րաց նել 
որ ևէ ու շա ցում պե տու թյու նը ար դյու նա վետ և հա մա չափ մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու 
հար ցում: Դա տա րա նը եզ րա կաց րեց, որ Ռու մի նի այի իշ խա նու թյուն նե րը չեն կա

9 Տե՛ս case of  Lopez Ostra v. Spain , application no. (16798/90) 09.12.1994:
10 Տե՛ս case of Guerra and others v Italy application (116/1996/735/932) 19.02.1998:
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տա րել ի րենց պար տա վո րու թյուն նե րը` պատ շաճ կեր պով գնա հա տե լու ըն կե րու
թյան գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված ռիս կե րը և հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ 
ձեռ նար կե լու` մարդ կանց ան ձնա կան կյան քի և բնա կու թյան ի րա վուն քը պաշտ
պա նե լու հա մար և, ը նդ հա նուր առ մամբ, ա ռողջ ապ րե լու նրանց ի րա վուն քը և 
պաշտ պան ված մի ջա վայր: Տե ղի է ու նե ցել Կոն վեն ցի այի 8րդ հոդ վա ծի խախ
տում11: 

Կոն վեն ցի այի 41րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված է. «Ե թե դա տա րա նը գտ նում է, 
որ տե ղի է ու նե ցել Կոն վեն ցի այի կամ դրան կից ար ձա նագ րու թյուն նե րի խախ
տում, ի սկ հա մա պա տաս խան բարձր պայ մա նա վոր վող կող մի ներ պե տա կան 
ի րա վունքն ըն ձե ռում է մի այն մաս նա կի հա տուց ման հնա րա վո րու թյուն, ա պա 
Դա տա րա նը ո րո շում է, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, տու ժած կող մին ար դա րա
ցի փոխ հա տու ցում տրա մադ րել»։ 

Շատ կար ևոր վե րահս կո ղա կան դեր ու նի Եվ րո պայի խորհր դի նա խա րար նե
րի կո մի տեն: Կոն վեն ցի այի 46րդ հոդ վա ծում նշ ված է. « Բարձր պայ մա նա վոր վող 
կող մե րը պար տա վոր վում են կա տա րել Դա տա րա նի վերջ նա կան վճիռ նե րը ցան
կա ցած գոր ծե րի վե րա բե րյալ, ո րոն ցում նրանք կող մեր են:

 Դա տա րա նի վերջ նա կան վճիռն ու ղարկ վում է նա խա րար նե րի կո մի տե, ո րը 
վե րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում դրա կա տար ման նկատ մամբ12»:

 Նա խա րար նե րի կո մի տեն դա տա րա նի վճի ռը հանձ նում է պա տաս խա նող պե
տու թյան ի րա վա սու մար մին նե րին և ա ռա ջար կում է մի ջոց ներ ձեռ նար կել դրանց 
կա տա րումն ա պա հո վե լու հա մար և ի րեն ծա նու ցել ար դա րա ցի փոխ հա տուց ման, 
ի նչ պես նաև ան հա տա կան և ը նդ հա նուր մի ջո ցա ռումն ե րի ի րա կա նաց ման մա
սին: Այ նու հետև, ստա նա լով այս տե ղե կատ վու թյու նը` Նա խա րար նե րի կո մի տեն 
այն ման րա մասն ու սումն ա սի րում է, և ե թե գտ նում է, որ պա տաս խա նող պե տու
թյու նը կա տա րել է Դա տա րա նի վճի ռը, ըն դու նում է բա նաձև`ն շե լով որ տվյալ 
պե տու թյու նը կա տա րել է ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը:

 Կոն վեն ցի ան պե տու թյուն նե րին պար տա վո րեց նում է կա տա րել դա տա րա նի 
վերջ նա կան վճիռ նե րը ցան կա ցած գոր ծի վե րա բե րյալ, ո րոն ցում նրանք կող մեր 
են, սա կայն Կոն վեն ցի ան ու ղ ղա կի ո րեն չի պար տա վո րեց նում պե տու թյուն նե
րին ի րենց օ րի նաս տեղծ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում հաշ վի առ նել դա տա րա նի 
նա խա դե պային նշա նա կու թյուն ու նե ցող ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը: Ո ւս տի, 
կար ծում ե նք, ա վե լի ար դյու նա վետ կլի ներ, մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու
թյան տե սան կյու նից, որ պես զի Կոն վեն ցի ա յում ամ րագր վեր « դա տա րա նի նա
խա դե պային նշա նա կու թյուն ու նե ցող ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը պե տու թյուն
նե րի օ րի նաս տեղծ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում հաշ վի առ նե լու մա սին» դրույ թը: 

Չ նա յած այս դա տա րա նը ստեղծ վել է և գոր ծում է Եվ րո պայի խորհր դի շր ջա
նա կում, սա կայն այն հան դես է գա լիս որ պես ի նք նու րույն վեր պե տա կան դա
տա կան մար մին: Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վե տու թյու

11 Տե՛ս Tatar. V Romania (application 657021/01) 27.01.2009:
12 Տե՛ս « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին եվ րո պա
կան կոն վեն ցի ան» (ըն դուն ված 04.11.1950 թ., Հռոմ):
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նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով, Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան ը նդ լայ նում է ի նչ պես 
պաշտ պան վող ի րա վունք նե րի ցան կը, այն պես էլ դրա նում նա խա տես ված ըն թա
ցա կար գե րի կա տա րե լա գործ ման ա ռու մով: 

Այ սօր, հաշ վի առ նե լով մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի կող
մից բնա պահ պա նա կան ան վտան գու թյան հետ կապ ված վճիռ նե րի ըն դու նու մը, 
ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում կոն վեն ցի ա յում նե րա ռել նաև « բա րեն պաստ 
շր ջա կա մի ջա վայ րի» ի րա վուն քը` որ պես բնա պահ պա նա կան ան վտան գու թյան 
ա պա հով ման հիմք:

ՀՀ Սահ մանդ րու թյան 81րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված է, որ « Հիմն ա կան ի րա
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի վե րա բե րյալ Սահ մա նադ րու թյու նում ամ րագր ված 
դրույթ նե րը մեկ նա բա նե լիս հաշ վի է ա ռն վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
վա վե րաց րած՝ մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի 
հի ման վրա գոր ծող մար մին նե րի պրակ տի կան:

 Հիմն ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փա կումն ե րը չեն 
կա րող գե րա զան ցել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային պայ մա
նագրե րով սահ ման ված սահ մա նա փա կումն ե րը13»:

Եվ րո պայի խորհր դի ան դամ շատ ե րկր նե րի` մաս նա վո րո պես Լե հաս տա
նի հան րա պե տու թյան, Ռու մի նի այի, Հուն գա րի այի, Հու նաս տա նի, Ռու սաս տա
նի Դաշ նու թյան,Ֆ րան սի այի սահ մա նադ րու թյուն նե րում ամ րագր ված է « բա րե
նպաստ շր ջա կա մի ջա վայր ու նե նա լու» ի րա վուն քը, սա կայն դրույթ ներ պե տու թյան 
կող մից «բ նա պահ պա նա կան ան վտան գու թյան ա պա հով ման» և « բա րենպաստ 
շր ջա կա մի ջա վայր ու նե նա լու» ի րա վուն քի վե րա բե րյալ ի րենց ամ րագ րու մը չեն 
գտել ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նում, ին չը հա կա սում է մի շարք մի ջազ գային պայ մա
նագ րե րի, ո րոնց մի ա ցել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը:

 Բա րեն պաստ շր ջա կա մի ջա վայր ու նե նա լու ի րա վուն քը են թադ րում է աշ
խա տան քի, ապ րե լու, կեն ցա ղի, հանգս տի, դաս տի ա րա կու թյան և կր թու թյան, 
սնն դամ թերք նե րի և ժո ղովր դա կան տն տե սու թյան ար տադ րանք նե րի ան վտան
գու թյան ու բարձր ո րա կի, ի նչ պես նաև բնա կան մի ջա վայ րի բա րեն պաստ պայ
ման նե րի ի րա վունք նե րը: Բա րեն պաստ շր ջա կա մի ջա վայր ու նե նա լու սահ մա
նադ րա կան ի րա վունքն, ը ստ է ու թյան, ու նի հա վա քա կան և հիմն ա րար բնույթ և 
բաղ կա ցած է մի շարք այլ ի րա վունք նե րից 14 : 

Այ սօր ՄԻ ԵԴի պրակ տի կան այն պի սին է, որ, չնա յած Կոն վեն ցի ա յում բնա
պահ պա նա կան ի րա վունք նե րի պաշ տո նա կան բա ցա կա յու թյա նը, դրանք ի րա
կա նում պաշտ պան ված են: Դա կա րող է կա տար վել Կոն վեն ցի այի այլ դրույթ նե
րով: Ել նե լով ՄԻ ԵԴի գոր ծող պրակ տի կայից` կա րե լի է ա նել հետ ևյալ եզ րա կա
ցու թյուն նե րը:

Ա ռողջ շր ջա կա մի ջա վայր ու նե նա լու ի րա վուն քը, դրա պե տու թյան և բնա պահ
պա նա կան խն դիր նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը, վնա սի 

13 Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն, 06.12.2015 թ. փո փո խու թյուն նե րով:
14 Տե՛ս Ն. Ա. Այ վա զյան, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վունք, Եր ևան, 
« Տիգ րան Մեծ» հրատ., 2016 թ., էջ 314։
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դեպ քում փոխ հա տու ցում ստա նա լու ի րա վուն քը կա րող են հան դի սա նալ ՄԻ ԵԴի 
դի մե լու հա մար հիմք:

 Կոն վեն ցի այի 8րդ հոդ վա ծը դի մու մա տու նե րի կող մից խախտ ված հիմն ա կան 
կա նոնն է, ո րը ՄԻ ԵԴը կի րա ռում է «բ նա պահ պա նա կան դեպ քե րում»: Չնա
յած պե տու թյու նը միշտ չէ, որ ան մի ջա կա նո րեն պա տաս խա նա տու է ո րո շա կի 
խախտ ման հա մար, այ նու ա մե նայ նիվ, այն կա րող է պա տաս խա նող լի նել: Դրա 
հա մար բա վա կան է պե տա կան    մար մին նե րի ան գոր ծու թյու նը և շր ջա կա մի ջա
վայ րի սպառ նա լի քը վե րաց նե լու կամ կան խե լու բո լոր հնա րա վոր (ոչ մի այն պար
տա դիր) մի ջոց նե րը չձեռ նար կե լը: 

Քա նի որ բնա պահ պա նա կան ի րա վունք ներն ու ղ ղա կի ո րեն ամ րագր ված չեն 
Կոն վեն ցի ա յում, յու րա քան չյուր հա տուկ ի րա վի ճակ և դրա հան գա մանք նե րը պա
հան ջում են զուտ ան հա տա կան    մո տե ցում դի տար կե լուն և ո րա կա վոր մա նը: 

Ամ փո փե լով կա րող ե նք ա սել, որ Կոն վեն ցի ա յում « բա րեն պաստ շր ջա կա 
միջա վայր ու նե նա լու ի րա վուն քը» նա խա տե սե լը դար ձել է շատ կար ևոր, քա նի որ 
բա վա կա նին շատ դա տա կան գոր ծեր կան, որ տեղ ՄԻ ԵԴը, թեև ա նուղ ղա կի ո
րեն, բայց ան դրա դառ նում է այս ի րա վուն քին: 

Ինչ պես նաև ա վե լի բա րեն պաստ կլի ներ, մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա
նու թյան տե սան կյու նից, որ պես զի Կոն վեն ցի ա յում ամ րագր վեր « դա տա րա նի նա
խա դե պային նշա նա կու թյուն ու նե ցող ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը պե տու թյուն
նե րի օ րի նաս տեղծ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում հաշ վի առ նե լու մա սին» դրույ թը: 

Annotation. The article presents the role of the rulings of the European Court of Human Rights 
in the field of environmental protection of human rights. Although the European Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms does not include environmental rights, 
the ECtHR has addressed their importance in numerous judgments. Given the many environmental 
issues around the world, moreover, it is necessary to envisage in the Convention the “right to a 
favorable environment”, as well as to enshrine in the Convention the provision of “precedentsetting 
legal positions of the court in the legislative activity of States”.

Аннотация. В статье анализируется роль постановлений Европейского суда по правам 
человека в области экологической защиты прав человека. Несмотря на то, что Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод не включает экологические права, ЕСПЧ 
неоднократно обращал внимание на их важность в многочисленных постановлениях. Более того, 
учитывая множество экологических проблем во всем мире, необходимо предусмотреть «право на 
благоприятную окружающую среду» в Конвенции, а также закрепить в Конвенции Положение 
«с учетом правовой позиции судов в Законодательстве государства».

Բանալի բառեր - բնապահպանական անվտանգություն, արդարացի փոխհատուցում, 
բարենպաստ շրջակա միջավայր, բնապահպանական իրավունքներ:

Keywords: environmental security, fair compensation, favorable environment, environmental 
rights.
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ENSURING THE BEST INTERESTS OF THE CHILD IN THE RIGHT 
TO FREE MOVEMENT BY EXERCISING THE RIGHTS OF THE 

CHILD TO EXPRESS HIS OR HER OPINION AND TO BE HEARD

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА В ПРАВЕ 
НА СВОБОДНОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВА РЕБЕНКА ВЫРАЖАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ И БЫТЬ 
УСЛЫШАННЫМ

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն իր ո րո շումն ե րում հա ճախ 
օգ տա գոր ծում է « կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վունք» ար տա հայ տու թյու
նը, ո րը ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյան հիմն ա քա րե րից մեկն է, և հա սա րա կու
թյան զար գաց ման, ան հա տի կա յաց ման կար ևոր նա խա պայ ման1:

Մ. Վ. Մատ վե ևան նշել է, որ ե րե խայի կար ծիք ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը 
հիմն ա վո րում է պե տու թյան կող մից ե րե խայի՝ որ պես ի րա վուն քի սուբյեկ տի ճա
նաչ ման ի րո ղու թյու նը, և ե րե խայի կար ծի քը « կա րող է ազ դել» ի նչ պես պե տու
թյան, այն պես էլ այլ ան ձանց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վրա 
(օ րի նակ՝ ե րե խայի որ դեգր ման, կամ ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման 

1 Տե՛ս Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике ее применения, 
под общ. ред. В. А. Туманова и Л. М. Энтина, М., 2002 թ., էջ 164:
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հար ցե րը)2: 
Ե րե խայի կար ծիք ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը ե րե խայի լա վա գույն շա հը վեր 

հա նե լու հիմն ա կան մի ջոց նե րից մեկն է, ու ս տիև, մեր հա մոզ մամբ, պար զե լու հա
մար, թե ե րե խային ա ռնչ վող այս կամ այն հար ցում ո րն է ե րե խայի լա վա գույն 
շա հը, պետք է պար զել, թե ո րն է ե րե խայի կար ծի քը, ի նչ պես նաև խո սել այն 
ե ղա նակ նե րի մա սին, ո րոնք կա րող են ա ռա վել ար դյու նա վետ լի նել ե րե խայի լա
վա գույն շա հը վեր հա նե լու հար ցում: 

Ե րե խայի լա վա գույն շահն այս կամ այն հար ցում չի կա րող պարզ վել, ե թե չի 
ա պա հով վել այդ հար ցի կա պակ ցու թյամբ ե րե խայի լս ված լի նե լու ի րա վուն քը3:

 Մեր դի տարկ մամբ, ե րե խայի ա զատ տե ղա շարժ վե լու ի րա վուն քի կեն սա գոր
ծումն ա պա հո վե լիս պետք է ա ռաջ նորդ վել ե րե խայի լա վա գույն շա հով, հետ ևա
բար, պետք է նաև պար զել ե րե խայի կար ծի քը՝ ա զատ տե ղա շարժ վե լու ի րա վուն
քի ի րաց ման հար ցում: 

Ի րա վա բանգիտ նա կան նե րի տե սա կան մո տե ցումն ե րը վկա յում են այն մա
սին, որ տա րաբ նույթ է ըն կալ վում ե րե խայի « կար ծիք» եզ րույ թը, և տար բեր են 
մո տե ցումն ե րը ե րե խայի մի վայ րից մյուս վայր տե ղա փոխ վե լու, կա ցու թյուն հաս
տա տե լու և բնակ վե լու հար ցում նրա լա վա գույն շա հը վեր հա նե լու և պար զե լու 
մե թոդ նե րի հար ցում: 

Այս պես՝ Դ. Ն. Ու շա կո վայի բա ցատ րա կան բա ռա րա նում « կար ծիք» բա ռը 
նշա նա կում է ի նչոր բա նի վե րա բե րյալ հա յացք, դա տո ղու թյուն4: 

Ե րե խայի կար ծի քը վեր հա նե լու ձևը կախ ված է ա ռա ջին հեր թին՝ հար ցի ձևա
կեր պու մից. ե թե հար ցը պա հան ջում է հենց ե րե խայի դա տո ղու թյուն նե րի բա ցա
հայ տում, ա պա պա տաս խա նը լի նե լու է զուտ դա տո ղու թյուն, ի սկ ե թե ծնող նե րը 
ա ռաջ են քա շում ո րո շա կի փաստ, ո րը քն նարկ ման են թա կա չէ, ա պա ե րե խայի 
պա տաս խա նը լի նե լու է հա մա ձայ նու թյու նը կամ ան հա մա ձայ նու թյու նը աս վա
ծին: Միև նույն ժա մա նակ, ե րե խայի կար ծիքն ար տա հայ տե լու ձևը պետք է ամ
րագ րել օ րեն քով՝ հա մա ձայ նու թյուն ստա նա լու տես քով5: 

Ե րե խայի կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը լա վա գույն մի ջոցն է 
ե րե խայի շա հը պար զե լու հա մար: Ո ւս տիև այս ի րա վուն քի ի րաց մամբ է պայ մա
նա վոր ված նաև այլ ի րա վունք նե րի լա վա գույնս կի րար կու մը: Գտ նում ե նք, որ 
ե րե խայի կար ծիքն ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը այն կար ևոր մի ջոց նե րից մեկն է, 
ո րով հնա րա վոր է ա պա հո վել ե րե խայի ա զատ տե ղա շարժ վե լու ի րա վուն քի ի րա
ցու մը և դրա պաշտ պա նու թյու նը:

 Միև նույն ժա մա նակ, խո սե լով ե րե խայի՝ ի րեն վե րա բե րող հար ցե րում կար ծի

2 Տե՛ս Матвеева Мария Витальевна, Права ребенка в семейном праве: проблемы законодательства, 
теории и практики, Москва, 2017 թ., էջ 124:
3 Տե՛ս Матвеева Мария Витальевна, Права ребенка в семейном праве: проблемы законодательства, 
теории и практики, Москва, 2017 թ., էջ 129:
4 Տե՛ս Ушаков Д.Н., Указ. соч. URL:http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=30153, 04.12.2020 
թվա կա նի դրու թյամբ:
5 Տե՛ս Матвеева Мария Витальевна, Права ребенка в семейном праве: проблемы законодательства, 
теории и практики, Москва, 2017 թ., էջ 125:
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քը պար զե լու և հաշ վի առ նե լու աս տի ճա նի (պար տա դի րու թյան) մա սին, գիտ նա
կան ներն ի րենց կար ծիք նե րում ա ռաջ նա հերթ են հա մա րել ե րե խայի հա սու նու
թյան աս տի ճա նը պար զե լը:

Ն. Վ. Լե տո վան նշել է, որ ե րե խայի կար ծիք ար տա հայ տե լու ի րա վուն քի տա
րի քային սահ մա նա փա կու մը և 10 տա րին լրա ցած ե րե խայի կար ծիքն ար տա հա
տե լու ի րա վուն քի սահ մա նու մը պրակ տի կա յում նախ կին օ րենսդ րա կան կար գա
վոր ման ա ռու մով ա ռա վել լավ էր կի րառ վում: Թեև օ րենսդ րու թյամբ 10 տար վա 
ամ րագ րու մը հիմն ված չէր գի տա կան, ֆի զի ո լո գի ա կան և հո գե բա նա կան ու սում
նա սի րու թյուն նե րի վրա, բայց այն հա մա պա տաս խա նում էր ե րե խայի այն տա րի
քին, ե րբ ե րե խան սկ սում է գի տակ ցա բար ո րո շա կի վե րա բեր մունք ցու ցա բե րել 
շր ջա պա տում առ կա ի րե րի, մարդ կանց հան դեպ և ար տա հա տել իր գա ղա փար
նե րը6:

Մ. Վ Ան տա կոլս կա յան նշել է, որ ե րե խայի կար ծիք ար տա հայ տե լու ու նա կու
թյու նը են թադ րում է, որ այն ա ռա ջին հեր թին պետք է լսե լի լի նի (հաշ վի ա ռն վի), 
ե րկ րորդ՝ ե րե խայի ան հա մա ձայ նու թյան դեպ քում այն մար մի նը, ո րն ի րա կա նաց
նում է ե րե խային ա ռնչ վող հար ցի լու ծու մը, պետք է հիմն ա վո րի, թե ի նչ պատ ճա
ռով իր դիր քո րո շու մը չի հա մա պա տաս խա նում ե րե խայի կար ծի քին7:

Ն. Ն Տա րու սի նան նշել է, որ ե րե խայի կար ծիք ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը 
կա րող է ըն կալ վել եր կու ի մաս տով՝ ի նչ պես ա ռան ձին, ի նք նու րույն ի րա վունք, 
այն պես էլ տա րի քի և ըն տա նե կանի րա վա կան «ակ տի» կար ևո րու թյան հետ հա
մադր ված8: Հե ղի նա կը նաև ը ստ տա րի քային կա տե գո րի այի է ա ռանձ նաց րել 
ե րե խա նե րին՝ կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վուն քի պար տա դի րու թյան 
տե սան կյու նից, այն է՝ 10 տա րե կան չլ րա ցած ե րե խա նե րը կար ծիքն ա զատ ար
տա հայ տե լու ի րա վուն քից օ գտ վում են դիս պո զի տիվ ե ղա նա կով՝ այն հաշ վի առ
նե լը պար տա դիր է, պար տա կա յու թյան աս տի ճա նը և այդ կար ծի քից տար բեր վող 
ո րո շում կա յաց նե լը թողն վում է ծնող նե րի, խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան 
մարմն ի կամ դա տա րա նի հայե ցո ղու թյա նը: Այս ի րա վուն քը հիմն ված է ե րե խայի 
լա վա գույն շա հի վրա9: 

Ե րե խայի ա զատ տե ղա շարժ վե լու ի րա վուն քի ի րաց ման նպա տա կով կար ևոր
վում է ե րե խայի կար ծի քը պար զե լը, այն վեր հա նե լը, սա կայն այդ գոր ծըն թա ցը 
բա վա կա նա չափ բարդ և զգա յուն է՝ կախ ված ե րե խայի ան ձնա կան հատ կա նիշ
նե րից (շփ ման աս տի ճան, խո սե լու և ար տա հայտ վե լու հնա րա վո րու թյուն, վախ, 
ճնշ վա ծու թյուն և այլն): 

Ե րե խայի կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը նրա ա զա տու թյունն է 
փնտ րել, ստա նալ և փո խան ցել ցան կա ցած տե ղե կատ վու թյուն և գա ղա փար բա
նա վոր, գրա վոր, մշա կու թային կամ այլ մի ջոց նե րով10: 

6 Տե՛ս Летова Н.В., Усыновление в Российской Федерации: правовые проблемы. М., 2006թ., էջ 78: 
7 Տե՛ս Антокольская М.В., Семейное право: учебник. М., 2002 թ., էջ 189:
8 Հե ղի նա կը նկա տի ու նի այն հան գա ման քը, թե ո րո շումն ե րը ի նչ շր ջա նա կում են կա յաց վում: 
9 Տե՛ս Тарусина Н.Н., Семейное право: учеб. Пособие, М., 2001 թ., էջ 111:
10 Տե՛ս Джабуа И.В., Право ребенка на выражение собственного мнения, Вестник московского 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՄԱՐՏ-ԱՊՐԻԼ  2021  3-4 (261-262)

93

Ա ռան ձին դեպ քե րում ե րե խայի կար ծիք ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը կեն սա
գործ վում է կոնկ րետ հար ցի կա պակ ցու թյամբ հա մա ձայ նու թյան կամ ան հա մա
ձայ նու թյան մի ջո ցով, ո րի ար դյուն քում հնա րա վոր է ե րե խայի ի րա վուն քի ծա
գում, փո փո խում կամ դա դա րում, այ սինքն՝ հա մա ձայ նու թյու նը կամ ան հա մա
ձայ նու թյու նը հան դի սա նում է կամ քի ար տա հայ տում, ո րի ար դյուն քում կա րող են 
ծա գել, փո փոխ վել կամ դա դա րել քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներ կամ պար տա
կա նու թյուն ներ, որ պի սի պայ ման նե րում նման հա մա ձայ նու թյունն իր բնույ թով 
դառ նում է մի ա կող մա նի գոր ծարք11: 

Ա. Մ. Նե չա ևան ու նի տե սա կետ, որ ե րե խայի կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե
լու ի րա վուն քը ևս մեկ ա պա ցույց է հետ ևե լու Կոն վեն ցի այի դրույթ նե րին, և հաշ վի 
առ նե լով ե րե խայի կա մա հայտ նու թյու նը, ո րն օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում 
ու նի ի րա վա կան դեր և նշա նա կու թյուն, տալ դրան իմ պե րա տիվ (պար տա դիր) 
ու ժ: Պե տու թյունն օգ տա գոր ծում է ար դյու նա վետ մի ջոց ե րե խայի՝ որ պես ան հա
տա կա նու թյան լա վա գույն շա հե րի ա պա հով ման հա մար12: 

Այս ա ռու մով հարկ է նշել, որ ՀՀ օ րենսդ րու թյունն ամ րագ րել է ե րե խայի կար
ծի քը պար զե լու գոր ծըն թա ցում հա տուկ մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ ու նե ցող 
ան ձի մաս նակ ցու թյան կար ևո րու թյու նը, ո րով պե տու թյու նը նաև ճա նա չել է այն 
ի րո ղու թյու նը, թե որ քան ար ժե քա վոր է ի րա վա կան ա ռու մով ե րե խայի կար ծի
քը վեր հա նե լու և այն պար զե լու գոր ծըն թա ցը: Այդ դրույթն ամ րագր վել է ՀՀ 
ըն տա նե կան օ րենսգր քի 44րդ հոդ վա ծի 1.1ին մա սում, ը ստ ո րի՝ «1.1. Ե րե խան 
ի րա վունք ու նի ա զատ ար տա հայ տե լու իր կար ծի քը, ո րը, ե րե խայի տա րի քին և 
հա սու նու թյան մա կար դա կին հա մա պա տաս խան, հաշ վի է ա ռն վում ի րեն վե րա
բե րող հար ցե րում: Ե րե խայի կար ծի քը լսե լիս ի րա վա սու մար մի նը օ րեն քով 
նա խա տես ված դեպ քե րում ներգ րա վում է ման կա կան հո գե բա նի կամ ման կա-
վար ժի կամ սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղի»: 

Անհ րա ժեշտ ե նք հա մա րում նշել, ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսդ րու թյամբ նման 
փո փո խու թյու նը կա տար վել է մի այն 21.12.2017 թվա կա նին «ՀՀ ըն տա նե կան 
օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցումն եր կա տա րե լու մա սին» ՀՕ10Ն օ րեն
քով, մինչ դեռ 09.11.2004 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսդրու թյու
նը նման դրույթ չէր ամ րագ րում: 

Օ րենսդ րա կան զար գա ցու մը և ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քում հա մա պա տաս
խան փո փո խու թյուն կա տա րե լու ի րո ղու թյու նը ևս մեկ քայլ էր ա պա ցու ցե լու, որ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը կար ևո րում է ե րե խայի՝ որ պես ի րա վուն քի 
հա տուկ սուբյեկ տի կող մից ի րա վունք նե րի ի րաց ման ա պա հով ման պե տա կան 
գոր ծա ռույ թը, և ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան զար գա ցումն ըն թա նում է Կոն
վեն ցիայով որ դեգր ված և նա խանշ ված նպա տակ նե րին և չա փա նիշ նե րին հա մա
հունչ: 

университета МВД России № 3, 2013 թ.:
11 Տե՛ս Матвеева Мария Витальевна, Права ребенка в семейном праве: проблемы законодательства, 
теории и практики , Москва, 2017 թ., էջ 125:
12 Տե՛ս Нечаева А.М., Россия и ее дети (ребенок, закон, государство), М., 2000 թ., էջ 224:
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Անդ րա դառ նա լով ե րե խայի կար ծի քը կար ևո րե լու և դրա կի րար կումն ա պա հո
վե լու ի րո ղու թյա նը՝ ա վե լորդ չենք հա մա րում նաև ստորև ներ կա յաց նել և վեր լու
ծել նաև ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ ե րե խայի լա վա գույն շա հը վեր հա նե լու 
կար ևոր մի ջո ցի՝ ե րե խայի կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու և այդ ի րա վուն քը՝ 
որ պես ե րե խայի ա զատ տե ղա շարժ վե լու ի րա վուն քի ա պա հով ման մի ջոց հան դի
սա նա լու օ րենսդ րա կան կար գա վո րումն ե րը: 

Այս պես՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 37րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «1. Ե րե խան 
ի րա վունք ու նի ա զատ ար տա հայ տե լու իր կար ծի քը, ո րը, ե րե խայի տա րի քին և 
հա սու նու թյան մա կար դա կին հա մա պա տաս խան, հաշ վի է ա ռն վում ի րեն վե րա
բե րող հար ցե րում:

2. Ե րե խային վե րա բե րող հար ցե րում ե րե խայի շա հե րը պետք է ա ռաջ նա հերթ 
ու շադ րու թյան ար ժա նա նան:

3. Յու րա քան չյուր ե րե խա ու նի իր ծնող նե րի հետ կա նո նա վոր ան ձնա կան 
փոխ հա րա բե րու թյուն ներ և ան մի ջա կան շփումն եր պահ պա նե լու ի րա վունք, բա
ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, ե րբ դա, դա տա րա նի ո րոշ ման հա մա ձայն, հա կա սում է 
ե րե խայի շա հե րին: Ման րա մաս նե րը սահ ման վում են օ րեն քով:

4. Ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րը պե տու թյան հո գա ծու
թյան և պաշտ պա նու թյան ներ քո են»13:

 Սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րից հե տո ա ռա ջին ան գամ հիմն ա կան 
օ րեն քով ամ րագր վե ցին ե րե խայի ի րա վունք նե րը, ո րով ե րե խա նե րի ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում դր վեց նոր մա կար
դա կի վրա՝ որ դեգ րե լով եվ րո պա կան ե րկր նե րի լա վա գույն փոր ձը, և ա պա հո
վե լով ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան այն պի սի զար գա ցում, ո րը թե լադր ված է 
մի ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րով, և հատ կա պես, Կոն վեն ցի ոն կար գա վո
րումն ե րով: 

Այս փո փո խու թյուն նե րը չա փա զանց կար ևոր ե նք հա մա րում ե րե խա նե րի ի րա
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան և կեն սա գործ ման գոր ծըն թա ցում, և մեր հա մոզ
մամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի, մաս նա վո րա պես, 
ե րե խայի կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վուն քի ամ րագ րումն ի նք նին վկա
յում է այն մա սին, որ այն կոչ ված է ծա ռայե լու ե րե խա նե րի լա վա գույն շա հե րին 
և դար ձել է ե րե խա նե րի յու րա քան չյուր ի րա վուն քի պատ շաճ կեն սա գործ ման 
կարևոր ե րաշ խիք:

ՀՀ օ րենսդ րու թյան՝ մի ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րի շր ջա նա կում զար
գա ցումն ա ռա վել ա կն հայտ է Կոն վեն ցի ոն դրույթ նե րի հա մա տեքս տում: 

Այս պես՝ Կոն վեն ցի այի 12րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «1. Իր հա յացք նե րը ձևա
կեր պե լու ըն դու նակ ե րե խայի հա մար մաս նա կից պե տու թյուն ներն ա պա հո վում 
են դրանք ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու ի րա վունք այն բո լոր դեպ քե րում, ո րոնք 
վե րա բե րում են ե րե խային: Ե րե խայի հա յացք նե րի նկատ մամբ ցու ցա բեր վում է 
նրա տա րի քին և հա սու նու թյա նը հա մա պա տաս խան պատ շաճ ու շադ րու թյուն:

13 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն, ընդունված 06.12.2015 թվականին:
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2. Այդ նպա տա կով ե րե խային, մաս նա վո րա պես, հնա րա վո րու թյուն է տր վում 
ի րեն վե րա բե րող ցան կա ցած դա տա կան կամ վար չա կան քն նու թյան ժա մա նակ, 
ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան դա տա վա րա կան նոր մե րով նա խա տես ված կար
գով, ու նկնդր վել թե՛ ան մի ջա կա նո րեն, թե՛ իր ներ կա յա ցուց չի կամ հա մա պա տաս
խան մարմն ի մի ջո ցով»:

 Կոն վեն ցի այի 13րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «1. Ե րե խան ի րա վունք ու նի ա զա
տո րեն ար տա հայ տե լու իր կար ծի քը, այդ ի րա վուն քը նե րա ռում է ցան կա ցած 
բնույ թի տե ղե կատ վու թյուն և գա ղա փար ներ ո րո նե լու, ստա նա լու և հա ղոր դե լու 
ա զա տու թյու նը՝ ան կախ սահ ման նե րից, գրա վոր կամ տպա գիր ձևով, ստեղ ծա
գոր ծու թյան տես քով կամ այլ մի ջոց նե րով՝ ե րե խայի ը նտ րու թյամբ:

2. Այդ ի րա վուն քի ի րա գոր ծու մը կա րող է են թարկ վել ո րո շա կի սահ մա նա փա
կումն ե րի, սա կայն այդ սահ մա նա փա կումն ե րը կա րող են լի նել մի այն այն պի սիք, 
ո րոնք նա խա տես ված են օ րեն քով և ան հրա ժեշտ են.

(ա) այլ ան ձանց ի րա վունք նե րը և հե ղի նա կու թյու նը հար գե լու, կամ
(բ) պե տա կան ան վտան գու թյու նը կամ հա սա րա կա կան կար գը (ordre pսblic), 

կամ բնակ չու թյան ա ռող ջու թյու նը, կամ բա րո յա կա նու թյու նը պաշտ պա նե լու հա
մար»: 

Ինչ պես նկա տում ե նք, Կոն վեն ցի այի 12րդ հոդ վա ծում խոս քը վե րա բե րում է 
սե փա կան հա յացք նե րը ձևա վո րե լու ե րե խայի ու նա կու թյա նը: Կոն վեն ցի այի 12րդ 
հոդ վա ծը սահ մա նում է յու րա քան չյուր ե րե խայի ի րա վունքն ա զատ ար տա հայ
տել իր հա յացք նե րը բո լոր այն հար ցե րում, ո րոնք վե րա բե րում են նրան և նրա 
շա հե րին, այդ թվում` նե րա ռում է նաև ի րա վունք` այդ հա յացք նե րը հաշ վի առ
նե լու (լս ված լի նե լու)` ել նե լով ե րե խայի տա րի քից և հա սու նու թյան աս տի ճա նից: 
« Սե փա կան հա յացք նե րը ձևա վո րե լու ու նա կու թյուն» ար տա հայ տու թյու նը պետք է 
դի տար կել ոչ թե որ պես սահ մա նա փա կում, այլ որ պես պար տա կա նու թյուն օբյեկ
տիվ գնա հա տե լու ե րե խայի` սե փա կան հա յացք նե րը ձևա վո րե լու ու նա կու թյու նը: 
Ի սկ դա նշա նա կում է, որ չպետք է ել նել այն կան խա վար կա ծից, որ ե րե խան չի 
կա րող ձևա վո րել իր սե փա կան հա յացք նե րը` ել նե լով տա րի քային ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րից, և ա ռա վել ևս չպետք է պա հան ջել ե րե խայից ա պա ցու ցել իր 
այդ ու նա կու թյան առ կա յու թյու նը: « Սե փա կան հա յացք ներն ա զա տո րեն ար տա
հայ տե լու» հաս կա ցու թյունն ի նք նին վկա յում է, որ պետք է բա ցառ վի որ ևէ բռ նու
թյուն, հար կադ րանք, ճն շում, ին չը կա պա հո վի ե րե խայի կող մից հենց իր, այլ ոչ 
թե այլ ան ձանց հա յացք ներն ար տա հայ տե լը:

« Սե փա կան հա յացք նե րը ձևա վո րե լու և ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու» ի րա
վուն քի հետ սեր տո րեն փոխ կապ ված է Կոն վեն ցի այի 13րդ հոդ վա ծը, ո րի 1ին 
մա սի հա մա ձայն` «Ե րե խան ի րա վունք ու նի ա զա տո րեն ար տա հայ տել իր կար
ծի քը. այդ ի րա վուն քը նե րա ռում է ե րե խայի ը նտ րու թյամբ բա նա վոր, գրա վոր 
կամ տպա գիր ձևով, ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյան տես քով կամ այլ մի ջոց նե րի 
գոր ծադր մամբ, ան կախ սահ ման նե րից, ցան կա ցած բնույ թի տե ղե կատ վու թյուն և 
գա ղա փար ներ ո րո նե լու, ստա նա լու և հա ղոր դե լու ա զա տու թյու նը»:

 Կար ծիքն ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը հա ճախ շփո թում են 12րդ 
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հոդ վա ծով ամ րագր ված դրույթ նե րի հետ: Թեև այդ եր կու հոդ ված նե րը սեր տո րեն 
փոխ կապ ված են, սա կայն տար բեր ի րա վունք ներ են սահ մա նում: «Ար տա հայտ
վե լու ա զա տու թյու նը» վե րա բե րում է սե փա կան կար ծիքն ու նե նա լուն և ար տա հայ
տե լուն: Մինչ դեռ 13րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված ի րա վուն քը կոչ ված է կան խե լու 
պե տու թյան կող մից « կար ծիք կազ մե լու և ար տա հայ տե լու» ի րա վուն քի հնա րա
վոր սահ մա նա փա կու մը: Վե րո հի շյալ հոդ վա ծը պե տու թյան հա մար սահ մա նում է 
պար տա կա նու թյուն չխո չըն դո տել ե րե խայի կող մից իր հա յացք նե րի ար տա հայտ
մա նը, և միև նույն ժա մա նակ ա պա հո վել տե ղե կատ վու թյան մատ չե լի ու թյու նը, 
ին չը ստեղ ծում է քն նարկ ման ա ռար կա հան դի սա ցող ի րա վուն քի ի րա կա նաց
ման հա մար հա մա պա տաս խան և ան հրա ժեշտ նա խադ րյալ ներ: Կոն վեն ցի այի 
12րդ հոդ վածն իր հեր թին խո սում է ե րե խայի ի րա վուն քի մա սին ար տա հայ տել 
իր կար ծիքն այն հար ցե րի վե րա բե րյալ, ո րոնք շո շա փում են նրա շա հե րը, ի նչ
պես նաև ե րե խայի ի րա վուն քի մա սին մաս նակ ցել բո լոր այն գոր ծո ղու թյուն նե րին 
և ո րո շումն ե րի ըն դուն մա նը, ո րոնք ի րեն են վե րա բե րում: Այս պի սով, Կոն վեն
ցիայի 12րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է սե փա կան հա յացք նե րը ձևա վո րե լու և դրանք 
ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու ե րե խայի ի րա վուն քը, ի սկ 13րդ հոդ վա ծը կոչ ված է 
կան խե լու հնա րա վոր սահ մա նա փա կումն ե րը և սահ մա նում է կար ծիքն ա զա տո
րեն ար տա հայ տե լու ե ղա նակ նե րով պայ մա նա վոր ված ե րե խայի ի րա վունք նե րը: 

Մեր դի տար կումն ե րը թույլ են տա լիս ար ձա նագ րել, որ Կոն վեն ցի ային ամ րա
գրում է ե րե խայի կար ծիք ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը, սա կայն չի ամ րագր վում 
այն նվա զա գույն տա րի քը, ե րբ ե րե խայի մոտ կա րող է ծա գել այդ ի րա վուն քը: 
Կոն վեն ցի ան որ դեգ րել է ե րե խայի հա սու նու թյան աս տի ճա նին հա մա պա տաս
խան ի րա վուն քի ի րաց ման գա ղա փա րը, ո րի պայ ման նե րում շեշ տադ րու մը կա
տար վում է ե րե խայի՝ կար ծիք ձևա վո րե լու և այն ար տա հայ տե լու ու նա կու թյան 
վրա՝ նրա հա սու նու թյան և զար գաց ման աս տի ճա նին հա մա հունչ:

 Դա տա կան պրակ տի կան վկա յում է այն մա սին, որ դա տա րա նի դե րը չի սահ
մա նա փակ վում ե րե խայի կար ծի քը պար զե լու, այն վեր հա նե լու գոր ծո ղու թյան 
կա տար մամբ, այլ դա տա րա նը խն դիր ու նի նաև պար զե լու, թե ա րդյոք այդ կար
ծի քը ձևա վոր վել է ծնող(ներ)ի ու ղ ղա կի և ան մի ջա կան ազ դե ցու թյամբ, թե այն 
ե րե խայի՝ ա զատ ձևա վոր ված կա մա հայտ նու թյունն է: 

Եվ րո պա կան մի ու թյան ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան կո մի տեն 
իր ամ փո փիչ զե կույց նե րում և խորհր դատ վա կան փաս տաթղ թե րում խրա խու սում 
է ե րե խայի կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը և շեշ տադ րում, որ այն 
պետք է լսե լի լի նի բո լոր մար մին նե րում՝ դա տա կան, վար չա կան, ի նչ պես նաև 
ե րե խան պետք է «ամ բող ջո վին վայե լի» այս ի րա վուն քը: Միև նույն ժա մա նակ, 
կո մի տեն նշում է, որ ե րե խայի՝ կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լը չպետք է պար
տա դիր լի նի, այլ այն պետք է ի րաց վի ե րե խայի ցան կու թյամբ14:

«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով նույն պես ամ րագր վել է ե րե
խայի կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը: 

14 Տե՛ս Handbook on European law relating to the rights of the child, European Union Agency for Fundamental 
Rights, էջ 43:
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Այս պես, «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10րդ հոդ վա ծի հա
մա ձայն՝ «Ե րե խայի հա յացք նե րը, հա մոզ մունք նե րը և կար ծի քը են թա կա են նրա 
տա րի քին և հա սու նու թյա նը հա մա պա տաս խան պատ շաճ ու շադ րու թյան:

Յու րա քան չյուր ե րե խա ի րա վունք ու նի ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու իր կար ծի
քը, ո րո նե լու, ստա նա լու և հա ղոր դե լու գա ղա փար ներ ու տե ղե կատ վու թյուն հա
ղոր դակ ցու թյան ցան կա ցած մի ջո ցով»: 

Ե րե խայի կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վունքն իր ամ րագ րումն է 
ստա ցել նաև ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսդ րու թյամբ: 

Այս պես՝ ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 44րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «1. Ե րե խան 
ի րա վունք ու նի իր ի րա վունք ներն ու շա հե րը շո շա փող ցան կա ցած հարց լու ծե լիս 
ու նկն դիր լի նե լու հար ցի քն նու թյա նը և ար տա հայ տե լու սե փա կան կար ծի քը ըն
տա նի քում, դա տա կան և այլ մար մին նե րում։

1.1. Ե րե խան ի րա վունք ու նի ա զատ ար տա հայ տե լու իր կար ծի քը, ո րը, ե րե
խայի տա րի քին և հա սու նու թյան մա կար դա կին հա մա պա տաս խան, հաշ վի է 
ա ռն վում ի րեն վե րա բե րող հար ցե րում: Ե րե խայի կար ծի քը լսե լիս ի րա վա սու մար
մինն օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում ներգ րա վում է ման կա կան հո գե բա նի 
կամ ման կա վար ժի կամ սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղի:

2. Տա սը տա րին լրա ցած ե րե խայի կար ծի քը հաշ վի առ նե լը պար տա դիր է` 
կապ ված խղ ճի ա զա տու թյան հետ, ո րո շա կի մի ջո ցա ռումն ե րին մաս նակ ցե լու, 
ար տադպ րո ցա կան կր թու թյուն ստա նա լուց հրա ժար վե լու, ծնող նե րից որ ևէ մե կի 
հետ ապ րե լու, հա րա զատ նե րի հետ շփ վե լու, օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե
րում:

3. Սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում տա սը տա րին լրա ցած ե րե
խայի վե րա բե րյալ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը կամ դա տա
րա նը կա րող են ո րո շում ըն դու նել մի այն նրա հա մա ձայ նու թյամբ»:

 Վեր լու ծե լով ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 44րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը՝ գտ նում 
ե նք, որ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ, ի նչ պեսև մի ջազ գային ի րա վա կան փաս
տաթղ թե րում և ի րա վա բան նե րի կար ծիք նե րում կար ևոր վել է ե րե խայի մաս նակ
ցու թյուն ու նե նա լու ի րա վունքն իր ի րա վունք ներն ու շա հե րը շո շա փող ցան կա ցած 
հարց լու ծե լիս, և ը ստ այդմ՝ ար տա հայ տե լու սե փա կան կար ծի քը ըն տա նի քում, 
դա տա կան և այլ մար մին նե րում։

 Սա կայն ե թե ե րե խան ի նչոր հար ցի կա պակ ցու թյամբ ար տա հայ տել է իր ան
հա մա ձայ նու թյու նը, ա պա հար ցի լուծ ման հա մար պետք է չա փո րո շի չը լի նի հենց 
ե րե խայի կար ծի քը: Այս դեպ քում ի րա վա սու մար մի նը ե րե խայի կար ծի քին հա կա
ռակ ո րո շում կա յաց նե լիս պար տա վոր է ման րա մասն հիմն ա վո րել և պատ ճա ռա
բա նել նման ո րո շու մը կա յաց նե լը և ե րե խայի կար ծի քը հաշ վի չառ նե լու հան գա
մանք նե րը15:

Գտ նում ե նք, որ յու րա քան չյուր դեպ քում ծնող նե րը, օ րի նա կան ներ կա յա ցու
ցիչ նե րը պետք է հաշ վի առ նեն ե րե խայի կար ծի քը նրան վե րա բե րող հար ցե րի 

15 Տե՛ս Матвеева Мария Витальевна, Права ребенка в семейном праве: проблемы законодательства, 
теории и практики , Москва, 2017 թ., էջ 131:
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շուրջ, և ցան կա ցած դեպ քում ի նչ պես օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, այն պես էլ 
պե տա կան ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից ո րո շում կա յաց նե լիս գնա հա տել նաև 
ե րե խայի կար ծի քը և ցան կու թյու նը: Սա կայն չի բա ցառ վում, որ ե րե խայի կար
ծի քը որ ևէ հար ցի շուրջ թե կուզև հա մընկ նի օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի կամ պե
տա կան ի րա վա սու մարմն ի կար ծի քի կամ դիր քո րոշ ման հետ, սա կայն հա վա սա
րակշ ռե լով կոնկ րետ հար ցի վե րա բե րյալ կար ծի քը այլ հար ցե րի կար ևո րու թյան 
հետ՝ ի վեր ջո կա յաց վի ե րե խայի կար ծի քին հա կա ռակ ո րո շում: Նման ի րա վի ճակ 
հնա րա վոր է, օ րի նակ՝ այն դեպ քե րում, ե րբ ե րե խան իր ցան կու թյունն ար տա հայ
տի զվար ճան քի որ ևէ կենտ րոն հա ճա խե լու վե րա բե րյալ, սա կայն նրա դա սա ժա
մե րի հետ հա մընկ նե լու պատ ճա ռով ծնո ղը սահ մա նա փա կի ե րե խայի ժա ման ցի 
ի րա վուն քը՝ ե րե խայի պատ շաճ կր թու թյուն ստա նա լու և այն ա պա հո վե լու նպա
տա կով: Այս օ րի նա կում ա կն հայտ է, որ յու րա քան չյուր ան ձ քաջ գի տակ ցում է, 
թե որ քան կար ևոր է ե րե խայի ման կու թյան ի րա վուն քը և իր տա րի քին ու հա սու
նու թյան աս տի ճա նին հա մա հունչ խա ղե րի, զվար ճան քի, հա սա կա կից նե րի հետ 
շփ վե լու ի րա վուն քի ա պա հո վու մը, ո րը միտ ված է ե րե խայի բնա կա նոն բա րո յա
հո գե բա նա կան և ֆի զի կա կան զար գաց ման ա պա հով մա նը, սա կայն ե րե խայի լա
վա գույն շա հը մի այն վե րը նշ ված ի րա վուն քի ի րաց մամբ չի սահ մա նա փակ վում և 
դրան հա կակշ ռում է կր թու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը, ո րի ա պա հով ման պար
տա կա նու թյունն ա ռա ջին հեր թին կրում է պե տու թյու նը և ե րե խայի օ րի նա կան 
ներ կա յա ցու ցի չը /ծ նող նե րը/: Հետ ևա բար, յու րա քան չյուր դեպ քում ո րո շում կա
յաց նե լիս ե րե խայի լա վա գույն շա հը պետք է պար զել նրա ի րա վունք նե րի բազ մա
կող մա նի ա պա հով ման և հա վա սա րակշ ռու թյան մի ջո ցով: Ո ւս տիև գտ նում ե նք, 
որ ե րե խայի՝ կոնկ րետ ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը կա րող է ի րա կա նաց վել 
բա ցա ռա պես ե րե խայի լա վա գույն շա հե րից ել նե լով՝ ե րե խայի բո լոր ի րա վունք նե
րի հա վա սա րակշռ ման մի ջո ցով: 

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քում խնդ րո ա ռար կա հոդ վա ծում վեր ջին օ րենսդրա
կան փո փո խու թյու նը կա տար վել է 21.12.2017  թվա կա նին, ե րբ ՀՕ-10-Ն օ րեն քով 
օ րենսգր քի 44-րդ հոդ վա ծը խմ բագր վել և լրաց վել է 1.1-ին մա սով, ը ստ ո րի՝ «1.1. 
Ե րե խան ի րա վունք ու նի ա զատ ար տա հայ տե լու իր կար ծի քը, ո րը, ե րե խայի տա
րի քին և հա սու նու թյան մա կար դա կին հա մա պա տաս խան, հաշ վի է ա ռն վում ի րեն 
վե րա բե րող հար ցե րում: Ե րե խայի կար ծի քը լսե լիս ի րա վա սու մար մի նը օ րեն քով 
նա խա տես ված դեպ քե րում ներգ րա վում է ման կա կան հո գե բա նի կամ ման կա
վար ժի կամ սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղի»16:

 Հարկ է ար ձա նագ րել, որ ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսդ րու թյամբ հի շյալ փո փո
խու թյան կա տար մա նը հա ջոր դեց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսդրու թյամբ հա մա պա տաս խան փո փո խու թյան կա տա րու մը: Ա ռա ջին ան
գամ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում17 նշում կա տար վեց 

16 Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ըն տա նե կան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցումն եր 
կա տա րե լու մա սին 2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 21ի թիվ ՀՕ10Ն օ րեն քը:
17 Տե՛ս ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիրք, ըն դուն վել է 09.02.2018 թվա կա նին, ու ժի 
մեջ է մտել 09.04.2018 թվա կա նին:
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ե րե խայի հա սու նու թյան աս տի ճա նին հա մա հունչ նրա կար ծի քը լսե լու դա տա վա
րա կան ի րա վուն քի մա սին:

 Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 263
րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սում ամ րագր վեց, որ «Որ դեգր վող ե րե խային դա տա րա նը 
հար ցեր է ու ղ ղում՝ որ դեգր ման վե րա բե րյալ ե րե խայի կար ծի քը պար զե լու հա մար՝ 
հաշ վի առ նե լով նրա տա րի քը և հա սու նու թյան մա կար դա կը»:

 Միև նույն ժա մա նակ, հարկ է փաս տել, որ որ դեգր ման գոր ծե րի քն նու թյան 
ըն թաց քում ե րե խայի մաս նակ ցու թյան պար տա դի րու թյան ա ռու մով տա րի քային 
շե մը չփո փոխ վեց, և ի նչ պես նախ կին ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսդ րու թյամբ18 (ՀՀ ՔԴՕ 1733րդ հոդ ված), այն պես էլ գոր ծող դա տա վա րա
կան օ րեն քով պահ պան վեց այն ձևա կեր պու մը, որ 14 տա րին լրա ցած ե րե խայի 
մաս նակ ցու թյու նը պար տա դիր է: 

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 44րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սը սահ մա նում է, որ « Տա
սը տա րին լրա ցած ե րե խայի կար ծի քը հաշ վի առ նե լը պար տա դիր է (ը նդգ ծու մը 
մերն է)` կապ ված խղ ճի ա զա տու թյան հետ, ո րո շա կի մի ջո ցա ռումն ե րին մաս նակ
ցե լու, ար տադպ րո ցա կան կր թու թյուն ստա նա լուց հրա ժար վե լու, ծնող նե րից որ ևէ 
մե կի հետ ապ րե լու, հա րա զատ նե րի հետ շփ վե լու, օ րեն քով նա խա տես ված այլ 
դեպ քե րում»: 

Հարկ ե նք հա մա րում նշ ված մա սը վեր լու ծել՝ հա մադ րե լով այն նույն հոդ վա
ծի 3րդ մա սի հետ, այն է՝ « Սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում տա
սը տա րին լրա ցած ե րե խայի վե րա բե րյալ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան 
մար մի նը կամ դա տա րա նը կա րող են ո րո շում ըն դու նել մի այն նրա հա մա ձայ նու
թյամբ» (ը նդգ ծու մը մերն է): 

Իսկ ա րդյոք « կար ծի քը պար տա դիր հաշ վի առ նե լու» օ րենսդ րա կան պա հան ջը 
չի նույ նա նում « հա մա ձայ նու թյուն» տեր մի նի հետ` պար տա դի րու թյան, հետ ևա
բար` այն ի հայտ բե րե լու պար տա կա նու թյան ա ռու մով: 

Մեր հա մոզ մամբ օ րենսդ րի կող մից կա տար ված փորձն ա ռանձ նաց նել « կար
ծիք» և « հա մա ձայ նու թյուն» ար տա հայ տու թյուն նե րը և տալ դրանց ի րա վա կան 
կար ևո րու թյան տար բեր աս տի ճան ներ ձա խող վել է, քա նի որ « կար ծիք» բա ռի 
կող քին « պար տա դիր» բա ռի օգ տա գործ մամբ այդ հաս կա ցու թյուն նե րը նույ նաց
վել են: 

Այ նինչ գտ նում ե նք, որ խոս քը վե րա բե րում է ոչ թե կար ծի քը պար տա դիր հաշ
վի առ նե լուն, այն էլ մի այն 10 տա րին լրա ցած ե րե խայի, այլ ի րա կա նում պետք է 
խո սել ան կախ ե րե խայի տա րի քային նվա զա գույն շե մից՝ յու րա քան չյուր դեպ քում 
կար ծի քը պար զե լու պար տա դի րու թյա նը, ին չը մեր գնա հատ մամբ ա մեն ևին էլ չի 
նույ նա նում կար ծի քը պար տա դիր հաշ վի առ նե լու հետ: 

Մեր կող մից կա տար ված գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը և պրակ տիկ փոր ձը 
վկա յում են այն մա սին, որ ան կախ տա րի քից՝ ե րե խայի կար ծի քը, ը ստ ե րե խայի 

18 Տե՛ս ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիրք, ըն դուն վել է 17.06.1998 թվա կա նին, ու ժը 
կորց րել է 09.04.2018 թվա կա նին:
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հա սու նու թյան աս տի ճա նի, պար զե լը բո լոր դեպ քե րում պար տա դիր է: Ը նդ ո րում՝ 
դա տա րա նը կա րող է իր հայե ցո ղու թյամբ ո րո շել՝ ա րդյոք ան ձամբ է ցան կա նում 
վեր հա նել ե րե խայի կար ծի քը և լսել այն ան մի ջա կա նո րեն, թե վեր հա նել խնա
մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմն ի մի ջո ցով՝ պա հան ջե լով ներ կա յաց նել 
նաև հա մա պա տաս խան մաս նա գե տի կող մից կազմ ված եզ րա կա ցու թյու նը: 

Այլ է ի րա վի ճա կը, ե րբ խո սում ե նք ե րե խայի կար ծի քը պար տա դիր հաշ վի առ
նե լու մա սին, ին չը, մեր հա մոզ մամբ, ի մաս տային ա ռու մով վեր է ած վում հա մա
ձայ նու թյան:

ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ ե րե խայի « կար ծիք» և « հա մա ձայ նու թյուն» ար տա հայ տե
լու ի րա վուն քը սահ մա նե լիս հիմք է ըն դուն վել և որ պես աղ բյուր ծա ռայել Կոն
վեն ցի ան, և Կոն վեն ցի այի ո´չ 12րդ, և ո´չ էլ 13րդ հոդ վա ծում խոսք չի գնում 
« հա մա ձայ նու թյան» մա սին (Կոն վեն ցի այի բնօ րի նակ փաս տաթղ թում վե րո հի շյալ 
տեր մին ներն ի րենց ամ րագ րումն են ստա ցել որ պես «the right to express his or 
her own views»` թարգ մա նա բար` « սե փա կան կար ծիք (հա յացք) ար տա հայ տե լու 
ի րա վունք» և «the right to freedom of expression» թարգ մա նա բար` «ա զատ ար տա
հայտ վե լու ի րա վունք» ար տա հայ տու թյուն նե րի տես քով)19: 

Այս պես՝ Կոն վեն ցի այի 12րդ և 13րդ հոդ ված նե րի բո վան դա կու թյու նը թույլ 
է տա լիս խո սել « հա յացք ներ» և « կար ծիք» ար տա հայ տու թյուն նե րի հնա րա վոր 
նույ նաց ման մա սին (թեև դրանք լեզ վա կան և քե րա կա նա կան ա ռու մով ու նեն 
տար բե րու թյուն ներ, սա կայն դրանց ի րա վա կան նշա նա կու թյան և հետ ևանք նե
րի ա ռու մով մեր հա մոզ մամբ խն դիր ներ չեն կա րող ա ռա ջա նալ), սա կայն նույ
նը չի կա րե լի ա սել « կար ծիք» և « հա մա ձայ նու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րի մա սին, 
ո րոնք և շատ դեպ քե րում շփոթ մունք են ա ռա ջաց նում հա սա րա կու թյան մոտ, 
ին չը դժ վա րաց նում է ոչ մի այն դրանց ի րա վա կան դե րը և նշա նա կու թյու նը բա
ցատ րե լը, այլև դրանց կի րառ ման ի րա վա կան հետ ևանք նե րը հա սա րա կու թյան 
կող մից օբյեկ տիվ ըն դու նելն այն դեպ քում, ե րբ օ րենս դի րը սահ մա նե լով եր կու 
տար բեր հաս կա ցու թյուն ներ, դրանց տվել է գրե թե նույն ի րա վա կան դե րը և կար
գա վո րու մը:

 Մաս նա վո րա պես, վե րո հի շյալ ար տա հայ տու թյուն նե րի քե րա կա նա կան վեր լու
ծու թյու նը, ի տար բե րու թյուն « հա յացք ներ» և « կար ծիք» ար տա հայ տու թյուն նե րի 
հա րա բե րակ ցու թյան, թույլ է տա լիս այս դեպ քում նկա տել ճիշտ հա կա ռակ պատ
կե րը. քե րա կա նա կան ա ռու մով նույնն են, սա կայն ի րա վա կան նշա նա կու թյամբ` 
տար բեր: « Կար ծիք» բա ռը մեկ նա բան վում է որ պես «որ ևէ մե կի, կամ որ ևէ բա նի 
գնա հա տա կան, վե րա բեր մունք պա րու նա կող դա տո ղու թյուն, եզ րա կա ցու թյուն», 
ի սկ « հա մա ձայ նու թյուն» բա ռը` որ պես « հա մա կար ծիք, հա մա միտ կամ նույն կար
ծի քի լի նել»20: 

19 Տե՛ս Ա նգ լե րենհայե րեն բա ռա րան, խմբ. Հ.Ա. Աս ման գու լյա նի և Մ. Ի. Հով հան նի սյա նի, Եր ևան, 
2004, Հա յաս տան հրա տա րակ չու թյուն, էջ 323, 1065:
20 Տե՛ս Ժա մա նա կա կից հայոց լեզ վի բա ցատ րա կան բա ռա րան, Հայ կա կան ՍՍՀ գի տու թյուն նե րի 
ա կա դե մի ա, Հր. Ա ճա ռյա նի ան վան լեզ վի ի նս տի տուտ, Եր ևան, 1974, հա տոր եր րորդ, էջ 78, 269, 
270:
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Այս պի սով՝ կա տար ված ու սումն ա սի րու թյուն նե րը թույլ են տա լիս հան գել այն 
եզ րա կա ցու թյան, որ ա ռա վել նպա տա կա հար մար է ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ մա
նել « կար ծիք» տեր մի նը` և՛ Կոն վեն ցի այի ճիշտ վե րար տադ րումն ա պա հո վե լու, 
և՛ տար բեր տե սա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րից խու սա փե լու, և՛ ե րե խայի հի շյալ 
ի րա վուն քը մի ան շա նակ ըն կա լե լու և մեկ նա բա նե լու հա մար: Վե րո հի շյալ դիր
քո րոշ ման ամ րապնդ մանն է ծա ռա յում ևս մեկ նկա տա ռում, այն է` ե թե ան գամ 
« հա մա ձայ նու թյուն» տեր մի նի` ազ գային օ րենսդ րու թյամբ ամ րագ րու մը դի տար
կենք որ պես Կոն վեն ցի այի ը նդ հա նուր դրույթ նե րից շե ղում և հա տուկ դրույ թի 
սահ մա նում, ո րով ե րե խայի « կար ծի քին» ա ռա վել ազ դե ցիկ և ծան րակ շիռ նշա
նա կու թյուն է հա ղորդ վել, ա պա նման պա րա գա յում ան հաս կա նա լի է օ րենսդրի 
կող մից « կար ծիք» ար տա հայ տե լու և « հա մա ձայ նու թյուն» տա լու ե րե խայի ի րա
վուն քի սահ ման մամբ միև նույն տա րի քային ցեն զի նա խա տե սու մը, ին չը մեր 
գնա հատ մամբ չի կա րող ար դա րաց վել նաև այն հար ցե րի «ա ռաջ նայ նու թյամբ» 
պայ մա նա վոր ված, ո րոնց կա պակ ցու թյամբ դրանք ար տա հայտ վում են, օ րի նակ` 
չի կա րե լի պն դել, թե ե րե խայի ա նուն ու նե նա լու ի րա վուն քը ա ռա վել կար ևոր է, 
քան ազ գա նուն ու նե նա լու ի րա վուն քը, կամ ե րե խայի որ դեգր ման հարցն ա ռա վել 
կար ևոր է, քան ծնող նե րից որ ևէ մե կի հետ ապ րե լու կամ ծնո ղա կան ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նու թյան խն դի րը (ա ռա ջի նի դեպ քում հաշ վի է ա ռն վում ե րե խայի 
« հա մա ձայ նու թյու նը» (ՀՀ ը նտ. օր. 46րդ հոդ վա ծի 3րդ մաս), ի սկ ե րկ րոր դի 
դեպ քում`« կար ծի քը» (ՀՀ ը նտ. օր. 53րդ հոդ վա ծի 3րդ մաս)):

Այս պես, Կոն վեն ցի այի 12րդ հոդ վա ծը չի պա րու նա կում նշում ե րե խայի 
այն նվա զա գույն տա րի քի վե րա բե րյալ, ո րից սկ սած ե րե խան հան դի սա նում է 
քննարկ վող ի րա վուն քի կրո ղը: Կոն վեն ցի ան ամ րագ րում է, որ « կար ծիքն» ա զա
տո րեն ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը տր ված է այն ե րե խային, ով ու նակ է ձևա վո րել 
իր սե փա կան հա յացք նե րը: Հետ ևա բար` այն պա հից սկ սած, ե րբ ե րե խան հաս
նում է զար գաց ման բա վա րար մա կար դա կի, ո րը թույլ է տա լիս ձևա վո րել իր սե
փա կան հա յացք նե րը (կար ծի քը), նա ի րա վունք է ստա նում դրանք ար տա հայ տել 
ցան կա ցած դեպ քում, ե րբ հար ցը վե րա բե րում է իր շա հե րին: Այդ պա հից ի վեր 
նա ու նի «լս ված» լի նե լու ի րա վունք: 

 Մեր կար ծի քով, պետք է խու սա փել տա րի քային նվա զա գույն ցեն զի սահ մա
նու մից, ին չը սահ մա նա փա կում է ե րե խայի «լս ված լի նե լու» ի րա վուն քը, հատ կա
պես այն պա րա գա յում, ե րբ` 

1. ե րե խան հա ճախ ու նակ է իր միտքն ար տա հայ տել դեռ վաղ տա րի քում, նույ
նիսկ, ե րբ դեռ չի սո վո րել խո սել: Հետ ևա բար, պետք է ճա նա չել և հար գել հա
ղոր դակց ման բո լոր` ոչ մի այն վեր բալ, այլև ոչ վեր բալ ձևե րը (օ րի նակ` մարմն ի 
լե զուն, դեմ քի ար տա հայ տու թյու նը, նկար չու թյու նը և այլն), ո րոնք նույն պես հնա
րա վո րու թյուն են տա լիս ե րե խային ար տա հայ տել իր ըն կա լումն ե րը, ը նտ րու թյու
նը և նա խա պատ վու թյու նը.

2. բա ցա կա յում է ե րե խայի կող մից այն հար ցի վե րա բե րյալ բազ մա կող մա նի 
պատ կե րա ցում ու նե նա լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, ո րը և շո շա փում է նրա շա հե
րը. տե ղե կատ վու թյու նը վի ճե լի հար ցի վե րա բե րյալ կա րող է բա վա րար հա մար
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վել այն քա նով, որ քա նով ան հրա ժեշտ է տվյալ հար ցի կա պակ ցու թյամբ կար ծիք 
ձևա վո րե լու և ար տա հայ տե լու հա մար:

Այս ա մե նի հետ մեկ տեղ, խու սա փե լով տա րի քային ցեն զի սահ մա նու մից, Կոն
վեն ցի ան ամ րագ րում է ու շադ րու թյան ար ժա նի հետ ևյալ ի րա վադ րույ թը` «ե րե
խայի հա յացք նե րի նկատ մամբ ցու ցա բեր վում է նրա տա րի քին և հա սու նու թյա նը 
հա մա պա տաս խան պատ շաճ ու շադ րու թյուն»: Սույն պայ մա նը վե րա բե րում է ե րե
խայի գոր ծու նա կու թյա նը, ո րը գնա հատ վում է ե րե խայի կար ծի քը հաշ վի առ նե
լու հար ցը լու ծե լիս: Սա կայն ե րե խայի հա յացք նե րի « հա սու նու թյու նը» չի կա րող 
ո րոշ վել մի այն ե րե խայի տա րի քից ել նե լով. ի րա զեկ վա ծու թյու նը, փոր ձը, շր ջա կա 
մի ջա վայ րը, սո ցի ալմ շա կու թային ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ազ դում են ե րե
խայի հա յացք նե րի վրա:

 Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ հան գում ե նք այն եզ րա կա ցու թյան, որ Կոն վեն
ցի ան ձեռն պահ մնա լով տա րի քային ցեն զի սահ մա նու մից` կար ևո րում է ե րե խայի 
հա սու նու թյու նը: Ի սկ նման դեպ քում ազ գային օ րենսդ րու թյան կող մից ե րե խայի 
« կար ծիքն ար տա հայ տե լու» ի րա վուն քը սահ մա նե լիս տաս նա մյա տա րի քային 
ցեն զի նա խա տե սումն ան հաս կա նա լի է: Նման տա րի քային շե մը չի հա մա պա
տաս խա նում ան գամ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված` ե րե խայի 
սահ մա նա փակ կամ լրիվ գոր ծու նա կու թյան ձեռք բեր ման տա րի քային ցեն զե րից 
և ոչ մե կին (տե՛ս ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 24րդ, 29րդ, 30րդ հոդ ված
նե րը):

Ն կա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ ե րե խան դեռ վաղ տա րի քում խո
սել չի մա նա լով հան դերձ կա րող է կար ծիք ար տա հայ տել որ ևէ հար ցի շուրջ՝ 
օ րենսդրի կող մից ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 44րդ հոդ վա ծի 1.1ին մա սի բո
վան դա կու թյամբ ամ րագր վել է «ե րե խայի տա րի քին և հա սու նու թյան մա կար դա
կին հա մա պա տաս խան» ար տա հայ տու թյու նը:

Նման ձևա կեր պու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ
քում ա ռա վել ճշգ րիտ գնա հա տել ե րե խայի` վի ճարկ վող հար ցի վե րա բե րյալ սե
փա կան կար ծի քը կազ մե լու և ար տա հայ տե լու ու նա կու թյու նը (ը նդ ո րում, ե րե
խայի հա սու նու թյու նը և զար գաց ման մա կար դա կը հեշ տու թյամբ կա րե լի է պար
զել նրան մի քա նի հո գե բա նա կան բնույ թի հար ցեր տա լու մի ջո ցով, ին չը կա րող է 
ա պա հով վել հա տուկ մաս նա գի տաց ված և վե րա պատ րաստ ված ման կա վարժ նե
րի մի ջո ցով):  

Ամ փո փե լով վե րը նշ վա ծը՝ հարկ է փաս տել, որ ի նչ պես ի րեն վե րա բե րող բո
լոր հար ցե րում, այն պես էլ ա զատ տե ղա շարժ վե լու ի րա վուն քի ի րաց ման հար
ցում ե րե խայի կար ծի քը վեր հա նելն ու նի սկզ բուն քո րեն կար ևոր նշա նա կու թյուն 
ե րե խայի լա վա գույն շա հի պաշտ պա նու թյան տե սան կյու նից: Սա կայն գոր ծող 
օ րենսդ րու թյու նը և առ կա նոր մե րի ձևա կեր պումն ե րը, գրե թե ան գոր ծու թյան 
մատն ված վար չա կան մար մին նե րը21, մաս նա գետ նե րի բա ցա կա յու թյու նը, դա

21 Մաս նա վո րա պես, մի շարք դա տա կան գոր ծե րով խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին
նե րը հա մա պա տաս խան հե տա զո տու թյան ակ տը և եզ րա կա ցու թյու նը ներ կա յաց նում են դա տա րա
նին մի այն հանձ նա րա րու թյան մա սին ո րո շում կա յաց նե լուց հե տո, օ րի նակ, տե՛ս թիվ ԵԴ/0852/02/19 
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տա րա նին տր ված գոր ծի քա կազ մի և դրա կի րառ ման ա զա տու թյան բա ցա կա
յու թյու նը շատ հա ճախ զր կում է ե րե խայի կար ծի քը վեր հա նե լու հնա րա վո րու
թյու նից: Բա ցի այդ, հարկ է փաս տել, որ ի նչ պես վե րը նշ վեց, ե րե խայի կար ծի քը 
ա զատ տե ղա շարժ վե լու ի րա վուն քը ի րաց նե լու հար ցում տար բեր կերպ է ար տա
հայտ վում. մի դեպ քում ե րե խան ցան կա նում է մեկ նել ծնո ղի հետ ար տեր կիր, քա
նի որ ի րեն խոս տա ցել են ման կա կան ժա ման ցային կենտ րոն նե րի հա ճա խում 
(օ րի նակ՝ « Դիս նեյ Լենդ» զվար ճան քի կենտ րոն), ի սկ մյուս դեպ քում էլ ե րե խան 
ման կա հա սակ է, և ոչ մի այն չի կա րող որ ևէ կար ծիք ար տա հայ տել, այլև նրա 
գտն վե լու վայ րը ծնող նե րի միջև վե ճի ա ռար կա է, ա վե լին, ծնող նե րը եր բեմն փոր
ձում են ե րե խային «օգ տա գոր ծել որ պես զենք»՝ սե փա կան ցան կու թյուն նե րը կամ 
վրեժխնդ րու թյունն ի րա գոր ծե լու կամ սե փա կան հան գիս տը հնա րա վո րինս բա
րե հաճ կազ մա կեր պե լու հա մար՝ վե րագ րե լով այն ե րե խայի են թադ րյալ ցան կու
թյա նը: 

Այս պի սով, որ պես սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի ի նք նու րույն կրող՝ չա փա զանց 
կարևոր է լսե լի դարձ նել ե րե խային իր գտն վե լու վայ րը ո րո շե լու, տե ղա շարժ
վե լու, ար տեր կիր մեկ նե լու և վե րա դառ նա լու հար ցը լու ծե լիս, սա կայն պետք է 
հի շել, որ այ դու հան դերձ ե րե խայի ա զատ տե ղա շարժ վե լու ի րա վուն քը այդ քան 
էլ «ա զատ և ան սահ մա նա փակ» չէ, այլ յու րա քան չյուր դեպ քում ու նի իր ի րաց
ման ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, որ պի սի պայ ման նե րում պետք է պրակ տի կա յում և՛ 
ծնող նե րը, և՛ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րը (ման կա վարժ
նե րի և հո գե բան նե րի պար տա դիր ներգ րավ մամբ) վեր հա նեն ե րե խայի կար
ծիքն իր տե ղա շարժ վե լու ի րա վուն քի ի րաց ման հար ցում, այլև ներ պե տա կան 
օ րենսդ րու թյու նը պետք է զար գա նա այն ու ղ ղու թյամբ, որ լայ նա ծա վալ գոր ծո
ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման լի ա զո րու թյուն ներ տր վեն խնա մա կա լու թյան և հո
գա բար ձու թյան մար մին նե րին՝ զի նե լով նրանց բարձ րա գույն տեխ նո լո գի ա նե րով 
և ան հրա ժեշտ գոր ծի քա կազ մով՝ ե րե խայի ա զատ տե ղա շարժ ման ի րա վուն քի 
ի րաց ման հար ցում ծնող նե րի ան հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան դեպ քում ար
տա դա տա կան կար գով հար ցը լու ծե լու հա մար, վեր հա նե լու ե րե խայի կար ծի քը, 
սահ մա նե լու տե ղա շարժ վե լու ի րա վուն քի ի րաց ման կարգ, և մի այն այդ մարմն ի 
կող մից սահ ման ված կար գի խախտ ման դեպ քում հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել դի
մե լու ի րա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյա նը: 

Անհ րա ժեշտ ե նք հա մա րում նաև շեշ տադ րել, որ նման մո տե ցում օ րենսդ րի 
կող մից որ դեգր վել է ե րե խայի՝ տա տե րի, պա պե րի հետ շփ ման, տե սակ ցու թյուն
նե րի ի րա վուն քի ի րաց ման հար ցում, ե րբ պար տա դիր է նախ ևա ռաջ խնա մա կա
լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րին դի մե լը, և վեր ջին նե րիս կող մից նման 
կար գի սահ մա նու մը, և ա պա մի այն այդ կար գի խախտ ման դեպ քում խնա մա
կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի ո րոշ ման կա տար մա նը պար տա
վո րեց նե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու ի րա վունք սահ մա նե լը: Դա տա կան 
պրակ տի կայի վեր լու ծու թյու նը վկա յում է այն մա սին նման «ձ ևա չա փի» շնոր հիվ 
դա տա րա նում գրե թե բա ցա կա յում են ե րե խայի պա պե րի, տա տե րի, եղ բայր նե րը, 

քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը, ԵԴ/4673/02/20 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը datalex.am պաշ տո նա կան կայ քում: 
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քույ րե րի և այլ ազ գա կան նե րի՝ ե րե խայի հետ շփ ման և տե սակ ցու թյան կար գի 
խախտ ման հետ ար դյուն քում հա րուց ված գոր ծե րը:

 Վե րը շա րադր ված վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում ա ռա ջար կում ե նք փո փո
խու թյուն կա տա րել ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 44րդ հոդ վա ծում, և հոդ վա ծի 
2րդ և 3րդ մա սե րը ձևա կեր պել հետ ևյալ կերպ. 

«2. Խղ ճի ա զա տու թյան հետ, ո րո շա կի մի ջո ցա ռումն ե րին մաս նակ ցե լու, 
ար տադպ րո ցա կան կր թու թյուն ստա նա լուց հրա ժար վե լու, ծնող նե րից որ ևէ 
մե կի հետ ապ րե լու, ա զատ տե ղա շարժ վե լու, հա րա զատ նե րի հետ շփ վե լու, 
օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում հար ցը լուծ վում է տա սը տա րին լրա-
ցած ե րե խայի հա մա ձայ նու թյամբ:

 Տա սը տա րին չլ րա ցած ե րե խայի կար ծի քը կա րող է հաշ վի ա ռն վել ըն տա-
նի քում, դա տա կան և այլ մար մին նե րում՝ ե րե խայի տա րի քին և (կամ) հա սու-
նու թյան մա կար դա կին հա մա պա տաս խան՝ ել նե լով ե րե խայի լա վա գույն շա-
հե րից:

3. Սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում տա սը տա րին լրա ցած 
ե րե խայի վե րա բե րյալ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը կամ 
դա տա րա նը կա րող են ո րո շում ըն դու նել մի այն նրա հա մա ձայ նու թյամբ, ե թե 
հա մա ձայ նու թյուն ստա նա լը ող ջամ տո րեն հնա րա վոր է՝ ել նե լով ե րե խայի ֆի-
զի կա կան և մտա վոր հա սու նու թյան և զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րից»:

Annotation. The right of the child to express an opinion is one of the main ways to bring out the 
best interests of the child, so we believe that in order to find out what is in the best interests of the 
child in this or that issue, we need to find out what the child’s opinion is and how to speak it on ways 
that can be most effective in bringing out the best interests of the child.

Аннотация. Право ребенка выражать свое мнение – один из основных способов 
продемонстрировать наилучшие интересы ребенка, поэтому мы считаем, что для выяснения 
того, что в том или ином вопросе отвечает наилучшим интересам ребенка, необходимо 
выяснить, что думает ребенок, а также поговорить о способах, которые могут быть наиболее 
эффективными в достижении наилучших интересов ребенка.

 Բա նա լի բա ռեր- ե րե խայի հա մա ձայ նու թյուն, ե րե խայի կար ծիք, ե րե խայի ֆի զի կա կան և 
մտա վոր հա սու նու թյուն:

Keywords: child consent, child’s opinion, physical and mental maturity of the child.
Ключевые слова: согласие ребенка, мнение ребенка, физическая и умственная зрелость 

ребенка.

Հ. Զար գա րյան  Ե ՊՀ քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի հայ ցորդ, Եր ևան քա ղա քի 
ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի դա տա վոր, էլ. հաս ցե՝ hayarpiz@mail.ru:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 15.03.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 15.03.2021 թ., ե րաշ
խա վոր վել է պրո ֆե սոր, ի րավ. գիտ. դոկ տոր Ա. Հայ կյան ցի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 
14.05.2021 թ.:
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քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի աս պի րանտ 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА 
САМОЗАЩИТЫ ПРАВА

 Ժա մա նա կա կից ի րա վա կան հա մա կար գե րը դա սա կարգ վում են ի րա վա կան 
ըն տա նիք նե րում: Ի րա վա կան հա մա կար գե րով պայ մա նա վոր ված ի րա վուն քի 
ի նս տի տուտ նե րը դրս ևոր վում են մի ա տե սակ և տար բեր մո տե ցումն ե րով1: Այս 
օ րի նա չա փու թյու նից բա ցա ռու թյուն չէ նաև քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի ի նս տի
տուտ հան դի սա ցող ի րա վունք նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը: 

Ի րա վունք նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյան ի նս տի տուտն առ կա է ոչ մի այն մեր 
ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նում, այլ նաև շատ օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե
րի օ րենսդ րու թյուն նե րում: Կախ ված այն հան գա ման քից, թե ի րա վա կան որ ըն
տա նի քի մո դե լի վրա է հիմն ված տվյալ ե րկ րի ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը, 
դրան ցում առ կա են բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Հաշ վի առ նե լով այն, որ մեր ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը հիմն ված է 
մայր ցա մա քային ի րա վա կան ըն տա նի քի տրա մա բա նու թյան վրա, ա ռա ջինն ան
դրա դառ նանք մայր ցա մա քային ի րա վուն քի ի րա վա կան հա մա կար գե րում առ կա 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին: 

Ռո մա նա գեր մա նա կան ի րա վա կան ըն կալ ման շր ջա նա կում պաշտ պա նու թյու
նը, մաս նա վո րա պես, ի րա վունք նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյունն ու ղղ ված է կար
գա վո րե լու այն ե ղա նակ նե րը, մի ջոց ներն ու հնարք նե րը, ո րոնք թույ լատ րե լի են 

1 Տե՛ս Бошно С.В., Современные правовые системы, статья,  https://cyberleninka.ru/article/n/sovremen
nyepravovyesistemy/viewer:
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ի րա վունք նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ2:
 Ռո մա նա գեր մա նա կան օ րի նա կե լի քն նար կում կանց կաց նենք ա րևմ տյան Եվ

րո պայի, մաս նա վո րա պես գեր մա նա կան օ րենսդ րու թյան հի ման վրա: Գեր մա
նիայի քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քում ի րա վունք նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյու
նը դի տարկ վում է ան հրա ժեշտ պաշտ պա նու թյան և ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու
թյան տե սան կյու նից (Գեր մա նի այի քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիրք 227, 228 հոդ
ված ներ3): Գեր մա նի այի օ րենսդ րի կող մից ի րա վուն քի այս ի նս տի տու տի նման 
ամ րագ րու մը հիմք է տա լիս են թադ րել, որ ան հրա ժեշտ պաշտ պա նու թյունն ու 
ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու թյու նը դի տարկ վում են որ պես ի րա վունք նե րի ի նք նա
պաշտ պա նու թյան տե սակ ներ: Բա ցի դրա նից՝ Գեր մա նի այի քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 229րդ հոդ վա ծի է ու թյու նից բխում է, որ ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ար դյուն քում վնաս ված կամ ո չն չաց ված ի րե րը կամ պար տա վո րու թյուն նե րի չկա
տար ման մեջ կաս կած վող ան ձի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն ներն 
ու ղղ ված հաղ թա հա րե լու այդ չկա տա րու մը չեն կա րող դիտ վել ա նօ րի նա կան, ե թե 
կա վտանգ, որ ան հա պաղ մի ջամ տու թյուն չի րա կա նաց նե լու դեպ քում պար տա
վո րու թյուն նե րի կա տա րու մը է ա կա նո րեն կդժ վա րա նա կամ չի կա տար վի: Ի րա
վունք նե րի ի նք նա պաշ տա նու թյան ի րա ցու մը Գեր մա նա կան քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսդ րու թյու նում ար տա հայտ վում է ոչ մի այն վե րը նշ ված հոդ ված նե րում, այլ 
նաև քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյան այլ ի նս տի տուտ նե րի շր ջա նա կում: Մաս
նա վո րա պես, պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման, պար տա վո րու թյուն նե րի 
կա տա րու մից մի ա կող մա նի հրա ժար վե լու դեպ քում, ա ճուր դի ի նս տի տու տի շրջա
նա կում և այլն4: 

Քն նարկ վող օ րենսդ րու թյու նը մեզ թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ քա ղա քա
ցին ի րա վա սու է վե րա կանգ նել իր խախտ ված ի րա վուն քը կամ մինչ խախ տու մը 
առ կա ի րա վա կան կար գա վի ճա կը կամ կան խել ի րա վունք նե րի հնա րա վոր խախ
տու մը ի րա վունք նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյան մի ջո ցով (selfdefense, selfhelp): 
Հատ կան շա կան է, որ գեր մա նա կան օ րենսդ րու թյու նը տա րան ջա տում է եր կու 
ի րա վա կան եր ևույթ, ո րոնք մեր ներ պե տա կան քա ղա քա ցի աի րա վա կան եզ րու
թա բա նու թյան տե սան կյու նից մի ա տե սակ ե ն5: Սա կայն, դրանց ու սումն ա սի րու
թյան ար դյուն քում եզ րա հան գում ե նք, որ դրանք ու ղղ ված են կա նո նա կար գե լու 
ի րա վունք նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյան տար բեր դրս ևո րումն եր (օ րի նակ՝ ֆի զի
կա կան ներ գոր ծու թյուն, գույ քային վնաս և այլն): Այդ եր կու ի նս տի տուտ նե րի վե
րա բե րյալ կար գա վո րումն ե րը զե տեղ ված են ա ռան ձին բաժ նում, ո րի վեր տա ռու
թյու նը պա րու նա կում է վե րը քն նարկ վող ի նս տի տուտ նե րի ան վա նումն ե րը (6րդ 
բա ժին): Սա նշա նա կում է, որ Գեր մա նի այի օ րենս դի րը, հիմք ըն դու նե լով քա

2 Տե՛ս, Сальникова Е.В., Общиечертыпоманогерманскойправовойсемьи,  Научный журнал КыбГАУ No 
111 (07), 2015թ., 37 է ջեր:
3 Տե՛ս  https://www.gesetzeiminternet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p0686:
4 Ա ռա վել ման րա մասն տե՛ս Иванов П.А., Сравнительноправовой анализ законодательств России и 
Германии, монография, СанктПетербург, 2013թ. 4345է ջեր:
5 Տե՛ս նույն տե ղում:
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ղա քա ցի աի րա վա կան գի տա կան մո տե ցումն ե րը, ի րա վունք նե րի ի նք նա պաշտ
պա նու թյան ի նս տի տու տը դի տել է որ պես հա մա լիր ի րա վա կան եր ևույթ՝ ման րա
մասն կար գա վո րե լով այն: 

Շ վեյ ցա րի այի Դաշ նային քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քում որ դեգր ված է այլ 
մո տե ցում6: Շվեյ ցա րի այի օ րենս դի րը քա ղա քա ցի աի րա վա կան ի նս տի տուտ նե
րից մեծ մա սի կար գա վոր ման շր ջա նա կում ամ րագ րել է հնա րա վոր և ըն դու
նե լի վար քագ ծի կա նոն ներ: Այդ պի սի օ րի նակ նե րից է հար ևա նային ի րա վուն քի 
ի նս տի տու տի կար գա վո րումն ե րը (գ լուխ 2, B, III), սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
պաշտ պա նու թյա նը վե րա բե րող դրույթ նե րը (բա ժին 3, 926րդ հոդ ված) և այլն: 
Ը ստ է ու թյան, ու ղ ղա կի ո րեն չամ րագ րե լով ի րա վունք նե րի ի նք նա պաշտ պա նու
թյան վե րա ցա կան ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը՝ Շվեյ ցա րի այի Դաշ նային 
օ րենսդրու թյու նը հս տակ սահ մա նում է դեպ քե րը և գոր ծո ղու թյուն նե րի շր ջա նա
կը, ո րոնք կհա մար վեն ի րա վա չափ: Այ սինքն՝ քա ղա քա ցի աի րա վա կան հա րա բե
րու թյուն նե րի ըն թաց քում ձեռ նարկ վող գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա չա փու թյունն 
ամ րագր ված է յու րա քան չյուր ի նս տի տու տի հա մար ա ռան ձինա ռան ձին: 

Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քում առ կա կար գա
վո րումն ե րի հա մա ձայն՝ ի րա վունք նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը հա մար վում 
է քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ե ղա նակ7: Միև նույն ժա
մա նակ, ե ղա նակ նե րի թվար կում ՌԴ օ րենս դիրն ամ րագ րել է քա ղա քա ցի ա
կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րը վեր տա ռու թյամբ հոդ վա ծում: 
Այս հան գա մանք նե րը մեզ թույլ են տա լիս ար ձա նագ րել, որ քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներ և ե ղա նակ ներ հաս կա ցու թյուն նե րը 
տա րան ջատ ված չեն, ա վե լին` քա ղա քա ցի աի րա վա կան պաշտ պա նու թյու նը ի րա
կա նաց վում է պաշտ պա նու թյան օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված ե ղա նակ նե րով: ՌԴ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 14րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցի ա կան ի րա
վունք նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը թույ լատ րե լի է: Նույն հոդ վա ծի 2րդ դրույ
թի հա մա ձայն ի նք նա պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րը պետք է հա մա չափ լի նեն և 
դուրս չգան վե րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րի սահ ման նե րից: 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1066րդ հոդ վա ծը նա
խա տե սում է, որ ան հրա ժեշտ պաշտ պա նու թյան վի ճա կում պատ ճառ ված վնա սը 
են թա կա չէ հա տուց ման ե թե չեն գե րա զանց վել դրա սահ ման նե րը8: 

 ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիր քը պա րու նա կում է նույն կար գա վո րու մը, և 
նույն տրա մա բա նու թյամբ տե ղա կայ ված է հա մա նուն գլ խում: Հետ ևա բար` ան
հրա ժեշտ պաշտ պա նու թյուն են ճա նաչ վում ի նք նա պաշտ պա նա կան այն պի
սի գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք չնա յած այն բա նի, որ ի րա վա խախ տին վնաս են 
հասց նում, բայց չեն ա ռա ջաց նում ի րա վա կան հետ ևանքն այդ ի նք նա պաշտ պա
նու թյու նը կի րա ռո ղի հա մար: Դրանք օ րենսդ րա կան մա կար դա կով ճա նաչ ված 
են ի րա վա կան և զուրկ են հա կաօ րի նա կան բնույ թից: 

6 Տե՛ս https://www.admin.ch/opc/en/classifiedcompilation/19070042/201801010000/210.pdf:
7 Տե՛ս https://www.zakonrf.info/gk/:
8 Տե՛ս http://www.consultant.ru/popular/:
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Բե լա ռու սի քա ղա քա ցի ա կան նախ կին օ րենսդ րու թյունն ի րա վուն քի պաշտ
պա նու թյան ե ղա նակ նե րի տա րաբ նույթ ամ րագ րումն ե րի հետ մեկ տեղ քա ղա քա
ցի ա կան օ րենս գիր քը (հոդ ված 6) նշում էր ե ղա նակ ներ, ի նչ պի սի ե ն՝ ի րա վուն քի 
ճա նա չու մը, բնե ղե նով կա տա րու մը, նախ կին դրու թյան վե րա կանգ նու մը և այլն9: 

Նոր օ րենսգր քի հոդ ված 11ու մ ա վե լաց վել է նաև ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը10: 
Նոր քա ղօ րենսդ րու թյամբ չնա յած պաշտ պա նու թյան ե ղա նակ նե րի ցան կը բա վա
կա նա չափ ը նդ լայն վել է, սա կայն ևս սպա ռիչ թվար կում չի ա պա հով վել և օ րենս
դիրն այլ ե ղա նակ նե րի հնա րա վո րու թյուն ևս նա խա տե սում է:

 Բե լա ռու սի քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի ու սումն ա սի րու թյու նից պար զում ե նք, 
որ պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րը տա րան ջա տում է պե տա կան ի րա վա սու մար
մին նե րի մի ջամ տու թյամբ, մաս նա վո րա պես դա տա րա նի կող մից և ա ռանձ նաց
նում ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը, որ պես ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան բա ցա
ռիկ մի ջոց, ո րի կի րառ ման հա մար բա վա րար է ի րա վուն քի սուբյեկ տի ձեռ նար
կած գոր ծո ղու թյուն նե րը: Բե լա ռու սի օ րենս դի րը ի րա վուն քի ի նք նա պաշտ պա նու
թյան ու ղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներ է հա մա րում ան հրա ժեշտ պաշտ պա նու թյու նը և 
ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու թյու նը: Փաս տա ցի Բե լա ռու սի օ րենս դիրն ան հրա ժեշտ 
պաշտ պա նու թյու նը ճա նա չում է ի նք նա պաշտ պա նու թյանն ու ղղ ված ու ղ ղա կի ցու
ցում (Հոդ ված ներ 935 և 936): 

Լիտ վայի կո դի ֆի կաց ված օ րենսդ րու թյու նը բա վա կա նին ման րակր կիտ կար
գա վո րում է ի նք նա պաշտ պա նու թյան հաս կա ցու թյու նը, տե սակ նե րը և մի ջոց
նե րը11: Հա մա ձայն Լիտ վային քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1.139րդ հոդ վա ծի՝ 
ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը կա րող է կի րառ վել ան ձի ի րա վունք նե րի պաշտ պա
նու թյան հա մար մի այն սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում: Ի նք նա
պաշտ պա նու թյան մե թոդ ներն ու մի ջոց նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն ա պօ
րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի բնույ թին և չեն կա րող գե րա զան ցել ի նք նա պաշտ պա
նու թյան այն սահ ման նե րը, ո րոնք առ կա են յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում: 
Ի նք նա պաշտ պա նու թյուն ի րա կա նաց նե լիս պետք է պահ պան վեն ան հատ նե րի 
ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև պետք է պահ պան վեն օ րենք
նե րի պա հանջ նե րը: Նույն օ րենսգր քի 6.253րդ հոդ վա ծը քա ղա քա ցի ա կան պա
տաս խա նատ վու թյան բա ցա ռող հան գա մանք է նա խա տե սում ի նք նա պաշտ պա
նու թյու նը ևս: Հատ կան շա կան է, որ Լիտ վայի քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյան 
ու սումն ա սի րու թյու նից ա կն հայտ է դառ նում, որ ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը ը նդ
հա նուր հի մունք նե րով թույ լատ րե լի հա մա րե լու հետ զու գա հեռ տա րան ջատ վում 
է տե սակ նե րի՝ տա լով յու րա քան չյու րի հաս կա ցու թյուն նե րը12: Մաս նա վո րա պես՝ 
«selfhelp» և «selfdefence» հաս կա ցու թյուն նե րի բնո րո շումն ե րը հետ ևյալն են: 
«Selfdefence»ի դեպ քում ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը հա մար վում է ան ձի կող մից 
կա տար ված գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք ու ղղ ված են ի րեն կամ մեկ այլ ան ձի, գույ

9 Տե՛ս, http://www.zonazakona.ru/:
10 Տե՛ս, նույն տե ղում:
11 Տե՛ս https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/lt/lt073en.pdf:
12 Տե՛ս https://www.lithuanialaw.com/lithuaniancivilcode488:
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քի, այլ ի րա վունք նե րի, հա սա րա կու թյան կամ պե տու թյան շա հե րի պաշտ պա նու
թյանն ա նօ րի նա կան վտան գա վոր հար ձակ ման դեմ:

«Selfhelp»ի դեպ քում ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը հա մար վում են ան ձի այն 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք նա օ րի նա կան կեր պով կի րա ռում է այն դեպ քե րում 
ե րբ ի րա վա սու մար մին նե րը չեն ա պա հով վել ան հրա ժեշտ օգ նու թյու նը ժա մա նա
կին և ա ռանց այդ պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա վունք նե րի ի րա ցու մը կդառ նա 
ան հնա րին կամ է ա կա նո րեն կխո չըն դոտ վի:

ՀՀ քա ղա քա ցի աի րա վա կան տրա մա բա նու թյան տե սան կյու նից ի րա վունք
նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը դրա սահ ման նե րի պահ պան մամբ հա մար վում 
է օ րի նա չափ, ին չը մենք հան դի պում ե նք նաև Լատ վի այի քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսդ րու թյու նում «selfdefence» ի րա վա կան ի նս տի տու տի շր ջա նա կում: Ի նչ 
վե րա բե րում է «selfhelp»ին, ա պա մեր ի րա վա կան ըն կալ ման շր ջա նա կում այն 
փո խա րի նում է ան հրա ժեշտ պաշտ պա նու թյան և ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու թյան 
ի նս տի տուտ նե րի հա մախմ բին: Ը նդ ո րում, պա րու նա կե լով բնու թագ րիչ ներ, ի նչ
պես ան հրա ժեշտ պաշտ պա նու թյան (սե փա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու
թյուն), այն պես էլ ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու թյան (ո րոշ դեպ քե րում պատ ճառ ված 
վնա սի հա տու ցում) ի նս տի տուտ նե րից: Ը ստ է ու թյան, ո րոշ դեպ քե րում ի րա վունք
նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը եզ րույ թը («selfdefence») կի րառ վում է նաև որ
պես ան հրա ժեշտ պաշտ պա նու թյան վի ճա կում կա տար ված գոր ծո ղու թյուն (Լիտ
վային քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 6.269րդ հոդ ված): 

Ինչ պես տես նում ե նք, մայր ցա մա քային ի րա վուն քի ե րկր նե րում, ան կախ ձևա
կեր պումն ե րի տար բե րու թյուն նե րից, քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի ի նք նա
պաշտ պա նու թյու նը ճա նաչ վում է որ պես ի րա վա կան եր ևույթ13: Այ սինքն` քա ղա
քա ցի ա կան ի րա վուն քի սուբյեկ տը ճա նաչ վում է ի րա վա զոր ան ձ, և կա րող է ձեռ
նար կել ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն ներ սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու
թյունն ի րա կա նաց նե լիս: Հիմն ա կան տա րան ջա տիչ հատ կա նի շը հան դի սա նում է 
ի րա վունք նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյան ի նս տի տու տի ի րա վա կան ամ րագր ման 
շր ջա նա կում: Ո րոշ դեպ քե րում դրանք ա ռա վել հս տակ և կան խո րոշ ված են, ո րոշ 
դեպ քե րում օ րենսդ րի կող մից լայն ա ռու մով ի նք նա պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի 
ամ րագ րումն է՝ ա ռանց գոր ծո ղու թյուն նե րի շր ջա նա կի հս տա կեց ման:

Ը նդ հա նուր ի րա վուն քի ե րկր նե րի օ րենսդ րու թյուն նե րի ու սումն ա սի րու թյան 
շր ջա նա կում կանդ րա դառ նանք Ա ՄՆ դաշ նային օ րենսդ րու թյան մո տե ցումն ե րին: 

Մի ա ցյալ նա հանգ նե րի օ րենսդ րու թյան բազ մա տար րու թյու նը, ո րը պայ մա
նա վոր ված է պե տու թյան ֆե դե րա տիվ կա ռուց ված քով, ու նի բազ մա թիվ ա ռանձ
նա հատ կու թյուն ներ: Ժա մա նա կա կից ա մե րի կյան օ րենսդ րու թյու նում ի րա վա կան 
եր ևույթ նե րի կար գա վո րումն երն ի րա կա նաց վում է ի րա վուն քի ի նս տի տուտ նե
րի մա կար դա կով: Հաշ վի առ նե լով այն, որ ա մե րի կյան ի րա վա կան հա մա կար
գը բազ մաս տի ճան է և ը նդ գր կում է ի նչ պես դաշ նային, այն պես էլ նա հան գային 

13 Տ. Բար սե ղյան, Գույ քային պա տաս խա նատ վու թյան ի նս տի տու տի է վո լյու ցի ան և ար դի ա կան հիմ
նա հար ցե րը, Ե ՊՀ, Եր ևան, 2006 թ., 304 էջ:
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օ րենսդ րու թյուն նե րը, մենք կանդ րա դառ նանք մի այն դաշ նային կար գա վո րումն ե
րին՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը,որ ի րա վուն քի ի նս տի տուտ նե րի կար գա
վո րումն ե րը տար բեր նա հանգ նե րում ու նեն մի մյան ցից է ա կա նո րեն տար բեր վող 
կար գա վո րումն եր14: 

Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի ի րա վա կան եր ևույթ նե րի ու սումն ա սի
րու թյու նից ա կն հայտ է դառ նում, որ մեր ի րա վա կան մտ քի տրա մա բա նու թյամբ 
ի րա վունք նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյան ի նս տի տու տը պետք է նե րառ ված լի նի 
ա մե րի կյան ի րա վուն քի «Tort Law» բաժ նում: Ի րա վուն քի այս ճյու ղի կար գա վո
րումն ե րի շր ջա նա կը նե րա ռում է քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը, 
քա ղա քա ցի աի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րի ոչ ի րա վա չափ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա կան հետ ևանք նե րը և պար տա վո րու թյուն նե րի խախ
տումն ե րը, ո րոնք բխում են օ րեն քից այլ ոչ պայ մա նագ րից15: Հատ կան շա կան է 
այն, որ «Tort Law» ի րա վուն քի ճյու ղը կար գա վո րում է ոչ մի այն քա ղա քա ցի աի
րա վա կան ի րա վունք նե րի խախ տումն ե րը, այլև քրե աի րա վա կան բնույթ ու նե ցող 
ա րարք նե րը: Տար բեր ի րա վա սու թյուն նե րի ներ քո գտն վող օ րենսդ րու թյուն նե րը 
պա րու նա կում են տար բեր մո տե ցումն եր, ո րոնք շատ հա ճախ կա րող են նա խա
տե սել պա տաս խա նատ վու թյան տար բեր մա կար դակ ներ կամ պա տաս խա նատ
վու թյան ի սպառ բա ցա կա յու թյուն: Օ րի նակ՝ տար բեր ի րա վա սու թյուն նե րի ներ
քո գտն վող օ րենսդ րու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյու նը պա տաս խա նատ վու թյուն է 
նա խա տե սում ան փու թու թյամբ կամ հու զա կան վի ճա կում պատ ճառ ված վնա սի 
հա մար, սա կայն կան նաև այն պի սին նե րը, ո րոնք չեն նա խա տե սում պա տաս խա
նատ վու թյուն: Յու րա քան չյուր ի րա վա խախտ ման հա մար պե տա կան ի րա վա սու 
մար մին նե րը տար բե րա կում են գոր ծո ղու թյուն նե րի պատ ճառ նե րը, մի ջոց նե րը, 
օ րենսդ րա կան սահ մա նա փա կումն ե րը և այն ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո րոն
ցով գոր ծը ան հա տա կա նաց վում է16: 

Վե րոգ րյա լից եզ րա հան գում ե նք, որ օ րենսդ րա կան հա մընդ հա նուր կար
գա վո րումն ե րի հետ զու գա հեռ ի րա վա խախ տումն ե րի դեպ քում ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան ըն թաց քում ի րա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րը դա տա կան 
պրակ տի կայի տի րույ թում են: Ա նգ լոսաք սո նա կան ի րա վա կան հա մա կար գում 
նա խա դե պային ի րա վուն քի հիմն ա կան աղ բյուր նե րից մեկ լի նե լու հան գա ման քը 
խոր ազ դե ցու թյուն է թո ղել ի րա վուն քի բո լոր ճյու ղե րի ու ի նս տի տուտ նե րի վրա 
ա ռանց բա ցա ռու թյան: Մենք գա լիս ե նք այն եզ րա հանգ մա նը, որ ան գլոա մե
րիկյան ի րա վուն քում ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջո ցը 
վնա սի փոխ հա տու ցումն է՝ ա պա վի նե լով դա տա կան հա մա կար գին: 

Անգ լի այի և Ա ՄՆի օ րենսդ րու թյուն նե րում գո յու թյուն ու նեն ի րա վուն քի պաշտ
պա նու թյան մի ջոց ներ, ո րոնք տե սա կան գրա կա նու թյան մեջ հա մար վում են 

14 Տե՛ս, Шумилов В.М., Правовая система США, 3е изд., 2013թ., 408էջ:
15 Տե՛ս  Vincent R. Johnson, Stidies in American Tort Law, fifth edition, Carolina Academmic press, 2013 թ., 
1114 էջ:
16 Տե՛ս նույն տե ղում: 
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սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց ներ17: Խոս քը, 
մաս նա վո րա պես, վին դի կա ցի ոն և նե գա տոր հայ ցե րի մա սին է: Սա կայն, որ պես 
հիմն ա կան մի ջոց, մնում է պաշտ պա նու թյան ը նդ հա նուր հայ ցային տար բե րա կը 
(torts): 

Օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված դեպ քե րում ի րա վա խախտ ման առ կա յու թյան 
դեպ քում կա րող են ձեռ նարկ վել գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք թույ լատ րե լի են կոնկ
րետ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի հա մար18: Օ րի նակ, սե փա կա նա տի րոջ կող մից 
իր գույ քի հար կա դիր վե րա դարձն այ լոց ա նօ րի նա կան տի րա պե տու թյու նից, ան
ձին ի րեն պատ կա նող հո ղա տա րած քից դուրս հա նե լը19: Ը ստ է ու թյան, մեր ի րա
վա կան մտ քի տրա մա բա նու թյամբ կա րող ե նք ար ձա նագ րել, որ ի նք նա պաշտ
պա նու թյունն ան գլոա մե րի կյան ի րա վուն քում թույ լատ րե լի է այն քա նով, որ քա նով 
դա չի խախ տում որ ևէ օ րենք: Այլ կերպ ա սած, գոր ծում է ի րա վուն քի ը նդ հա նուր 
կա նոն առ այն, որ քա ղա քա ցի աի րա վա կան սուբյեկտ ներն ա զատ են ը նտ րել 
օ րեն քով չար գել ված ցան կա ցած վար քա գիծ (selfhelp, standyourground law)20: 
Այ նու ա մե նայ նիվ, ու սումն ա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ը նդ հա նուր ի րա
վուն քի ե րկր նե րի մաս նա վոր ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս
նու թյան կար գա վո րումն ե րը խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մա սով 
հա մար վում են դրա մա կան փոխ հա տու ցումն ե րը21:

 Մու սուլ մա նա կան ի րա վա կան հա մա կար գը շատ յու րօ րի նակ հա մա կարգ 
է՝ հա գե ցած բազ մա թիվ կրո նա կան տար րե րով: Մու սուլ մա նա կան ե րկր նե րի 
օ րենսդ րա կան դաշ տի վրա կրո նա կան ա վան դույթ նե րի (Շա րի ա թի) ազ դե ցու
թյան մա կար դա կը բա վա կա նին բարձր է: Ի րա վուն քը, ը ստ է ու թյան, ըն կալ վում 
և կի րառ վում է որ պես գոր ծիք կրո նա կան ան հնա զան դու թյան բա ցառ ման հա
մար22: 

Մու սուլ մա նա կան ի րա վունքն ան հա տի և հան րու թյան ի րա վունք նե րի ու 
օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար նա խա տե սում է օ րենսդ րա կանն 
ե րաշ խիք ներ, ո րին, որ պես հիմն ա վո րում է ծա ռա յում հաս տատ ված կար գե րի և 
հոգևոր ար ժեք նե րի պահ պա նու թյան գա ղա փա րը23: Սուրբ գիր քը, հան դի սա նա
լով օ րենսդ րու թյան հիմն ա կան աղ բյուր, տա լիս է այն հիմն ա կան թե զե րը, ո րոնք 
հիմն ա քա րային են հա մար վում ի րա վա կան նպա տակ նե րի ի րա գործ ման ճա նա
պար հին24: Շա րի ա թում տեղ է հատ կաց վում մար դու գույ քային և ան ձա կան ի րա
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար: Մաս նա վո րա պես, նշ վում է, որ յու րա քան

17 Տե՛ս, Богатых Е., Гражданское и торговое  право, 2011թ., 120121 է ջեր: http://www.bibook.ru/
books/21889/default.htm:   
18 Տե՛ս, նույն տե ղում:
19 Տե՛ս  https://www.ncsl.org/research/civilandcriminaljustice/selfdefenseandstandyour ground.aspx?f
bclid=IwAR0nYSMfRjFytYbLyUneH2NMeNMmcbRan4lrSBZP99SueaCALUxm6im64
20 Տե՛ս https://www.alllaw.com/articles/nolo/personalinjury/effectstandyourgroundlawscivilclaim
assault.html?fbclid=IwAR2ygbGVUPjcQHiWhTbRBhiLP23Kk89FU0xnIwsTCpwORsOW8ZnPX9bLE
21 Uniform commercial code of the USA,  http://www.lawbook.online/doc/0201: 
22 Տե՛ս, Кнапп В., Крупные системы права в современном мире, АнНаим А.А., 1999 թ., 228231 է ջեր:
23 Տե՛ս, Ahmed Al-Dawoody, The Islamic Law, Justifications and Regulations, Palgrave Macmilan, New York: 
24 Տե՛ս, նույն աշ խա տու թյու նում, 130 էջ:
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չյուր լրիվ գոր ծու նակ մարդ ի րա վունք ու նի պաշտ պա նել ի րեն և իր ու նեց ված քը 
այ լոց ո տնձ գու թյուն նե րից25: Մու սուլ մա նա կան ի րա վա կան հա մա կար գը ի նք նա
պաշտ պա նու թյան գա ղա փա րը կրե լով՝ բա վա կա նին հղկ ված մո տե ցում է ցու ցա
բե րում: Ի նք նա պաշտ պա նու թյան ոչ մի այն հնա րա վո րու թյուն է նա խա տես վում, 
այլ նաև՝ ի նք նա պաշտ պա նու թյան ի րա վա չա փու թյան գա ղա փա րը և ի րա վունք
նե րի ի նք նա պաշ տա նու թյան սահ մա նա զանց ման ան թույ լատ րե լի ու թյան հան գա
ման քը26: 

Մու սուլ մա նա կան ի րա վա կան ըն տա նի քին պատ կա նող օ րենսդ րու թյուն նե րը 
ո րո շա կի վա վե րա պայ ման ներ են ա ռաջ քա շել: Ամ փոփ ներ կա յաց նենք դրան ցից 
հիմն ա կան ներն ու ա ռա վել տա րած ված նե րը:
	 Քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյան ի րա վա չա փու

թյան հա մար պետք է լի նի ո տնձ գու թյուն ան ձի կյան քի, ար ժա նա պատ վու
թյան, գույ քի կամ ի րա վունք նե րի նկատ մամբ: 

	Ան ձը, ո րը են թարկ վել է հար ձակ ման կամ ո րի ի րա վունք նե րը խախտ վել 
են, պետք է ի րա պես զրկ ված լի նի պե տա կան ի րա վա սու մար մին նե րին դի
մե լու և/ կամ օգ նու թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից: 

	Ան ձը պետք է գի տակ ցի, որ որ ևէ այլ ճա նա պար հով չի կա րող ար դյու նա
վետ պաշտ պա նել իր ի րա վունք նե րը, քան դի մել ի նք նա պաշտ պա նու թյան27:

 Վեր լու ծե լով փաս տենք, որ ի նք նա պաշտ պա նու թյան ի նս տի տու տի մի ան շա
նակ և բա ցար ձակ չի ըն կալ վում մու սուլ մա նա կան ի րա վա կան հա մա կար գում: 
Այն նա խա տես ված է որ պես ծայ րա հեղ հնա րա վո րու թյուն: Կար ծում ե նք՝ նմա
նօ րի նակ մո տե ցու մը միտ ված է ան ձանց ի րա վա գի տակ ցու թյան բարձ րաց ման 
և ի նք նա պաշտ պա նու թյան ի նս տի տու տի ան տե ղի շա հար կումն ե րից խու սա փե լու 
մի տում: Սա կայն ի նք նին իս լա մա կան ի րա վուն քի կող մից ան ձի կյան քի, սե փա
կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան ճա նա չու մը վկա յում է դրանց պաշտ պա նե լու 
ան ձի սուբյեկ տիվ հնա րա վո րու թյու նը ե րաշ խա վո րե լուն:

 Շա րադր վա ծը մեզ բե րում է այն հա մոզ ման, որ և՛ ը նդ հա նուր, և՛ մայր ցա մա
քային ու մու սուլ մա նա կան ի րա վա կան հա մա կար գե րին ծա նոթ է ի րա վունք նե րի 
ի նք նա պաշ պա նու թյան ի նս տի տու տը՝ որ պես խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա
կանգ նե լու սե փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով ե րաշ խա վո րե լու ան ձի սուբյեկ տիվ 
ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն: 

Հա մաշ խար հային ի րա վա կան միտքն ա ներկ բա ըն դու նում է մար դու սուբյեկ
տիվ ի րա վուն քը պաշտ պա նե լու սե փա կան ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե
րը28: Ի րա վունք նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյան ա ռա վել ը նդ գր կուն ըն կա լումն այն 
է, որ օ րենսդ րու թյամբ ան ձին տր վում է ի րա վա սու թյուն ներ գոր ծե լու սե փա կան 
ի րա վուն քի խախ տումն ե րին, ա վե լին կան խե լու կամ դրանք վե րաց նե լու: 

Հա մաշ խար հային ի րա վա կան հա մա կար գե րում հաշ վարկ վում են ա վե լի քան 

25 Տե՛ս, http://www.bibook.ru/books/25104/default.htm:
26 Տե՛ս նույն տե ղում:
27  Տե՛ս, Ан-Наим А.А., На пути к исламской реформации, 1999թ., 22 էջ:
28 Տե՛ս https://www.hg.org/legalarticles/selfdefenselaws40093:
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եր կու հա րյուր ազ գային ի րա վա կան հա մա կարգ29: Դրան ցից յու րա քան չյու րում 
առ կա են ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ պատ մա կա նո րեն՝ կապ ված ազ գային ի րա
վա կան մշա կույ թի, սո վո րու թային ի րա վուն քի, ի րա վամ տա ծո ղու թյան մա կար դա
կի և այլ գոր ծոն նե րի հետ: Ազ դե ցու թյուն են ու նե նում նաև սո ցի ալտն տե սա կան, 
քա ղա քա կան և այլ հան գա մանք ներ: Յու րա քան չյուր ներ պե տա կան ի րա վա կան 
հա մա կարգ վե րոն շյալ գոր ծոն նե րից ել նե լով՝ ձևա վո րում է իր ա ռանձ նա հատ
կու թյուն ներն ու բնո րոշ գծե րը, ո րոնք ի րենց ար տա ցո լումն են ստա նում նաև 
մաս նա վոր ի րա վուն քում: Օ տա րերկ րյա ի րա վա կան հա մա կար գե րում առ կա 
ի նք նա պաշտ պա նու թյան ի նս տի տու տի նկատ մամբ ցու ցա բեր ված փոքրի նչ այլ 
մո տե ցումն ե րը բնավ չեն նսե մաց նում զուտ ազ գային գոր ծոն նե րի ա ռանց քային 
նշա նա կու թյու նը: Վեր ջին ներս այս կամ այն չա փով ի րենց վրա են կրում հա մընդ
հա նուր նա խադ րյալ նե րի ազ դե ցու թյան հետ ևանք նե րը: Այդ գոր ծըն թա ցը կա րող 
է ու ղեկց վել ի նչ պես քա ղա քա կիրթ կար գա վո րումն ե րի ըն դօ րի նակ մամբ, դրանց 
ստեղ ծա գոր ծա բար կի րառ մամբ, այն պես էլ ար դեն ի սկ ձևա վոր ված ի նս տի
տուտ նե րի հա մա պա տաս խա նեց ման ե ղա նակ նե րով: Սա կայն օ րենսդ րա կան նոր 
լու ծումն ե րի ան հրա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված չենք կա րող հաշ վի չառ նել 
ի րա վուն քի ազ գային ըն կալ ման գոր ծո նը և հայ կա կան ի րա վա կան մտ քի պատ
մա կան զար գա ցու մը:

Annotation. Legal phenomena such as institutes of private law have  different approaches and 
perceptions. Lot of factors have impact on domestic regulations of law. Selfdefense and selfhelp  
institutes are not an exception. More than two hundred legal systems are known. In this article 
we highlighted regulations of selfdefense (selfhelp) institute in different legal families, as well as 
Continental and AngloAmerican. The essential features of the above mentioned institutes have been 
discussed.

Аннотация. Институт  самозащиты права в гражданском праве имеет различные правовые 
регулирования в разных правовых системах. Это связано с различными факторами: как пра
вовыми, так и национальными (обычаи, государственная, социальноэкономическая  политика 
и т.д.).  Одним из важнейших правовых факторов  является правовая семья, к которой  близка 
правовая система, в которой  регулируется институт самозащиты гражданских прав.

В статье проанализирован институт самозащиты права в разных правовых семействах, в 
том числе континентальное и англоамериканское.

 

 Բա նա լի բա ռեր – քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը տար բեր 
ի րա վա կան հա մա կար գե րում, ի րա վունք նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը մայր ցա մա քային ի րա-
վա կան հա մա կար գում, ի րա վունք նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը ան գլո սաք սո նա կան ի րա վա-
կան հա մա կար գում, ի րա վունք նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը մու սուլ մա նա կան ի րա վա կան 
հա մա կար գում: 

Keywords: self-help in comparative law, features of self-defense in different legal systems, self-

29 Տե՛ս, Дажид Р., Осцовныв правовые системы современности, 1996, 2021 է ջեր:
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defense in continental legal family, self-defense in Anglo-American legal family. 
Ключевые слова:  самозащита права в контитентальном праве, самозащита права в 

англо-американском праве, различное регулирование института самозащиты гражданских 
прав, самозащита права в разных системах  прав. 

 
Ա. Մկրտ չյան  Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի քա ղա

քա ցի ա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի աս պի րանտ, էլ հաս ցե՝ anmkrtchyan94@gmail.com:
 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 22.03.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 22.03.2021 թ., ե րաշ

խա վոր վել է ի րավ. գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր Վ. Ա վե տի սյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու
թյան 14.05.2021 թ.:
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Ս նան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի ո րա կա վոր ման 

հանձ նա ժո ղո վի անդամ,
ՀՀ տն տե սա կան մր ցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան 

պե տա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ, ի.գ.թ
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ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման և են թա կա ռուց վածք նե րի 
նա խա րա րի օգ նա կան 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ И ОТЧУЖДЕНИЯ ПРАВА 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИНСТИТУТА 

БАНКРОТСТВА

Բ նա կան պա շար նե րը այն կար ևո րա գույն աղ բյուր ներն են, ո րոն ցից սին թեզ
վում են սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի այլ օբյեկտ նե րը։ Դրանց ար դյու նա վետ կա
ռա վա րու մը կար ևոր մաս նա բա ժին ու նի պե տա կան բյու ջե ի ե կա մուտ նե րի, պե
տու թյու նում աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման, ի նչ պես նաև՝ եր կա րա ժամ կետ տն տե
սա կան զար գաց ման հա մար1։ 

Բ նա կան պա շար նե րի շար քում ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է զբա ղեց նում ըն դեր
քը, ո րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ա ռն չու թյամբ գո յու թյուն ու նի 
եր կու մո տե ցում։ Դրան ցից ա ռա ջի նը հիմն վում է հո ղա մա սի և ըն դեր քի ան բա
ժա նե լի տի րա պետ ման սկզ բուն քի վրա, ի սկ ե րկ րոր դի հիմ քում դր ված է այն 
հայե ցա կար գը, որ հո ղա մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը չի կան
խո րո շում այդ հո ղա մա սի ըն դեր քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը2։ 

Հարկ է նշել, որ հենց ե րկ րորդ մո տե ցումն է որ դեգր ված Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյու նում։ Ը նդ ո րում, ըն դեր քի հան րային կար ևոր նշա նա կու թյամբ պայ
մա նա վոր ված՝ սահ մա նադ րա կան մա կար դա կում՝ նոր խմ բագ րու թյամբ Սահ մա
նադ րու թյան3 10րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սում, ամ րագր վել է ըն դեր քի նկատ մամբ 
պե տու թյան բա ցա ռիկ սե փա կա նու թյու նը։ Այս դրույթն իր ար տա ցո լումն է գտել 
նաև ըն դեր քօգ տա գործ ման ո լոր տը կար գա վո րող հիմն ա կան օ րենսդ րա կան ակ
տում՝ ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քում4։ Մաս նա վո րա պես, Օ րենսգր քի 11րդ 
հոդ վա ծը, սահ մա նե լով, որ ըն դեր քը պե տու թյան բա ցա ռիկ սե փա կա նու թյունն 
է, և դրա տե ղա մա սե րը չեն կա րող լի նել ա ռու վա ճառ քի, գրա վի ա ռար կա կամ 
օ տար վել այլ ձևով, նա խա տե սում է ե րկ րա բա նա կան ու սումն ա սի րու թյուն նե րի 
և օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման նպա տակ նե րով այլ սուբյեկտ նե րի 
կող մից ըն դեր քօգ տա գործ ման հնա րա վո րու թյուն: 

Ըն դեր քի նկատ մամբ պե տու թյան բա ցա ռիկ սե փա կա նու թյան ամ րագ րու մը 
թույլ է տա լիս պե տու թյա նը՝ որ պես հան րային շա հե րի պաշտ պա նի, սահ մա նել 
ըն դեր քօգ տա գործ ման ո րո շա կի կա նոն ներ և, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, որ
պես սե փա կա նա տեր մի ջամ տել ըն դեր քօգ տա գործ ման հա րա բե րու թյուն նե րին5։ 

1 Տե՛ս The economic significance of natural resources: Key points for reforms in Eastern Europe, 
Caucasus, and Central Asia, OECD, 2011, էջ 5 (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝  https://www.oecd.org/
env/outreach/2011_AB_Economic%20significance%20of%20NR%20in%20EECCA_ENG.pdf, 21.04.2021 թ. 
դրությամբ)։ 
2 Տե՛ս Голубченко М.В., Исмаил К.Н., Анализ государственного управления недропользованием в 
странах Европы и Азии // Вестник евразийской науки, Право, 2016, էջ 2։
3 Ընդունվել է 06.12.2015 թ.։ Ուժի մեջ է մտել 22.12.2015թ.։ Տե՛ս ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ թողարկում 
Հոդ 1118: 
4 Ընդունվել է 28.11.2011 թ.։ Ուժի մեջ է մտել 01.01.2012 թ.։ Տե՛ս ՀՀՊՏ 2011.12.21/69(872) Հոդ. 1661: 
Այսուհետ նաև՝ «Օրենսգիրք»։
5 Տե՛ս Клюкин Б.Д., О совершенствовании права собственности на недра // Проблемы горного и 
экологиче ского права в нефтегазовом комплексе, Вып. 1, М., 2001, էջ 20։
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Մյուս կող մից, ըն դեր քօգ տա գոր ծու մը կապ ված է շր ջա կա մի ջա վայ րի նկատ
մամբ ա ռա վել մեծ է կո լո գի ա կան ներ գոր ծու թյան հետ6։ Այս ա ռու մով ևս ըն դեր քի 
նկատ մամբ բա ցա ռիկ սե փա կա նու թյունն ու նի ա կն հայտ ա ռա վե լու թյուն ներ, քա
նի որ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա ռա վել ար դյու նա վետ ի րա կա նաց նել պե տու
թյան է կո լո գի ա կան գոր ծա ռույ թը7։ 

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ՝ օ րենս դի րը, հան րային շա հե րը ա պա հո վե լու հրա
մա յա կա նով պայ մա նա վոր ված, սահ մա նել է ըն դեր քի օգ տա գործ ման և պահ պա
նու թյան հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա վա կան կար գա վոր ման այն
պի սի կար ևոր հիմն ադ րույթ ներ, ի նչ պի սիք են բնակ չու թյան ան վտան գու թյան և 
շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան ա պա հո վու մը, ըն դեր քի օգ տա գործ ման և 
պահ պա նու թյան նկատ մամբ պե տա կան վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նա ցու մը, ըն
դեր քի ող ջա միտ և հա մա լիր օգ տա գործ ման ա պա հո վու մը, ըն դեր քօգ տա գործ
ման հետ կապ ված գոր ծու նե ու թյան հրա պա րա կայ նու թյու նը, ըն դեր քօգ տա գործ
ման վճա րո վի ու թյու նը և այլն։ 

Հի շա տակ ված հիմն ադ րույթ նե րին հա մա պա տաս խան՝ ըն դեր քօգ տա գործ
ման ո լոր տը կար գա վո րող օ րենսդ րու թյու նը և Կա ռա վա րու թյան 22.03.2012 թ. 
թիվ 437Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված ըն դեր քօգ տա գործ ման պայ մա նագ րի օ րի
նա կե լի ձևե րը8 նա խա տե սում են ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի մի շարք դրա մա կան և 
ոչ դրա մա կան բնույ թի պար տա վո րու թյուն ներ։ Մի ա ժա մա նակ, օ րենսդ րու թյու նը 
պա րու նա կում է ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման նկատ մամբ 
պե տու թյան վե րահս կո ղու թյան մե խա նիզմն եր նա խա տե սող նոր մեր։ 

Ն ման պար տա վո րու թյուն նե րի և վե րահս կո ղա կան ի րա վա կան մե խա նիզմ
նե րի նա խա տես ման նպա տակն է օգ տա գործ ման ի րա վուն քով տրա մադր ված 
հան քա վայ րի շա հա գործ ման կա սեց ման կամ դա դա րեց ման բա ցա ռու մը9։ Ը ստ 
ո րում, աս վա ծը ա մեն ևին չի են թադ րում, որ ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի կող մից իր 
պար տա վո րու թյուն նե րի խախ տու մը չու նի կամ չի կա րող ու նե նալ ըն դե րքօգ տա
գործ ման ի րա վուն քի նկատ մամբ ազ դե ցու թյուն։ 

Խոսքն այն մա սին է, որ ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի կող մից իր պար տա վո րու թյուն
նե րը խախ տե լու հա մար օ րենս դի րը նա խա տե սել է պե տու թյան կող մից ներ գոր
ծու թյան տար բեր մի ջոց ներ, ո րոնց թվին է դաս վում ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա

6 Տե՛ս Дудиков М.В., Понятие и виды мер правового обеспечения публичных интересов при недро
пользовании // Lex Russica, Право, 2016, էջ 109։
7 Պետության էկոլոգիական գործառույթի մասին առավել մանրամասն տե՛ս Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ/ ընդհանուր խմբագրությամբ Գ. 
Հարությունյանի,  Ա. Վաղարշյանի, Ե., «Իրավունք», 2010, էջեր 135138 և Агафонов В.Б., Правовое 
обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при пользовании недрам // 
Lex Russica, Право, 2016, էջ 62։
8 Ուժի մեջ է մտել 20.04.2012 թ.։ Տե՛ս ՀՀՊՏ 2012.04.19/20 (894).1 Հոդ. 463.3:
9 Տե՛ս D. Metcalfe, M. Craggs, “Restructuring in the mining sector/Key Issues in a mining restructuring/
insolvency/ Licences and concessions”, April, 2018 (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://www.
nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/959239ab/restructuringintheminingsector, 
24.04.2021 թ. դրությամբ)։



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՄԱՐՏ-ԱՊՐԻԼ  2021  3-4 (261-262)

118

վուն քը դա դա րեց նե լու ի նս տի տու տը10: Այն, որ պես կա նոն, կոչ ված է հա մա պա
տաս խան խախ տումն ե րի առ կա յու թյան դեպ քում վա ղա ժամ կետ դա դա րեց նել 
պե տու թյան և ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի հա րա բե րու թյուն նե րը՝ դրա նով ի սկ ա պա
հո վե լով քա ղա քա ցի նե րի և ի րա վա բա նա կան ան ձանց ի րա վունք նե րի, ի նչ պես 
նաև՝ հան րային շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը11։

 Նշյալ հա մա տեքս տում ա ռանձ նա կի հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում ըն
դեր քօգ տա գոր ծո ղի նկատ մամբ սնան կու թյան վա րույ թի հա րու ցու մը, քա նի որ 
այն են թադ րում է ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի կող մից իր պար տա վո րու թյուն նե րը կա
տա րե լու ի րա վա կան և փաս տա կան ան հնա րի նու թյուն12: 

Ս նան կու թյան վա րույ թի կար ևո րա գույն ի նս տի տուտ նե րից է մո րա տո րի ու մը 
կամ պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման սա ռե ցու մը: Այն պար տա պա
նի վճա րու նա կու թյան վե րա կանգ ման մի ջոց նե րից մեկն է, ո րի է ու թյու նը դրս ևոր
վում է նրա նում, որ այն ար գե լում է պար տա պա նի դրա մա կան մի ջոց նե րի օգ տա
գոր ծու մը՝ պար տա պա նի ֆի նան սա կան վի ճա կի բա րե լավ ման հա մար կազ մա
կերպ չա կան և տն տե սա կան մի ջո ցա ռումն եր ի րա կա նաց նե լու հա մար13: Ը ստ է ու
թյան, նման դիր քո րո շում է ար տա հայտ վել նաև Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից, 
ո րի հա մա ձայն. « Պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման սա ռե ցու մը կամ 
մո րա տո րի ու մը պար տա պա նի վճա րու նա կու թյան վե րա կանգն ման նպա տա կին 
հաս նե լու մի ջոց նե րից մեկն է: Այն ա ռաջ նա հերթ ու ղղ ված է  պար տա պա նի գույ քի 
է ա կան նվա զե ցում թույլ չտա լուն»14:

 Մո րա տո րի ու մի բո վան դա կու թյու նը կազ մող սահ մա նա փա կումն ե րը սնան
կու թյան վա րույ թի զար գաց մա նը հա մըն թաց են թարկ վում են ծա վա լային ը նդ
լայն ման և, ը ստ այդմ, Ս նան կու թյան մա սին օ րեն քի15 39րդ հոդ վա ծի 1ին և 
2րդ մա սե րում հա մա պա տաս խա նա բար տար բե րակ ված են սնան կու թյան վե

10 Ընդերքօգտագործման իրավունքի դադարեցման հետ կապված հարաբերությունների կարգավոր
մանը նվիրված Օրենսգրքի 30րդ հոդվածում առկա է եզրութաբանական շփոթ, քանի որ իրավունքի 
դադարեցում և իրավունքի դադարում հասկացությունները կիրառվում են նույն իմաստով: Մինչդեռ 
«դադարեցումը» որոշակի իրավական գործընթացի հետևանք է, պետաիշխանական լիազորությամբ 
օժտված մարմնի կամաարտահայտման հետևանք, իսկ «դադարումը» ենթադրում է իրավունքի ուժով 
առաջացող իրավական հետևանք (տե՛ս, օրինակ՝ Սահմանադրական դատարանի 29.11.2016 թ. թիվ 
ՍԴՈ1325 որոշումը)։
11 Առավել մանրամասն տե՛ս Спиридонов Д.В., Досрочное прекращение права пользования недрами 
как один из механизмов правового регулирования пользования недрами // Вестник Университета 
имени О.Е. Кутафина, Право, 2017, էջեր 152154:
12 Տե՛ս В.Д. Мельгунов, М.С. Бесланеева, О совершенствовании правового регулирования перехода 
права пользования недрами при несостоятельности (банкротстве) пользователей недрПравовое 
обеспечение, 2018, էջ 1, D. Metcalfe, M. Craggs, “Restructuring in the mining sector/Key Issues in a 
mining restructuring/insolvency/ Licences and concessions”, April, 2018 (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ 
https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/959239ab/restructuringinthemining
sector, 29.04.2021թ. դրությամբ)։ 
13 Տե՛ս Несостоятельность банкротство: Учебный курс. В 2 т. / Под. ред. д.ю.н., проф. С.А. Карели-
ной. Т. 1, М.: Статут, 2019, էջ 680։
14 Տե՛ս, օրինակ՝ Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԿԴ/0469/02/14 քաղաքացիական գործով 17.07.2015 թ. 
և թիվ ԵԿԴ/5306/02/14 քաղաքացիական գործով 13.01.2016թ. որոշումները։
15 Ընդունվել է 25.12. 2006թ.։ Ուժի մեջ է մտել 10.02.2007թ.։ Տե՛ս ՀՀՊՏ 2007.01.31/7(531) Հոդ. 139: 
Այսուհետ նաև՝ Օրենք:
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րա բե րյալ դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու պա հից և սնանկ ճա նա չե լու մա սին վճիռն 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից կի րառ վող սահ մա նա փա կումն ե րը: Ը ստ 
ո րում, եր կու դեպ քե րում էլ օ րենս դի րը, որ պես կա նոն, ար գե լում է պար տա պա նի 
կող մից իր պար տա վո րու թյուն նե րով որ ևէ բա վա րա րում տա լը, ե թե դրա ար դյուն
քում տե ղի կու նե նա պար տա պա նի գույ քային զանգ վա ծի նվա զում: 

Այս պես, Օ րեն քի 39րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի ա կե տի հա մա ձայն՝ սնան կու
թյան  վե րա բե րյալ դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու պա հից ար գել վում է ա ռանց դա
տա րա նի ո րոշ ման պար տա պա նի կող մից իր պայ մա նագ րային կամ այլ պար տա
վո րու թյուն նե րով պար տա տե րե րին դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում տա լը, ի 
մա րումն պարտ քի որ ևէ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լը, բա ցա ռու թյամբ պար տա պա
նի բնա կա նոն ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված պար տա վո րու թյուն նե րի, 
ի սկ նույն հոդ վա ծի 2րդ մա սի 2րդ կե տի հա մա ձայն՝ պար տա պա նին սնանկ ճա
նա չե լու  մա սին վ ճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից ար գել վում է ա ռանց 
դա տա րա նի ո րոշ ման պար տա պա նի կող մից իր ցան կա ցած պայ մա նագրային 
կամ այլ պար տա վո րու թյուն նե րով պար տա տե րե րին դրա մա կան կամ այլ բա
վա րա րում տա լը, բա ցա ռու թյամբ պար տա պա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման 
ծրագ րով նա խա տես ված դեպ քե րի։

Վ կա յա կոչ ված դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս ար ձա նագ րել 
հետևյա լը.

1. սնան կու թյան վե րա բե րյալ դի մու մը վա րույթ ըն դուն վե լու պա հից մինչև 
սնանկ ճա նա չե լու հար ցի լու ծու մը պար տա պա նը ա ռանց դա տա րա նի ո րոշ ման 
կա րող է կա տա րել մի այն բնա կա նոն ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված 
պար տա վո րու թյուն նե րը,

2. պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու  մա սին վ ճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ
նե լու օր վա նից պար տա պա նը ա ռանց դա տա րա նի ո րոշ ման կա րող է կա տա րել 
միայն ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րով նա խա տես ված պար տա վո րու
թյուն նե րը,

3. այլ պար տա վո րու թյուն նե րը պար տա պա նը կա րող է կա տա րել մի այն դա
տա րա նի ո րոշ մամբ։ 

Ն ման պայ ման նե րում ա ռաջ նա հերթ է այն հար ցի պար զա բա նու մը, թե 
ա րդյոք սնան կու թյան վե րա բե րյալ դի մու մը վա րույթ ըն դուն վե լու պա հից մինչև 
սնանկ ճա նա չե լու հար ցի լու ծու մը պար տա պան ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի պար տա
վո րու թյուն նե րը, այդ թվում՝ պե տա կան բյու ջե ի օգ տին օ րեն քով նա խա տես ված 
վճա րումն ե րի մա սով, կա րող են դի տարկ վել որ պես նրա բնա կա նոն ըն թա ցիկ 
գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված պար տա վո րու թյուն ներ։

 Հարկ է նկա տել, որ Օ րեն քը չի պա րու նա կում « պար տա պա նի բնա կա նոն ըն
թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված պար տա վո րու թյուն» հաս կա ցու թյան սահ
մա նու մը, ի սկ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շումն ե րի ու սումն ա սի րու թյու նը ցույց է 
տա լիս, որ այս հար ցը չի ստա ցել իր լու ծու մը նաև Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից։

 Մի ջազ գային փոր ձի ու սումն ա սի րու թյան ար դյուն քում պարզ է դառ նում, որ 
օ տա րերկ րյա դա տա կան պրակ տի կա յում ձևա վոր վել են պար տա վո րու թյան ըն
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թա ցիկ բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված լի նե լը ո րո շե լու հետ ևյալ մե
թոդ նե րը.

1) Ո ւղ ղա հա յաց հար թու թյան թես տը (պար տա տի րոջ ըն կա լու մը)։ Տվյալ պար
տա վո րու թյան՝ բնա կա նոն ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված լի նե լու հան
գա ման քը ո րոշ վում է հի պո թե տիկ պար տա տի րոջ տե սան կյու նից՝ հետ ևյալ հար
ցադր ման ձևա կերպ մամբ. ա րդյո՞ք պար տա վո րու թյու նը իր բնույ թով այն պի սին 
է, որ պար տա տե րը կա րող էր ող ջամ տո րեն են թադ րել կամ ա կն կա լել այդ պար
տա վո րու թյան կա տա րու մը պար տա պա նի ըն թա ցիկ գոր ծա րա րա կան գոր ծու նե
ու թյան ըն թաց քում16։

2) Հո րի զո նա կան հար թու թյան թես տը (հա մադ րե լի գոր ծա րա րա կան գոր ծու
նե ու թյուն ներ)։ Այս դեպ քում պար տա վո րու թյան բնույ թը ո րոշ վում է տվյալ գոր
ծա րա րա կան գոր ծու նե ու թյան՝ նմա նա տիպ գոր ծա րա րա կան գոր ծու նե ու թյուն նե
րի հետ հա մե մա տու թյան հա մա տեքս տում17։ 

Այլ կերպ ա սած՝ բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված պար տա վո րու
թյուն ներ են հա մար վում գոր ծա րա րա կան գոր ծու նե ու թյան ա մե նօ րյա պահ պան
ման և կա ռա վար ման հետ կապ ված ծախ սե րը (operating costs)18։

 Պար տա վո րու թյան՝ ըն թա ցիկ բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված 
լի նե լու հար ցը քն նար կե լիս ու շադ րու թյան է ար ժա նի նաև Կա ռա վա րու թյան 
11.03.2010թ. թիվ 235Ն ո րոշ մամբ19 հրա պա րակ ված ֆի նան սա կան հաշ վետ վու
թյուն նե րի մի ջազ գային ստան դարտ նե րի ու ղե ցույց նե րի 69րդ կե տը, ը ստ ո րի՝ 
կազ մա կեր պու թյու նը պար տա վո րու թյուն նե րը պետք է դա սա կար գի ըն թա ցիկ, 
ե րբ ա կն կա լում է պար տա վո րու թյու նը մա րել կազ մա կեր պութ յան սո վո րա կան 
գոր ծառ նա կան փու լի ըն թաց քում, պա հում է պար տա վո րու թյու նը հիմն ա կա նում 
ա ռևտ րա կան նպա տակ նե րով, պար տա վո րու թյու նը են թա կա է մար ման հաշ վե
տու ժա մա նա կաշր ջա նից հե տո տաս ներ կու ա մս վա ըն թաց քում, կամ չու նի ան
վե րա պահ ի րա վունք՝ հե տաձ գե լու պար տա վո րու թյան մա րու մը հաշ վե տու ժա մա
նա կաշր ջա նից հե տո նվա զա գույ նը տաս ներ կու ա միս: 

Շա րադր վա ծի հի ման վրա կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ բա ցա կա յում է պար տա
պա նի ըն թա ցիկ բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված պար տա վո րու թյան 
հա մա պար փակ սահ մա նում, և այս հար ցին յու րա քան չյուր դեպ քում պետք է պա
տաս խա նել՝ ել նե լով պար տա պա նի գոր ծու նե ու թյան ո լոր տի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րից, տվյալ պար տա վո րու թյան բնույ թից, ի նչ պես նաև՝ ան հրա ժեշ տու
թյան դեպ քում, սնան կու թյան գոր ծի շր ջա նակ նե րում ներ կա յաց ված կոնկ րետ 

16 Տե՛ս M. S. Leib, Is it or isn’t it: Ordinary course of business, էջ 41, B. Weintraub and A. N. Resnick, 
From the Bankruptcy Courts: The Meaning of “Ordinary Course Of Business” Under the Bankruptcy Code
Vertical and Horizontal Analysis, 19 UCC L.J. 364 (1987), էջ 366 (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://
scholarlycommons.law.hofstra.edu/faculty_scholarship/826, 21.04.2021թ. դրությամբ)։
17 Տե՛ս B. Weintraub and A. N. Resnick, From the Bankruptcy Courts: The Meaning of “Ordinary Course 
Of Business” Under the Bankruptcy CodeVertical and Horizontal Analysis, 19 UCC L.J. 364 (1987) , էջ 
367 (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/faculty_scholarship/826, 
22.04.2021թ. դրությամբ):
18 Տե՛ս https://www.investopedia.com/terms/o/operatingcost.asp, 19.04.2021թ. դրությամբ։
19 Ուժի մեջ է մտել 03.04.2010թ.։ Տե՛ս ՀՀՊՏ 2010.03.24/12(746) Հոդ.316: 
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ա պա ցույց նե րից։ Հետ ևա բար, ա ռա վել ըն դու նե լի է թվում այն մո տե ցու մը, որ 
մինչև սնանկ ճա նա չե լու հար ցի լու ծու մը ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղը կա րող է ա ռանց 
դա տա րա նի ո րոշ ման կա տա րել իր պար տա վո րու թյուն նե րը՝ դրանց՝ իր բնա կա
նոն ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված լի նե լու հիմ քով։ 

Քն նարկ ման են թա կա հա ջորդ հար ցը վե րա բե րում է դա տա րա նի ո րոշ մամբ 
ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մը թույ լատ րե լուն, ո րի 
ան հրա ժեշ տու թյու նը կա րող է ա ռա ջա նալ ի նչ պես մինչև սնանկ ճա նա չե լու հար
ցի լու ծու մը, ե րբ որ ևէ պատ ճա ռով այդ պար տա վո րու թյուն նե րը չեն դի տարկ վի 
որ պես ըն թա ցիկ բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված, այն պես էլ այն ի րա
վի ճակ նե րում, ե րբ սնանկ ճա նաչ վե լուց հե տո դեռևս չի լուծ վել ֆի նան սա կան 
ա ռող ջաց ման ծրա գիր ներ կա յաց նե լու կամ ներ կա յաց ված ծրա գի րը հաս տա տե
լու հար ցը։ 

Այս հար ցի կար գա վոր ման ը նդ հան րա կան հիմ քե րը նա խա տես ված են Օ րեն
քի 55րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սում, ո րի հա մա ձայն՝ պար տա պա նի ղե կա վա րը, 
մինչև վեր ջի նիս գոր ծու նե ու թյան կա սե ցու մը, կա ռա վար չի ա ռա ջար կու թյամբ 
և դա տա րա նի ո րոշ մամբ կա րող է շա րու նա կել պար տա պա նի գոր ծու նե ու թյան 
ար դյունք հան դի սա ցող գույ քի ի րա ցու մը, ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը կամ 
աշ խա տանք նե րի կա տա րու մը, ե թե նման գոր ծառ նու թյուն նե րի դա դա րե ցու մը 
կհան գեց նի պար տա պա նի գոր ծու նե ու թյան խա թար ման, դա դար ման կամ կա
րող է ա ռա ջաց նել պար տա պա նի հա մար այլ ան բա րեն պաստ հետ ևանք ներ: Այ
սինքն, նման ո րոշ ման կա յաց ման ան հրա ժեշտ պայ ման է դրա չկա յաց ման դեպ
քում պար տա պա նի հա մար ու ղ ղա կի բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի ա ռա ջա ցու մը։ 

 Նա խանշ ված տե սան կյու նից գնա հա տե լով ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի պար տա վո
րու թյուն նե րի չկա տար ման հետ ևանք նե րը՝ պարզ է դառ նում, որ դրանք ու նեն 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ի նչ պես ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վա հա րա բե րու
թյան կող մե րի, այն պես էլ բուն սնան կու թյան վա րույ թի հա մար։ Մաս նա վո րա պես, 
ի նչ պես նշ վեց, ըն դե քօգ տա գոր ծո ղի պար տա վո րու թյուն նե րը բխում են ըն դեր քի 
օգ տա գործ ման և պահ պան ման ո րո շա կի հիմն ադ րույթ նե րից, ի սկ դրանց խախ
տու մը կա րող է հան գեց նել ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի դա դա րեց մա նը։

 Մյուս կող մից, սնան կու թյան ի նս տի տու տը կոչ ված է ա պա հո վել քա ղա քա
ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան կա յու նու թյու նը։ Այս հան գա ման քը դրս ևոր վում է քա
ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան ան վճա րու նակ սուբյեկտ նե րին ֆի նան սա պես 
ա ռող ջաց նե լու կամ այդ ան ձանց քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյու նից հա նե լու 
և նրանց կող մից քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան այլ մաս նա կից նե րի շա հե
րի խախ տու մը կան խե լու ձևով20։ Դրա նով պայ մա նա վոր ված է լ՝ սնան կու թյան 
ի նս տի տու տի նպա տակն է հնա րա վո րու թյուն տալ բա րե խիղճ և պար տա ճա նաչ 
պար տա պա նին վե րա կանգ նել իր բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյու նը, հաղ թա հա րել 
ֆի նան սա կան դժ վա րու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ա պա հո վել ան վճա րու նակ կազ
մա կեր պու թյուն նե րի վե րա կա ռու ցու մը և ֆի նան սա կան վե րա կազ մա կեր պու

20 Տե՛ս Տ. Մարկոսյան, Կանխամտածված սնանկության հիմքով քաղաքացիաիրավական պատասխա
նատվության կիրառման հիմնախնդիրները // «Գիտական Արցախ» պարբերական 3(6), 2020, էջ 139:
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մը, վե րա կանգ նել նրանց կեն սու նա կու թյու նը և միև նույն ժա մա նակ ա պա հո վել 
պար տա տե րե րի21, ի նչ պես նաև՝ « տար բեր շա հագր գիռ կող մե րի» շա հե րի պաշտ
պա նու թյու նը22։ Այ սինքն, սնան կու թյան ի նս տի տու տի ա ռաջ նա հերթ նպա տա կը 
ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման հնա րա վո րու թյան ըն ձե ռումն է պար տա պա նին, և 
մի այն դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում՝ պար տա պա նի լու ծա րու մը և նրա գույ քի 
հաշ վին պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը։ 

Ն ման պայ ման նե րում ա կն հայտ է, որ ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի կող մից իր պար
տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման հիմ քով ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի 
դա դա րե ցու մը կհան գեց նի սնան կու թյան ի նս տի տու տի ա ռաջ նային նպա տա կի 
ա նի րա գոր ծե լի ու թյան։ Հետ ևա բար, մինչև ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման հնա րա
վո րու թյան հար ցի լու ծու մը, ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի կող մից իր պար տա վո րու թյուն
նե րի կա տա րու մը ան հրա ժեշտ պայ ման է սնան կու թյան վա րույ թի բնա կա նոն ըն
թաց քի հա մար, և սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի ա ռա ջար կու թյամբ դա տա
րա նը պետք է թույ լատ րի դրանց կա տա րու մը։

 Միև նույն ժա մա նակ, պետք է նկա տի ու նե նալ այն հան գա ման քը, որ սնանկ 
ճա նաչ վե լու հիմ քը պար տա պա նի ան վճա րու նա կու թյունն է, ո րը են թադ րում է մի 
վի ճակ, ե րբ պար տա պանն ը նդ հա նուր առ մամբ ան կա րող է վճա րե լու իր պարտ
քե րը՝ պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լու հա մար նա խա տես ված ժամ կետ նե
րում (փաս տա ցի ան վճա րու նա կու թյուն), կամ ե րբ պար տա պա նի պար տա վո րու
թյուն նե րի ը նդ հա նուր գու մա րը գե րա զան ցում է նրա ակ տիվն ե րի ար ժե քը (հաշ
վեկշ ռային ան վճա րու նա կու թյուն)23: 

Ներ կա յաց վա ծի լույ սի ներ քո ստաց վում է, որ ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղը կա րող է 
խախ տել իր պար տա վո րու թյուն նե րը ոչ մի այն սնան կու թյան վա րույ թով պայ մա
նա վոր ված սահ մա նա փա կումն ե րի ու ժով, այլև այն պատ ճա ռով, որ չու նի դրանք 
կա տա րե լու ֆի նան սա կան հնա րա վո րու թյուն։ Այ նինչ, Օ րենսգր քի 9րդ հոդ վա ծի 
6րդ մա սը չի ա զա տում սնանկ ճա նաչ ված ըն դեր քօ գա գոր ծո ղին իր պար տա վո
րու թյուն նե րը ժա մա նա կին և ամ բողջ ծա վա լով ի րա կա նաց նե լու պար տա կա նու
թյու նից՝ բա ցա ռու թյամբ մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծոյի ար դյու նա հան ման 
թույլտ վու թյուն ստա ցած ըն դեր քօգ տա գոր ծող նե րի, ո րոնք ա զատ վում են մի այն 
հրա պա րա կային հաշ վետ վու թյուն ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյու նից: 

Ի հար կե, հի շա տակ ված կար գա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը ըն դեր քօգ տա
գոր ծո ղի ա ռան ձին պար տա վո րու թյուն նե րի մա սով ան վի ճե լի է։ Խոս քը վե րա բե
րում է հան րային ան վտան գու թյան ա պա հով մանը և շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ
պա նու թյանն ու ղղ ված ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի պար տա վո րու թյուն նե րին, քա նի որ 
դրանց չկա տա րու մը կամ ոչ պատ շաճ կա տա րու մը կա րող է հան գեց նել ան դառ
նա լի հետ ևանք նե րի24։ Նույ նը, սա կայն, չի կա րե լի ա սել ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի 

21 Տե՛ս Սահմանադրական դատարանի 25.02.2008 թ. թիվ ՍԴՈ725, 27.01.2015 թ. թիվ ՍԴՈ1189 և 
26.05.2020 թ. թիվ ՍԴՈ1542 որոշումները։
22 Տե՛ս Սահմանադրական դատարանի 26.01.2021 թ.  թիվ ՍԴՈ1572 որոշումը։
23 Տե՛ս Սահմանադրական դատարանի 25.02.2008 թ., թիվ ՍԴՈ735 որոշումը։
24 Տե՛ս Կանադայի Գերագույն դատարանի Orphan Well Association v. Grant Thornton Ltd. [2019 
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այլ, օ րի նակ՝ պե տա կան բյու ջե ի օգ տին վճա րում կա տա րե լու պար տա վո րու թյուն
նե րի ա ռն չու թյամբ, քա նի որ ըն դեր քօ գա գոր ծո ղի սնան կու թյան փաստն ի նք նին 
վկա յում է նրա՝ այդ պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լու ան կա րո ղու թյան մա սին։ 

Հետ ևա բար, ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի բո լոր պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար
ման ա ռն չու թյամբ օ րենսդ րու թյամբ առ կա ը նդ հան րա կան մո տե ցու մը ո րոշ դեպ
քե րում կա րող է խնդ րա հա րույց լի նել և ռիս կեր ստեղ ծել ըն դե րքօգ տա գոր ծո
ղի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման հնա րա վո րու թյան տե սան կյու նից։ Խոսքն այն 
մա սին է, որ ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քը դա դա րեց նե լու գոր ծըն թա ցում 
օ րենսդ րու թյու նը ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի սնան կու թյան վա րույ թում գտն վե լու հան
գա ման քին որ ևէ նշա նա կու թյուն չի տա լիս և չի կար ևո րում ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի 
կող մից խախտ ված պար տա վո րու թյան բնույ թը։ Ար դյուն քում, ներ կա յումս հնա
րա վոր է դա դա րեց նել ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի ի րա վուն քը նույ նիսկ այն դեպ քում, 
ե րբ նրա կող մից խախտ վել է բյու ջե ի օգ տին օ րեն քով նա խա տես ված վճա րում
ներ կա տա րե լու պար տա վո րու թյու նը, որ պի սի պայ ման նե րում կր կին ան հնար է 
դառ նում սնան կու թյան ի նս տի տու տի ա ռաջ նային նպա տա կի ի րա գոր ծու մը։ 

Ըն դե րքօգ տա գոր ծո ղի սնան կու թյան դեպ քում ո րո շա կի ու շադ րու թյան են ար
ժա նի նաև ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի օ տար ման հետ կապ ված հար ցե
րը։ Մաս նա վո րա պես, ա ռա ջին հեր թին նկա տի է ա ռն վում այն հան գա ման քը, որ 
Օ րենսգր քի 2224րդ հոդ ված նե րում նա խա տես ված են ըն դեր քօգ տա գործ ման 
ի րա վուն քի օ տար ման ա ռանձ նա հա տուկ կա նոն ներ, ո րոնց ի մաս տը հան գում է 
նրան, որ ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի օ տա րու մը կա րող է ի րա կա նաց վել 
մի այն իրավասու մարմն ի հա մա ձայ նու թյամբ, ի սկ ա ռանց այդ պի սի հա մա ձայ
նու թյան ըն դեր քօգ տա գործ ման փո խանց մանն ու ղղ ված բո լոր գոր ծարք նե րը կամ 
գոր ծո ղու թյուն նե րը առ ո չինչ ե ն։ Մյուս կող մից, Օ րեն քի 7576րդ հոդ ված նե րում 
ամ րագր ված են պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քի վե րա բե րյալ կար գա վո րումն եր, 
ո րոնք ոչ մի այն չեն ներ դաշ նակ վում Օ րենսգր քի նշյալ կար գա վո րումն ե րի հետ, 
այլև դրանց հա մա պա տաս խան գոր ծե լու դեպ քում հնա րա վոր չէ ա պա հո վել ըն
դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի օ տար ման վե րա բե րյալ Օ րենսգր քի կար գա վո
րումն ե րը25։ 

Բա ցի այդ, չպետք է մո ռա նալ այն հան գա ման քը, որ ի նք նին ըն դեր քօգ տա
գործ ման ի րա վուն քի օ տա րու մը կա րող է դի տարկ վել որ պես ոչ ի րաց վե լի գույք, 
քա նի որ ա ռանց դրա հետ կապ ված օբյեկտ նե րի օ տար ման, չի կա րող ձեռք բե րո
ղի հա մար ծա ռայել իր նպա տա կային նշա նա կու թյամբ։ Այլ կերպ ա սած՝ ըն դեր
քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի ի րա ցու մը կա րող է ու նե նալ բարձր լիկ վի դայ նու թյուն 

SCC 5, number 37627] գործով 31.01.2019 թ. որոշումը (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://scc
csc.lexum.com/scccsc/scccsc/en/item/17474/index.do, 20.04.2021 թ. դրությամբ), Linna T, Business 
Sustainability and Insolvency Proceedings—The EU Perspective. J Sustain Res. 2020;2(2):e200019, էջեր 
2021 (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://doi.org/10.20900/jsr20200019, 22.04.2021թ. դրությամբ):
25 Թերևս իրավիճակը մի փոքր այլ է այն դեպքում, երբ ընդերքօգտագործման իրավունքն օտարվում 
է որպես գրավի առարկա, քանի որ Օրենսգրքի 29րդ հոդվածը դրա հարկադիր օտարման հրա
պարակային սակարկության մասնակցելու պայման է սահմանել դրան մասնակցելու վերաբերյալ 
Լիազոր մարմնի կողմից տրված համաձայնությունը։
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մի այն այն դեպ քում, ե րբ զու գորդ վում է դրա հետ կապ ված օբյեկտ նե րի՝ որ պես 
մեկ գույ քային հա մա լի րի օ տար ման հնա րա վո րու թյամբ։ 

Այս կա պակ ցու թյամբ ու շագ րավ է Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյան «Ըն
դեր քի և ըն դեր քօգ տա գործ ման» մա սին օ րեն քը26, ո րի 4042րդ հոդ ված նե րը նա
խա տե սում են ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի և դրա հետ կապ ված օբյեկտ
նե րի օ տար ման հնա րա վո րու թյուն, այդ թվում՝ պար տա պան ի րա վա բա նա կան 
ան ձի լու ծար ման դեպ քում։ Ա վե լին, այս օ րեն քի 109րդ հոդ վա ծում սահ ման ված 
է, որ ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի և դրա հետ կապ ված օբյեկտ նե րի օ տա
րումն ի րա կա նաց վում է հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մի ջո ցով, և հրա
պա րա կային սա կար կու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու ի րա վունք ու նեն այն ի րա վա
բա նա կան ան ձինք, ո րոնք լի ա զոր մարմն ի կող մից հա մա ձայ նու թյուն են ստա ցել 
դրանց մաս նակ ցե լու հա մար։ 

Այս պի սով՝ սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա
վուն քի դա դա րեց ման և օ տար ման հիմն ա հար ցե րի վե րա բե րյալ կա րե լի է ա նել 
հետ ևյալ եզրահանգումները.

1. Պար տա պա նի ըն թա ցիկ բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված 
պար տա վո րու թյան հա մա պար փակ սահ մա նում առ կա չէ, և այս հար ցին յու-
րա քան չյուր դեպ քում պետք է պա տաս խա նել՝ ել նե լով պար տա պա նի գոր ծու-
նե ու թյան ո լոր տի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, տվյալ պար տա վո րու թյան 
բնույ թից, ի նչ պես նաև, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, սնան կու թյան գոր ծի 
շրջա նակ նում ներ կա յաց ված կոնկ րետ ա պա ցույց նե րից։

2. Մինչև սնանկ ճա նա չե լու հար ցի լու ծու մը ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղը կա րող 
է ա ռանց դա տա րա նի ո րոշ ման կա տա րել իր պար տա վո րու թյուն նե րը՝ դրանց՝ 
իր բնա կա նոն ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված լի նե լու հիմ քով։

3. Մինչև ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման հնա րա վո րու թյան հար ցի լու ծու մը 
ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի կող մից իր պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րումն ան-
հրա ժեշտ պայ ման է սնան կու թյան վա րույ թի բնա կա նոն ըն թաց քի հա մար, 
և սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի ա ռա ջար կու թյամբ դա տա րա նը պետք է 
թույ լատ րի դրանց կա տա րու մը։

4. Սնանկ ճա նաչ ված ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի բո լոր պար տա վո րու թյուն նե րի 
ան վե րա պահ կատարելիության ա ռն չու թյամբ օ րենսդ րու թյամբ առ կա ը նդ-
հան րա կան մո տե ցու մը ու նի վե րա նայ ման ան հրա ժեշ տու թյուն՝ քն նարկ ման 
ա ռանց քում ու նե նա լով այդ պար տա վո րու թյուն նե րից յու րա քան չյու րի բնույ թը 
և սնան կու թյան հիմ քում ըն կած «անվ ճա րու նա կու թյուն» հաս կա ցու թյան բո-
վան դա կու թյու նը։

5. Ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի դա դա րեց ման հիմք հան դի սա ցող 
պար տա վո րու թյուն նե րը հարկ է դա սա կար գել և բա ցա ռել սնան կու թյան վա-
րույ թում գտն վող ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի 

26 Տե՛ս Кодекс Республики Казахстан “О недрах и недропользовании” (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ 
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31764592#pos=3;106, 15.04.2021 թ. դրությամբ):
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դա դա րեց ման հնա րա վո րու թյու նը այն պի սի պար տա վո րու թյուն նե րի խախտ-
ման հա մար, ո րոնք կապ ված չեն հան րային ան վտան գու թյան ա պա հով ման, 
շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան, ի նչ պես նաև՝ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց-
ման ի նս տի տու տի հե տապն դած շա հե րի նկատ մամբ գե րա կա այլ հան րային 
շա հե րի պաշտ պա նու թյան հետ։

6. Ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի ի րաց վե լի ու թյու նը ե րաշ խա վո րե լու 
նպա տա կով հարկ է դի տար կել այն դրա հետ կապ ված օբյեկտ նե րի հետ՝ որ-
պես մեկ գույ քային հա մա լիր սնան կու թյան վա րույ թում ի րաց նե լու հնա րա վո-
րու թյան օ րենսդ րա կան ամ րագր ման նպա տա կա հար մա րու թյու նը։ 

7. Հրա տապ է սնան կու թյան վա րույ թում ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն-
քը մի այն ի րա վա սու մարմն ի հա մա ձայ նու թյամբ ի րաց նե լու հնա րա վո րու թյու-
նը ե րաշ խա վո րող դրույթ նե րի նա խա տես ման ան հրա ժեշ տու թյու նը։

Annotation. The fact of initiating bankruptcy proceedings implies impossibility of conducting 
subsoil user’s certain obligations. In this context, problems relating to termination and alienation 
of subsoil user’s rights arise, which are conditioned by some existing uncertainties and gaps at the 
legislative and practical level.

In this article, based on the theoretical sources, foreign and domestic legislation and case law, are 
analyzed the issues concerning the conduct of subsoil user’s ordinary course of business obligations, 
classification of obligations, which are the basis for termination of subsoil rights, the alienation of 
subsoil rights and other related issues.

As a result of the study, authors have introduced a number of scientificpractical conclusions, 
which, among others, are directed to prohibition of subsoil right’s termination on the basis of subsoil 
obligations not conditioned on public interest, as well as implementation of institutes of alienation of 
subsoil right and related objects as a property complex.

Аннотация. Факт инициирования процедуры банкротства подразумевает невозможность 
выполнения недропользователем определенных обязательств. В этом контексте возникают 
проблемы, связанные с прекращением и отчуждением прав недропользователя, которые обус
ловлены рядом существующих неопределенностей и пробелов на законодательном и практи
ческом уровне.

В данной статье на основе теоретических источников, зарубежного и отечественного 
законодательства и судебной практики анализируются вопросы, касающиеся обязательств 
недропользователя, связанных с текущей хозяйственной деятельностью, классификации обяза
тельств, являющихся основанием для прекращения прав на недра, отчуждения прав на недра и 
другие связанные с этим вопросы.

В результате проведенного исследования авторы внесли ряд научнопрактических 
предложений, которые, в том числе, направлены на запрет прекращения права недропользования 
на основании обязательств по недропользованию, не обусловленных публичными интересами, а 
также внедрение институтов отчуждения права недропользования и связанных с ним объектов 
как имущественного комплекса.
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 Բա նա լի բա ռեր - ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վունք, հան րային շահ, սնան կու թյան վա րույթ, 
մո րա տո րի ում, պար տա պա նի բնա կա նոն ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյուն, ըն դեր քօգ տա գործ ման 
ի րա վուն քի օ տա րում, գույ քային հա մա լիր։ 

Keywords: subsoil rights, public interest, insolvency proceedings, moratorium, ordinary course 
of business, transfer of the right to use subsoil, property complex.

Ключевые слова: право пользования недрами, общественный интерес, производство по 
делу о несостоятельности (банкротстве), мораториум, текущая деятельность должника, 
переход права пользования недрами, имущественный комплекс.

Տ. Մար կո սյան  Ե ՊՀ ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի ու սա նո ղա կան ի րա վա բա նա կան 
խորհր դատ վու թյան կենտ րո նի դա սա խոսկոոր դի նա տոր, Սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ
նե րի ո րա կա վոր ման հանձ նա ժո ղո վի ան դամ, ՀՀ տն տե սա կան մր ցակ ցու թյան պաշտ պա նու
թյան պե տա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ, ի.գ.թ., էլ. փոս տի հաս ցե՝ tigranmarkosyan@ysu.am:

Մ. Մար կո սյան  ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման և են թա կա ռուց վածք նե րի նա խա րա րի 
օգ նա կան, էլ. փոս տի հաս ցե՝ mane.markosyanmtalaw@gmail.com: 

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 30.04.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 30.04.2021 թ., 
ե րաշ խա վոր վել է ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քաղ.  դատ. ամբիոնի ասիստենտ, 
ի.գ.թ. դոցենտ Օլիմպիա Մ. Գեղամյանի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 14.05.2021 թ.:
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Ք ՐԵ Ա ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔՈՒՄ 

THE CONCEPT OF PARTICULAR CRUELTY
IN CRIMINAL LAW

ПОНЯТИЕ «ОСОБАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

 Նա խա հե ղա փո խա կան Ռու սաս տա նի 1845 և 1903 թվա կան նե րի օ րենք
նե րի ժո ղո վա ծու նե րը, Խորհր դային Ռու սաս տա նի 1922 և 1926 թվա կան նե րի, 
Խորհրդային Հա յաս տա նի 1927 թվա կա նի քրե ա կան օ րենսգր քե րը սպա նու թյան 
ծան րաց նող հան գա մանք է ին սահ մա նել այն « տու ժո ղի հա մար ա ռանձ նա կի 
տան ջա լի ե ղա նա կով կա տա րե լը»։

 Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 1960 թվա կա նի և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան 1961 թվա կա նի քրե ա կան օ րենսգր քե րը « տու ժո ղի նկատ մամբ ա ռանձ նա կի 
տան ջա լի ե ղա նա կով կա տար ված» սպա նու թյան փո խա րեն, սպա նու թյան ծան
րաց նող հան գա մանք սահ մա նե ցին սպա նու թյու նը «ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ» 
կա տա րե լը, ո րը բո վան դա կային ա ռու մով նե րա ռում էր ի նչ պես սպա նու թյան կա
տար ման ե ղա նա կը, այն պես էլ հան ցա վո րի ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը վկայող 
սպա նու թյան բո լոր դեպ քե րը։ Այ սինքն՝ «ա ռան ձին դա ժա նու թյուն» հաս կա ցու
թյան բո վան դա կու թյու նը ա վե լի լայն և ը նդ գր կուն է, քան «ա ռան ձին տան ջա լի 
ե ղա նակ»ը հաս կա ցու թյան բո վան դա կային կի րառ ման շր ջա նա կը և վեր ջինս, 
փաս տո րեն, նե րառ վում է «ա ռան ձին դա ժա նու թյուն» հաս կա ցու թյան մեջ՝ կազ
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մե լով նրա մի մա սը։ Գործ նա կա նում ի րեն ար դա րաց րած օ րենսդ րա կան այս հա
ջող ված ձևա կեր պու մը պահ պան վեց և տեղ գտավ նաև Ռու սաս տա նի Դաշ նու
թյան 1996 թվա կա նի և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2003 թվա կա նի քրեա
կան օ րենսգր քե րում։ Այն նույ նու թյամբ պահ պան վել է նաև ՀՀ քրե ա կան նոր 
օ րենսգր քի նա խագ ծում:

Ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն նե րը ծան րաց նող հան
գա մանք նե րում կա տար ված սպա նու թյուն նե րի մեջ զգա լի թիվ են կազ մում։ Ը ստ 
հրա պա րա կումն ե րի՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում դրանք կազ մում են ծան րաց
նող հան գա մանք նե րում կա տար ված սպա նու թյուն նե րի ը նդ հա նուր թվի շուրջ 
մեկ եր րոր դը1: Հա յաս տա նում այդ թի վը հնա րա վոր չե ղավ ճշ տել, քա նի որ ծան
րաց նող հան գա մանք նե րում կա տար ված սպա նու թյան ա ռան ձին հան ցա տե սակ
նե րով, այդ թվում և ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն նե րով, 
ի րա վա սու պե տա կան մարմն ում հաշ վա ռում չի տար վում՝ « վի ճա կագ րա կան 
հաշ վա ռումն ե րի ի րա կա նաց ման հա մար նա խա տես ված ծրագ րային ա պա հո վու
մը նման տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյուն նե րով օ ժտ ված չլի նե լու պատ ճա ռով»2: 
Կար ծում ե նք, ի նչ պես բո լոր հան ցա տե սակ նե րով, այն պես էլ սպա նու թյուն նե
րի գոր ծե րով, և մաս նա վո րա պես ծան րաց նող հան գա մանք նե րում կա տար ված 
սպա նու թյուն նե րով, վի ճա կագ րա կան հաշ վա ռումն ե րի ի րա կա նա ցու մը խիստ 
կար ևոր է բո լոր ա ռումն ե րով, այդ թվում նաև վե րոն շյալ բնույ թի հան ցա գոր ծու
թյուն նե րով հա մա պա տաս խան կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռումն ե րի մշա կու մից և 
ի րա կա նա ցու մից մինչև այդ բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե րով ար դա րա ցի պա
տիժ նե րի սահ մա նու մը։  

Ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը դաս վում է գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա նե րի 
շար քին, ո րի բա ցա հայ տու մը պա հան ջում է հա մա լիր և հա մա կարգ ված մո տե
ցում՝ իր մեջ ը նդ գր կե լով ոչ մի այն ի րա վուն քի, այլև հո գե բա նու թյան, հո գե բու ժու
թյան, սո ցի ո լո գի այի և գի տու թյան այլ ո լորտ ներ։ 

Դա ժա նու թյու նը զուտ մար դուն բնո րոշ գիծ է, բնու թյան մեջ այն գո յու թյուն 
չու նի: Գա ռին սպա նող գայ լը դա ժան չէ, քա նի որ գոր ծում է այն բնազդ նե րի ազ
դե ցու թյան ու ժով, ո րոնք նրա մեջ դր վել են բնու թյան կող մից՝ քաղ ցը բա վա րա
րե լու հա մար: Սա կայն ան ձը, ո րը սպա նում է մեկ ու րի շին, իր ստոր դր դումն ե րից 
ել նե լով դրս ևո րում է դա ժա նու թյուն, քա նի որ գի տակ ցում է իր ա րար քի ան բա րո
յա կան բնույ թը3: 

Ան ձի կող մից դրս ևո րած դա ժա նու թյան խն դիր նե րին ան դրա դար ձել են հայտ
նի ի րա վա գետ ներ Ն. Ս. Տա գանց ևը, Ս. Կ. Պի տերց ևը, Ա. Ա. Պի ոնտ կովս կին, 
Մ. Դ. Շար գո րոդս կին, Մ. Կ.Ա նի յան ցը, Գ. Ի. Չե չե լը, Ս. Վ. Բո րո դի նը, Վ. Գ. Բե
լյաևը, Ն. Մ. Սվիդ լո վը, Մ. Ի. Բա ժա նո վը, Վ. Վ. Ստա շի սը, Յու. Մ. Ան տո նյա

1 Տե՛ս Гречка Е.С., Объективные и субъективные факторы в квалификации убийства с особой жестоко
стью. Вопросы науки и образования. Август 2018 N14 (26), Стельмах Т.А., Особая жестокость совер
шения преступления как квалифицирующий признак убийства, Ученые труды Российской Академии 
адвокатуры и нотариата, N3 (18) 2010, էջ 97101:
2 Տե՛ս ՀՀ Ոս տի կա նու թյան շտա բի գրու թյուն, 2ո.5/2/2736320, 07.07.2020 թ.:
3 Տե՛ս Попов А.Н., Убийство совершенное с особой жестокостью, а также общеопасным способом. 
СПб 2001, էջ 910:
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նը, Լ. Ա. Ա նդ րե ևան, Պ. Յու. Կոնս տան տի նո վը, Ն. Ի. Զա գո րոդ նի կո վը, Բ. Վ. 
Զդրա վո միս լո վը, Ս. Ս. Բեզ րու կո վը, Յու. Մ. Բրայ նի նը, Լ. Դ. Գաուխ մա նը, Ե. Ա. 
Ֆրո լո վը, Ս. Վ. Ռոս տո րո պո վը, Վ.Վ.Տկաչենկոն, Ա. Գ. Մեն շի կո վան, Դ. Տ. Շայ
կե նո վան, Ժ. Վ. Տրի շի նան, Օ. Վ. Ար տյու շի նան, Ն. Պ. Պո պո վան, Տ. Ա. Պլակ
սի նան և ու րիշ ներ։ Ագ րե սի այի, բռ նու թյան և դա ժա նու թյան, ան ձի նյար դային 
խան գա րումն ե րի՝ հիս տե րի այի, վա խի, ա տե լու թյան, մար դու հո գե կա նի կա ռուց
ված քային բա ղադ րիչ նե րի, հո գե բա նա կան մե խա նիզմն ե րի վեր լու ծու թյու նը ե ղել 
է հայտ նի հո գե բան, հո գե բույժ և նյար դա բան, հո գե վեր լու ծու թյան ու ս մուն քի հիմ
նա դիր Զիգ մունդ Ֆրոյ դի և նրա գլ խա վո րած « Վի են նայի հո գե վեր լու ծա կան հա
սա րա կու թյուն» կազ մա կեր պու թյան ան դամն եր, հայտ նի հո գե վեր լու ծա բան ներ և 
հո գե բա նա կան խորհր դա տու ներ Էռ նեստ Ջոն սի, Կարլ Գուս տավ Յուն գի, Ա լֆ
րեդ Ադ լե րի, Հանս Սակ սի, Օտ տո Ռան կի, Շանդ րո Ֆե րեն ցի ի և այ լոց ու սումն ա
սի րու թյան ա ռար կան։ 

 Դա ժա նու թյան և ա ռան ձին դա ժա նու թյան՝ որ պես վար քագ ծի տե սակ նե րի, 
սույն վեր լու ծու թյունն իր մեջ նե րա ռում է եր ևույ թի ի րա վա կան կող մը կապ ված 
ան ձի կյան քի դեմ ու ղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի՝ մաս նա վո րա պես ա ռան
ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյան քրե աի րա վա կան վեր լու ծու թյան 
և ա րար քի ո րակ ման հետ։ Հե տա զո տու թյան խն դիրն է քրե աի րա վա կան ա ռու
մով հան ցա վոր ա րար քում ա ռան ձին դա ժա նու թյան դրս ևոր ման հա մա կար գային 
վեր լու ծու թյու նը։

 Դա ժա նու թյու նը որ պես վար քագ ծի տե սակ հա տուկ է մի այն մար դուն։ Հայոց 
լեզ վի ստու գա բա նա կան և բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րում4, նույ նը և Ս. Ի. Օ ժե
գո վի5, Վ. Ի. Դա լի6 կող մից հե ղի նա կած ռու սաց լեզ վի բա ցատ րա կան բա ռա րան
նե րում, դա ժա նու թյու նը մեկ նա բան վում է որ պես « ծայ րա հեղ դա ժան», «ան գութ», 
«ան խիղճ», « բիրտ», « վայ րագ» հատ կու թյուն, ո րով բնու թագր վում է ան ձի ծայ
րա հեղ բա ցա սա կան վար քա գի ծը։ Ի նչ պես նշել է Ա. Ա. Թա մա զյա նը, «ի րա վա
գի տու թյան մեջ դա ժա նու թյան մեկ նա բա նու թյու նը չի տար բեր վում նրա բա ռա
րա նային բա ցատ րու թյու նից, սա կայն բո վան դա կային ի մաս տով այն ա վե լի լայն 
է, կրում է նաև ֆի զի կա կան և հո գե կան տա ռա պանք նե րի պատ ճա ռու մը։ Ան ձին 
դի տա վո րու թյամբ կյան քից զր կե լու ցան կա ցած դեպք իր մեջ պա րու նա կում է ան
գթու թյուն, ան խղ ճու թյուն, ֆի զի կա կան կամ հո գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռե լու 
հատ կա նիշ ներ, հետ ևա բար ցան կա ցած սպա նու թյուն իր մեջ կրում է դա ժա նու
թյան հատ կա նիշ, սա կայն ցավ և տա ռա պանք պատ ճա ռող ցան կա ցած սպա
նու թյուն չէ, որ հա մար վում է ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված։ Ա ռան ձին 
դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյան հիմ քում ըն կած է ոչ թե դա ժա նու թյան 
դրս ևո րումն ը նդ հան րա պես, այլ հա տուկ, ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը։ Օ րեն քը, 
սա կայն, չի սահ մա նում ա ռան ձին դա ժա նու թյան հաս կա ցու թյու նը։ Այն գնա

4 Տե՛ս Ջա հու կյան Գ. Բ., Հայե րեն ստու գա բա նա կան բա ռա րան, Եր ևան. 2010, էջ 179, Սու քի ա սյան Ա. 
Մ., Հայոց լեզ վի հո մա նիշ նե րի բա ցատ րա կան բա ռա րան, Եր ևան, 2009, էջ 224, Ա ղա յան Է. Բ., Ար դի 
հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, Եր ևան, 1976, էջ 270:
5 Տե՛ս Ожегов С.И., Толковый словарь русского языка, М., 2009, էջ 166167:
6 Տե՛ս Даль В.И., Толковый словарь русского языка, М., 2010, էջ 265: 
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հա տո ղա կան կա տե գո րի ա է, ո րը բո վան դա կային ճշգր տում է ստա նում յու
րա քան չյուր գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րից ել նե լով»7։ 

Ա ռան ձին դա ժա նու թյան գնա հա տո ղա կան բնույ թը բար դու թյուն ներ է ա ռա
ջաց նում հան ցա վո րի ա րար քը որ պես ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված 
սպա նու թյուն ո րա կե լու հա մար: Նույ նը վե րա բե րում է նաև ծանր, մի ջին ծան րու
թյան վնաս պատ ճա ռե լու, ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա
պանք պատ ճա ռե լու, բռ նա բա րու թյան, սեք սու ալ բնույ թի բռ նի գոր ծո ղու թյուն նե
րի այն հան ցա վոր դեպ քե րին, որ տեղ ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը սահ ման վում է 
որ պես ա րար քը ո րա կյալ դարձ նող հատ կա նիշ: 

 Գործ նա կա նում խն դիր ներ են ա ռա ջա նում ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա
տար ված սպա նու թյան դեպ քում հան ցա վո րի դրս ևո րած դի տա վո րու թյան ձևի, 
սպա նու թյու նը ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված լի նե լը վկայող հատ կա նիշ
նե րի, դի ա կի ան դա մա հատ ման և ա նարգ ման դեպ քում հան ցա վո րի ա րար քում 
ա ռան ձին դա ժա նու թյան հատ կա նի շի բա ցա հայտ ման, գնա հատ ման և հան ցա
վո րի ա րար քի ճիշտ քրե աի րա վա կան գնա հատ ման ա ռու մով կար ևոր նշա նա
կու թյուն ու նե ցող այլ հար ցե րում: Այդ է պատ ճա ռը, որ ա ռան ձին դա ժա նու թյան 
հաս կա ցու թյա նը և ա րար քի քրե աի րա վա կան գնահատման հար ցե րին մշ տա պես 
ան դրա դար ձել են ԽՍՀՄ, ՌԴ, ՀՀ դա տա կան բարձ րա գույն ա տյան ներն ի րենց 
ո րո շումն ե րում։ Մաս նա վո րա պես, ԽՍՀՄ Գե րա գույն դա տա րա նի պլե նու մի 1963 
թվա կա նի հու լի սի 3ի « Դի տա վո րյալ սպա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով 
դա տա կան պրակ տի կա յում ծա գած ո րոշ հար ցե րի մա սին» ո րոշ մամբ, նույն 
մարմն ի 1975 թվա կա նի հու լի սի 27ի « Դի տա վո րյալ սպա նու թյուն նե րի վե րա բե
րյալ գոր ծե րով դա տա կան պրակ տի կայի մա սին» ո րոշ մամբ, ՌԴ գե րա գույն դա
տա րա նի պլե նու մի 1992 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 22ի, ՀՀ գե րա գույն դա տա րա նի 
պլե նու մի 1993 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 2ի « Դի տա վո րյալ սպա նու թյուն նե րի վե
րա բե րյալ գոր ծե րով դա տա կան պրակ տի կայի մա սին» ո րո շումն ե րում, ՌԴ գե րա
գույն դա տա րա նի պլե նու մի 1999 թվա կա նի հուն վա րի 27ի «Ս պա նու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ գոր ծե րով դա տա կան պրակ տի կայի մա սին» ո րոշ մամբ ան դրա դարձ 
է կա տար վել ա ռան ձին դա ժա նու թյան հաս կա ցու թյան բնու թագ րիչ նե րին, հան
ցա գոր ծու թյան օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ կող մե րի հատ կա նիշ նե րին։ 

ԽՍՀՄ Գե րա գույն դա տա րանն իր 1963 թվա կա նի հու լի սի 3ի « Դի տա վո րյալ 
սպա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով դա տա կան պրակ տի կա յում ծա գած 
ո րոշ հար ցե րի մա սին» ո րոշ մամբ նշել է, որ ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը պայ մա
նա վոր վում է ոչ մի այն սպա նու թյան կա տար ման ե ղա նա կով, այլև հան ցա վո րի 
ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը վկայող այլ հան գա մանք նե րով: ԽՍՀՄ գե րա գույն 
դա տա րա նը 1975 թվա կա նի հու նի սի 27ի «Դի տա վո րյալ սպա նու թյուն նե րի վե
րա բե րյալ գոր ծե րով դա տա կան պրակ տի կայի մա սին» ո րոշ մամբ նշում է, որ 
օ րեն քի հա մա ձայն ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը կապ վում է ի նչ պես սպա նու թյան 
ե ղա նա կի, այն պես էլ հան ցա վո րի ա ռան ձին դա ժա նու թյան դրս ևո րու մը վկայող 

7 Տե՛ս Թա մա զյան Ա. Ա., Սպա նու թյուն նե րի ո րակ ման հիմն ախն դիր նե րը, Եր ևան, 2011, էջ 131:
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այլ հան գա մանք նե րի հետ: Ա ռա ջարկ վել է ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված 
սպա նու թյուն նե րի շար քին դա սել, այդ թվում նաև դի ակն ա նար գե լու դեպ քե րը, 
բա ցա ռու թյամբ հան ցա գոր ծու թյու նը թաքց նե լու նպա տա կով նրա ո չն չա ցումն ու 
մաս նա տու մը8: Հե տա գա յում դա տա կան բարձ րա գույն ա տյա նը փո խեց իր դիր
քո րո շու մը: ՌԽՖՍՀ գե րա գույն դա տա րա նի 1992 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 22ի 
« Դի տա վո րյալ սպա նու թյուն նե րի գոր ծե րով դա տա կան պրակ տի կայի մա սին» 
ո րոշ ման մեջ ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն նե րի թվար կած 
ցու ցա կից հան վեց դի ակն ա նար գե լը9: 

Հա մա ձայն ՀՀ գե րա գույն դա տա րա նի պլե նու մի 1993 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 
2ի « Դի տա վո րյալ սպա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով դա տա կան պրակ
տի կայի մա սին» ո րոշ ման՝ «Օ րեն քը ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը կա պում է ի նչ պես 
սպա նու թյան ե ղա նա կի, այն պես էլ այլ հան գա մանք նե րի հետ, ո րոնք կվ կայեն 
հան ցա վո րի կող մից ա ռան ձին դա ժա նու թյուն ցու ցա բե րե լը: 

Ա ռան ձին դա ժա նու թյան հատ կա նիշ, մաս նա վո րա պես, առ կա է, ե րբ կյան քից 
զր կե լուց ա ռաջ կամ սպա նու թյան ըն թաց քում տու ժո ղի նկատ մամբ կի րառ վել են 
տան ջանք ներ, խոշ տան գում, կամ նա են թարկ վել է ծաղ րու ծա նա կի կամ սպա նու
թյու նը կա տար վել է այն պի սի ե ղա նա կով, ո րը հան ցա վո րի հա մար ա կն հայ տո րեն 
կապ ված է տու ժո ղին ա ռանձ նա հա տուկ տան ջանք ներ պատ ճա ռե լու հետ (մեծ 
թվով մարմն ա կան վնաս վածք ներ հասց նե լը, տան ջա լի ո րեն ազ դող թույն օգ տա
գոր ծե լը, մար դուն ող ջա կի զե լը, եր կար ժա մա նակ սնն դից, ջրից զր կե լը և այլն), 
սա կայն պետք է նկա տել, որ սոսկ մարմն ա կան վնաս վածք նե րի քա նա կը ի նք նին 
հիմք չի կա րող լի նել ա րար քը ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված ո րա կե լու 
հա մար։ 

Ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը կա րող է ար տա հայտ վել նաև այն ժա մա նակ, ե րբ 
սպա նու թյու նը կա տար վել է տու ժո ղի մեր ձա վոր նե րի ներ կա յու թյամբ և հան ցա
վո րը գի տակ ցել է, որ իր գոր ծո ղու թյուն նե րով նրանց հա տուկ տան ջանք ներ է 
պատ ճա ռում: Հան ցա գոր ծու թյու նը թաքց նե լու նպա տա կով դի ա կի ան դա մա հա
տու մը կամ ո չն չա ցու մը չի կա րող դիտ վել սպա նու թյու նը որ պես ա ռան ձին դա ժա
նու թյամբ կա տար ված ո րա կե լու հիմք»10:

Ա ռան ձին դա ժա նու թյան հաս կա ցու թյան բա ցա հայտ մանն ան դրա դար ձել է 
նաև ՌԴ գե րա գույն դա տա րա նի պլե նու մը 2004 թվա կա նի հու նի սի 15ի «ՌԴ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 131 և 132 (բռ նա բա րու թյու նը և սեք սու ալ բնույ թի բռ նի գոր
ծո ղու թյուն նե րը) հոդ ված նե րով նա խա տես ված գոր ծե րով դա տա կան պրակ տի
կայի մա սին» և 2014 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 4ի «Ան ձի սե ռա կան ան ձեռնմ ե
լիու թյան և սե ռա կան ա զա տու թյան դեմ ու ղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րով դա
տա կան պրակ տի կայի մա սին» ո րո շումն ե րում։ 

8 Տե՛ս Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 19241986 гг. /Под. Общ. ред. 
В.И. Теребилова, М., 1987, էջ 627628, Андреева Л.А., Константинов П.Ю., Влияние жестокости 
преступного поведения на уголовную ответственность, СПб., 2002, Էջ 120.
9 Տե՛ս Бюллетень Верховного Суда РФ, 1993, N2. 
10 Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Գե րա գույն դա տա րա նի պլե նու մի ո րո շումն ե րի ժո ղո վա ծու 
19911995, Եր ևան 1995թ. էջ 8081:
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Ս պա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով դա տա կան պրակ տի կայի մա սին 
ՌԴ գե րա գույն դա տա րա նի պլե նու մի 1992 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 22ի, ՀՀ գե
րա գույն դա տա րա նի պլե նու մի 1993 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 2ի ո րո շումն ե րում 
ա ռան ձին դա ժա նու թյան հաս կա ցու թյան մեկ նա բան ման կա պակ ցու թյամբ տր վել 
են մի ան ման պար զա բա նումն եր կապ ված թե դա տա կան պրակ տի կա յում հան
դի պող դա ժա նու թյան դրս ևոր ման ձևե րի, թե հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տիվ կող
մից ա րար քի կա տար ման ե ղա նա կի և (կամ) հան գա մանք նե րի հետ: 

 Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան գե րա գույն դա տա րա նի պլե նու մի 1999 թվա կա
նի հուն վա րի 27ի ո րո շու մը ան դրա դառ նա լով ի նչ պես հան ցա գոր ծու թյան կա
տար ման ե ղա նա կին, այն պես էլ հան ցա վո րի կող մից ա ռան ձին դա ժա նու թյուն 
ցու ցա բե րե լը վկայող այլ հան գա մանք նե րին, մի ա ժա մա նակ պար զա բա նել է, 
որ ա րար քը ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն ո րա կե լու հա
մար ան հրա ժեշտ է որ պես զի սպա նու թյան դեպ քում ա ռան ձին դա ժա նու թյունն 
ը նդ գրկ ված լի նի հան ցա վո րի դի տա վո րու թյամբ: Փաս տո րեն, սպա նու թյունն 
ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված լի նե լու հա մար, բո լոր դեպ քե րում, պետք 
է առ կա լի նի ոչ մի այն հան ցա վո րի վե րա բեր մուն քը հետ ևան քի նկատ մամբ, այլև 
տու ժո ղին ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ սպա նե լու նրա դի տա վո րու թյու նը: Այ սինքն, 
ա ռան ձին դա ժա նու թյան հատ կա նիշ նե րը վե րա բե րում են ի նչ պես հան ցա գոր ծու
թյան օբյեկ տիվ կող մին, այն պես է լ՝ սուբյեկ տիվ կող մին:

Ա ռա ջին հա յաց քից թվում է թե տու ժո ղին կյան քից զր կե լու ե ղա նա կի ա ռան
ձին դա ժան բնույ թը գի տակ ցե լը, ի նչ պես նաև տու ժո ղի մա հը հենց այդ ե ղա
նա կով ցան կա նա լը կամ գի տակ ցա բար թույլ տա լը հս տակ են և հաս կա նա լի: 
Սա կայն այս ա մե նով հան դերձ, դժ վար չէ նկա տել նշ ված ո րո շումն ե րով տր ված 
պար զա բա նումն ե րի ան կա տար լի նե լը, մաս նա վո րա պես՝ նրան ցում սահ ման
ված ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը վկայող «այլ հան գա մանք նե րի» ա նո րոշ բնույ թը, 
ա ռան ձին դա ժա նու թյան չա փո րո շիչ նե րի բա ցա կա յու թյու նը կամ նրա ոչ բա վա
րար բա ցա հայ տու մը, նրան ցում մի այն սպա նու թյան ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը 
վկայող մաս նա վոր դեպ քե րի թվար կու մը, ա րար քի գնա հատ ման հայե ցո ղա կան 
բնույ թը, ա ռան ձին տա ռա պան քի չա փո րո շիչ նե րի բա ցա կա յու թյու նը օբյեկ տի վո
րեն դժ վա րու թյուն ներ են ա ռա ջաց նում հան ցա կազ մի ամ բող ջա կան բա ցա հայտ
ման, դրա հետ կապ ված ա րար քի ճիշտ քրե աի րա վա կան գնա հատ ման հար ցում: 
Մինչ դեռ օ րեն քը պա հան ջում է ա ռան ձին դա ժա նու թյուն հաս կա ցու թյան ամ բող
ջա կան բա ցա հայ տում, ի սկ ա ռան ձին դա ժա նու թյան բա ցա հայ տու մը այդ ա ռա
ջին հեր թին նրա բա ղադ րիչ նե րի՝ « դա ժա նու թյան» և նրա դրս ևոր ման «ա ռան
ձին» բնույ թի, դրանք բնու թագ րող հատ կա նիշ նե րի բա ցա հայ տումն է: 

Ընդ հան րա պես, հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րը պետք է օ րենսդ րի կող մից հս
տակ ձևա կերպ ված և ամ րագր ված լի նեն օ րեն քում: Ա նըն դու նե լի է դրանց օգ տա
գոր ծումն ա ռանց հան ցա կազ մում դրանց օ րենսդ րա կան բնո րոշ ման, ա ռա վել ևս 
հան ցա կազ մում, ո րի հա մար օ րեն քը նա խա տե սում է ա մե նա խիստ պա տաս խա
նատ վու թյուն, ը նդ հուպ՝ ցմահ ա զա տազր կում:

 Հան ցա գոր ծու թյան օ րենսդ րա կան բնո րոշ ման բա ցա կա յու թյու նը, ՌԴ և ՀՀ 
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դա տա կան բարձ րա գույն ա տյան նե րի ոչ սպա ռիչ և ոչ հս տակ պար զա բա նումն ե
րը վե ճե րի ա ռիթ են դար ձել ոչ մի այն քրե ա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ, այլև 
ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում:

Չ նա յած ա ռանց գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա նե րի կի րառ ման ամ բող ջա
պես հնա րա վոր չէ լու ծել քրե ա կան ի րա վուն քի խն դիր նե րը, սա կայն ան հրա ժեշտ 
է նվա զա գույ նի հասց նել գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա նե րի օգ տա գոր ծու մը 
հան ցա գոր ծու թյան ո րա կյալ հատ կա նիշ նե րի շար քում:

Լ. Ա. Ա նդ րե ևան և Պ. Յու. Կոնս տան տի նո վը գտ նում են, որ ա ռան ձին դա ժա
նու թյան օ րենսդ րա կան պար զա բա նու մը հնա րա վոր չէ11: Ա. Ն. Պո պո վը նշում է, որ 
սպա նու թյան դեպ քում ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը դրս ևոր վում է տու ժո ղին ա ռան
ձին, հա տուկ ֆի զի կա կան և (կամ) հո գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռե լով12: Ն. Պ. 
Պո պո վան ա ռան ձին դա ժա նու թյան տակ հաս կա նում է տու ժո ղին դի տա վո րու
թյամբ ա ռան ձին ֆի զի կա կան և հո գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռե լը՝ ծաղ րու ծա
նա կի, տան ջան քի, խոշ տանգ ման, կտ տան քի կամ սա դիս տա կան մե թոդ նե րով13: 
Ա. Ն. Դրուժ կովն ա ռան ձին դա ժա նու թյուն է հա մա րում տու ժո ղին կեն դա նու թյան 
ժա մա նակ, ի սկ ո րո շա կի կոնկ րետ հան գա մանք նե րում և նրա մեր ձա վոր նե րին՝ 
խոշ տանգ ման, կտ տան քի, տան ջան քի կամ ծաղ րու ծա նա կի կի րառ մամբ տան
ջա լի ո րեն ֆի զի կա կան ցավ և հո գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռե լը14:

 Դա ժա նու թյու նը դի տա վո րու թյամբ ֆի զի կա կան և (կամ) հո գե կան տա ռա
պանք պատ ճա ռելն է, ի սկ ֆի զի կա կան կամ հո գե կան տա ռա պանք կա րող են 
ա ռա ջաց նել ան ձի խոշ տան գու մը, տան ջա հա րե լը, մարդ կային ար ժա նա պատ
վու թյան ստո րա ցու մը, ծաղ րու ծա նա կը և նմա նա տիպ այլ ստոր ու քստմն ե լի 
ա րարք ներ։ Այ սինքն՝ դա ժա նու թյու նը կա րող է ար տա հայտ վել խոշ տանգ ման, 
տան ջա հար ման, մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյան ստո րաց ման, ծաղ րու ծա նա
կի և նմա նօ րի նակ այլ ե ղա նակ նե րով։ Հետ ևա բար, նշ ված յու րա քան չյուր դրս ևո
րում կա րող է հան դի սա նալ դա ժա նու թյան մաս նա վոր դեպք։ 

 Խոշ տան գու մը՝ տար բեր ա ռար կա նե րի և գոր ծոն նե րի ներ գոր ծու թյամբ մար
դուն դի տա վո րու թյամբ ու ժեղ ֆի զի կա կան ցավ, ի նչ պես նաև հո գե կան ու ժեղ 
տա ռա պանք պատ ճա ռելն է ։

 Ծաղ րու ծա նա կը, մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյան ստո րա ցու մը՝ մար դու 
նե րաշ խար հը խո րու թյամբ վի րա վո րող, նրան ա նար գող, բո վան դա կու թյամբ ամ
բար տա վան և վի րա վո րա կան վար քա գիծն է։ 

 Տան ջան քը՝ սնն դից, ջրից, ջեր մու թյու նից եր կա րատև զր կե լու կամ տու ժո ղին 
ա ռող ջու թյան հա մար վտան գա վոր պայ ման նե րում պա հե լու կամ թող նե լու կամ 
այլ նմա նա տիպ գոր ծո ղու թյուն ներն են, ո րոնք ու ղղ ված են տու ժո ղին տա ռա

11 Տե՛ս Андреева Л.А., Константинов П.Ю., Влияние жестокости преступного поведения на уголовную 
ответственность. СПб., 2002, էջ 111113:
12 Տե՛ս Попов А.Н., Убийства при отягчающих обстоятельствах, СПб., 2003, էջ 361:
13 Տե՛ս Попова Н.П., Ответственность за преступления, совершенные с особой жестокостью: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2005: 
14 Տե՛ս Попова Н.П., Ответственность за преступления, совершенные с особой жестокостью: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2005:  
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պանք ներ պատ ճա ռե լուն։ 
Դժ վար չէ նկա տել, որ դա ժա նու թյան վե րո հի շյալ բազ մա թիվ հատ կա նիշ նե րը 

նույն պես սահ մա նային են, գնա հա տո ղա կան և այդ պի սին է նաև դրանց գոր
ծադր ման ար դյուն քը՝ պատ ճառ ված ֆի զի կա կան և (կամ) հո գե կան տա ռա պան
քը։ Այ սինքն՝ չա փե լի չէ ոչ մի այն կի րառ ված մի ջո ցի, այլև դրանց ար դյուն քում 
պատ ճառ ված տա ռա պան քի աս տի ճա նը։ Ո ւս տի, կր կին հան գում ե նք այն խնդ
րին, որ ցան կա ցած տան ջանք ու տա ռա պանք պատ ճա ռե լը դա ժա նու թյուն է, ի սկ 
թե ո րն է նրանց այն չա փա քա նա կը, ո րը կհան գեց նի ա ռան ձին դա ժա նու թյան՝ 
սահ մա ված չէ։ Ստաց վում է, որ ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը, որ պես հան ցա գոր ծու
թյան հատ կա նիշ սահ մա նող հան ցա կազ մում, առ կա է եր կու կամ կրկ նա կի գնա
հա տո ղա կան հաս կա ցու թյուն՝ «դա ժա նու թյու նը» իր տա րաբ նույթ դրս ևոր մամբ և 
« տա ռա պան քը» որ պես դա ժա նու թյան դրս ևոր ման ար դյունք: Այ սինքն, չնա յած 
խոշ տան գու մը, ծաղ րու ծա նա կը, մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյան ստո րա ցու
մը, ա նար գան քը, տան ջան քը, սա դիզ մը և նմա նա տիպ այլ ի նք նու րույն դրս ևո
րումն ե րը ի րենց մեջ պա րու նա կում են հան ցա վո րի դա ժա նու թյան հատ կա նիշ ներ, 
սա կայն այդ պի սիք միշտ չէ, որ վկա յում են հան ցա վո րի ա ռան ձին դա ժա նու թյան 
մա սին: Դրանք կա րող են հան դի սա նալ ա ռան ձին դա ժա նու թյան դրս ևո րումն եր 
մի այն այն դեպ քում, ե րբ այդ պի սիք ու ղեկց վել են տու ժո ղին ա ռան ձին տան ջանք
նե րի պատ ճառ մամբ: 

Ար դեն ի սկ նկա տել ե նք, որ ցան կա ցած սպա նու թյուն իր մեջ կրում է դա ժա
նու թյան հատ կա նիշ, ա ռա ջաց նում ֆի զի կա կան և (կամ) հո գե կան տա ռա պանք։ 
Հետ ևա բար, ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը պա հան ջում է ոչ թե ը նդ հան րա պես 
տան ջան քի և տա ռա պան քի պատ ճա ռում, այլ հա տուկ, ա ռանձ նա կի տան ջան
քի և տա ռա պան քի պատ ճա ռում։ Եվ այս տեղ նույն պես հնա րա վոր չէ սահ մա նել 
տու ժո ղի կրած տան ջան քի և տա ռա պան քի սահ մա նը և հան գել կոնկ րետ հետ
ևու թյան՝ ա րար քը ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված լի նե լու կամ չլի նե լու 
մա սին։ Հետ ևա բար, դար ձյալ մնում է ար ձա նագ րել, որ ա ռան ձին դա ժա նու թյու
նը գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա է, ո րը բո վան դա կային ճշգր տում է ստա նում 
միայն գոր ծի կոնկ րետ փաս տա կան հան գա մանք նե րից ել նե լով։ 

Դա ժա նու թյան նկա րագր ման կամ սահ ման ման հա մար եր բեմն տր վում են 
տար բեր բա ռային ձևա կեր պումն եր:

 Կար ծում ե նք, որ ի րա վա բա նա կան ա ռու մով դա ժա նու թյան նկա րագր ման 
կամ սահ ման ման հա մար ըն դու նե լի չեն այն պի սի բա ռա կա պակ ցու թյուն նե
րը, ո րոնք դա ժա նու թյու նը կա պում են «հ րե շա վոր», «ա հա վոր», « սար սա փե լի», 
«ցնցող», « սահմռ կե ցու ցիչ» և նման այլ «գ րա կան», « գե ղար վես տա կան» ձևա կեր
պումն ե րի հետ։ Այս ա ռու մով մեզ ո չինչ չի տա լիս «ա հա վոր դա ժան», « սար սա
փե լի դա ժան», « սահմռ կե ցու ցիչ դա ժան» և նման ձևա կեր պումն ե րը, հենց նաև 
դրանք մի մյան ցից տար բե րա կե լու հար ցում։ Պարզ չէ, թե, օ րի նակ, « սար սա փե
լի դա ժա նու թյուն»ն ին չով է տար բեր վում « սահմռ կե ցու ցիչ դա ժա նու թյուն»ից, 
սրանք՝ «ա հա վոր դա ժա նու թյու ն»ից, սրանք՝ «հ րե շա վոր դա ժա նու թյուն»ից և 
այդ պես շա րու նակ։ 
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 Միև նույն ժա մա նակ, պետք է հս տա կեց նել և գոր ծա ծել ա ռան ձին դա ժա նու
թյան հատ կա նի շի դրս ևոր ման հնա րա վո րին չափ մի մյանց չկրկ նող և չփո խա րի
նող, օ րեն քի ո րո շա կի ու թյան պա հանջն ա պա հո վող, կի րա ռե լի ի րա վա բա նա կան 
ձևեր, մշ տա պես նկա տի ու նե նա լով, որ դա ժա նու թյունն ա ռան ձին դա ժա նու
թյու նից տա րան ջա տելն որ քան էլ դժ վար, սա կայն պար տա դիր պայ ման է, 
որ քա նով որ դրա նով է պայ մա նա վոր ված այլ ծան րաց նող հան գա մանք նե րի 
բա ցա կա յու թյան դեպ քում, հան ցա վո րի գոր ծո ղու թյուն նե րը հա սա րակ կամ 
ո րա կյալ սպա նու թյուն ո րա կե լը։ 

Ք րե ա կան ի րա վուն քում ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը հան դես է գա լիս մի դեպ
քում որ պես պա տաս խա նատ վու թյու նը և պա տի ժը ծան րաց նող, մյուս դեպ քում՝ 
ա րար քը ո րա կյալ դարձ նող հան գա մանք։ Այն դեպ քե րում, ե րբ ա ռան ձին դա ժա
նու թյու նը հան դի սա նում է հա մա պա տաս խան հոդ վա ծով նա խա տես ված հան
ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ, ա րար քը ո րա կյալ դարձ նող հան գա մանք, ա պա 
այն միև նույն հան ցա գոր ծու թյան մեջ չի կա րող դիտ վել նաև որ պես պա տի ժը և 
պա տաս խա նատ վու թյու նը ծան րաց նող հան գա մանք։ Նշ ված դրույթ նե րը ի րենց 
օ րենսդ րա կան ամ րագ րումն են ստա ցել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 63րդ հոդ վա
ծի 1ին մա սի 11րդ կե տում և նույն հոդ վա ծի 4րդ մա սում, հա մա ձայն ո րի պա
տաս խա նատ վու թյու նը և պա տի ժը ծան րաց նող հան գա մանք ներ ե ն՝ « հան ցանքն 
ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ ... կա տա րե լը» և որ «ե թե սույն հոդ վա ծի 1ին մա սում 
նշ ված որ ևէ հան գա մանք սույն օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան հոդ վա ծով նա
խա տես ված է որ պես հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ, ա պա դա չի կա րող կր կին 
հաշ վի ա ռն վել որ պես պա տաս խա նատ վու թյու նը և պա տի ժը ծան րաց նող հան
գա մանք»։ 

 Բա ցի սպա նու թյան հան ցա կազ մից՝ քրե ա կան օ րենսգր քի տար բեր հոդ ված
նե րում նույն պես ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը սահ ման վել է որ պես ա րար քը ո րա
կյալ դարձ նող հան գա մանք: Այս պես՝ դի տա վո րու թյամբ ա ռող ջու թյա նը ծանր, 
մի ջին ծան րու թյան վնաս, ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա
պանք պատ ճա ռե լու, բռ նա բա րու թյան, սեք սու ալ բնույ թի բռ նի գոր ծո ղու թյուն նե
րի հան ցա գոր ծու թյուն նե րով ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը նույն պես հան դի սա նում 
է որ պես ա րար քը ո րա կյալ դարձ նող հան գա մանք։ Փաս տո րեն, ի րա վա կան տե
սա կե տից ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը ի րե նից ներ կա յաց նում է քրե աի րա վա
կան կա տե գո րի ա, ո րի հի ման վրա ձևա վոր վում է ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ 
կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ամ բող ջա կան հա մա կարգ: Հետ ևա բար, 
ա ռան ձին դա ժա նու թյան հաս կա ցու թյան սահ մա նու մը, նրա օբյեկ տիվ և սուբյեկ
տիվ կող մե րի հատ կա նիշ նե րի բա ցա հայ տու մը կար ևոր են նաև վե րոն շյալ հան
ցա վոր ա րարք նե րի ճիշտ քրե աի րա վա կան ո րակ ման հա մար։ 

Ս րա հետ մեկ տեղ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի մի շարք հոդ ված նե րում որ պես 
ա րար քը ծան րաց նող հան գա մանք է սահ ման վում՝ « դա ժան վե րա բեր մունք» –ը, 
«անձ նա կան ար ժա նա պատ վու թյու նը պար բե րա բար ստո րաց նել»ը, « ծաղ րու
ծա նակ» –ը, « տան ջանք» –ը, « խոշ տան գում» –ը, « ֆի զի կա կան կամ հո գե կան տա
ռա պանք պատ ճա ռել»ը, ՌԴ քրե ա կան օ րենսգր քում նաև « սա դիզմ» –ը, ո րոնք 
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բո լորն էլ այս կամ այն չա փով ի րենց մեջ կրում են դա ժա նու թյան հատ կա նիշ
ներ, սա կայն, փաս տո րեն՝ այլ եզ րույ թի ներ քո։ Սրանց բա ցա հայ տու մը նույն պես 
կարևոր վում է դա ժա նու թյան և ա ռան ձին դա ժա նու թյան հաս կա ցու թյուն նե րի 
բա ցա հայտ ման, հս տա կու թյան և այն կի րառ ման ա ռու մով ա ռա վել դյու րին դարձ
նե լու հա մար։ 

Ինչ վե րա բե րում է ՌԴ գե րա գույն դա տա րա նի պլե նու մի 1999 թվա կա նի հուն
վա րի 27ի «Ս պա նու թյան գոր ծե րով դա տա կան պրակ տի կայի մա սին» ո րոշ մամբ 
և ՌԴ գե րա գույն դա տա րա նի պլե նու մի 2004 թվա կա նի հու նի սի 15ի «ՌԴ քրեա
կան օ րենսգր քի 131 և 132 (բռ նա բա րու թյու նը և սեք սու ալ բնույ թի բռ նի գոր ծո
ղու թյուն նե րը) հոդ ված նե րով նա խա տես ված գոր ծե րով դա տա կան պրակ տի կայի 
մա սին» ո րոշ մամբ ա ռան ձին դա ժա նու թյան վե րա բե րյալ տր ված մեկ նա բա նու
թյուն նե րին, ա պա նրանք դրս ևոր ման ար դյուն քի ա ռու մով չեն հա մա պա տաս
խա նում մի մյանց։ Ի տար բե րու թյուն «Ս պա նու թյուն նե րի գոր ծե րով դա տա կան 
պրակ տի կայի մա սին» ո րոշ մամբ ա ռան ձին դա ժա նու թյան դրս ևոր ման ար դյունք 
հան դի սա ցող տա ռա պան քի, ան ձի սե ռա կան ա զա տու թյան և սե ռա կան ան
ձեռնմ ե լի ու թյան դեմ ու ղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րով ՌԴ գե րա գույն դա տա
րա նի պլե նու մի 2004 թվա կա նի հու նի սի 15ի ո րոշ մամբ ա ռան ձին դա ժա նու թյան 
ար դյունք են հան դի սա նում ոչ մի այն տա ռա պան քը, այլև տան ջան քը։ 

ՌԴ գե րա գույն դա տա րա նի պլե նու մի նշյալ եր կու ո րո շումն ե րի միջև տեղ 
գտած այս և այլ տար բե րու թյուն նե րը բա ցատր վում են վե րոն շյալ հան ցա կազ մե
րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով։ 

Այ նու ա մե նայ նիվ, միև նույն եզ րույ թով սահ ման ված գնա հա տո ղա կան կա տե
գո րի այի վե րա բե րյալ նույն մարմն ի կող մից նրա տար բեր մեկ նա բա նու թյուն նե րը, 
թե կուզև տար բեր հան ցա կազ մե րի ա ռն չու թյամբ, մեր կար ծի քով ըն դու նե լի չէ։ 

Գտ նում ե նք, որ տան ջան քը (ան ձին տան ջե լը) ա վե լի շատ ա ռան ձին դա
ժա նու թյան դրս ևոր ման ձև է, օբյեկ տիվ կող մի հատ կա նիշ, գոր ծո ղու թյուն, 
ո րն ու ղղ ված է տա ռա պանք պատ ճա ռե լուն։ 

 Պա տա հա կան չէ, որ ՌԴ գե րա գույն դա տա րա նի պլե նու մի 2014 թվա կա նի 
դեկ տեմ բե րի 4ի ո րոշ ման մեջ դա տա կան բարձ րա գույն ա տյա նը հրա ժար վել է 
օգ տա գոր ծել « տան ջանք» բա ռը՝ որ պես ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը բնու թագ րող 
հետ ևանք, որ պես այդ պի սին թող նե լով մի այն « տա ռա պանք» հաս կա ցու թյու նը։ 

 Բազ մա թիվ հե ղի նակ ներ նույն պես տա ռա պան քը հա մա րում են հան ցա գոր
ծու թյան կա տար ման ժա մա նակ ա ռան ձին դա ժա նու թյան դրս ևոր ման ար դյունք։ 

Այս պես, Ա.Ն.Պո պո վի կար ծի քով ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը տու ժո ղին ա ռանձ
նա կի ֆի զի կա կան և (կամ) հո գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռելն է, Օ.Վ. Ար տյու շի
նայի կար ծի քով՝ այն ու ժեղ ֆի զի կա կան կամ հո գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռելն 
է, Տ.Ա. Պլակ սի նայի կար ծի քով՝ այն ծայ րաս տի ճան տա ռա պանք ներ պատ ճա ռե
լու փաստն է, Ն.Պ. Պո պո վայի կար ծի քով՝ այն բա ցա ռիկ ֆի զի կա կան և հո գե կան 
տա ռա պանք պատ ճա ռելն է։ 

Այս և այլ հե ղի նակ ներ, խո սե լով տա ռա պան քի դրս ևոր ման տար բեր աս տի
ճա նի մա սին, հենց դրանք էլ հա մա րել են ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված 
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հան ցա գոր ծու թյան ար դյուն քը բնու թագ րող հատ կա նիշ15161718:
Ինչ պես ար դեն նկա տել ե նք ՀՀ և ՌԴ բարձ րա գույն դա տա կան ա տյան նե րը 

ի րենց բազ մա թիվ ո րո շումն ե րում տան ջան քը հա մա րում են որ պես ա րարք, գոր
ծո ղու թյուն, հան ցա վոր վար քագ ծի գոր ծըն թաց և ոչ թե դրանց հետ ևանք։ 

Լ. Լ. Կրուգ լի կո վի կար ծի քով տան ջան քը ի րե նից ներ կա յաց նում է գոր ծո ղու
թյուն, ո րն ար տա հայտ վում է տևա կան ժա մա նա կով սնն դից, ջրից կամ ջեր մու
թյու նից զր կե լու, կամ տու ժո ղին ա ռող ջու թյան հա մար վտան գա վոր պայ ման նե
րում պա հե լու կամ այլ նմա նա տիպ ա րարք նե րի դրս ևոր մամբ19:

ՌԴ « Մարմն ա կան վնաս վածք նե րի ծան րու թյան աս տի ճա նը սահ մա նող դա
տաբժշ կա կան կա նոն նե րը» տան ջան քը դի տար կում է որ պես ան ձին վնաս վածք 
պատ ճա ռե լու մի ջոց՝ նշե լով նաև, որ որ պես տան ջանք պետք է հա մա րել տու ժո
ղին եր կար ժա մա նակ սնն դից, ջրից կամ ջեր մու թյու նից զր կե լը կամ զո հին ա ռող
ջու թյան հա մար վնա սա կար պայ ման նե րում թող նե լը կամ տա ռա պանք պատ ճա
ռող նմա նա տիպ այլ գոր ծո ղու թյուն նե րը։ 

Այս ա մե նով հան դերձ մի շարք ի րա վա գետ ներ, այ նու ա մե նայ նիվ, որ պես 
ա ռան ձին դա ժա նու թյան դրս ևոր ման ար դյունք՝ նշում են նաև տան ջան քը։ Նման 
դիր քո րո շում են ար տա հայ տել Լ. Ա. Ա նդ րե ևան, Պ. Յու. Կոնս տան տի նո վը, Ս. Ն. 
Դրուժ կո վը և այլք20: 

Այս պես՝ Ս. Ն. Դրուժ կո վի կար ծի քով, « տան ջանք» հաս կա ցու թյու նը կա րող է 
օգ տա գործ վել ոչ մի այն որ պես մարդ կային նպա տա կաուղղ ված վար քագ ծի ըն
թացք, այլև՝ տու ժո ղի զգա ցո ղու թյան հա տուկ ար դյունք։ Այս ի մաս տով ա ռանձ
նա կի տա ռա պանք ներն ու տան ջանք նե րը դի տարկ վում են որ պես տու ժո ղի ծայ
րա հեղ նյար դա ֆի զի ո լո գի ա կան վի ճակ, ո րն իր մեջ մի ա ժա մա նակ հա մա տե ղում 
է ցա վային ազ դակ ներ և հո գե կան, հո գե բա նա կան զգա ցո ղու թյուն ներ։ Այս ա ռու
մով, տան ջանք ներն ու տա ռա պանք նե րը հա ճախ դիտ վում են որ պես հա մար ժեք 
կա տե գո րի ա ներ21: Մեր կար ծի քով հե ղի նակ նե րի նման դիր քո րո շու մը պայ մա նա
վոր ված է նաև այս հաս կա ցու թյուն նե րի բա ռա րա նային նույ նի մաստ բնույ թով։ 
Այս պես՝ հայե րե նի և ռու սե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րում տան ջանք և 
տա ռա պանք հաս կա ցու թյուն նե րը բա ցա ռա պես բա ցա հայտ վում են որ պես հա
մար ժեք, մի մյան ցով փո խա նա կե լի հո մա նիշ ներ, հա մա ձայն ո րոնց տան ջան քը 
բա ցատր վում է որ պես չար չա րանք, տա ռա պանք, ի սկ տա ռա պան քը՝ ֆի զի կա

15 Տե՛ս Попов А.Н., Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003, էջ 361:
16 Տե՛ս Артюшина О.В., Убийство с особой жестокостью: уголовныеправовые и криминологические 
аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук Н. Новгород, 2011, էջ 8:
17 Տե՛ս Плаксина Т.А., Социальные основания квалифицирующих убийство обстоятельств и их 
юридическое выражение в признаках состава преступления,Барнаул, 2006, էջ 244:
18 Տե՛ս Попова Н.П., Ответственность за преступления, совершенные с особой жестокостью: дис. … 
канд. юрид. Наук, М., 2005, էջ 24:
19 Տե՛ս Кругликов Л.Л., О критериях особой жестокости в уголовном праве, Комментарий к уголовному 
кодексу Российской Федерации (постатейний) Отв. ред. Л. Л. Кругликов. М., 2005, էջ 159:
20 Տե՛ս Андреева Л.А., Константинов П.Ю., Влияние жестокости преступного поведения на уголовную 
ответственность. СПб., 2002, էջ 13:
21 Տե՛ս Дружков С.Н., Уголовноправовые функции особой жестокости в составе убийства: вопросы 
теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002, էջ 34:
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կան ցավ, տան ջանք։ 
 Հա մա ձայն Ա. Գ. Մեն շի կո վայի՝ «ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա

նու թյան գոր ծե րով կա յաց ված դա տավ ճիռ նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տվել, որ 
գո յու թյուն չու նի մի աս նա կան մո տե ցում հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման ժա մա
նակ դրս ևո րած ա ռան ձին դա ժա նու թյան ար դյուն քի վե րա բե րյալ։ Վեր լուծ ված 
մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ նե րի 5,82 տո կո սի դեպ քում ը նդ հան րա պես նշ ված չէ 
ա ռան ձին դա ժա նու թյան դրս ևոր ման որ ևէ ար դյուն քի մա սին։ Դա տա կան ակ
տե րի 43,68 տո կո սի դեպ քում որ պես ա ռան ձին դա ժա նու թյան դրս ևոր ման ար
դյունք դա տա րա նը նշել է մի այն « տա ռա պանք» պատ ճա ռե լը, 0,98 տո կո սի դեպ
քում՝ մի այն « տան ջանք» պատ ճա ռե լը, ի սկ 37,87 տո կո սի դեպ քում տան ջանք և 
տա ռա պանք հաս կա ցու թյուն նե րը հա մա տեղ օգ տա գործ վել են մի այն դա տավճ ռի 
պատ ճա ռա բա նա կան մա սում: Դա տավ ճիռ նե րի 11,66 տո կո սի դեպ քում տա ռա
պանք ներն ու տան ջանք նե րը հա մա տեղ դի տարկ վել են որ պես ա ռան ձին դա ժա
նու թյան դրս ևոր ման հետ ևանք»22: 

Ար դեն ի սկ նշել ե նք, որ բա ցի ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա
նու թյու նից, բռ նա բա րու թյու նից և սեք սու ալ բնույ թի բռ նի գոր ծո ղու թյուն նե րից՝ 
քրեա կան օ րենսգր քի տար բեր հոդ ված նե րում նույն պես ա րար քը ո րա կյալ դարձ
նող հան գա մանք է սահ ման վում հան ցանքն ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տա
րե լը, մաս նա վո րա պես՝ դի տա վո րու թյամբ ա ռող ջու թյա նը ծանր, մի ջին ծան րու
թյան վնաս պատ ճա ռե լու, ի նչ պես նաև ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան 
ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լու դեպ քե րում: Բնա կան հարց է ա ռա ջա նում, կա
րող է ա րդյոք սպա նու թյան, բռ նա բա րու թյան կամ սեք սու ալ բնույ թի բռ նի գոր ծո
ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով դա տա կան բարձ րա գույն ա տյա նի կող մից 
ա ռան ձին դա ժա նու թյան մա սով տր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն երն ու պար
զա բա նումն երն ըն դու նե լի հա մար վել ան ձի դեմ ու ղղ ված այլ հան ցա գոր ծու թյուն
նե րի գոր ծե րով նույն պես։ 

 Չանդ րա դառ նա լով դա տա կան բարձ րա գույն ա տյա նի ո րո շումն ե րի կի րա ռե
լի ու թյան շր ջա նա կին, բնույ թին և ծա վա լին ա ռնչ վող խն դիր նե րին, գտ նում ե նք, 
որ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր սահ մա նադ րա կան լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա
կում օ րենք նե րի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյունն ա պա հո
վե լու նպա տա կով պետք է ան դրա դառ նա ա ռան ձին դա ժա նու թյան հաս կա ցու
թյա նը, նրա ա ռար կայի բա ղադ րիչ նե րին, այն վե րա բե րե լի հա մա րե լով բո լոր այն 
հան ցա կազ մե րի հա մար, որ տեղ ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը ամ րագր վում է որ պես 
հան ցա գոր ծու թյու նը ծան րաց նող հան գա մանք։ 

Ն կա տի ու նե նա լով, որ ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը գնա հա տո ղա կան կա տե գո
րի ա է, չու նի օ րենսդ րա կան սահ մա նում, ու ս տի քրե ա կան ի րա վուն քի տե սու թյան 
և պրակ տի կայի ը նդ հան րաց մամբ կա րող ե նք սահ մա նել, որ ա ռան ձին դա ժա
նու թյու նը ան գթու թյան, ա նո ղո քու թյան, մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյան 
ստո րաց ման, ծաղ րու ծա նա կի, խոշ տանգ ման, տան ջան քի են թար կե լու և այլ 

22 Տե՛ս Меншикова А.Г., Страдания как результат проявления особой жестокости при совершении 
преступления, Уголовное право, процесс электронное приложение к «Российскому юридическому 
журналу», 6, 2017:
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ան մարդ կային ե ղա նակ նե րով ու մի ջոց նե րով ան ձին ա ռան ձին ֆի զի կա կան 
կամ հո գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռե լու բարձ րա գույն աս տի ճանն է։ Այլ 
կերպ ա սած՝ ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը դա ժա նու թյան դրս ևոր ման բարձ րա գույն 
ձևն է։ Սա կայն, ի նչ պես դժ վար չէ նկա տել, նման պայ ման նե րում նույն պես հեշտ 
չէ գտ նել այն սահ մա նը, որ տեղ վեր ջա նում է դա ժա նու թյու նը և սկս վում ա ռան ձին 
դա ժա նու թյու նը։ Այդ ա ռու մով նրանց տա րան ջատ ման հա մար, ան հրա ժեշտ է 
հիմ քում ու նե նալ հան ցա կազ մի օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ կող մե րին ա ռնչ վող ա ռա
վել կոնկ րետ հատ կա նիշ ներ, մաս նա վո րա պես՝ հան ցա վո րի կող մից տու ժո ղին 
կյան քից զր կե լու հա մար ը նտր ված ե ղա նա կը, ի նչ պես նաև սպա նու թյան հետ 
կապ ված այլ հան գա մանք նե րը կա րող են վկայել հան ցա վո րի կող մից ոչ մի այն 
տու ժո ղին կյան քից զր կե լու, այլև նրան ա ռան ձին տան ջանք ներ ու տա ռա պանք 
պատ ճա ռե լու դի տա վո րու թյան մա սին: Մեր կար ծի քով, դա ժա նու թյունն ա ռան
ձին դա ժա նու թյու նից հս տակ սահ մա նա զա տե լու հա մար պետք է նկա տի ու նե նալ 
նաև, որ ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյան դեպ քում հան
ցա վո րը, ան ձին կյան քից զր կե լով, մի ա ժա մա նակ նրան կամ նրա մեր ձա վո
րին գի տակ ցա բար պատ ճա ռում է մահ վան հետ ևան քի ա ռա ջաց ման հա մար 
ոչ պար տա դիր, դրա շր ջա նա կից դուրս, ա ռան ձին, հա վե լյալ, լրա ցու ցիչ ու
ժեղ, տևա կան ծանր ֆի զի կա կան և (կամ) հո գե կան տա ռա պանք23:

Annotation. Assessment categories were, are and will be, in criminal law, to the extent that 
without them it is impossible to carry out a criminal function. The legislator leaves the disclosure 
of the content of the assessment categories enshrined in the legislation to the law enforcement 
bodies. One of such evaluative categories is a particular cruelty, the presence or absence of which is 
determined by the investigator, the prosecutor, the court as a result of a comprehensive, complete 
and objective investigation of a specific criminal case.

Many lawyers have tried to define the concept of particular cruelty, to assist the law enforcement 
bodies with scientific interpretations in solving the problems that have arisen in practice. The role of 
the decisions of the Supreme Court is significant in that.

Considering that cruelty and particular cruelty are mainly defined by the same notions that cruelty 
is an evaluative category, has no legal definition, by generalizing the theory and practice of criminal 
law, it can be defined that particular cruelty is subject to ruthlessness, cruelty, humiliation and 
mockery: is the highest degree of inflicting untold physical or mental suffering on a person in other 
inhuman ways and means. In particular, in order to clearly distinguish between cruelty and particular 
cruelty, we must keep in mind that in the case of a murder committed with a particular cruelty, the 
perpetrator deprives the person of life and at the same time deliberately causes non compulsory 
additional, strong, continuous, severe physical or mental suffering to him or to his relatives.

Аннотация.Оценочные категории были и будут присутствовать в уголовном праве, по
скольку без них невозможно выполнение уголовноправовых функций. Законодатель оставляет 
право раскрытия содержания закрепленных законодательством оценочных категорий за право
охранительными органами. Одна из таких оценочных категорий – особая жестокость, наличие 

23 Տե՛ս Թա մա զյան Ա.Ա., Սպա նու թյուն նե րի ո րակ ման հիմն ախն դիր նե րը, Եր ևան, 2011, էջ 131134:
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или отсутствие которой определяет следователь, прокурор, суд в результате всестороннего, пол
ного и объективного расследования конкретного уголовного дела.

Многие юристы пытались дать определение понятию «особая жестокость» и с помощью 
научных комментариев оказать содействие правоприменительным органам в разрешении про
блем, возникающих на практике. В этом значительна роль решений высшей судебной инстан
ции.

Учитывая, что жестокость и особая жестокость в основном определяются одними и теми 
же понятиями, и жестокость является оценочной категорией, не имеющей законодательного 
определения, обобщая теорию и практику уголовного права, можно определить, что особая 
жестокость – это высшая степень бесчеловечности, беспощадности, унижения человеческого 
достоинства, издевательства, пыток причинения человеку невыразимых физических или пси
хических страданий другими бесчеловечными методами и средствами. В частности, для четкого 
разграничения жестокости и особой жестокости, по нашему мнению, необходимо иметь в виду, 
что в случае убийства, совершенного с особой жестокостью, преступник лишает человека жиз
ни, в то же время умышленно причиняет ему или его родственникам дополнительные, сильные, 
длительные, тяжелые физические или психические страдания, необязательные для наступления 
смерти и выходящие за его рамки.

 

 Բա նա լի բա ռեր - դա ժա նու թյուն, ա ռան ձին դա ժա նու թյուն, գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա, 
հաս կա ցու թյուն, ան գթու թյուն, ա նո ղո քու թյուն, ան խղ ճա հա րու թյուն, մարդ կային ար ժա նա-
պատ վու թյան ստո րա ցում, ծաղ րու ծա նակ, տան ջանք, տա ռա պանք, ֆի զի կա կան կամ հո գե կան 
տա ռա պանք, խոշ տան գում, ծայ րա հեղ հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան վի ճակ, ցա վային ազ դակ ներ։  

Keywords: cruelty, particular cruelty, assessment category, concept, ruthlessness, cruelty, 
humiliation of human dignity, ridicule, torment, suffering, physical or mental suffering, torture, 
extreme psychophysiological condition, pain signals.

Ключевые слова: жестокость, особая жестокость, оценочная категория, концепция, 
безжалостность, беспощадность, унижение человеческого достоинства, издевательство, 
мучения, страдания, физические или душевные страдания, пытки, истязание, крайнее пси-
хо-физиологическое состояние, болевые сигналы.
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 PREDICATE OFFENCES AS A PRECONDITION OF CRIMINAL 
LIABILITY FOR MONEY LAUNDERING

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ
 
Ի րա վուն քի զար գաց ման շա րու նա կա կան գոր ծըն թա ցի և հատ կա պես մի ջազ

գային լա վա գույն փոր ձի ու սումն ա սի րու թյան ար դյուն քում նկա տե լի է դառ նում, 
որ փո ղե րի լվա ցում հան ցա գոր ծու թյան հա մար քրե ա կան պա տաս խա նատ վու
թյան նա խա պայ ման հա մար վող նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան վե րա բե րյալ 
մինչև այդ հայտ նի կար գա վո րումն ե րը են թարկ վել են կար դի նալ փո փո խու թյուն
նե րի և քն նարկ վող հան ցա գոր ծու թյան ո րակ ման ու քրե աի րա վա կան գնա հա
տա կա նի ար ժա նա նա լու տե սան կյու նից այն է ա պես « սու վե րա նաց վել» է տվյալ 
կան խա պայ մա նից։

Նման ի րա վի ճա կում ան ձին քն նարկ վող հան ցա գոր ծու թյան մեջ մե ղա վոր 
ճա նա չե լիս պար տա դիր պայ ման չէ, ի նչ պես նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան կա
տար ման հա մար օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռի, այն պես էլ նա խոր դող 
հան ցա գոր ծու թյան ա պա ցուց ված լի նե լու և դրա քրե աի րա վա կան հատ կա նիշ
ներն ամ բող ջու թյամբ բա ցա հայտ ված լի նե լու հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը։ 
Նշ վա ծի հա մա տեքս տում ա ռաջ են գա լիս նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան ա պա
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ցուց վա ծու թյան սանդ ղա կին, ու ս տի նաև ան ձի ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի 
հիմն ա րար սկզ բուն քին, նա խոր դող և հա ջոր դող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա րա
բե րակ ցու թյանն ա ռնչ վող հար ցե րը, ո րոնք էլ սույն աշ խա տան քի հե տա զոտ ման 
ա ռար կան ե ն։

 Հարկ է նշել, որ մինչ 2004 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 14ի թիվ ՀՕ16Ն ին կոր
պո րա ցի այով կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը թիվ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
190րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված՝ գույ քի՝ հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված 
լի նե լու նա խա պայ մա նի նա խա տե սու մը, քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն էր 
սահ ման ված՝ ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քը «լ վա նա լու» հա մար1, ին չից հե տո 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում սահ ման վե ցին այն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի սպա ռիչ 
ցան կը, ո րոնց դեպ քում հնա րա վոր էր ի րա կա նաց նել քն նարկ վող հան ցա գոր ծու
թյու նը։

2014 թվա կա նի հու նի սի 21ի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան 
օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցումն եր կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ114 
օ րեն քի ըն դուն մամբ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում կա տար ված փո փո խու թյուն նե
րով ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 190րդ հոդ վա ծի 5րդ մա սով սահ ման ված` նա
խոր դող հան ցա կազ մե րի շր ջա նա կը լայ նա ցավ՝ իր մեջ նե րա ռե լով ը նդ հուպ նույն 
օ րենսգր քի « բո լոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րը», ո րով « նա խոր դող» հա մար վե ցին 
բո լոր այն հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, ո րոնց կա տար ման ար դյուն քում ա ռա ջա ցել 
կամ ստաց վել է հան ցա վոր ե կա մուտ2:

 Փո ղե րի լվաց ման հա մա տեքս տում նա խոր դող և հա ջոր դող հան ցա գոր ծու
թյուն նե րի հա րա բե րակ ցու թյան, նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան ա պա ցու ցո ղա
կան շե մի, դրա շր ջա նա կում ան ձի ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի հիմն ախն դիր
նե րի  հետ կապ ված տե սա կան հայե ցա կե տե րը տար բեր են: 

Ի. Զայ տա ևը նշել է, որ հա ջոր դող հան ցա գոր ծու թյու նը հա սա րա կա կան 
վտան գա վո րու թյուն է ձեռք բե րում նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան հետ հա
մակցված: Ը նդ ո րում, ան ձին հա ջոր դող հան ցա գոր ծու թյան հա մար պա տաս
խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հաս տա տել հենց նա խոր դող 
հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման փաս տը: Հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման փաս
տը կա րող է հաս տատ վել մե ղադ րա կան դա տավճ ռով և նախ նա կան քն նու թյուն 
ի րա կա նաց նող մարմն ի ո րոշ մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լիս և 
մի այն այն դեպ քում, ե թե գոր ծով հա վաք ված ա պա ցույց նե րը պա րու նա կում են 
տվյալ ներ սկզբ նա կան հան ցա գոր ծու թյան կազ մի վե րա բե րյալ3: 

Օ. Յա կի մո վը նշում է, որ հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ մատ նան շող 
տվյալ նե րի բա վա րա րու թյու նը ո րոշ վում է պե տու թյան ի րա վա սու մար մին նե րի 

1 Ըն դուն վել է 14.12.2004 թվա կա նին, ու ժի մեջ է մտել 22.03.2005 թվա կա նին: Տե՛ս ՀՀՊՏ 
2005.01.21/5(377) Հոդ.88։
2 Տե՛ս օ րեն քի հիմն ա վո րումն ե րը՝ www.parliament.am կայ քում։
3 Տե՛ս Зайтаев И.Р., Легализация преступных доходов как предшествующее преступление // Право: 
современные тенденции: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2017г.). Крас
нодар: Новация, 2017, էջ 105107: 
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կող մից: Հետ ևա բար` լվաց վող դրա մա կան մի ջոց նե րի կամ այլ գույ քի ձեռք բե
րու մը հա մար վում է հան ցա վոր ոչ թե նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան հա մար դա
տավճ ռի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից, այն պա հից, ե րբ դա տա խա զը, 
քն նիչն այդ ձեռք բեր ման մեջ կտես նեն բա վա րար թվով տվյալ ներ, ո րոնք ցույց 
են տա լիս հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ4: 

Հա կա ռակ տե սա կետն է ար տա հայ տել տե սա բան Վ. Վե րի նը՝ նշե լով, որ 
«բ նա կան է, որ օ րի նա կա նաց վող գույ քի ծագ ման աղ բյուր հան դի սա ցող հան ցա-
գոր ծու թյան կա տար ման փաս տը պետք է սահ ման վի դա տա րա նի դա տավճ ռով: 
Նման դիր քո րո շու մը հա մա պա տաս խա նում է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Սահ-
մա նադ րու թյան 4-րդ հոդ վա ծին (ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզ բունք): Հա-
կա ռակ դիր քո րո շու մը, այ սինքն` այդ փաս տի ո րո շու մը նա խաքն նա կան մարմ ի 
կող մից, ը ստ է ու թյան, կհա կա սի ազ գային օ րենսդ րու թյան մո տեց մա նը»5:

 Մի ջազ գայինի րա վա կան փաս տաթղ թե րի ու սումն ա սի րու թյու նը ևս փաս տում 
է, որ փո ղե րի լվաց ման վե րա բե րյալ քն նու թյուն ի րա կա նաց նե լիս նա խոր դող 
հան ցա գոր ծու թյան հա մար բնավ ան հրա ժեշտ չէ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա
տավճ ռի առ կա յու թյուն։ 

Այս պես` « Հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի լվաց ման, հե
տա խուզ ման, ա ռգ րավ ման ու բռ նագ րավ ման և ա հա բեկ չու թյան ֆի նան սա վոր
ման դեմ պայ քա րի մա սին» 2005 թվա կա նի մայի սի 16ի Վար շա վայի կոն վեն
ցի այի (այ սու հետ` Վար շա վայի կոն վեն ցի ա)6 9րդ հոդ վա ծի 5րդ և 6րդ մա սե րի 
հա մա ձայն՝ « Կող մե րից յու րա քան չյու րը պետք է հա վաս տի աց նի, որ նա խոր դող 
հան ցան քի հա մար նախ կին կամ ներ կա դատ վա ծու թյու նը նա խա պայ ման չէ փո-
ղե րի լվաց ման հա մար դա տա պար տե լու հա մար:(…) Կող մե րից յու րա քան չյու րը 
պետք է հա վաս տի աց նի, որ, սույն հոդ վա ծի հա մա ձայն, փո ղե րի լվաց ման հա-
մար դա տա պար տու մը հնա րա վոր է այն դեպ քում, ե րբ ա պա ցուց ված է, որ սույն 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի «ա» կամ «բ» են թա կե տե րում նշ ված գույքն ի հայտ է ե կել 
նա խոր դող հան ցան քի ար դյուն քում` ա ռանց հան ցան քը ճշգ րիտ նշե լու ան հրա-
ժեշ տու թյան»։ 

Եվ րո պա կան մի ու թյան կող մից 2018 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 23ին ըն դուն ված 
թիվ 2018/1673 հրա հան գի 3րդ հոդ վա ծի 3րդ մասն ան դամ պե տու թյուն նե րին 
պար տա վո րեց նում է ձեռ նար կել ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ՝ ա պա հո վե լու հա մար, ո ր՝

« (ա) նա խոր դող կամ մի ա ժա մա նա կյա դա տա պար տու մը հան ցա վոր գոր ծու-
նե ու թյան հա մար, ո րից ստաց վել է գույ քը, (փո ղե րի լվաց ման հան ցա կազ մով) 
դա տա պարտ ման հա մար նա խա պայ ման չէ.

4 Տե՛ս Якимов О.Ю., Легализа (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление 
международного характера, էջ 121։
5 Տե՛ս Преступления в сфере экономической деятельности (часть 2: преступления в сфере предпри
нимательства) (ст. 169175, 178180, 183184, 1911, 195197 УК РФ), Национальный исследовательский 
университет). URL: https://www.hse.ru/data/2014/11/20/1101124038/Преступления% 20в% 20сфере% 
20экономической%20 деятельности [2].pdf (15.04.2021 թ.): 
6 Վար շա վայի կոն վեն ցի ան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից վա վե րաց վել է 2008 թվա կա նի 
հու նի սի 2ին:
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(բ) (փո ղե րի լվաց ման հան ցա կազ մով) դա տա պար տու մը հնա րա վոր է, ե թե 
հաս տատ վի, որ գույ քը բխում է հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյու նից, ա ռանց պա-
հան ջե լու, որ հաս տատ վեն այդ հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյանն ա ռնչ վող բո լոր 
փաս տա կան տար րե րը կամ բո լոր հան գա մանք նե րը, նե րա ռյալ հան ցա գոր ծի 
ի նքնու թյու նը. (…)»: 

Եվ րո պա կան մի ու թյան քրե ա կան ար դա րա դա տու թյան հա մա գոր ծակ ցու թյան 
գոր ծա կա լու թյան կող մից կազմ ված զե կույ ցի հա մա ձայն՝ ներ պե տա կան մա կար
դա կում նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ա պա ցուց ման պա հան ջը խո չըն դո
տում է փո ղե րի լվաց ման դեմ ար դյու նա վետ պայ քա րի ի րա կա նաց մա նը: « Փո ղե րի 
լվաց ման դեմ պայ քա րի մեկ հա տուկ դա տա վա րա կան խո չըն դոտ ա ռաջ է գա լիս, 
ե րբ ազ գային օ րենսդ րու թյու նը պա հան ջում է, որ ճշգր տո րեն հաս տատ վի փո ղե-
րի լվաց մա նը նա խոր դող հան ցան քը: Գոր ծե րի հետ Եվ րո ջաս թի աշ խա տան քը 
ցույց է տա լիս, որ կազ մա կերպ ված հան ցա վոր խմ բե րը հա ճախ դի վեր սի ֆի կաց-
նում են ի րենց հան ցա վո րու թյու նը, թմ րա նյու թե րի վա ճառ քը կա րող է հան դի սա-
նալ մարդ կանց թրա ֆի քին գով հան ցա վոր բիզ նե սի մի մաս, և թմ րա մի ջոց ներ 
տե ղա փո խող ան ձը կա րող է թրա ֆի քին գի են թարկ վել սե ռա կան շա հա գործ ման 
հա մար: Նա խոր դող հան ցան քը ճշգր տո րեն հս տա կեց նե լու պա հանջ նե րը կա-
րող են հատ կա պես բար դաց նել փո ղե րի լվաց ման դեմ պայ քա րը»7։ 

Ա վե լին, հան ցա վոր նպա տակ նե րով կան խի կի օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ 
ի րա կա նաց ված ու սումն ա սի րու թյուն նե րի հի ման Եվ րո պա կան ոս տի կա նա կան 
գոր ծա կա լու թյունն ար ձա նագ րել է, ո ր՝ « Կան խիկ մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ ի րա-
վա պահ մար մին նե րի կող մից հա ղորդ ված ա մե նա կար ևոր խո չըն դո տը շա րու նա-
կում է մալ կան խիկ մի ջոց նե րի և հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան միջև կա պի հաս-
տատ ման մար տահ րա վե րը: Եվ րո պա կան ի րա վա պահ մար մին նե րից շա տե-
րը փո ղե րի լվաց ման հան ցա կազ մով հե տապն դում ի րա կա նաց նե լու հա մար 
պար տա վոր են ցույց տալ նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյու նը (հաշ վի առ նե լով, 
որ կան խի կը, ը ստ ներ կա յաց նո ղի, գոր ծիք է, սա դժ վա րին խն դիր է, և կան-
խի կին ա ռնչ վող հա ջող հե տաքն նու թյու նը հա ճախ են թադ րում է ա վան դա կան 
մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծում)»8։

Նույն մո տե ցումն է որ դեգր ված նաև Ֆի նան սա կան մի ջո ցա ռումն ե րի աշ խա
տան քային խմ բի (ՖԱԹՖի) հանձ նա րա րա կան նե րով: 

Հանձ նա րա րա կան 3ի բա ցատ րա կան մեկ նա բա նու թյան 4րդ կե տի հա մա
ձայն՝ փո ղե րի լվաց ման հան ցա գոր ծու թյան ա ռար կա կա րող է լի նել ու ղ ղա կի ո րեն 
կամ ա նուղ ղա կի ո րեն հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ցան կա ցած տե սա կի 
գույք՝ ան կախ դրա ար ժե քից: Գույ քի՝ հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված լի

7 Fraud, EUROJUST News, Issue No. 4  July 2011, online at EUROIUST News. (https://www.europol.europa.
eu/publicationsdocuments/whycashstillkingstrategicreportuseofcashcriminalgroupsfacilitatorfor
moneylaundering)(15.04.2021թ.).
8 Why is cash still king? A strategic report on the use of cash by criminal groups as a facilitator for money 
laundering, European Police Office, 2015, 7 (https://www.europol.europa.eu/publicationsdocuments/
whycashstillkingstrategicreportuseofcashcriminalgroupsfacilitatorformoneylaundering) 
(15.04.2021թ.).
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նե լու փաստն ա պա ցու ցե լիս չպետք է պար տա դիր լի նի, որ նա խոր դող հան
ցա գոր ծու թյան հա մար ան ձի նկատ մամբ կա յաց ված լի նի մե ղադ րա կան դա
տավ ճիռ9: 

Այս հար ցին ան դրա դար ձել է նաև Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան գե րա գույն դա
տա րա նի նա խա գա հու թյու նը՝ նշե լով հետ ևյա լը. «ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րում փո-
ղե րի լվաց ման հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյան հար ցի ո րոշ-
ման ժա մա նակ դա տա րան նե րը պետք է պար զեն, թե ա րդյո՞ք գոր ծի մեջ կան 
ա պա ցույց ներ, ո րոնք վկա յում են այն մա սին, որ ֆի նան սա կան գոր ծառ նու թյուն 
կամ այլ գոր ծարք կա տա րած ան ձին ար ժա նա հա վա տո րեն հայտ նի է ե ղել դրա-
մա կան մի ջոց նե րի և այլ գույ քի հան ցա վոր ծագ ման փաս տը»10: Սա կայն ոչ մի 
տեղ նա խա գա հու թյու նը չի պար զա բա նում, թե ի նչ է պետք հաս կա նալ «ար ժա-
նա հա վա տո րեն ի մա ցու թյան» ներ քո, ի նչն էլ պրակ տի կա յում հան գեց նում է տա
րա կար ծու թյուն նե րի11: 

Միև նույն ժա մա նակ, Եվ րո պա կան դա տա րանն իր նա խա դե պային ի րա վուն
քի շր ջա նա կում ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն մա սին, ո ր՝ գույ քի 
հան ցա վոր ծա գու մը կա րող է հաս տատ վել ա նուղ ղա կի ա պա ցույց նե րի հի ման 
վրա, այդ թվում՝ եզ րա հան գումն եր ա նե լով, որ մե ղադ րյա լը հրա ժար վում է ներ
կա յաց նել բա ցատ րու թյուն ներ գույ քի ծագ ման ա ռն չու թյամբ12, ի սկ քրե ա կան 
գոր ծե րով ար դար դա տաքն նու թյան հայե ցա կար գի հետ հա մա տե ղե լի է դի մու
մա տու ի վրա իր գույ քային ի րա վի ճա կի վե րա բե րյալ հա վաս տի բա ցատ րու թյուն
ներ տա լու պար տա կա նու թյուն դնե լը13։ 

ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րը հի շա տակ ված՝ Ա. Սու քի ա սյա նի վե րա բե րյալ 
գոր ծով, ո րով ար ձա նագր վել է, որ փո ղե րի լվաց ման քն նու թյան օբյեկտ հան դի
սա ցող գույ քի վե րա բե րյալ ա նուղ ղա կի, սա կայն ի րենց ամ բող ջու թյան մեջ դրա՝ 
հան ցա վոր ճա նա պար հով ծա գած լի նե լու մա սին ող ջամ տո րեն վկայող հան գա
մանք ներ կա րող են հան դի սա նալ՝ 

  տվյալ ան ձի ե կա մուտ նե րի կամ այլ նյու թա կան մի ջոց նե րի ու ակ տիվն ե րի 
հա րա բե րակ ցու թյամբ քն նու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի ան հա մա
չափ բարձր ար ժե քը,

  տվյալ գույ քը հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված լի նե լու մա սին վկայող 

9 Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 46: 
10 Տե՛ս Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 “О 
судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого пре
ступным путем”:
11 Տե՛ս Лапунин М.М., Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, проблемы квалификации, 
криминализации и пенализации, Москва, Волтерс Клувер, 2006, էջ 26: 
12 Տե՛ս, mutatis mutandis, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ Zschüschen v. Belgium գոր
ծով 2017 թվա կա նի մայի սի 2ի ո րո շու մը: 
13 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ Grayson and Barnham v. United Kingdom գոր
ծով 2008 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 23ի ո րո շու մը, գան գատ ներ 19955/05 և 15085/06, կե տեր 49, 23: 
Տե՛ս նաև, mutatis mutandis, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ Zschüschen v. Belgium 
գոր ծով 2017 թվա կա նի մայի սի 2ի ո րո շու մը, գան գատ 23572/07, կետ  30:  
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ո րո շա կի տվյալ նե րի առ կա յու թյու նը,
   գոր ծի լուծ ման տե սան կյու նից է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա

մանք նե րը14։
 Նույն ո րոշ մամբ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով փո ղե րի լվաց

մա նը նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան հաս տատ ված լի նե լու հա մար նա խոր դող 
հան ցա գոր ծու թյան վե րա բե րյալ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռի առ կա
յու թյան հար ցին և զար գաց նե լով նախ կի նում իր կող մից ար տա հայ տած ի րա վա
կան դիր քո րո շումն առ այն, որ պար տա դիր չէ նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան վե
րա բե րյալ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռի առ կա յու թյու նը, ի նչ պես նաև 
պար տա դիր չէ, որ հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա
կա նաց ման մեջ մե ղադր վող ան ձը որ ևէ ա ռն չու թյուն ու նե նա նա խոր դող հան ցա
գոր ծու թյան հետ15, ար ձա նագ րել է, որ փո ղե րի լվաց ման ա ռար կա հան դի սա ցող 
գույ քի հան ցա վոր ծա գու մը հաս տա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ չէ ոչ մի այն նա
խոր դող հան ցա գոր ծու թյան վե րա բե րյալ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան 
ակ տի առ կա յու թյուն, այլև տվյալ գույ քի հան ցա վոր ծագ ման փաս տը կա րող է 
հաս տատ վել՝ ան կախ նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան՝ հիմ ա վոր կաս կա ծից 
վեր ա պա ցու ցո ղա կան չա փա նի շով հաս տատ ված լի նե լու պայ մա նից16։ 

Այս հա մա տեքս տում տե ղին է վկա յա կո չել նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ
րո պա կան դա տա րա նի` « Փամ Հոանգն ը նդ դեմ Ֆրան սի այի» գոր ծով վճի ռը, 
ո րում ար ձա նագր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը դր վել է ին նաև ՀՀ քրե ա
կան օ րենսգր քի 310.1րդ հոդ վա ծով լրաց նե լու վե րա բե րյալ օ րեն քի նա խագ ծի 
հիմն ա վո րումն ե րում17։ Նշյալ գոր ծում պաշտ պա նու թյան կող մը չի ներ կա յաց րել 
ար դա րաց նող ա պա ցույց ներ, ի սկ մե ղադ րյա լը հրա ժար վել է տալ ո րե ւէ բա ցատ
րու թյուն: Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը, քն նե լով դի մո ղի բո
ղո քը, ըն դու նել է, որ ան թույ լատ րե լի ո չինչ չկա այն են թադ րու թյու նում, թե ան ձը, 
ո րը տի րա պե տում է ը նդ հա նուր առ մամբ ար գել ված ո րե ւէ բա նի, պար տա վոր է 
բա ցատ րել այդ փաս տը, հա կա ռակ դեպ քում նա կճա նաչ վի մե ղա վոր18:

 Հարկ է նշել նաև, որ նա խորդ կե տում նշ ված մի ջազ գային չա փո րո շիչ նե րի 
ու ժով՝ փո ղե րի լվաց ման մեջ մե ղադր վող ան ձի նկատ մամբ՝ քն նու թյան ա ռար
կա գույ քի ծագ ման վե րա բե րյալ բա ցատ րու թյուն ներ տա լու պար տա կա նու թյուն 
սահ մա նե լը, հա մա պա տաս խա նում է մի ջազ գային չա փո րո շիչ նե րին, և քրե ա կան 
գոր ծով ար դար դա տաքն նու թյան հայե ցա կար գի պահ պան ման տե սան կյու նից 

14 Տե՛ս, mutatis mutandis, վե րը հի շա տակ ված՝ Ա շոտ Սու քի ա սյա նի գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2021 
թվա կա նի ապ րի լի 14ի թիվ Ե ԷԴ/054/01/15 ո րոշ ման 22րդ կե տը։ 
15 Տե՛ս mutatis mutandis, Արսեն Սարգսյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2011 թվականի փետրվարի 
24ի թիվ ԵԿԴ/0090/01/09 որոշման 11րդ կետը։ 
16 Տե՛ս, mutatis mutandis Աշոտ Սուքիասյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2021 թվականի ապրիլի 
14ի թիվ ԵԷԴ/054/01/15 որոշման 22րդ կետը։
17 Տե՛ս http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=8494&Reading=0&fbclid=IwAR3N9
kdYo9GJA4rSzebPQ14cjUpAUqbG_4bdWmczoo5myywm3Lur87oZmQ։(15.04.2021թ.):
18 Տե'ս, mutatis mutandis, Case of Pham Hoang v. France, գանգատ թիվ 13191/87, 1992 թվականի 
սեպտեմբերի 25ի վճիռը։  
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ի րա վա չափ է։ Ը նդ ո րում` ան ձի բա ցատ րու թյուն ներն իր հեր թին պետք է լի նեն 
կոնկ րետ, ստու գե լի և հա վա նա կան, ի սկ հա կա ռա կի դեպ քում պետք է հաս տատ
վի խնդ րի ա ռար կա գույ քի հան ցա վոր ծա գու մը։ 

Ամ փո փե լով վե րո շա րադ րյա լը` կար ծում եմ, որ հե տա գա օ րենսդ րա կան զար-
գա ցում ե րը և ի րա վա կի րառ պրակ տի կան պետք է ըն թա նան այն ճա նա պար-
հով, որ ը նդ գծ վի փո ղե րի լվաց ման «ինք նա վա րու թյու նը» և այն կախ ված չլի նի 
նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան փաս տի հաս տա տու մից։ Այ սինքն` իմ հա մոզ մամբ, 
ի րա վա կի րա ռը փո ղե րի լվաց ման փաս տը հաս տա տե լու հա մար չպետք է կանգ նի 
նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան կա տար ված լի նե լու փաս տը հաս տա տե լու խո չըն-
դո տի ա ռջև և այդ շր ջա նակ նե րում ա պա ցուց ման բե ռի բաշխ ման փո փո խու թյու-
նը, ու ս տիև ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի նա հան ջը հա նուն լե գի տիմ ա կն կա-
լի քի ի նք նին պետք է դի տարկ վի հա մա չափ և ար դա րաց ված։ 

Հետ ևա բար՝ ան կախ նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան վե րա բե րյալ մե ղադ րա-
կան դա տավճ ռի առ կա յու թյու նից կամ նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան ա պա ցուց-
ված լի նե լու հան գա ման քից՝ մի այն այն պի սի փաս տա կան տվյալ նե րի ամ բող ջու-
թյու նը, ո րով հնա րա վոր կլի նի ող ջա միտ են թադ րու թյուն ա նել՝ քն նու թյան օբյեկտ 
հան դի սա ցող գույ քի՝ են թադ րյալ հան ցա գոր ծու թյան ար դյուն քում ա ռա ջա ցած 
լի նե լու հան գա ման քի մա սին, և հա կա ռա կի մա սին փաս տարկ նե րի բա ցա կա յու-
թյու նը ի նք նա բավ կլի նի ան ձի ա րար քում փո ղե րի լվաց ման հան ցա կազ մի առ կա-
յու թյու նը հաս տա տե լու և քրե աի րա վա կան գնա հա տա կան տա լու հա մար։

Annotation. The subject of this article is the scope of the issues arising from it, which is the basis 
for concealing the criminally obtained property, giving it a legal basis, in the sense of the law, as a 
basis for criminalizing “predicate offences” as money laundering. In the abovementioned context, of 
particular interest are issues related to the degree of provability of the predicate offences, therefore, 
issues related to the basic principle of the presumption of innocence, the ratio of predicate offences 
to subsequent ones, which were addressed in the work.

Аннотация. Предметом исследования в данной статье являются вопросы сокрытия имуще
ства, приобретенного преступным путем, придания ему правового основания при криминали
зации «предыдущего преступления». В контексте изложенного особый интерес представляют 
вопросы, связанные со степенью доказанности предшествующего преступления, в частности, 
касающиеся основного принципа презумпции невиновности, соотношения предшествующих 
преступлений к последующим, которые и находятся в центре нашего внимания.

 

 Բա նա լի բա ռեր - Փո ղե րի լվա ցում, ան մե ղու թյան կան խա վար կած, նա խոր դող հան ցա գոր-
ծու թյուն, ա պա ցույց, գույք, քն նու թյուն, մի ջազ գային-ի րա վա կան փաս տաթղ թեր, կոն վեն ցի ա, 
զե կույց, ո րո շում։ 

Keywords. Money laundering, presumtion of innocence, predicate offence, evidence, property, 
investigation, international legal documents, convention, report, decision 
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Ключевые слова: отмывание денег, презумпция невиновности, предшествующее пре-
ступление, доказательства, собственность, расследование, международно-правовые доку-
менты, конвенция, отчет, решение.

Մ. Մե լի քյան  ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի աշ խա տա կազ մի ի րա վա կան փոր ձաքն նու
թյուն նե րի ծա ռա յու թյան  գլ խա վոր մաս նա գետ, ի րա վա գի տու թյան մա գիստ րոս, էլ. հաս ցե՝ 
melikmelikyan1994@gmail.com:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 26.04.2021  թ., տր վել է գրա խո սու թյան 26.04.2021 թ., 
ե րաշ խա վոր վել է ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ Տիգ րան Սի մո նյա նի 
կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 14.05.2021 թ.:
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ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 36րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սի հա մա ձայն՝ հան ցա գոր
ծու թյան կազ մա կեր պի չը, դր դի չը կամ օ ժան դա կո ղը հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո
վին հրա ժար վե լու դեպ քում են թա կա չէ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան, ե թե 
նա պե տա կան մար մին նե րին հա ղոր դե լով կամ ձեռ նարկ ված այլ մի ջոց նե րով 
կան խել է կա տա րո ղի կող մից հան ցա գոր ծու թյունն ա վար տին հասց նե լը: 

Հան ցակ ցու թյան դեպ քում հան ցա կից նե րի կա մո վին հրա ժար վելն ու նի իր 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Հան ցա կից նե րը կա մո վին հրա ժար վե լու հիմ քով 
կա րող են ա զատ վել քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից մի այն այն դեպ քում, 
ե րբ վե րը նշ ված մի ջոց նե րից որ ևէ մե կով կկան խեն կա տա րո ղի կող մից հան ցա
գոր ծու թյունն ա վար տին հասց նե լը: Ե թե դա հան ցա կից նե րին չհա ջող վի, ա պա 
նրանք են թա կա են քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան, սա կայն ձեռ նարկ ված 
մի ջոց նե րը հաշ վի են ա ռն վում որ պես մեղ մաց նող հան գա մանք (36րդ հոդ վա ծի 
4րդ մաս):

Ար տա սահ մա նյան մի շարք ե րկր նե րի քրե ա կան օ րենսդ րու թյուն ներն այլ կերպ 
են կար գա վո րում հան ցա կից նե րի՝ հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժար վե լու 
հար ցե րը: Այս պես՝ ՌԴ քրե ա կան օ րենս գիրքն այլ մո տե ցում է դրս ևո րում օ ժան
դա կո ղի կա պակ ցու թյամբ: Ը ստ ՌԴ քրե ա կան օ րենսգր քի 31րդ հոդ վա ծի՝ որ
պես զի օ ժան դա կո ղը կա մո վին հրա ժար վե լու հիմ քով ա զատ վի քրե ա կան պա
տաս խա նատ վու թյու նից բա վա կան է, որ նա ի րե նից կախ ված բո լոր մի ջոց նե րը 
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ձեռ նար կի՝ կա տա րո ղի կող մից հան ցա գոր ծու թյունն ա վար տին հասց նե լը կան
խե լու հա մար1: Այ սինքն՝ հան ցա գոր ծու թյու նը կան խե լը այդ դեպ քում պար տա
դիր չէ: Բա ցի դրա նից՝ ո րոշ տե սա բան ներ կար ծում են, որ ե թե օ ժան դա կո ղը չի 
կա տա րում խոս տու մը, ա պա առ կա է կա մո վին հրա ժա րու մը2: Կար ծում ե նք, որ 
օ ժան դա կու թյուն է նա խա պես տված խոս տու մը և ոչ թե այն կա տա րե լը, ո ւս տի 
այդ դեպ քում էլ առ կա է օ ժան դա կու թյու նը: Բա ցի դրա նից՝ ե թե օ ժան դա կո ղը 
ցու ցում ներ կամ խոր հուրդ ներ է տվել, ի նչ պես պետք է դրս ևոր վի հրա ժա րու մը:

ԳՖՀ քրե ա կան օ րենսդ րու թյու նը հան ցա կից նե րին հան ցա գոր ծու թյու նից կա
մո վին հրա ժար վե լու հիմ քով քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու 
հա մար նույն պես պա հան ջում է, որ նրանք կան խեն հան ցան քը ա վար տին հասց
նե լը: Սա կայն, միև նույն ժա մա նակ նշ վում է, որ չպատժ վե լու հա մար բա վա կան 
են հան ցակ ցի կա մո վին և հա մառ ջան քե րը՝ ո ւղղ ված հան ցա գոր ծու թյունն ա վար
տին հասց նե լը կան խե լուն, ե թե հան ցա գոր ծու թյու նը կա վարտ վեր կամ կշա րու
նակ վեր ա ռանց նրա կող մից դրան նպաս տե լու է լ3:

Ֆ րան սի այի քրե ա կան օ րենսգր քի հա մա ձայն՝ հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին 
հրա ժար վե լու հիմ քով հան ցա կի ցը կա զատ վի պատ ժից, ե թե մի ջոց ներ է տրա
մադ րել հան ցա գոր ծու թյան հա մար, սա կայն ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րով կան
խել է կա տա րո ղի կող մից հան ցան քը ա վար տին հասց նե լը4:

 Փաս տո րեն ո րոշ ե րկր նե րում հան ցա կից նե րի տար բեր տե սակ նե րի կամ էլ բո
լոր հան ցա կից նե րի կա պակ ցու թյամբ՝ ո րո շա կի պայ ման նե րի դեպ քում կա մո վին 
հրա ժար վե լու հիմ քով նրանց քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու 
հա մար չի պա հանջ վում, որ նրանք կան խեն կա տա րո ղի կող մից հան ցա գոր ծու
թյու նը ա վար տին հասց նե լը: 

Քն նար կենք ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քով և ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րում առ
կա այս կար գա վո րում նե րը հան ցակ ցու թյան տար բեր ձևե րի և հան ցա կից նե րի 
տար բեր տե սակ նե րի կա պակ ցու թյամբ: 

Ընդ հա նուր (դե րե րի բա ժան մամբ) հան ցակ ցու թյան ձևի դեպ քում, ե թե 
հան ցա կից նե րին հա ջող վում է կան խել կա տա րո ղի կող մից հան ցան քը ա վար
տին հասց նե լը և նրանք կա մո վին հրա ժար վում են, ա պա կա տա րո ղի ա րար քը 
ո րակ վում է կա՛մ որ պես հան ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս տու թյուն, կա՛մ որ
պես հան ցա փորձ՝ կախ ված նրա նից, թե որ փու լում է տե ղի ու նե ցել հան ցակ ցի 
կա մո վին հրա ժա րու մը: Ը նդ ո րում՝ կա մո վին հրա ժար ված հան ցա կի ցը ա զատ
վում է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից, ե թե նրա փաս տա ցի կա տա րած 
ա րարքն այլ հան ցա կազմ չի պա րու նա կում: 

Ե թե հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժար վում է կա տա րո ղը, ա պա, ան
կախ հան ցա գոր ծու թյան փու լից, գոր ծող օ րեն քի պա րա գա յում մյուս հան ցա կից
նե րի ա րար քը պետք է ո րակ վի որ պես հան ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս տու
թյուն: 

1 Տե՛ս Уголовный кодекс РФ, http://docs.cntd.ru/document/573033473:
2 Տե՛ս Гаухман Л.Д., Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2001, էջ 231232: 
3 Տե՛ս Уголовное законодательство зарубежных стран, էջ 257, УК ФРГ, параграф 24:  
4 Տե՛ս Уголовное право зарубежных государств, М., 2003, էջ 338: 
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ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 39րդ հոդ վա ծի 5րդ մա սի հա մա ձայն՝ ե թե կազ մա
կերպ չի, դր դի չի կամ օ ժան դա կո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը չեն հա ջող վում ի րեն ցից 
ան կախ հան գա մանք նե րով, ա պա այդ ան ձանց պա տաս խա նատ վու թյու նը վրա 
է հաս նում հա մա պա տաս խան հան ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս տու թյան հա
մար:

 Սա կայն, մեր կար ծի քով, ՀՀ օ րենսդ րու թյուն պետք է ը նդ գրկ վի հան ցակ ցու
թյան փոր ձի ի նս տի տու տը: Կար ծում ե նք, որ այս դեպ քե րում հան ցա կի ցը (դր դի
չը, օ ժան դա կո ղը) ի րա կա նաց նում են հան ցակ ցու թյան հան ցա կազ մի մի մա սը, 
ո րը ի նք նու րույն հան ցա կազմ է ներ կա յաց նում: Պար զա պես, նման դեպ քե րում 
հան ցա կազմն ամ բող ջու թյամբ չի ի րա կա նաց վում՝ հան ցակ ցի կամ քից ան կախ 
հան գա մանք նե րով: Բա ցի դրա նից՝ գոր ծող օ րենսդ րու թյան պայ ման նե րում, 
պար տա դիր է, որ կա տա րո ղի ա րար քը ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր հան ցանք 
լի նի, քա նի որ ոչ մեծ ծան րու թյան և մի ջին ծան րու թյան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
նա խա պատ րաս տու թյու նը հան ցա գոր ծու թյուն չէ: Դա շատ դեպ քե րում կհան գեց
նի հան ցակ ցի ան պատ ժե լի ու թյա նը, ին չը, մեր կար ծի քով, ար դա րա ցի չէ:

Ք րե ա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ ա ռա ջարկ վում է օ ժան դա կո ղի կող մից 
կա մո վին հրա ժա րում դի տել նաև այն դեպ քե րը, ե րբ վեր ջինս գոր ծիք կամ մի ջոց 
է տրա մադ րել կա տա րո ղին կամ վե րաց րել է հա մա պա տաս խան խո չըն դոտ նե րը, 
սա կայն հե տա գա յում՝ մինչև կա տա րո ղի կող մից հան ցան քի կա տա րու մը, հետ է 
վերց րել տրա մադ րած գոր ծի քը կամ մի ջո ցը կամ վե րա կանգ նել վե րաց րած խո
չըն դոտ նե րը: Այս պա րա գա յում ա ռա ջարկ վում է ան ձին օ ժան դա կու թյան հա մար 
ա զա տել քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից: Մինչ դեռ, ե թե նշ ված գոր ծո ղու
թյուն նե րը չեն հան գեց նում կա տա րո ղի հան ցա գոր ծու թյու նը կան խե լուն, ա պա 
ան ձը պետք է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վի հաս տա տա պես 
հայտ նի նա խա պատ րաստ վող հան ցա գոր ծու թյան մա սին ի մա նալ չհայտ նե լու 
հա մար: Նման կար գա վո րում է առ կա ՀՀ քրե ա կան նոր օ րենսգր քի նա խագ ծում: 
Կար ծում ե նք, որ նման մո տե ցումն ար դա րաց ված է:

ՀՀ քրե ա կան գոր ծող օ րենսգր քում կար գա վոր ված չեն հա մա կա տար ման 
պա րա գա յում հան ցակ ցի կա մո վին հրա ժար ման խն դիր նե րը: Մաս նա վո րա պես 
ա րդյո՞ք հա մա կա տա րո ղի կա մո վին հրա ժար ման դեպ քում ան հրա ժեշտ է, որ նա 
պե տա կան մար մին նե րին հա ղոր դե լով կամ ձեռ նարկ ված այլ մի ջոց նե րով ան
պայ մա նո րեն կան խի մյուս հա մա կա տա րո ղի կող մից հան ցա գոր ծու թյունն ա վար
տին հասց նե լը: Գոր ծող օ րենսդ րու թյան պա րա գա յում հա մա կա տա րո ղը փաս
տո րեն կա տա րող է և կա մո վին հրա ժար վե լու դեպ քում փաս տո րեն պար տա վոր 
չէ կան խե լու մյուս հա մա կա տա րո ղի կող մից հան ցան քի կա տա րու մը: Քրե ա կան 
ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ այն կար ծիքն է ար տա հայտ վել, որ ա ռանց նախ նա
կան հա մա ձայ նու թյան հա մա կա տար ման դեպ քում բա վա կան է, որ հա մա կա
տա րո ղը դա դա րեց նի իր ա րարք նե րը և մյուս հա մա կա տա րող նե րի ա րարք նե րը 
դա դա րեց նե լը պար տա դիր չէ5: Սա կայն, կար ծում ե նք, որ իր ա րարք նե րը դա դա

5 Տե՛ս Шакирова А.А., Добровольный отказ от преступления соучастников., Красноярск, 2006, 
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րեց րած հա մա կա տա րո ղը, ը ստ է ու թյան, ո չն չով չի տար բեր վում օ ժան դա կո ղից, 
իր ներ կա յու թյամբ ամ րապն դում է մյուս հա մա կա տա րո ղի վճ ռա կա նու թյու նը, և 
հիմ նա վոր ված կլի ներ նրա պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու հար ցը նույն
պես կա պել հա մա կա տա րո ղի կող մից հան ցա գոր ծու թյունն ա վար տին հասց նե լը 
կան խե լու հետ: Այս պի սի մո տե ցում է ցու ցա բեր ված ՀՀ քրե ա կան նոր օ րենսգր քի 
նա խագ ծում, հա մա ձայն ո րի՝ « Հա մա կա տա րո ղը հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին 
հրա ժար վե լու դեպ քում ա զատ վում է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից, ե թե 
նա պե տա կան մար մին նե րին հա ղոր դե լով կամ այլ մի ջոց նե րով կան խում է կա-
տա րո ղի կող մից հան ցա գոր ծու թյունն ա վար տին հասց նե լը»: 

Կազ մա կերպ ված հան ցա վոր խմ բի կամ հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյան 
կազ մում հան ցակ ցի կա մո վին հրա ժա րու մը պետք է դրս ևոր վի նրա նով, որ այս 
դեպ քում խմ բի մաս նա կի ցը ոչ մի այն պետք է դա դա րեց նի իր մաս նակ ցու թյունն 
այդ խմ բա վոր մա նը, այլև, մի ջոց ներ ձեռ նար կե լով, կան խի այն հան ցա գոր ծու
թյուն նե րը, ո րոնց նա խա պատ րաս տու թյա նը ի նքն ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյուն 
է ու նե ցել6:

 Հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյան մյուս մաս նա կից նե րի կող մից կոնկ րետ 
հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժար վե լու դեպ քում նրանք պետք է ա զատ վեն 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից, բայց կա րող են պա տաս խա նատ վու թյան 
են թարկ վել հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյա նը մաս նակ ցե լու հա մար, ե թե, ի հար
կե, նրանք չեն նպաս տել այդ խմ բա վո րում նե րի մեր կաց մանն ու գոր ծու նու թյա նը 
խո չըն դո տե լուն: Վեր ջին դեպ քում նրանք ևս, մեր կար ծի քով, պետք է ա զատ վեն 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից, բայց գոր ծուն զղ ջա լու հիմ քով, քա նի որ 
նրանց ա րար քում ար դեն առ կա է ա վարտ ված հան ցա կազ մը (հան ցա վոր հա
մա գոր ծակ ցու թյա նը մաս նակ ցե լը): Բայց պետք է նշել, որ նման խրա խու սա կան 
նոր մը դեռ պետք է նա խա տե սել քրե ա կան օ րենսգր քում: Ը նդ ո րում՝ նույ նը վե
րա բե րում է նաև հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյուն ստեղ ծած կամ ղե կա վա րած 
ան ձին:

Փաս տո րեն կա մո վին հրա ժար վե լու հիմ քով քրե ա կան պա տաս խա նատ վու
թյու նից ա զատ վե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ կազ մա վոր ման մաս նա կի ցը, ձեռ
նար կած մի ջոց նե րով կամ ի րա վա պահ մար մին նե րին հայտ նե լու ե ղա նա կով, 
խո չըն դո տի, կան խի այդ խմ բի ամ բողջ հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյու նը7: Մենք 
կա վե լաց նե ինք նաև հա մա գոր ծակ ցու թյա նը մաս նակ ցու թյու նը դա դա րեց նե լու 
պայ մանը:

Ի րե նից հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում հա տուկ սուբյեկ տով հան ցա գոր
ծու թյուն նե րի դեպ քում հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժար վե լու հար ցը: 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ այն կար ծիքն է ար տա հայտ վել, որ 
ե թե հա տուկ սուբյեկ տով հան ցա գոր ծու թյու նը հա մա կա տար մամբ է կա տար վում, 
ա պա հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժար վե լու հար ցը պետք է լուծ վի այն

Автореф. дисс. на соиск, учен. степени кандидата юрид, наук. Էջ 8:  
6 Տե՛ս Лучший учебник уголовного права (Общая часть), СПб.: ГКА. СанктПетербург, 2011, էջ 323:  
7 Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 325: 
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պես, ի նչ պես սո վո րա կան հա մա կա տար ման դեպ քում8: 
Ե թե խոս քը այն պի սի հան ցա գոր ծու թյան մա սին է, ո րի մի այն սուբյեկտն է հա

տուկ, ի սկ մյուս տար րերն ը նդ հա նուր են, ա պա հա մա կա տա րող կա րող է լի նել 
նաև ը նդ հա նուր սուբյեկ տը և ե թե հա տուկ սուբյեկ տը կա մո վին հրա ժար վի հան
ցա գոր ծու թյու նից, ի սկ ը նդ հա նուր սուբյեկ տը շա րու նա կի այն, ա պա, մեր կար
ծի քով, նրա ա րար քը պետք է ո րակ վի որ պես այն հան ցան քի կա տա րում, ո րի 
հատ կա նիշ ներն առ կա են նրա ա րար քում: Մեր կար ծի քով, սա կայն, այս դեպ քե
րում ևս հա տուկ սուբյեկտ չհան դի սա ցող ան ձը պետք է պա տաս խա նատ վու թյան 
են թարկ վի որ պես հա տուկ սուբյեկ տով հան ցա գոր ծու թյան օ ժան դա կող ի սկ, 
ե թե նրա ա րար քում առ կա չեն այլ հան ցա կազ մի հատ կա նիշ ներ, ա պա ա րար քը 
պետք է նո րից ո րակ վի որ պես հա տուկ սուբյեկ տով հան ցա գոր ծու թյան օ ժան դա
կու թյուն:

Ք րե ա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ այն կար ծիքն է ար տա հայտ վել, որ ե թե 
կա տար վում է այն պի սի հան ցանք, ո րի բո լոր տար րե րը, հա տուկ են, այ սինքն՝ 
գործ ու նենք հա տուկ հան ցա կազ մի հետ, ա պա հա տուկ սուբյեկտ չհան դի սա ցող 
ան ձի ա րար քը պետք է ո րակ վի որ պես հա տուկ հան ցա կազ մով, հա տուկ սուբյեկ
տի կող մից կա տար ված հան ցա գոր ծու թյա նը օ ժան դա կու թյուն և այն հան ցան քի 
կա տա րում, ո րի սուբյեկտ ին քը կա րող էր լի նել, ե թե, ի հար կե, այդ հան ցա գոր
ծու թյու նը չի ը նդ գրկ վում հա տուկ հան ցա կազ մով հան ցա գոր ծու թյան օ ժան դա
կու թյան մեջ: Բեր վում է հետ ևյալ օ րի նա կը. պաշ տո նա տար ան ձը հրա ժար վում 
է ծե ծել գոր ծով տու ժո ղին, ի սկ նրա հան ցա կի ցը (ը նդ հա նուր սուբյեկտ) շա րու
նա կում է դա և տու ժո ղի ա ռող ջու թյա նը ո րո շա կի աս տի ճա նի վնաս է պատ ճա
ռում: Այդ դեպ քում նրա ա րար քը կո րակ վի որ պես պաշ տո նե ա կան լի ա զո րու
թյուն ներն ան ցնե լու օ ժան դա կու թյուն և մար դու կյան քի կամ ա ռող ջու թյան դեմ 
ո ւղղ ված կոնկ րետ հան ցա գոր ծու թյուն, ե թե պատ ճառ ված վնասն այն պի սին է, որ 
չի ը նդ գրկ վում այդ օ ժան դա կու թյան մեջ9: Կար ծում ե նք, որ հար ցը նման կերպ 
պետք է լուծ վի նաև այն դեպ քե րում, ե րբ մի այն հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկտն է 
հա տուկ: Ի հար կե, հնա րա վոր են դեպ քեր, ե րբ հա տուկ սուբյեկ տով հան ցա գոր
ծու թյան օբյեկ տիվ կող մը հա տուկ սուբյեկ տի հատ կա նիշ նե րով չօժտ ված ան ձը, 
հատ կա պես ե րբ խոս քը հա տուկ հան ցա կազ մե րի մա սին է, սկզ բուն քո րեն չի կա
րող կա տա րել10: Օ րի նակ՝ ա կն հայտ ան մեղ ան ձին քրե ա կան պա տաս խա նատ
վու թյան են թար կե լը, ա կն հայտ ա նար դար դա տավ ճիռ, վճիռ կամ դա տա կան այլ 
ա կտ կա յաց նե լը և այլն: Նման դեպ քե րում, ե թե հա տուկ սուբյեկ տը հրա ժար վում 
է հան ցա գոր ծու թյու նից, ա պա հա տուկ սուբյեկ տի հատ կա նիշ չու նե ցող ան ձը, 
ո րը, որ պես հան ցա կից, դր դիչ կամ օ ժան դա կող մաս նակ ցել է այդ հան ցա գոր

8 Տե՛ս Энциклопедия уголовного права. Т. 6, СПб, 2007, էջ 520521:
9 Տե՛ս Аветисян С.С., Условия добровольного отказа соучастников в преступлении со специальным 
составом // Закон и право. 2004, N4, էջ 5962:  
10 Հատուկ հանցակազմերով արարքների որակման և դրսևորման առանձնահատկությունների 
մասին մանրամասն տե՛ս Аветисян С.С., Соучастие в преступлениях со специальным составом, М., 
2004:  
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ծու թյա նը, մեր հայե ցա կար գի հի ման վրա, պա տաս խա նատ վու թյան կեն թարկ վի 
հան ցակ ցե լու փոր ձի հա մար: 

Հա տուկ սուբյեկ տով հան ցա գոր ծու թյան պա րա գա յում, ե թե կա մո վին հրա
ժար վում են դր դի չը, օ ժան դա կո ղը, ա պա նրանց պա տաս խա նատ վու թյան հար ցը 
պետք է լուծ վի այն պես, ի նչ պես ը նդ հան րա պես հան ցակ ցու թյան դեպ քում:

Ի նչ վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, ե րբ գործ ու նենք ոչ պատ շաճ հա տուկ 
սուբյեկ տի հետ, այ սինքն՝ ե րբ ան ձը հա տուկ սուբյեկ տի կար գա վի ճակ է ձեռք 
բե րում օ րեն քով սահ ման ված կար գի խախտ մամբ, ա պա մեր կար ծի քով հար
ցը պետք է լուծ վի տար բե րակ ված ձևով: Ե թե հա տուկ սուբյեկտն այն պի սին է, 
որ նա ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ակ տեր կա յաց նե լու լի ա զո րու
թյամբ է օ ժտ ված, ա պա նա պետք է պա տաս խա նատ վու թյուն կրի որ պես հա
տուկ սուբյեկտ, հա կա ռակ դեպ քում նրա նախ կի նում կա յաց րած բո լոր ակ տե րը 
պետք է հա մար վեն ան վա վեր, ին չը տվյալ ո լոր տը կհասց նի փլուզ ման: Օ րի նակ՝ 
ան ձն օ րեն քով սահ ման ված կար գի խախտ մամբ դար ձել է դա տա վոր, և ա սենք 
տա սը տա րի շա րու նակ դա տա կան ակ տեր է կա յաց րել: Ե թե նրան հա մա րենք ոչ 
պատ շաճ սուբյեկտ, ա պա ստիպ ված կլի նենք նաև այդ ակ տե րի ան վա վեր ճա
նա չել, ին չը, մեր կար ծի քով, ան թույ լատ րե լի է: Նույ նը վե րա բե րում է ա սենք քննի
չին, այլ պաշ տո նա տար ան ձին: Ո ւս տի, նրանք պետք է են թարկ վեն պա տաս
խա նատ վու թյան հա տուկ սուբյեկ տով հան ցա գոր ծու թյան հա մար: Ե թե այդ պի սի 
ան ձը հրա ժար վի հան ցա գոր ծու թյու նից, ա պա մյուս հան ցա կից նե րը, մեր կող
մից ա ռաջ քաշ ված հայե ցա կար գի հա մա ձայն՝ պետք է պա տաս խա նատ վու թյուն 
կրեն տվյալ հան ցա գոր ծու թյա նը հան ցակ ցե լու փոր ձի հա մար: Նույն կերպ պետք 
է լուծ վի հարցն այն դեպ քե րում, ե րբ խոս քը այն պի սի ոչ պատ շաճ սուբյեկ տի մա
սին է, ո րը ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ակ տեր կա յաց նե լու հետ 
ոչ մի ա ռն չու թյուն չու նի: Օ րի նակ՝ ա պօ րի նա բար դա տա պար տյալ դար ձած ան
ձը կամ օ րեն քով սահ ման ված կար գի խախտ մամբ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան 
կանչ ված և զին ծա ռայող դար ձա ծը և այլն: Նրանց կող մից զուտ ի րենց կար գա վի
ճա կով պայ մա նա վոր ված հան ցան քի կա տա րու մից կա մո վին հրա ժար վե լու դեպ
քում մյուս հան ցա կից նե րը պետք է պա տաս խա նատ վու թյուն կրեն հան ցակ ցու
թյան փոր ձի հա մար: Ի սկ ե թե հան ցակ ցու թյու նը դրս ևոր վել է հա մա կա տար ման 
ձևով և ան ձի ա րար քում առ կա են ե ղել նաև ը նդ հա նուր քրե ա կան հան ցա գոր
ծու թյան հատ կա նիշ ներ, ա պա նաև այդ հան ցա գոր ծու թյան հա մար, ե թե դրա 
հա մար ա վե լի խիստ պա տիժ է նա խա տես ված, քան հա տուկ սուբյեկ տով հան
ցա գոր ծու թյան հա մար: Բնա կա նա բար, այն դեպ քե րում, ե րբ խոս քը այն պի սի 
ոչ պատ շաճ սուբյեկ տի մա սին է, ո րն ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
ակ տեր կա յաց նե լու հետ ոչ մի ա ռն չու թյուն չու նի, նա չի կա րող պա տաս խա նատ
վու թյան են թարկ վել հա տուկ սուբյեկ տով հան ցա գոր ծու թյան հա մար: 

Annotation. The article touches upon the problematic issues related to cases when accomplices 
voluntarily renounce the crime. The author comes to the conclusion that it is necessary to include the 
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institute of attempted complicity in the Criminal Code of the Republic of Armenia.
The peculiarities of voluntarily renouncing the crime in case of different forms of complicity are 

also thoroughly discussed in the article.

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с добровольным 
отказом соучастников от преступления. По результатам исследования, автор приходит к выводу, 
что институт покушения на соучастие необходимо включить в Уголовное законодательство 
Республики Армения. В статье также подробно рассматриваются особенности добровольного 
отказа от совершения преступления при различных формах соучастия.

 Բա նա լի բա ռեր – հան ցա կից, հան ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս տու թյուն, հան ցակ ցե լու 
փորձ, հան ցա գոր ծու թյու նից հան ցա կից նե րի կա մո վին հրա ժար վել, հան ցա գոր ծու թյան փորձ, 
հա տուկ սուբյեկտ:

Keywords: Accomplice, crime preparation, attempted complicity, voluntarily renounce the crime, 
attempted crime, special subject.

Ключевые слова: соучастник, подготовка к преступлению, покушение на соучастие, 
добровольный отказ соучастников от преступления, покушение на преступление, особый 
субъект.
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METHODOLOGICAL ISSUES OF THE STUDY OF 

FINANCIAL-LEGAL LIABILITY 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյուն հաս կա ցու թյան, խն դիր նե րի, 
նպատակ նե րի, ի նչ պես նաև գոր ծա ռույթ նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցի ու սում
նա սի րություն ներն ու նեն ոչ մի այն ճա նա չո ղա կան, կի րա ռա կան, այլև ժա մա նա
կի ի րա վա կան քա ղա քա կա նու թյան գոր ծադր ման հետ ևանք նե րը ար ժե քա վո րե
լու բնույթ: 

Այն հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում խո րա պես հաս կա նալ պե տու թյան ի րա
վա կան քա ղա քա կա նու թյան նպա տա կը և խն դիր ներն ի րա վա կան պե տու թյան 
ստեղծ ման, ՀՀու մ օ րի նա կա նու թյան և ի րա վա կար գի ան նա խա դեպ բարձր 
մա կար դակ ա պա հո վե լու ու մար դու ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ված և ան թե րի 
պաշտ պա նու թյու նը կազ մա կեր պե լու հա մար: Այն հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում 
ըն կա լե լու պե տու թյան կող մից ի րա կա նաց վող սո ցի ա լա կան և ի րա վա կան ար դա
րու թյուն ա պա հո վե լու բնույ թը: 

Ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան բո վան դա կու թյան, ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև կի րառ ման ի րա վա կան հիմ քե րի օ րի նա կա
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նու թյան հիմն ախն դիր նե րի վեր լու ծու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում 
ճշգրտե լու պա տաս խա նատ վու թյան ներ հա տուկ գոր ծա ռույթ նե րը, ո րո շել վեր
ջի նիս տե ղը, դե րը և նշա նա կու թյու նը պե տա կան ու հա սա րա կա կան կյան քում, 
ի րա վա կան կար գա վոր ման մե խա նիզ մում: 

Ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմն ա հար ցե րով զբաղ վող ի րա
վաբանտե սա բան նե րի միջև ի նչ պես ան ցյա լում, այն պես էլ այ սօր ի րա վա բա
նա կան պա տաս խա նատ վու թյուն հաս կա ցու թյան մի աս նա կա նու թյու նը, ի րա վա
կան հատ կա նիշ նե րի, ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, գոր ծա ռույթ նե րի, ա ռա վել ևս 
ի րա վա կան կար գա վոր ման հար ցում մի աս նու թյուն գո յու թյուն չու նի:

 Հար ևան ցի մո տեց մամբ թվում է, թե որ պես ի րա վա կան հիմն ա կան, բա զային 
կա տե գո րի ա, ի րա վա կան ի նս տի տուտ վա ղուց մշակ վել է ի րա վա գետ նե րի կող
մից և սկզ բուն քային բո լոր հար ցե րին տր ված են ի րա վա կան սպա ռիչ պա տաս
խան ներ:

 Ցա վոք, բա վա կան է ա մե նա թեթև փոր ձը թե՛ ի րա վուն քի տե սու թյան դա սա
գրքե րից և թե՛ ա ռան ձին գիտ նա կան նե րի աշ խա տու թյուն նե րից դուրս բե րել ի րա
վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի աս նա կանբա նաձև ված հաս կա ցու
թյուն, որ պես զի պարզ դառ նա այս բա զային ի րա վա կան ի նս տի տու տի գի տա կան 
մշակ վա ծու թյան ան բա վա րա րու թյու նը: 

Ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան մշակ վա ծու թյան հիմն ա հար ցե րը 
այ սօր քիչ թե շատ հա ջո ղու թյուն ներ են ար ձա նագ րել ի րա վուն քի ա ռան ձին ճյու
ղե րում (ք րե ա կան, վար չա կան), ո րոնք նույն պես աչ քի են ը նկ նում գիտ նա կան
նե րի լուրջ տա րա ձայ նու թյուն նե րով կապ ված պա տաս խա նատ վու թյան ա ռա ջաց
ման պատ ճառ նե րի, ծագ ման հիմ քե րի և ժամ կետ նե րի (ի րա վա հա րա բե րու թյուն
նե րիի րա վա բա նա կան փաս տե րի) հետ: 

Այ սօր՝ ա վե լի քան ե րբ ևէ, ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ
ման ա ռան ձին ո լորտ նե րով է զբաղ վում նաև ֆի նան սա կան ի րա վուն քը, ո րի հե
տա զոտ ման ա ռար կայի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը մեծ հե տաքրք րու թյուն ներ 
են ա ռա ջաց րել ի րա վա բան գիտ նա կան նե րի շր ջա նում: 

Հիմն ախնդ րի հե տա զոտ ման նպա տա կով ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան 
վեր լու ծու թյուն նե րը վկա յում են, որ ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
նա խասկզբ նա կան հե տա զո տու թյուն նե րը սկս վել են քրե ա կան և գույ քային (քա
ղա քա ցի աի րա վա կան) պա տաս խա նատ վու թյան ձևե րի ու սումն ա սի րություն
նե րից, ո րոնք հե տա գա յում բա վա րար հող նա խա պատ րաս տե ցին ի նչ պես 
ի րա վուն քի ը նդ հա նուր տե սու թյան, այն պես էլ ի րա վուն քի ա ռան ձին ճյու ղե րին 
ներ հա տուկ ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյուն հաս կա ցու թյան և ի րա
վա կան կար գա վոր ման հիմն ախն դիր նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար: Խոս քը վե րա
բե րում է վար չա կան և կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմն ա հար
ցե րի վեր լու ծու թյուն նե րին, ո րոնք այ սօր ու նեն կո դի ֆի կաց ված օ րենսդ րու թյուն 
և գործ նա կա նում կի րառ վում են հա մա պա տաս խան օ րենս գր քե րով սահ ման ված 
սկզ բունք նե րին հա մա պա տաս խան: Ի նչ վե րա բե րում է ֆի նան սաի րա վա կան 
պա տաս խա նատ վու թյուն հաս կա ցու թյան, ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, գոր ծա
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ռույթ նե րի, ի նչ պես նաև կի րառ ման հիմ քե րին, ա պա մեր հան րա պե տու թյու նում 
ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյան խախ տումն ե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն 
սահ մա նող օ րենսդ րու թյա նը, ա ռա վել ևս ֆի նան սա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
գի տա հե տա զո տա կան վեր լու ծու թյուն նե րին նվիր ված հե տա զո տու թյուն ներ չկան, 
ո րը և հայ րե նա կան գի տու թյան հա մար օ րա կար գի խն դիր է դարձ նում ֆի նան
սաի րա վա կան ցան կա ցած ի նս տի տու տի ա ռա վել ևս ֆի նան սա կան պա տաս խա
նատ վու թյան գի տա կան հե տա զոտ ման հար ցը: 

Հետ ևա բար, ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմն ա հար ցի լի ար
ժեք վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյունք նե րը մե թո դա բա նա կան հիմք են ֆի նան սաիրա
վա կան պա տաս խա նատ վու թյուն հաս կա ցու թյան, ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, 
կի րառ ման ի րա վա կան հիմ քե րի և ֆի նան սաի րա վա կան խախ տումն ե րի վա րույ
թի և դրանց ի րա վա կան կար գա վոր մա նը վե րա բե րող հիմն ախն դիր նե րի հե տա
զոտ ման և գի տա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հա մար: 

Ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյուն հաս կա ցու թյան, է ու թյան, ի րա վա
կան կար գա վոր ման կա պակ ցու թյամբ ձևա վոր ված ու ս մունք նե րի հե ղի նակ նե րի 
տա րա ձայ նու թյուն նե րի պատ ճառ են ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
է ու թյան և պա տաս խա նատ վու թյան ա ռա ջաց ման պա հի գնա հատ ման11 ան հա
տա կան մո տե ցումն ե րը, ո րոնք առ այ սօր ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու
թյան ի նս տի տու տի մի շարք ա ռանց քային հար ցե րի պա տաս խան նե րը թող նում 
են ա նո րո շու թյան մեջ, ո րն իր հեր թին պատ ճառ է հան դի սա նում գործ նա կա նում 
վա ղուց ճա նաչ ված և լայն կի րա ռում գտած ֆի նան սաի րա վա կան պա տաս խա
նատ վու թյան ի նս տի տու տը ձևա վո րե լու և ըն դու նե լու հա մար, այն դեպ քում, ե րբ 
ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյան խախ տումն ե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն 
սահ մա նող օ րենս դրու թյունն ա ռօր յա յում ու նի ակ տիվ կի րա ռու թյուն:

 Խոս քը վե րա բե րում է բյու ջե տային, հար կային, բան կային, ար ժու թային և ֆի
նան սա կան գոր ծու նե ու թյու նը կար գա վո րող այլ ի րա վա կան ակ տե րի գոր ծո ղու
թյա նը ժա մա նա կի, տա րա ծու թյան մեջ և ը ստ ան ձանց շր ջա նա կի, ո րը կյան քի 
է կոչ ված «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հանջ նե րին հա մա հունչ: 

Ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմն ախնդ րի գի տա կան ճիշտ 
ար ժե քա վո րու մը կապ ված է ժա մա նա կին և այ սօր պա տաս խա նատ վու թյան 
ի րա վա կան ի նս տի տու տի հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի մե թո դա բա նա
կան բազ մա կող մա նի վեր լու ծու թյուն նե րի հետ, ո րոնք ը նդ գծե լով ձևա վոր ված 
հայե ցա կար գե րի հիմն ա կան յու րա հատ կու թյուն նե րը, հնա րա վո րու թյուն են ըն
ձեռ նում հիմն ախնդ րի լուծ ման կար ևո րու թյունն ի րա վա գի տու թյան մեջ ար ված 
դա տո ղու թյուն նե րի հի ման վրա նկա տել, որ ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ
վու թյան բո վան դա կու թյու նը, է ու թյու նը ար տա հայտ վում է. ա) ի րա վա կան նոր
մի սանկ ցիա յում2, բ) ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, ը ստ է ու թյան, 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն է, ո րի պաշտ պա նու թյունն ամ րագր ված է օ րեն քով, ի սկ 

1 Տե՛ս ման րա մասն, Курс советского уголовного права (часть общая), Том 3, Наказание, М., «Наука», 
1970, էջ 89:
2 Տե՛ս ման րա մասն, Денисов Ю.А., Общая теория правонарушения и отвественность. Л., 1983, էջ 130.
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խախտ ման դեպ քում վրա է հաս նում պե տա կան հար կադ րանքն իր ներ գոր ծու
թյան տար բեր ձևե րով3: 

Ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի աս նա կան հաս կա ցու թյան, 
նպատակ նե րի և խն դիր նե րի, գոր ծա ռույթ նե րի, ի նչ պես նաև սկզ բունք նե րի շուրջ 
ի րա վա գետ նե րի տևա կան և ա նո րոշ քն նար կումն ե րը, ցա վոք, դեռևս ցան կա լի 
ար դյունք չեն ար ձա նագ րել, ո րն էլ իր հեր թին զար գա ցող հա սա րա կա կան նոր 
հա րա բե րություն նե րը չեն խթա նում, ար գելք են հան դի սա նում պե տա կան գոր
ծու նե ու թյան շատ ո լորտ նե րի ի րա վա կան կար գա վոր ման, այդ թվում պա տաս
խա նատ վու թյան նոր տե սակ նե րի զար գաց ման հա մար4: Խոս քը վե րա բե րում է 
ֆի նան սա կան պա տաս խա նատ վու թյան և վա րույ թի ի րա վա կան կար գա վոր ման 
հիմն ախն դիր նե րի ար մա տա վոր մա նը, ո րի գործ նա կան կի րառ ման շո շա փե լի 
ար դյունք նե րը, ո րոնք ա մեն վայր կյան ի րենց զգաց նել են տա լիս ֆի նան սա կան 
գոր ծու նե ու թյան ի րա վա խախ տումն ե րը կար գա վո րե լիս, օր վա հրա մա յա կան են 
դարձ նում ֆի նան սա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը որ պես պա տաս խա նատ վու
թյան ի նք նու րույն տե սա կի ճա նաչ ման հար ցը5: 

Ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան, որ պես ի րա վա կան ա ռա ջա
տար ի նս տի տու տի գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րին ու ղ ղած ի րա վա բան գիտ
նա կան նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյան դիր քո րոշ ման շնոր հիվ է, որ այ սօր, ե րբ 
դա տո ղու թյուն ներ է ար վում ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան մա սին 
ը նդ հան րա պես, ա պա որ պես ե լա կե տայինմեկ նար կային տվյալ ներ ըն դուն վում 
է վեր ջի նիս լու սա բա նումն ե րը սկ սել ցան կա ցած ի րա վա կան նոր մի սանկ ցի այի 
բնույ թից, ո րն ար տա հայտ վում է ի րա վա վե րա կանգ նո ղա կան, տու գան քային և 
պատ ժո ղա կան հետ ևանք նե րով, ո րոնց կի րառ ման տար բե րու թյուն նե րը գործ
նա կա նում պայ մա նա վոր ված են ի րա վուն քի ճյու ղային ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րով: 

Անդ րա դառ նա լով ֆի նան սաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման 
նոր մա տիվ կազ մա կեր պա կան հիմ քե րին՝ գործ նա կա նում, որ պես կա նոն, այն 
վրա է հաս նում այն դեպ քե րում, ե րբ ֆի նան սա կան պար տա վո րու թյուն նե րը չեն 
կա տար վում, ո րի հա մար ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձը (կազ մա կեր պու
թյու նը) են թարկ վում է ֆի նան սաի րա վա կան նոր մի սանկ ցի այով նա խա տես ված 
ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կումն ե րի: Ֆի նան սաի րա վա կան պա տաս խա նատ
վու թյան կի րառ ման պա հը պետք է հա մա րել այն նոր պար տա վո րու թյու նը, որ 
ա ռա ջա նում է կոնկ րետ տվյալ պա հին ար ձա նագր ված ֆի նան սաի րա վա կան 
խախտ ման հա մար և այս յու րա հատ կու թյամբ սահ մա նա զատ վում է ֆի նան
սաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տե սող մնա ցած ի րա վա կան ակ

3 Տե՛ս ման րա մասն, Галаган Н.А., Методологические проблемы общей теории юридической 
отвественности по советскому праву. Академический курс: в 2х том. (под ред. М.Н. Марченко, Том 2. 
Теория права. М., “Зеркало”, 1998, էջ 451):
4 Տե՛ս ման րա մասն, Финансовое право (2ое издание), под ред. доктора юрид. наук., проф. И.Ш. 
Килясханова, М., Закон и право, ЮНИТИ, 2007, էջ 451: 
5 Տե՛ս ման րա մասն, Саттарова Н.А., Некоторые теоретические проблемы обоснования финансовой 
ответственности как вид юридической ответственности (Финансовое право, 2005, N 11):
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տե րից, ո րոնց սանկ ցի ա նե րը նա խա պես ո րո շա կի ո րեն ար տա հայ տում են ֆի
նան սա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, դրա տե սակ նե րը և նա խա պես հայտ նի 
լի նե լով ստի պում են ֆի նան սաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի սուբյեկտ նե րին 
ձեռն պահ մնալ խախ տումն ե րից, ի սկ հա կա ռակ դեպ քում կա մո վին, ա ռանց հար
կադ րան քի կի րառ ման վե րա կանգ նել հասց րած վնա սը: Ի սկ այն դեպ քե րում, ե րբ 
ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյան սահ ման ված կար գը խախ տող ֆի զի կա կան կամ 
ի րա վա բա նա կան ան ձը հրա ժար վում է կա տա րել ի րա վա կան ակ տի պա հանջ
նե րը, ա պա պե տա կան լի ա զոր մար մին նե րը ցան կա ցած պա հի հիմն ա վոր ար
ձա նագ րում են խախտ ման փաս տը, ո րին հետ ևում է ֆի նան սա կան պա տաս խա
նատ վու թյան հար կա դիր կի րառ ման կար գը:

 Ֆի նան սաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան տար բեր տե սակ նե րի կի րա
ռու մը, ո րը բխում է ֆի նան սա կան ի րա վուն քի են թա ճյու ղե րի ա ռանձ նատ հատ
կու թյուն նե րից (բյու ջե տային, հար կային, ար ժու թային օ րենսդ րու թյան խախ
տումն եր), բո լո րին էլ ներ հա տուկ են նա խազ գու շա կան (դաս տի ա րակ չա կան) և 
ի րա վա վե րա կանգ նո ղա կան գոր ծա ռույթ նե րը, ո րոնք նպաս տում են ֆի նան սաի
րա վա կան նոր մի սանկ ցի այով նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյան տե սակ
նե րի կա մո վին կա տար մա նը6: 

Ֆի նան սաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րը, որ պես կա նոն, 
սա կավ են կի րառ վում, ի սկ կի րառ ման դեպ քում ար տա հայ տում են ի րա վա
խախտ ման հետ ևան քով վնաս ված պար տա վո րու թյուն նե րի հան րայինի րա վա
կան բնույ թը, ո րով ը նդ գծում են ֆի նան սաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
ո րա կա կան տար բե րու թյուն նե րը ի րա վա վե րա կանգ նո ղա կան այն պի սի պա տաս
խա նատ վու թյան ձևե րից, ի նչ պի սիք են քա ղա քա ցի աի րա վա կան, աշ խա տող նե րի 
նյու թա կան պա տաս խա նատ վու թյան և պա տաս խա նատ վու թյան այլ ձևեր:

 Ֆի նան սաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, ի նչ պես ակ նար կել ե նք, աշ
խա տան քի տար բեր գլուխ նե րում հիմն ա կա նում ու նի ի րա վա վե րա կանգ նո ղա կան 
բնույթ, հետ ևա բար ան հրա ժեշ տու թյուն է զգաց վում այն սահ մա նա զա տել տու
գան քային և պատ ժո ղա կան պա տաս խա նատ վու թյան ձևե րից, ո րի տե սա կան և 
գործ նա կան վեր լու ծու թյուն նե րի մեծ մա սը կա տար վել է ֆի նան սա կան սանկ ցի ա
նե րի տե սակ նե րի, գոր ծա ռույթ նե րի, ար դյու նա վե տու թյան և կա տա րե լա գործ ման 
հիմն ա հար ցե րի վեր լու ծու թյուն նե րին ու ղղ ված հե տա զո տու թյուն նե րում: 

Ֆի նան սաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
ի նչ պես վե րը հի շա տակ վել է, մե ծա մա սամբ ար տա հայտ վում են ֆի նան սաի րա
վա կան նոր մե րի սանկ ցի ա նե րում, ո րոնց վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա կա րե լի 
է սահ մա նա զա տել ֆի նան սա կան պա տաս խա նատ վու թյան ա ռանձ նատ հատ կու
թյուն նե րը, այն հա մե մա տե լով քրե ա կան, վար չա կան, ի նչ պես նաև գույ քային և 
կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան տե սակ նե րի հետ: 

Ինչ պես հի շա տա կել ե նք ֆի նան սաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը ու

6 Տե՛ս ման րա մասն, Сердюкова Н.В., Финансоправовая ответственность по бюджетному законо да
тельству (Финансовое право), 2004, N 5, էջ 912: 
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նի ի րա վա վե րա կանգ նո ղա կան բնույթ, ո րը կողմն ո րո շում է վեր ջինս սահ մա նա
զա տել տու գան քային և պատ ժո ղա կան պա տաս խա նատ վու թյան այն պի սի տե
սակ նե րից, ի նչ պի սիք են քրե ա կան, վար չա կան և կար գա պա հա կան պա տաս
խա նատ վու թյան տե սակ նե րը: 

Տու գան քային և պատ ժո ղա կան ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան կի
րառ ման ի րա վա կան հիմ քե րը է ա պես տար բեր վում են ֆի նան սա կան պա տաս
խա նատ վու թյան կի րառ ման հիմ քե րից: Գործ նա կա նում քրե ա կան, վար չա կան, 
ի նչ պես նաև կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան ա ռանձ նատ հատ կու
թյուն նե րը ար տա հայտ վում են նրա նում, որ պա տաս խա նատ վու թյան այս ձևե րի 
կի րառ ման հա մար կյան քի կոչ ված մար մին նե րի և պաշ տո նա տար ան ձանց գոր
ծու նե ու թյու նից դուրս պա տաս խա նատ վու թյան այս ձևե րը կի րառ վել չեն կա րող: 
Վեր ջին նե րիս ի րա ցու մը վրա է հաս նում ի րա վա խախտ ման մեջ կոնկ րետ ան
ձին պաշ տո նա պես մե ղադ րան քի ա ռա ջաց ման պա հից, ը նդ ո րում սանկ ցի այի 
կի րա ռու մը նա խոր դում է ի րա վա խախտ ման հան գա մանք նե րի հե տա զոտ մա նը, 
ի սկ կոնկ րետ տույ ժե րը (պատ ժա տե սակ նե րը) նշա նակ վում են սանկ ցի այի շր ջա
նակ նե րում, ո րոնք, որ պես կա նոն, ու նեն հա րա բե րա կա նո րեն ո րո շա կի բնույթ: 
Տու գան քային պա տաս խա նատ վու թյան հե տա գա ըն թաց քը բնու թագր վում է նա
խա տես ված սահ մա նա փա կումն ե րի կի րառ ման գոր ծըն թա ցով: Պե տա կան հար
կադ րան քի կի րա ռու մը սահ մա նա փակ վում է մի այն այն դեպ քում, ե րբ պա տաս
խա նատ վու թյան նպա տակ նե րը նշա նակ ված պատ ժա մի ջոց նե րի կամ տույ ժե րի 
մի ջո ցով ամ բող ջո վին ի րաց վել է: 

Ար տա քի նից ֆի նան սաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան ի րա ցու մը և 
ի րաց ման հիմ քե րը նման են ի նչ պես քրե ա կան, այն պես էլ վար չա կան և կար գա
պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյա նը: Ֆի նան սաի րա վա կան ներ գոր ծու թյան մի
ջոց նե րը, որ պես կա նոն, կի րառ վում են հի շա տակ ված պա տաս խա նատ վու թյան 
տե սակ նե րի ներ գոր ծու թյան մի ջոց նե րի հետ մի ա սին: 

Գործ նա կա նում պե տու թյան ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյան ա մե նա տար
բեր (բյու ջե, հարկ, ար ժեթղ թե րի շու կա, ար ժու թային կար գա վո րում, բան կային 
գոր ծա ռույթ ներ) ո լորտ նե րը կար գա վո րող ի րա վա կան ակ տե րի ֆի նան սա կան 
պա տաս խա նատ վու թյուն սահ մա նող ի րա վա նոր մե րում, մեկ նոր մի շր ջա նակ նե
րում ամ րագր ված են ի նչ պես ֆի նան սա կան, այն պես էլ վար չա կան տու գանք
ներ, ո րոնք տա րա կար ծու թյուն նե րի պատ ճառ են հան դի սա նում: Այս ի րա վի ճա կը 
հիմք ըն դու նե լով մի շարք ի րա վա գետ ներ այն կար ծի քին են, որ ֆի նան սաի րա
վա կան պա տաս խա նատ վու թյուն որ պես այդ պի սին գո յու թյուն չու նեն, ի սկ ֆի
նան սա կան ներ գոր ծու թյան մի ջոց ներ հա մա րում են վար չաի րա վա կան ներ գոր
ծու թյան մի ջոց ներ7: 

Անդ րա դառ նա լով հի շա տակ ված կար ծիք նե րին՝ նկա տենք, որ ի րա կա նում 
նման դիր քո րոշ ման հիմն ա կան պատ ճա ռը հար կե րի և պար տա դիր այլ վճար նե

7 Տե՛ս ման րա մասն, Бахрах Д.Н., Административная ответственность, граждан в СССР, Свердловск, 
1989, էջ 89:
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րի կար գա վոր մանն ու ղղ ված օ րենսդ րու թյունն է: Գոր ծող հար կային օ րենսդ րու
թյու նում, ա ռա վել ևս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան (չու նե նա լով բյու ջե տային 
օ րենսգր քեր) ան հաս կա նա լի ո րեն ան տես ված են ֆի նան սաի րա վա կան պա տաս
խա նա տվու թյան ի րա վա վե րա կանգ նո ղա կան բնույ թը, դրանց դե րը և նշա նա կու
թյու նը պե տու թյան ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյան կար գա վոր ման ո լոր տում: Բա
վա կան է աչ քի ան ցկաց նել ՀՀ « Հար կային օ րենս գիր քը» որ պես զի ար տա քուստ 
ձևա վոր վի այն պի սի պատ կե րա ցում, թե հար կային ի րա վա խախ տումն ե րի հա
մար սահ ման ված է մի այն վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն: 

Ի րա վա գի տու թյան մեջ ար տա հայտ ված նմա նա տիպ բո լոր կար ծիք նե րը կա
րող են ար ժեզրկ վել, ե րբ ֆի նան սա կան պա տաս խա նատ վու թյան ի րա վա վե րա
կանգ նո ղա կան բնույ թը հիմն ա վո րե լու հա մար փոր ձենք թե կուզ ա մե նա մա կե րե
սային ձևով վեր լու ծել հար կային օ րենսդ րու թյան ո լոր տի որ ևէ ի րա վա կան ա կտ: 
Բա վա կան է բյու ջե տային կամ հար կային որ ևէ ի րա վա կան ակ տում տեղ գտած 
ֆի նան սա կան պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տե սող ի րա վա կան նոր մի սանկ
ցի ան ամ բողջ ծա վա լով վեր լու ծել, պար զե լու հա մար, թե ի նչ պի սի վնաս է հասց
վել ՀՀ ֆի նան սա կան հա մա կար գի ա ռան ձին օ ղակ նե րին և ի նչ չա փով, որ պես զի 
ա կն թար թո րեն ի րեն զգաց նել տա ֆի նան սա կան պա տաս խա նատ վու թյան ի րա
վա վե րա կանգ նո ղա կան նպա տա կը: Այս պես, ՀՀ « Հար կային օ րենսգր քի» 430րդ 
հոդ. աս ված է, որ «Չ կա տար ված հար կային պար տա վո րու թյան չա փը հինգ հա
րյուր հա զար և ա վե լի դրամ կազ մե լու դեպ քում, հար կային մարմն ի ղե կա վա րած 
սահ ման ված կար գով ի րա վունք ու նի հարկ վճա րո ղի հար կային պար տա վո րու
թյան հա մար ժեք գույ քի վրա ար գե լանք դնել: Օ րենս գիր քը սա հա մա նում է նաև 
ո րոշ բա ցա ռու թյուն ներ այն գույ քի նկատ մամբ, ո րի վրա բռ նա գան ձում չի կա րող 
տա րած վել կամ ո րի պահ պան ման ժամ կե տը ար գե լանք դնե լու պա հին պա կաս 
է 3 ամ սից: Այ նու հետև օ րենսգր քի 431րդ հոդ վա ծում սահ ման վում է գույ քի ար
գե լան քի կի րառ ման ըն թա ցա կար գը, ը ստ ո րի՝ ար գե լանքն ա ռաջ նա հեր թու թյան 
կար գով կի րառ վում է նախ՝ հարկ վճա րո ղի բան կային հա շիվն ե րի, դրա մարկ ղում 
առ կա կան խիկ դրա մա կան մի ջոց նե րի նկատ մամբ, ա պա հարկ վճա րո ղի ան
շարժ գույ քի, այ նու հետև հարկ վճա րո ղի այլ ակ տիվն ե րի նկատ մամբ:

 Մեկ այլ դեպ քում հար կային օ րենսդ րու թյամբ ամ րագր ված է այն սկզ բուն քը, 
որ տու գան քային, ի նչ պես նաև պատ ժո ղա կան սանկ ցի ա նե րի կի րա ռու մը կա րող 
են վա ղա ժամ կետ դա դա րեց վել, ե րբ ֆի նան սա կան պա տաս խա նատ վու թյան կի
րա ռու մը նպա տա կի ի մաս տով հա սել է ցան կա լի ար դյուն քի: 

Հի շա տակ ված ի րա վա կան ակ տե րի վեր լու ծու թյուն նե րը դժ վա րու թյուն չեն 
ներ կա յաց նում, որ պես զի ա նա ռար կե լի ո րեն ըն դուն վի ֆի նան սա կան պա տաս
խա նատ վու թյան ա ռօ րյա կի րա ռա կան ան հրա ժեշ տու թյու նը ի րա վա բա նա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան տե սակ նե րի հա մա կար գում:

 Կար ծում ե նք՝ այս դիր քո րո շու մը նույն պես բա վա րար հիմն ա վոր ված չէ, քա նի 
որ ըն դու նե լով ֆի նան սաի րա վա կան սանկ ցի ա նե րը և դրանց ի րա վա վե րա կանգ
նո ղա կան բնույ թը ու ղ ղա կի ո րեն դառ նում են ֆի նան սաի րա վա կան պա տաս խա
նատ վու թյան առ կա յու թյու նը հիմն ա վո րող ներ, քա նի որ ֆի նան սաի րա վա կան 
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պա տաս խա նատ վու թյու նը գործ նա կա նում ի րաց վում է ֆի նան սա կան սանկ ցի ա
նե րի մի ջո ցով, ո րոնք հան րա գու մա րի են բե րում հա կաի րա վա կան այն գոր ծո
ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը), ո րոնք փաս տա ցի ֆի նան սաի րա վա կան խախ
տումն եր են: 

Ֆի նան սաի րա վա կան խախ տումն ե րը չնա յած կազ մի տե սա կե տից ար տա քին 
դրս ևո րումն ե րով նման են վար չա կան և կար գա պա հա կան ի րա վա խախ տում
նե րին, այ նու ա մե նայ նիվ, հան դի սա նում են ի րա վա խախտ ման ի նք նու րույն տե
սակ, որ տեղ հա կաի րա վա կան գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը մեկ ի րա վա
խախտ ման շր ջա նակ ում կա րող է ա ռաջ բե րել թե՛ ֆի նան սա կան և թե՛ վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյուն8: Այս ը նդ հան րու թյուն նե րով հան դերձ այ նու ա մե նայ նիվ 
ֆի նան սաի րա վա կան խախ տումն երն ի րենց զան ցա կազ մով տար բեր վում են 
տու գան քային և պատ ժո ղա կան սանկ ցի ա ներ նա խա տե սող պա տաս խա նատ
վու թյան հի շա տակ ված տե սակ նե րից9: 

Անդ րա դառ նա լով ֆի նան սաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան մյուս 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին՝ նկա տենք, որ պա տաս խա նատ վու թյան այս տե
սա կը ի րա վա խախտ   ման այլ տե սակ նե րից տար բեր վում է ի րա վա խախտ ման 
սուբյեկտ նե րով: Ֆի նան սա կան ի րա վա խախտ ման սուբյեկտ, որ պես կա նոն, 
ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյան մաս նա կի ցը (կազ մա կեր պու թյու նը), ո րը չի կա
տա րում իր վրա դր ված հան րային ֆի նան սա կան պար տա վո րու թյու նը, մինչ դեռ 
վար չա կան ի րա վա խախտ ման սուբյեկտ է ֆի նան սա կան ի րա վա խախ տում թույլ 
տված կազ մա կեր պու թյան պաշ տո նա տար ան ձը: 

 
Annotation. This article is the first methodological attempt to disclose financiallegal liability, 

which is aimed to substantiate the objective existence of financiallegal liability and the fact of its 
independent application, as well as its practical importance.

Based on the analysis of the results of disclosing legal concepts formed in different periods of 
time aimed at highlighting legal liability, this study attempts to delineate the essential peculiarities 
of financial liability from the general system of financiallegal liability, due to which this type of legal 
liability delineates from such traditional types of liability as criminal, administrative and civillegal 
liability.

On the basis of an indepth scientific legal analysis and taking into account the object of the 
offence, for the first time, a distinction is made in this article between the legal grounds for the 
application of administrative and financial liability due to the substantive peculiarities of their practical 
manifestations, and it is emphasized that financial liability arises only in connection with the financial 
activities of the state, and in the process of collection, distribution and redistribution of national funds 
of monetary resources, which is not typical for administrativelegal regulations in the field of public 
administration.

8 Տե՛ս ման րա մասն, Бюджетный кодекс РФ, статьи 289306, М., “Проспект”, էջ 230233; Пешкова 
Х.В., Правовое регилирование санкций за совершение правонарушений в сфере бюджетного 
устройства, նշվ.ա շխ., էջ 2223:
9 Տե՛ս մանրամասն, ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2014 թ. փետրվարի 18ի որոշումը, էջ 1112, 
ՍԴՈ1139, Ե., 2014:
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The most justified position is that, in accordance with the current Administrative Offenses Code 
of the Republic of Armenia, the task of administrative liability is to subject a person to liability for 
administrative offenses established by law, while financiallegal responsibility applies to both natural 
persons and legal entities.

Аннотация. Статья является первой методологической попыткой раскрытия финансо
воправовой ответственности, целью которой является обоснование объективного существова
ния финансовоправовой ответственности и факта ее самостоятельного применения и практи
ческого значения.

В работе на основе анализа результатов раскрытия сформировавшихся в разные перио
ды времени правовых концепций, направленных на освещение юридической ответственно
сти, была сделана попытка выделить из общей системы ответственности существенные осо
бенности финансовой ответственности, которые отличают этот вид юридической ответствен
ности от таких традиционных видов ответственности, как уголовная, административная и граж
данскоправовая ответственность.

В статье на основе углубленного научноправового анализа и с учетом предметных 
особенностей практического проявления объекта правонарушений впервые проведено раз
граничение правовых оснований применения административной и финансовой ответствен
ности и подчеркивается, что финансовая ответственность возникает только во время финан
совой деятельности государства, в процессе сбора, распределения и перераспределения 
общегосударственных централизованных фондов денежных ресурсов, что не характерно 
для административноправового регулирования в сфере государственного управления. 

Наиболее обоснована та позиция, что в соответствии с действующим Кодексом Республики 
Армения об административных правонарушениях задача административной ответствен
ности заключается в применении ответственности к физическому лицу за установленные 
законодательством административные правонарушения, в то время как финансовоправо
вая ответственность применяется как к физическим, так и к юридическим лицам.

 Բա նա լի բա ռեր - ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, ֆի նան սաի րա վա կան խախ-
տում, մե թո դա բա նա կան հիմ ախն դիր, տու գան քային սանկ ցի ա, վե րա կանգ նո ղա կան սանկ-
ցի ա, հար կային ար գե լա փա կում, բյու ջե տային պա տաս խա նատ վու թյուն:

Keywords: legal liability, financial-legal violation, methodological issue, penalty clauses, 
restorative sanction, tax blocking, budget liability

Ключевые слова: юридическая ответственность, финансово-правовое нарушение, ме-
тодологическая проблема, штрафная санкция, восстановительная санкция, налоговая бло-
кировка, бюджетная ответственность.

Ն. Սու քի ա սյան  ՀՊՏՀ ի րա վա գի տու թյան և քա ղա քա գի տու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ, ի րա
վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, էլ. հաս ցե՝ nazelisuqiasyan@yandex.ru:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 29.03.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 29.03.2021 թ., 
ե րաշ խա վոր վել է ի րա վա բա նա կան գիտ. թեկ նա ծու, դո ցենտ Ա. Փխ րի կյա նի և ՀՀ ՍԴ աշ խա
տա կազ մի ղե կա վար Ս. Ա ռա քե լյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 14.05.2021 թ.:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆԻ
ՔՐԵԱԿԱՆՊԱԼԱՏԸ

(ԱՅՍՈՒՀԵՏ`ՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆ)

2021 թվա կա նի հուն վա րի 27ին                                                  ք.Եր ևա նում

դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նու թյան առ նե լով Հով հան նես Նե գու սի Մով
սի սյա նի և Ար մեն Ռազ մի կի Ար սե նյա նի վե րա բե րյալ ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան 
դա տա րա նի` 2019 թվա կա նի հու լի սի 4ի ո րոշ ման դեմ ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի 
տե ղա կալ Հ.Աս լա նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
1. Գրի շա Յա շայի Վի րա բյա նի գան գա տի հի ման վրա Մար դու ի րա վունք նե րի 

եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ՝ նաև Եվ րո պա կան դա տա րան) 2012 թվա
կա նի հոկ տեմ բե րի 2ին Վի րա բյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով (գան գատ թիվ 
40094/05) վճիռ է կա յաց րել, ո րով ճա նա չել է Գ.Վի րա բյա նի` « Մար դու ի րա վունք
նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» Եվ րո պա կան 
կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ նաև Կոն վեն ցի ա) 3րդ, 6րդ և 14րդ հոդ ված նե րով նա
խա տես ված ի րա վունք նե րի խախտ ման փաս տը:

2. Եվ րո պա կան դա տա րա նի վճ ռի հի ման վրա՝ Գ. Վի րա բյա նի վե րա բե րյալ 
ներ պե տա կան դա տա կան ակ տե րը վե րա նայ վել են, ՀՀ դա տա խա զու թյու նը 
պար տա վո րեց վել է վե րաց նել Գ. Վի րա բյա նի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
խախ տումն ե րը։

 3. ՀՀ ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րի կող մից 2004 թվա կա նի ապ րի լի 23ին 
Գ.Վի րա բյա նի նկատ մամբ բռ նու թյուն գոր ծադ րե լով զու գորդ ված պաշ տո նե ա
կան լի ա զո րու թյուն ներն ան ցնե լու դեպ քի առ թիվ, 2016 թվա կա նի մայի սի 10ին, 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի հատ կա նիշ նե րով հա րուց
վել է թիվ 62212316 քրե ա կան գոր ծը:
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4. Նա խաքն նու թյան մարմն ի՝ 2016 թվա կա նի մայի սի 13ի ո րոշ մամբ Գ. Վի րա
բյա նը ճա նաչ վել է տու ժող։

5. Նա խաքն նու թյան մարմն ի՝ 2017 թվա կա նի փետր վա րի 17ի և փետր վա րի 
20ի ո րո շումն ե րով Ար մեն Ռազ մի կի Ար սե նյա նը և Հով հան նես Նե գու սի Մով սի
սյա նը ներգ րավ վել են որ պես մե ղադ րյալ ներ, և նրանց մե ղադ րանք ներ են ա ռա
ջադր վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սով:

6. Նա խաքն նու թյան մարմ նի՝ 2017 թվա կա նի մար տի 10ի ո րոշ մամբ մե
ղադրյալ ներ Ա.Ար սե նյա նի և Հ.Մով սի սյա նի նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը 
դա դա րեց վել է, և քրե ա կան գոր ծով վա րույ թը կարճ վել՝ քրե ա կան պա տաս խա
նատ վու թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կետ ներն ան ցած լի նե լու հիմ քով:

7. ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կա լը 2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 15ի 
ո րոշ մամբ վե րաց րել է վե րոն շյալ ո րո շու մը` նշե լով, որ մի ջազ գային ի րա վուն քի 
հա մա տեքս տում չի քն նարկ վել վա ղե մու թյան ժամ կետ ներն ան ցած լի նե լու հիմ
քով քրե ա կան հե տապնդ ման դա դա րեց ման թույ լատ րե լի ու թյու նը: 

8. 2018 թվա կա նի փետր վա րի 20ին քրե ա կան գործն ու ղարկ վել է Ա րա րա տի 
և Վայոց ձո րի մար զե րի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան 
(այ սու հետ՝ նաև Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան), որ տեղ 2019 թվա կա նի փետր վա
րի 22ի դա տավճ ռով Հ.Մով սի սյա նը և Ա.Ար սե նյա նը մե ղա վոր են ճա նաչ վել ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 309րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սով և վա ղե մու թյան ժամ կետ
ներն ան ցնե լու հիմ քով ա զատ վել քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից:

9. Մե ղադ րո ղի և պաշտ պա նի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի քն նու թյան ար դյուն քում, 
ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նը (այ սու հետ՝ նաև Վե րաքն նիչ դա տա րան), 
2019 թվա կա նի հու լի սի 4ի ո րոշ մամբ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տավ ճի
ռը թո ղել է օ րի նա կան ու ժի մեջ՝ մեր ժե լով բո ղոք նե րը:

10. Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ վե րոն շյալ ո րոշ ման դեմ վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ
կա յաց րել ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Հ.Աս լա նյա նը, ո րը Վճ ռա բեկ դա
տա րա նի՝ 2019 թվա կա նի նոյեմ բե րի 25ի ո րոշ մամբ ըն դուն վել է վա րույթ: Վճռա
բեկ դա տա րա նի՝ 2021 թվա կա նի հուն վա րի 13ի ո րոշ մամբ սահ ման վել է վճ ռա
բեկ բո ղո քի քն նու թյան գրա վոր ըն թա ցա կարգ, ո րը 2021 թվա կա նի հուն վա րի 
20ի ո րոշ մամբ փոխ վել է բա նա վոր ըն թա ցա կար գի։ Դա տա վա րու թյան մաս նա
կից նե րի կող մից վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս
տե րը.

11. Նա խաքն նու թյան մարմն ի կող մից Ար մեն Ար սե նյա նին և Հով հան նես Մով
սի սյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սով ա ռա ջադր ված 
մե ղադ րանք նե րը, ի թիվս այլ նի, նե րա ռել են հետ ևյալ փաս տա կան հան գա մանք
նե րը. «2004 թվա կա նի ապ րի լի 12-ի ն՝ ժա մը 17:40-ին, Գրի շա Վի րա բյա նը հրա-
զեն պա հե լու կաս կա ծան քով բեր ման է են թարկ վել ոս տի կա նու թյան Ար տա շա տի 
բա ժին: Բաժ նի վար չա կան շեն քի՝ քրե ա կան հե տա խու զու թյան բա ժան մուն քի 
5-րդ աշ խա տա սե նյա կում Գրի շա Վի րա բյա նի ու նույն բաժ նի՝ տվյալ ժա մա նակ 
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քրե ա կան հե տա խու զու թյան բաժ նի պե տի պաշ տո նը զբա ղեց րած, Հով հան նես 
Նե գու սի Մով սի սյա նի միջև բա նա վեճ է սկս վել՝ Գրի շա Վի րա բյա նին բեր ման 
են թար կե լու ի րա վա չա փու թյան հար ցի շուրջ: Ա ռա ջա ցած վի ճա բա նու թյան ժա-
մա նակ Գրի շա Վի րա բյա նը բջ ջային հե ռա խո սի լից քա վոր ման սար քով հար վա-
ծել ու վա սել է Հով հան նես Մով սի սյա նի աջ աչ քը: Դրա նից հե տո, Հով հան նես 
Մով սի սյանն ու տվյալ պա հին քրե ա կան հե տա խու զու թյան բա ժան մուն քի օ պեր-
լի ա զո րի պաշ տո նը զբա ղեց րած Ար մեն Ռազ մի կի Ար սե նյա նը, գի տակ ցե լով և 
լրաց նե լով մե կը մյու սի գոր ծո ղու թյուն նե րը, «Ոս տի կա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 29-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ֆի զի կա կան ո ւժ գոր ծադ րե լու հիմ քե րի բա-
ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, ա կն հայ տո րեն դուրս գա լով ի րենց լի ա զո րու թյուն-
նե րի շր ջա նա կից, և տվյալ դեպ քում չու նե նա լով ֆի զի կա կան ո ւժ գոր ծադ րե լու 
լի ա զո րու թյուն, բռ նու թյուն գոր ծադ րե լով Գրի շա Վի րա բյա նի նկատ մամբ, բաժ նի 
աշ խա տա սե նյակ նե րից մե կում ծե ծի են են թար կել նրան՝ ձեռ քե րով ու ոտ քե րով 
բազ մա թիվ հար ված ներ հասց նե լով ա մոր ձի նե րին և մարմ նի այլ մա սե րին՝ վեր-
ջի նիս ա ռող ջու թյա նը պատ ճա ռե լով մի ջին ծան րու թյան մարմ նա կան վաս վածք՝ 
փոշ տի հետտ րավ մա տիկ հե մա տո մայի, ձա խա կող մյան հե մա տո ցե լե ի, ձախ 
ա մոր ձու պատռ ված քի, աջ սրուն քի ա րյու նա զեղ ման ձևով: Հով հան նես Մով սի-
սյա նի ու Ար մեն Ար սե նյա նի վե րո հի շյալ գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով Գրի շա 
Վի րա բյա նին պատ ճառ վել է ֆի զի կա կան վաս՝ ա ռող ջու թյան մի ջին ծան րու թյան 
աս տի ճա նի մարմ նա կան վաս ված քի ձևով, է ա կան վաս է պատ ճառ վել նրա 
ի րա վունք նե րին ու օ րի նա կան շա հե րին, այն է՝ խախտ վել է Սահ մա նադ րու թյամբ 
ե րաշ խա վոր ված խոշ տան գում նե րի և ան մարդ կային վե րա բեր մուն քի են թարկ-
վե լու ան թույ լատ րե լի ու թյան նրա ի րա վուն քը, է ա կան վաս է պատ ճառ վել նաև 
պե տու թյան օ րի նա կան շա հե րին, քա նի որ հե ղի նա կազրկ վել է ՀՀ ոս տի կա նու-
թյու նը»1:

12. Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը, 2019 թվա կա նի փետր վա րի 22ի դա
տավճ ռով, ար ձա նագ րել է, որ ան թույ լատ րե լի է հա մա րում Mocanu and others v. 
Romania գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո
րո շումն ե րի հիմ քով քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը շա րու նա կե լը, քա նի որ չի պատ
ճա ռա բան վել, թե ին չու չպետք է կի րառ վի ՀՀ ներ պե տա կան օ րեն քը՝ ՀՀ քրե ա
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 6րդ կետն ու ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 75րդ հոդ վա ծը: Դա տա րա նը գտել է, որ ան տես վել է այն, 
որ Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան՝ 1994 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10ի 
« Խոշ տան գումն ե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ նվաս տաց նող վե րա բեր
մուն քի ու պատ ժի դեմ» կոն վեն ցի ան չի պա րու նա կում որ ևէ դրույթ այն մա սին, 
որ վա ղե մու թյան ժամ կետ ներ կի րա ռելն ար գել վում է։ Մի այն խոշ տան գումն ե րի 
դեմ պայ քա րի կո մի տեն կոն վեն ցի այի իր մեկ նա բա նու թյուն նե րում, ո րոնք ը ստ 
է ու թյան կրում են խորհր դատ վա կան բնույթ, նշել է խոշ տանգ ման կամ քրե ա կան 
օ րենսդ րու թյամբ դրան հա մար ժեք դաս վող ա րարք նե րով վա ղե մու թյան ժամ

1 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 4, թեր թեր 810:
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կետ նե րը վե րաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը:
 13. Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դիր մար մի նը, սահ մա նե լով խոշ

տանգ ման մա սին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309.1րդ հոդ վա ծը, օ րենսդ րա կան 
որ ևէ փո փո խու թյուն չի կա տա րել այն դեպ քում, ե րբ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
75րդ հոդ վա ծում սպա ռիչ թվարկ ված են հան ցա գոր ծու թյան այն տե սակ նե րը, 
ո րոնց նկատ մամբ վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը կի րա ռե լի չեն կամ կի րա ռե լի են 
սահ մա նա փակ մամբ։ Այն նշա նա կում է, որ օ րենսդ րա կան որ ևէ սահ մա նա փա
կում չկա խոշ տան գում կա տա րած ան ձանց նկատ մամբ վա ղե մու թյան ժամ կե տը 
կի րա ռե լու և քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու հա մար:

14. Մի ա ժա մա նակ, դա տա րա նը նշել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կող մից վա վե րաց վել է Կոն վեն ցի ան, ո րում որ ևէ սահ մա նա փա կում չկա խոշ
տան գում ներ և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մունք 
ցու ցա բե րած ան ձանց կող մից հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու դեպ քում նրանց 
նկատ մամբ վա ղե մու թյան ժամ կետ ներ, նե րում կամ հա մա նե րում չկի րա ռե լու հա
մար։ Եվ րո պա կան դա տա րա նի դիր քո րո շու մը դեռևս բա վա րար չէ, որ  այն են
թա կա լի նի պար տա դիր կա տար ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, քա նի 
որ ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գը ին կոր պո րաց ված չէ: Դա տա րանն ը նդ գծել է, որ 
Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի դրույթ նե րը վա վե րաց ման փաս տի ու ժով պար տա դիր 
են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար, սա կայն Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
վճիռ նե րը որ ևէ ի րա վադ րույ թով չեն կա րող հա վա սա րեց վել այդ մի ջազ գային 
փաս տաթղ թե րի մեջ ամ րագր ված հոդ ված նե րին։ Դա տա րա նը նշել է, որ չի կա
րող նաև ա ռաջ նորդ վել Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 46րդ հոդ վա ծով և ա ռաջ նայ
նու թյու նը տալ նա խա դե պին, քա նի որ Mocanu and others v. Romania գոր ծի կողմ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը չի հան դի սա ցել:

15. Դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել է, որ նա խաքն նա կան մար մի նը քն նու
թյան ա ռար կա չի դարձ րել այն հան գա ման քը, թե Եվ րո պա կան դա տա րա նի այդ 
դիր քո րոշ ման կի րառ ման դեպ քում ա րդյո՞ք չեն խախտ վում մե ղադ րյալ նե րի ի րա
վունք նե րը, հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րը և օ րի նա կան շա հե րը, քա նի որ նրանց 
կող մից հան ցա գոր ծու թյու նը կա տար վել է դեռևս 2004 թվա կա նի ապ րիլ ամ սին։ 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի վճի ռը կա յաց վել է 2014 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 17ին 
և դրան հե տա դարձ ո ւժ տա լով նա խաքն նա կան մարմ նի կող մից խախտ վել են 
ամ բաս տա նյալ նե րի ի րա վունք ներն ու հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րը2։

16. Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 2019 թվա կա նի հու լի սի 4ի ո րոշ մամբ Ա ռա
ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2019 թվա կա նի փետր վա րի 22ի դա տավ ճի ռը թող
նե լով օ րի նա կան ու ժի մեջ՝ գտել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գոր ծող 
օ րենսդրու թյան ի րա վա կար գա վո րումն ե րը կոնկ րետ դեպ քում դա տա րա նին հնա
րա վո րու թյուն չեն տա լիս ան մի ջա կա նո րեն կի րա ռե լու Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
դիր քո րո շու մը: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ ամ բաս տա նյալ նե րին 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 75րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 3րդ կե տի հի ման վրա վա

2 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 5, թեր թեր 236257:
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ղե մու թյան ժամ կետ ներն ան ցնե լու հիմ քով ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309րդ հոդ
վա ծի 2րդ մա սով կա տար ված ա րարք նե րի հա մար քրե ա կան պա տաս խա նատ
վու թյու նից ա զա տե լու վե րա բե րյալ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի պատ ճա ռա բա
նու թյուն նե րը օ րի նա կան և հիմն ա վոր ված են: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րենսդ րու թյան վե րոն շյալ պա հանջ նե րի ան տես մամբ վա ղե մու թյան ժամ կետ նե
րի չկի րա ռու մը կհան գեց նի ամ բաս տա նյալ նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա
հե րի խախտ ման և կա րող է ա ռա ջաց նել ի րա վա կան ա նո րո շու թյուն ու ո րակ վել 
որ պես կա մա յա կա նու թյուն3:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
17. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հե ղի նա կը նշել է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը, ամ

բաս տա նյալ նե րին վա ղե մու թյան ժամ կետն ան ցած լի նե լու հիմ քով ա զա տե լով 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից, խախ տել են Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
մի շարք վճիռ նե րով ար տա հայ տած դիր քո րո շում նե րը, ի նչ պես նաև Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան կող մից վա վե րաց ված մի ջազ գային պայ մա նագ րով ամ
րագրված նոր մե րը՝ խոշ տանգ ման դեպ քում վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րի կի րառ
ման ան թույ լատ րե լի ու թյան վե րա բե րյալ:

18. Վեր լու ծե լով « Խոշ տան գում նե րի և դա ժան, ան մարդ կային կամ ար ժա նա
պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի ու պատ ժի այլ ձևե րի դեմ» Մի ա
վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան 1984 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10ի կոն վեն
ցի այի դրույթ նե րը, ի նչ պես նաև Եվ րո պա կան դա տա րա նի դիր քո րո շում նե րը՝ 
բո ղո քա բե րը փաս տել է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից տր ված մեկ նա
բա նու թյուն նե րը հան գեց նում են պե տու թյան կող մից ստանձ նած մի ջազ գային 
պար տա վո րու թյուն նե րի խախտ ման, քա նի որ Եվ րո պա կան դա տա րա նի վճիռ
նե րը Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի ան բա ժա նե լի մաս են և են թա կա են կի րառ ման 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում որ պես մի ջազ գային պայ մա նագ րից բխող 
նոր մա տիվ ակ տեր:

19. Բո ղո քա բե րը նշել է, որ խոշ տան գում նե րի ար գելքն ամ րագր ված է մար
դու ի րա վունք նե րին և մար դա սի րա կան ի րա վուն քին ա ռնչ վող մի շարք մի ջազ
գային պայ մա նագ րե րում  և ըն կալ վում է որ պես ը նդ հա նուր մի ջազ գային ի րա
վուն քի սկզ բունք՝ jus cogens նորմ, ին չը նշա նա կում է, որ այն պար տա դիր է բո լոր 
պե տու թյուն նե րի հա մար, ե թե նույ նիսկ այդ պե տու թյուն նե րը չեն վա վե րաց րել 
որևէ կոնկ րետ պայ մա նա գիր: Մի ջազ գային կամ ներ պե տա կան որ ևէ այլ կա նոն 
չի կա րող հա կա սել jus cogens սկզ բուն քին: Խոշ տան գում նե րի և դա ժան վե րա
բեր մուն քի բա ցար ձակ ար գել քը, ի թիվս այլ նի, են թադ րում է նաև պե տու թյան 
կող մից նման դեպ քե րի պատ շաճ քն նու թյան ի րա կա նա ցում, ի սկ նման ա րարք
ներ կա տա րող նե րի նկատ մամբ հա մար ժեք պատ ժի կի րա ռում՝ ե րաշ խա վո րե լով 
վեր ջի նիս ան խու սա փե լի ու թյու նը: Վե րոն շյալ ա րարք ներ կա տա րած պաշ տո նա
տար ան ձանց քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից կամ պատ ժից վա ղե մու

3 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 6, թեր թեր 89168:
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թյան ժամ կետ ներն ան ցնե լու հիմ քով ա զա տե լը, հա մա նե րում, ի նչ պես նաև ան
պատ ժե լի ու թյա նը հան գեց նող այլ հա մար ժեք մի ջոց ներ կի րա ռե լը, բո ղո քա բե րի 
պնդմամբ, ո ւղ ղա կի ո րեն հան գեց նում է պե տու թյան կող մից ստանձ նած մի ջազ
գային պար տա վո րու թյուն նե րի խախտ ման:

20. Բո ղո քա բե րը փաս տել է, որ Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային 
ի րա վուն քը Կոն վեն ցի այի օր գա նա կան մասն է կազ մում, ին չից էլ հս տակ հետևում 
է, որ խոշ տան գում նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով քրե ա կան պա տաս խա նատ վու
թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կետ ներ կի րա ռե լու կոն վեն ցի ոն ար գելք է 
սահ ման ված։ Ո ւս տի, բո ղո քա բե րի պնդ մամբ, ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 75րդ 
հոդ վա ծի 6րդ մա սի ու ժով այդ գոր ծե րով վա ղե մու թյան ժամ կետ ներ չպետք է 
կի րառ վեն և դա չի կա րող հան գեց նել ամ բաս տա նյալ նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի
նա կան շա հե րի խախտ ման, չի կա րող ա ռա ջաց նել ի րա վա կան ա նո րո շու թյուն:   

21. Վե րոգ րյա լի հի ման վրա, բո ղոք բե րած ան ձը խնդ րել է մաս նա կի ո րեն բե
կա նել և փո փո խել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ 2019 թվա կա նի հու լի սի 4ի ո րո շու մը 
և ամ բաս տա նյալ նե րի նկատ մամբ նշա նա կել կա տա րած ա րարք նե րին հա մա չափ 
պա տիժ:

 Դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի դիր քո րո շու մը.
22. Դա տա կան նիս տում դա տա խա զը պն դեց ներ կա յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քը 

և խնդ րեց բա վա րա րել այն՝ հայտ նե լով, որ մի ջազ գային փաս տաթղ թե րի ու ժով 
ամ բաս տա նյալ նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի չեն քրե ա կան պա տաս խա նատ վու
թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը, քա նի որ ա ռա ջադր ված մե ղադ
րանք նե րը նե րա ռում են խոշ տանգ ման փաս տա կան հան գա մանք ներ։ Մի ա ժա
մա նակ, դա տա խա զը նշեց, որ բարձ րաց ված հար ցով խորհր դատ վա կան կար ծիք 
ստա նա լու հա մար Եվ րո պա կան դա տա րան դի մե լու ան հրա ժեշ տու թյան հար ցի 
լու ծու մը թող նում է Վճ ռա բեկ դա տա րա նի հայե ցո ղու թյա նը։

23. Դա տա կան նիս տում պաշտ պանն ա ռար կեց դա տա խա զի բո ղո քի դեմ և 
խնդ րեց մեր ժել այն՝ հայտ նե լով, որ վա ղե մու թյան ժամ կետ ներն ան ցած լի նե լու 
պա րա գա յում ամ բաս տա նյալ նե րը չեն կա րող են թարկ վել քրե ա կան պա տաս
խա նատ վու թյան, այն կհան գեց նի նրանց ի րա վունք նե րի խախտ ման։ Ամ բաս
տա նյալ նե րը մի ա ցան պաշտ պա նի դիր քո րոշ մա նը՝ գտ նե լով, որ բա ցա կա յում է 
խորհր դատ վա կան կար ծիք ստա նա լու հա մար Եվ րո պա կան դա տա րան դի մե լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նը։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
24. Հաշ վի առ նե լով, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քի հե ղի նա կը բարձ րաց

րել է խոշ տանգ ման վե րա բե րյալ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա
րա նի վճիռ նե րի և մի ջազ գային այլ չա փա նիշ նե րի հի ման վրա ամ բաս տա նյալ
նե րի նկատ մամբ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան 
ժամ կետ նե րի չկի րա ռե լի ու թյան հար ցը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ  
խոշ տանգ ման ար գել քի վե րա բե րյալ ի րա վուն քի զար գաց ման ներ կայիս ժա
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մա նա կաշր ջա նում ձևա վոր ված մո տե ցում ե րի հաշ վառ մամբ, Կոն վեն ցի այի 
16րդ ար ձա նագ րու թյամբ սահ ման ված կար գով, ան հրա ժեշտ է դի մել Մար դու 
ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րան` խորհր դատ վա կան կար ծիք ստա նա լու 
հա մար։

I.Խոշ տանգ ման ար գել քը՝ որ պես մի ջազ գային ի րա վուն քի jus cogens նորմ.
25. 1948 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10ին ըն դուն ված Մար դու ի րա վունք նե րի հա

մընդ հա նուր հռ չա կագ րի 5րդ հոդ վա ծը, « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար 
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 1950 թվա կա նի նոյեմ բե րի 4ին 
ըն դուն ված Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 3րդ հոդ վա ծը, ի նչ պես նաև « Քա ղա քա
ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին» 1966 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 
16ին ըն դուն ված մի ջազ գային դաշ նագ րի 7րդ հոդ վածն ամ րագ րում են, որ ոչ 
ոք չ պետք է են թարկ վի խոշ տան գումն ե րի կամ ան մարդ կային կամ նվաս տաց նող 
վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի։

26. Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան` « Խոշ տան գումն ե րի և այլ դա
ժան, ան մարդ կային կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի ու պատ ժի են թարկ վե
լուց բո լոր ան ձանց պաշտ պա նու թյան մա սին» 1975 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 9ի 
հռ չա կագ րի 3րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` «Որ ևէ պե տու թյուն չի կա րող թույ լատ րել 
կամ հան դուր ժել խոշ տան գում կամ այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ նվաս տաց-
նող վե րա բեր մունք կամ պա տիժ։ (…)»։

27. « Խոշ տան գում նե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ նվաս տաց նող վե
րա բեր մուն քի ու պատ ժի դեմ» 1984 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10ի կոն վեն ցի այի 
2րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի հա մա ձայն` «Յու րա քան չյուր մաս նա կից պե տու թյուն 
ձեռ նար կում է օ րենսդ րա կան, վար չա կան, դա տա կան կամ այլ ար դյու նա վետ մի-
ջոց ներ՝ իր ի րա վա զո րու թյան ներ քո գտն վող ցան կա ցած տա րած քում խոշ տան-
գում նե րի դեպ քե րը կան խե լու հա մար»։

28. Նախ կին Հա րավս լա վի այի հար ցե րով մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րա նը 
Prosecutor v. Furundzija գոր ծով 1998 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10ի վճ ռով գտել է, 
որ մար դու ի րա վունք նե րին նվիր ված պայ մա նագ րե րում ամ րագր ված խոշ տանգ
ման ար գել քը ե րաշ խա վոր վում է որ պես բա ցար ձակ ի րա վունք, ո րն ա նօ տա րե լի 
է, նույ նիսկ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ժա մա նակ։ Նշ վա ծը պայ մա նա վոր ված 
է այն հան գա ման քով, որ խոշ տան գում նե րի ար գել քը պար տա դիր նորմ է կամ 
jus cogens: Դա տա րա նը նշել է, որ պայ մա նագ րային դրույթ նե րը պե տու թյուն նե
րի վրա դնում են պար տա կա նու թյուն ար գե լե լու և պատ ժե լու խոշ տան գու մը։ 
Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ մի ջազ գային հան րու թյու նը, գի տակ ցե լով նման 
զազ րե լի եր ևույթն օ րեն քից դուրս հայ տա րա րե լու կար ևո րու թյու նը, ո րո շել է ճն շել 
խոշ տանգ ման ցան կա ցած դրս ևո րում՝ ար տա հայտ ված ի նչ պես միջ պե տա կան, 
այն պես էլ ան հա տա կան մա կար դա կում։ Ը ստ դա տա րա նի` որ ևէ ի րա վա կան 
բաց չի թողն վել։ Դա տա րա նը գտել է, որ այ սօր առ կա է խոշ տանգ ման դեմ հա
մընդ հա նուր հա կակ րանք։ Այդ հա կակ րան քը, ի նչ պես նաև այն կար ևո րու թյու նը, 
ո րը պե տու թյուն նե րը տա լիս են խոշ տանգ ման բա ցառ մա նը, հան գեց րել են նրան, 
որ խոշ տանգ ման վե րա բե րյալ մի շարք պայ մա նագ րային դրույթ ներ և սո վո րու
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թային կա նոն ներ մի ջազ գային, նոր մա տիվ հա մա կար գում ձեռք են բե րել ա ռանձ
նա հա տուկ բարձր կար գա վի ճակ: Խոշ տանգ ման ար գել քը պե տու թյուն նե րի վրա 
դնում է erga omnes պար տա վո րու թյուն ներ, այ սինքն՝ պար տա վո րու թյուն ներ մի
ջազ գային հան րու թյան բո լոր այլ ան դամ նե րի ա ռաջ։ Ը ստ դա տա րա նի` մի ան
գա մայն ա կն հայտ է, որ խոշ տան գումն ար գե լող նոր մի jus cogens բնույ թը ձևա վո
րել է մո տե ցում առ այն, որ ար գել քը դար ձել է մի ջազ գային հան րու թյան ա մե նից 
հիմն ա րար չա փա նիշ նե րից մե կը4։

29. Եվ րո պա կան դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով մի ջազ գային ի րա վա կան պա
հանջ նե րը, ըն դու նել է, որ խոշ տան գումն ե րի ար գել քը մի ջազ գային ի րա վուն քում 
ձեռք է բե րել պար տա դիր նոր մի կար գա վի ճակ5։

30. Մեջ բեր ված ի րա վա կան դրույթ նե րից և դիր քո րո շումն ե րից հետ ևում է, որ 
խոշ տանգ ման ար գել քը ստա ցել է բարձր ի րա վա կան ո ւժ ու նե ցող jus cogens նոր
մի կար գա վի ճակ։ Այ սինքն` խոշ տանգ ման ար գելքն ը նդ հա նուր մի ջազ գային 
պար տա դիր կա նոն է, ո րը պե տու թյուն նե րի, մի ջազ գային հան րու թյան կող
մից ամ բող ջու թյամբ ըն դուն վում ու ճա նաչ վում է որ պես նորմ, ո րից շե ղումն ան
թույ լատ րե լի է։ Հետ ևա բար, պե տու թյուն նե րը պետք է մի ջոց ներ ձեռ նար կեն jus 
cogens նոր մե րի ար դյու նա վետ կա տա րումն ա պա հո վե լու ու ղ ղու թյամբ։ 

31. Ո ւս տի, խոշ տան գումն ար գե լող jus cogens նոր մը չի կա րող նաև իր ազ դե
ցու թյու նը չու նե նալ ներ պե տա կան ի րա վուն քի նկատ մամբ։ Այդ նոր մի խախտ
ման սպառ նա լիքն ան մի ջա կա նո րեն ծա գում է պաշ տո նա տար ան ձանց կամ 
պե տա կան մար մին նե րի մի ջո ցով ներ պե տա կան մա կար դա կում հան գես ե կող 
ան հատ նե րի և խմ բե րի գոր ծո ղու թյուն նե րից։ Ո ւս տի, դրա նով է պայ մա նա վոր
ված նաև այն, որ Նախ կին Հա րավս լա վի այի հար ցե րով մի ջազ գային քրե ա կան 
դա տա րա նը Prosecutor v. Furundzija գոր ծով նշել է, որ jus cogens նոր մե րը պար
տա դիր են պե տու թյան հա մար, դրանք ա պաօ րի նա կա նաց նում են խոշ տան գու մը 
թույ լատ րող օ րենս դիր, գոր ծա դիր և դա տա կան իշ խա նու թյան ցան կա ցած ա կտ6։

32. Վե րոգ րյա լի հի ման վրա պետք է ար ձա նագ րել, որ ի րա վուն քի զար գաց
ման ներ կայիս ժա մա նա կաշր ջա նում ան վի ճե լի ո րեն պետք է փաս տել, որ խոշ
տանգ ման ար գել քը բա ցար ձակ է և իր բնույ թով պար տա դիր է ի րա վա կան 
պե տու թյան հա մար։ Ո ւս տի, բա ցար ձակ ար գել քի խախտ ման ար դյու նա վետ 
քննու թյու նը, բա ցա հայ տու մը և հան ցանք կա տա րած ան ձանց պա տաս խա նատ
վու թյան ա պա հո վումն ու նի հա մընդ հա նուր մի տում։

II. Խոշ տանգ ման գոր ծե րով վա ղե մու թյան ժամ կետ ներն ան ցնե լու հիմ քով 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լը.

33. Կոն վեն ցի այի 7րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` «1. Ոչ ոք չպետք է մե ղա վոր ճա-
նաչ վի որ ևէ  գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան հա մար, ո րը, կա տար ման պա հին 

4 Տե՛ս Prosecutor v. Furundzija գոր ծով 1998 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10ի վճի ռը, IT9517/IT, կե տեր 
144154։
5 Տե՛ս Al-Adsani v. The United Kingdom գոր ծով 2001 թվա կա նի նոյեմ բե րի 21ի վճի ռը, գան գատ թիվ 
35763/97, կետ 61։
6 Տե՛ս Prosecutor v. Furundzija գոր ծով 1998 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10ի վճի ռը, IT9517/IT, կետ 155։
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գոր ծող ներ պե տա կան կամ մի ջազ գային ի րա վուն քի հա մա ձայն, քրե ա կան  հան-
ցա գոր ծու թյուն չի հա մար վել։ (…)

2. Սույն հոդ վա ծը չի խո չըն դո տում ցան կա ցած ան ձի դա տի տալ և պատ ժել 
որ ևէ գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան հա մար, ո րը կա տար վե լու պա հին, քա-
ղա քա կիրթ ազ գե րի կող մից ճա նաչ ված ի րա վուն քի ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րին 
հա մա պա տաս խան, հա մար վել է  քրե ա կան հան ցա գոր ծու թյուն»։

34. ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 
6րդ կե տի հա մա ձայն` «Ք րե ա կան գործ չի կա րող հա րուց վել և քրե ա կան հե-
տապն դում չի կա րող ի րա կա նաց վել, ի սկ հա րուց ված քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը 
են թա կա է կարճ ման, ե թե` ան ցել են վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը»։

35. ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 75րդ հոդ վա ծի 6րդ մա սի հա մա ձայն` « Խա-
ղա ղու թյան և մարդ կու թյան ան վտան գու թյան դեմ ու ղղ ված՝ սույն օ րենսգր քի 
384-րդ, 386-391-րդ, 393-397-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված հան ցանք ներ 
կա տա րած ան ձանց նկատ մամբ վա ղե մու թյան ժամ կետ ներ չեն կի րառ վում: Վա-
ղե մու թյան ժամ կետ ներ չեն կի րառ վում նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի-
ջազ գային պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված հան ցանք ներ կա տա րած ան ձանց 
նկատ մամբ, ե թե այդ պայ մա նագ րե րով վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րի կի րառ ման 
ար գելք է սահ ման ված»։

36. ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` « Պաշ տո նա տար 
ան ձի կող մից դի տա վո րու թյամբ այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լը, ո րոնք 
ա կն հայ տո րեն դուրս են ե կել նրա լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կից և է ա կան վաս 
են պատ ճա ռել ան ձանց, կազ մա կեր պու թյուն նե րի ի րա վունք նե րին ու օ րի նա կան 
շա հե րին, հա սա րա կու թյան կամ պե տու թյան օ րի նա կան շա հե րին (գույ քային 
վա սի դեպ քում՝ հան ցա գոր ծու թյան պա հին սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա-
տա վար ձի հինգ հա րյու րա պա տի կի չա փը գե րա զան ցող գու մա րը կամ դրա ար-
ժե քը)»։ Նույն հոդ վա ծի 2րդ մա սը քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա
նում նույն ա րար քի կա տար ման հա մար, ո րը զու գորդ վել է բռ նու թյուն, զենք կամ 
հա տուկ մի ջոց ներ գոր ծադ րե լով։

37. 2015 թվա կա նի հու նի սի 9ին թիվ ՀՕ69Ն ՀՀ օ րեն քի ըն դուն մամբ ՀՀ 
քրե ա կան օ րենս գիր քը 309.1րդ հոդ վա ծի ներ քո լրաց վել է խոշ տանգ ման հա
տուկ հան ցա կազ մով, ո րը հա մա պա տաս խա նում է « Խոշ տան գումն ե րի և այլ դա
ժան, ան մարդ կային կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի ու պատ ժի դեմ» 1984 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10ին ըն դուն ված կոն վեն ցի այի 1ին հոդ վա ծով սահ ման
ված խոշ տանգ ման հաս կա ցու թյա նը։

38. Նախ կին Հա րավս լա վի այի հար ցե րով մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րա
նը Prosecutor v. Furundzija գոր ծով վճ ռում նշել է, որ մի ջազ գային հան րու թյան 
կող մից խոշ տանգ ման ար գել քին տր ված jus cogens հատ կա նի շի հետ ևանք նե րը 
նե րա ռում են նաև այն հան գա ման քը, որ խոշ տանգ ման նկատ մամբ կի րա ռե լի 
չեն կա րող լի նել վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը7։

7 Տե՛ս Prosecutor v. Furundzija գոր ծով 1998 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10ի վճի ռը, IT9517/IT, կետ 157:
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39. Կոն վեն ցի այի 3րդ հոդ վա ծի հա մա տեքս տում Եվ րո պա կան դա տա րա
նը մի շարք գոր ծե րով վճիռ նե րում նշել է, որ պե տու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
կող մից վատ վե րա բեր մուն քի կամ խոշ տանգ ման գոր ծե րով քրե ա կան վա րույ թը 
չպետք է դա դա րեց վի վա ղե մու թյան ժամ կետ ներն ան ցնե լու հիմ քով8։

40. Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան Խոշ տան գում նե րի դեմ կո մի
տեն ը նդ գծել է, որ խոշ տանգ ման դեպ քում վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը չպետք 
է կի րա ռե լի լի նեն, քա նի որ դրանք զր կում են տու ժող նե րին հա տու ցում, փոխ հա
տու ցում և ռե ա բի լի տա ցի ա ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից9։

41. Վե րոգ րյա լի հետ մեկ տեղ, հարկ է նշել, որ Եվ րո պա կան դա տա րանն ը նդ
գծել է, որ վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րի չկի րառ ման ե ղա նա կը նույն պես պետք 
է հա մա հունչ լի նի Կոն վեն ցի այի 7րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րին10։ Այս հա մա
տեքս տում հարկ է նաև վկա յա կո չել Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի դիր քո րո շումն 
այն մա սին, որ ե րբ վա ղե մու թյան ժամ կետն ար դեն ան ցել է, հնա րա վոր է վկա յա
կո չել ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քը՝ բա ցա ռե լու հա մար այդ ժամ կե տի 
վե րա կանգ նու մը11։

42. Ու շադ րու թյան է ար ժա նի այն հան գա ման քը, որ պա տե րազ մա կան հան
ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ քում, ո րոնց ար գել քը ևս հա մար վում է jus cogens նորմ, 
Եվ րո պա կան դա տա րա նը Kononov v. Latvia գոր ծով գտել է, որ սույն գոր ծի հան
գա մանք նե րում ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան որ ևէ դրույթ վա ղե մու թյան ժամ
կե տի մա սին կի րա ռե լի չէ և, ե րկ րորդ՝ դի մու մա տու ին մեղ սադր ված ոչ մի հան
ցա գոր ծու թյան նկատ մամբ, մի ջազ գային ի րա վուն քի հա մա ձայն, վա ղե մու թյան 
ժամ կետ չի տա րած վում: Ո ւս տի, դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
դի մու մա տու ի կող մից կա տար ված գոր ծո ղու թյուն նե րի նկատ մամբ վա ղե մու թյան 
ժամ կետ չի տա րած վում12։ 

43. Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան Խոշ տան գումն ե րի դեմ կո մի
տեն նաև Հա յաս տա նի վե րա բե րյալ իր զե կույց նե րում ը նդ գծել է խոշ տան գում 
կամ դրան հա վա սա րեց ված հան ցանք ներ կա տա րած ան ձանց քրե ա կան պա
տաս խա նատ վու թյու նից կամ պատ ժից վա ղե մու թյան ժամ կետ ներն ան ցնե լու 
հիմ քով ա զա տե լու ար գելք սահ մա նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը13։

8 Տե՛ս Yeter v. Turkey գոր ծով 2009 թվա կա նի հուն վա րի 13ի վճի ռը, գան գատ թիվ 33750/03, կետ 70, 
Mocanu and others v. Romania գոր ծով 2014 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 17ի վճի ռը, գան գատ ներ թիվ 
10865/09 45886/07 32431/08, կետ 326:
9 Տե՛ս UN Committee Against Torture (CAT), General comment no. 3, 2012, implementation of article 14 by 
States parties, 13 December 2012, կետ 40:
10 Տե՛ս Mocanu and others v. Romania գոր ծով 2014 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 17ի վճի ռը, գան գատ ներ 
թիվ 10865/09 45886/07 32431/08, կետ 326:
11 Տե՛ս Amicus Curiae Brief for the Constitutional Court of Georgia, European Commission For Democracy 
Through Law (Venice Commission), 16 March 2009, CDLAD(2009)012, կետ 29:
12 Տե՛ս Kononov v. Latvia [GC] գոր ծով 2010 թվա կա նի մայի սի 17ի վճի ռը, գան գատ թիվ 36376/04 կե
տեր 229233: Տե՛ս նաև Kolk and Kislyiy գոր ծով 2006 թվա կա նի հուն վա րի 17ի ո րո շու մը, գան գատ ներ 
թիվ 23052/04 և 24018/04, Penart v. Estonia գոր ծով 2006 թվա կա նի հուն վա րի 24ի ո րո շու մը, գան
գատ թիվ 14685/04։
13 Տե՛ս Concluding observations of the Committee against Torture, Armenia, CAT/C/ARM/CO/3, 6 July 2012, 
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44. Եվ րո պայի խորհր դի նա խա րար նե րի կո մի տեն ևս իր հեր թին՝ Վի րա բյանն 
ը նդ դեմ Հա յաս տա նի, Նալ բան դյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծե րով վճիռ նե
րի կա տար ման ըն թաց քում որ պես ը նդ հա նուր մի ջո ցա ռում` կար ևո րել է խոշ
տանգման հա մար վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րի կի րառ ման բա ցա ռու մը14, սա կայն 
այդ ա ռու մով հա մա պա տաս խան օ րենք մինչ օ րս չի ըն դուն վել:

45. Նման պայ ման նե րում, ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ շա րու նա կում է 
գոր ծել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 75րդ հոդ վա ծի 6րդ մա սի կար գա վո րու մը, որ
տեղ նա խա տես վում է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վա ղե մու
թյան ժամ կետ նե րի կի րառ ման ար գելք խա ղա ղու թյան և մարդ կու թյան անվտան
գու թյան դեմ ու ղղ ված ո րոշ հան ցանք ներ կա տա րած ան ձանց նկատ մամբ: Մի ա
ժա մա նակ, օ րենս դիրն ամ րագ րում է, որ վա ղե մու թյան ժամ կետ ներ չեն կի րառ
վում նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով 
նա խա տես ված հան ցանք ներ կա տա րած ան ձանց նկատ մամբ, ե թե այդ պայ
մա նագ րե րով վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րի կի րառ ման ար գելք է սահ ման ված։ 

46. Վե րոգ րյա լի պայ ման նե րում, հաշ վի առ նե լով մի կող մից` խոշ տանգ ման 
ար գել քի jus cogens բնույ թի վե րա բե րյալ Եվ րո պա կան դա տա րա նի և մի ջազ
գային այլ մար մին նե րի կող մից ձևա վո րած ի րա վա կան չա փա նիշ նե րը, մյուս 
կող մից` Կոն վեն ցի այի 7րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված պա հանջ նե րի պահ պան ման 
կար ևո րու թյու նը, սույն գոր ծով բո ղո քի հե ղի նա կի կող մից ներ կա յաց ված փաս
տարկ նե րը քն նար կե լու հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
դի մել Եվ րո պա կան դա տա րան` խորհր դատ վա կան կար ծիք ստա նա լու հա մար: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 16րդ ար ձա
նագրու թյան հիմ քում ըն կած` Եվ րո պա կան դա տա րա նի հետ հա մա գոր ծակ ցու
թյան և ե րկ խո սու թյան հնա րա վո րու թյու նը15։  

47. Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմն ա վո րումն ե րը և ղե կա վար վե լով 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 171րդ հոդ վա ծով, « Մար
դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 16րդ ար ձա նագ րու թյան 1ին հոդ վա ծով, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը 

  ՈՐՈՇԵՑ

Ամ բաս տա նյալ ներ Հով հան նես Նե գու սի Մով սի սյա նի և Ար մեն Ռազ մի կի Ար
սե նյա նի վե րա բե րյալ գոր ծով խորհր դատ վա կան կար ծիք ստա նա լու հա մար 
դի մել Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րան՝ հետ ևյալ հար ցով. խոշ-

կետ 10, CAT/C/ARM/CO/4, 26 January 2017, կետ 7:
14 Տե՛ս ԵԽ Նա խա րար նե րի կո մի տե ի դիր քո րո շումն ե րը Virabyan v. Armenia գոր ծով կա տար ման են
թա կա ը նդ հա նուր մի ջո ցա ռումն ե րի վե րա բե րյալ։
15 Տե՛ս Advisory opinion requested by the French Court of Cassation, P162018001, 10 April 2019, կետ 25, 
Advisory opinion requested by the Armenian Constitutional Court, P16/2019/001, 29 May 2020, կետ 43։
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տանգ ման կամ դրան հա վա սա րեց ված հան ցանք նե րով մի ջազ գային ի րա վուն-
քի աղ բյուր նե րի վկա յա կոչ մամբ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու 
վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րի չկի րա ռում ա րդյո՞ք հա մա հունչ կլի նի Եվ րո պա կան 
կոն վեն ցի այի 7-րդ հոդ վա ծին, ե թե ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րի չկի րառ ման 
պա հանջ նա խա տես ված չէ։
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ԿԴ1/2288/02/16

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

Ո  Ր Ո  Շ ՈՒ Մ
 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱ ԼԱ ՏԸ 

(ԱՅ ՍՈՒ ՀԵՏ` ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ)

2021 թվա կա նի հուն վա րի 27ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Լավ րեն տի Ա դու լյա նի և Ի գոր Ա դու լյա նի 

ներ կա յա ցու ցիչ Լավ րեն տի Ա դու լյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա
քա ցի ա կան դա տա րա նի 02.11.2018 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Ա շոտ 
Ա դու լյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Կ. Ա սատ րյա նի ը նդ դեմ Ի գոր 
Ա դու լյա նի, Ա րեգ Ա զո յա նի, Լավ րեն տի Ա դու լյա նի, եր րորդ ան ձ Ա շոտ Ա դու լյա նի՝ 
ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
21.11.2016 թվա կա նին դի մե լով դա տա րան` Ա շոտ Ա դու լյա նի սնան կու թյան 

գոր ծով կա ռա վա րիչ Կ. Ա սատ րյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել 28.12.2011 
թվա կա նի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, որ պես հետ ևանք ան վա վեր ճա նա չել 
05.06.2009 թվա կա նի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, ճա նա չել Ա շոտ Ա դու լյա նի 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ՀՀ Կո տայ քի մար զի Ար զա կան գյու ղի Ծաղ կու նյաց 
փո ղո ցի թիվ 2 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ:

ՀՀ Կո տայ քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ն. 
Գալս տյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 27.03.2018 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել 
է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա
տա րան) 02.11.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ա շոտ Ա դու լյա նի սնան կու թյան գոր ծով 
կա ռա վա րիչ Կ. Ա սատ րյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, Դա տա րա նի 
27.03.2018 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նույն դա տա րան՝ 
նոր քն նու թյան։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Լավ րեն տի Ա դու լյա նը և Ի գոր 
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Ա դու լյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ 

հիմն ա վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել և կի րա ռել «Ս նան կու թյան մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սի «ա» կե տը, խախ տել է ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծը, 9-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սը, 61-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, 66-րդ հոդ վա ծը, 379-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը, 
439-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը:

 Բո ղոք բե րած ան ձինք նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել են հետ ևյալ փաս-
տարկ նե րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ հայց վո րի կող մից հայ ցա դի մու մում 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» կե տի վկա
յա կո չու մը կրում էր մի այն սնան կու թյան գոր ծե րով կա ռա վար չի՝ դա տա րան դի
մե լու ի րա վուն քի հիմն ա վոր ման նպա տակ, ի սկ հայ ցի ա ռար կա գոր ծարք նե րի 
ան վա վե րու թյան հիմ քը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 303րդ և 306րդ հոդ
ված ներն են, ո րոնց Դա տա րանն ան դրա դար ձել է ու տվել հա մա պա տաս խան 
ի րա վա կան գնա հա տա կան։

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն
քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» կե տի հիմ քով դա տա րան դի մե լու իր ի րա վունքն 
ի րաց նե լու հա մար հայց վո րը պետք է հիմն ա վո րեր, որ առ կա է պար տա պա նին 
սնանկ ճա նա չե լուն նա խոր դող հինգ տար վա ըն թաց քում վեր ջի նիս կող մից կա
տար ված ան հա տույց փո խան ցում (այդ թվում` ոչ դրա մային) պար տա պա նի հետ 
փոխ կա պակց ված ան ձանց, մինչ դեռ այդ պի սի հիմն ա վո րում հայց վո րի կող մից 
չի ներ կա յաց վել:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձինք պա հան ջել են բե կա նել Վե
րաքն նիչ դա տա րա նի 02.11.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ու ժ տալ Դա
տա րա նի 27.03.2018 թվա կա նի վճ ռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե
րը.

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ 
փաս տե րը`

1)  Ա շոտ Ա դու լյա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին «ԷյչԷսԲիՍի Բանկ Հա յաս
տան» ՓԲԸի դի մու մը Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և ՆորքՄա րաշ վար չա կան 
շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան է ներ կա յաց վել 04.09.2015 
թվա կա նին։ Նույն օր վա ո րոշ մամբ դի մումն ըն դուն վել է վա րույթ՝ գործ թիվ 
Ե ԿԴ/0271/04/15, և սնան կու թյան ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րիչ է նշա նակ վել 
Կա րեն Ա սատ րյա նը (հիմք՝ Դա տա լեքս տե ղե կատ վա կան հա մա կարգ, հղում՝ 
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http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=14355223812330653).
2) Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և ՆորքՄա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա

նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 03.05.2016 թվա կա նի թիվ Ե ԿԴ/0271/04/15 
վճռով Ա շոտ Ա դու լյա նը ճա նաչ վել է սնանկ (հա տոր 1ին, գ.թ. 8).

3) Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և ՆորքՄա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ
հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 10.06.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կա րեն 
Ա սատրյա նը նշա նակ վել է Ա շոտ Ա դու լյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ 
(հա տոր 1ին, գ.թ. 89). 

4) 05.06.2009 թվա կա նի ան շարժ գույ քի (բ նա կե լի կա ռու ցա պատ ման հո
ղա մա սի, բնա կե լի տան և կից շի նու թյան) ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով Ա շոտ 
Ա դու լյանն Ա րեգ Ա զո յա նին է վա ճա ռել ՀՀ Կո տայ քի մար զի Ար զա կան գյու ղի 
Ծաղ կու նյաց թիվ 2 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քը (հա տոր 1ին, գ.թ. 48).

5) 28.12.2011 թվա կա նին Ա րեգ Ա զո յա նի և Ի գոր Ա դու լյա նի միջև կնք վել է «Ան
շարժ գույ քի (բ նա կե լի տան և շի նու թյուն նե րի) ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիր», 
ո րի հա մա ձայն՝ Ա րեգ Ա զո յանն Ի գոր Ա դու լյա նին է վա ճա ռել ՀՀ Կո տայ քի մար զի 
Ար զա կան գյու ղի Ծաղ կու նյաց թիվ 2 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քը (հա տոր 
1ին, գ.թ. 49).

6) 08.08.2012 թվա կա նին ան շարժ գույ քի մա սի նվի րատ վու թյան պայ մա
նագրով Ի գոր Ա դու լյա նը Լավ րեն տի Ա դու լյա նին է նվի րել ՀՀ Կո տայ քի մար զի 
Ար զա կան գյու ղի Ծաղ կու նյաց թիվ 2 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի 1/2 մա սը 
(հա տոր 1ին, գ.թ. 50).

7) ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման թիվ 
15082012070230 վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ 15.08.2012 թվա կա նին ՀՀ Կո տայ քի 
մար զի Ար զա կան գյու ղի Ծաղ կու նյաց թիվ 2 բնա կե լի տուն հաս ցե ում գտն վող 
ան շարժ գույ քի նկատ մամբ գրանց վել է Ի գոր Ա դու լյա նի և Լավ րեն տի Ա դու լյա նի 
ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1ին, գ.թ. 51).

8) Դա տա րա նի վճ ռի դեմ հայց վո րը վե րաքն նիչ բո ղոք է ներ կա յաց րել այն 
հիմ քով և հիմն ա վոր մամբ, որ Դա տա րա նը չի ան դրա դար ձել «Ս նան կու թյան մա
սին» ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» կե տին, ի նչ պես նաև չի պար զել, 
թե ա րդյոք վի ճե լի պայ մա նագ րե րը կն քե լով` Ա շոտ Ա դու լյա նը հե տապն դե՞լ է իր 
պար տա վո րու թյուն նե րից խու սա փե լու նպա տակ (հա տոր 3րդ, գ.թ. 7882): 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում
ները. 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը 
վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 394րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 2րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ
կա յու թյամբ, այն է՝ ա ռեր ևույթ առ կա է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն
նե րի հիմն ա րար խախ տում, քա նի որ բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը կա յաց
նե լիս ստո րա դաս դա տա րա նը թույլ է տվել մինչև 23.07.2016 թվա կա նը գոր ծող 
խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 
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«ա» կե տի այն պի սի խախ տում, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու
թյու նը, և ո րի առ կա յու թյու նը հիմն ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա
բա նու թյուն նե րով:

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ 
է հա մա րում ան դրա դառ նալ մինչև 23.07.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու-
թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի 
կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին` վե րա հաս տա տե լով նաև նախ կի նում 
ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը:

 Մինչև 23.07.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ կա ռա վա րի չը կա
րող է սնան կու թյան վե րա բե րյալ դի մում ներ կա յաց նե լուց հե տո ոչ ու շ, քան մեկ 
տար վա ըն թաց քում դի մել դա տա կան կար գով հետ ստա նա լու` պար տա պա նի 
կա տա րած ան հա տույց փո խան ցումն ե րը (այդ թվում` ոչ դրա մային) պար տա պա
նի հետ փոխ կա պակց ված ան ձանց, ո րոնք կա տար վել են պար տա պա նին սնանկ 
ճա նա չե լուն նա խոր դող հինգ տար վա ըն թաց քում:

 Մինչև 23.07.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 9րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի հա մա ձայն՝ ֆի զի կա կան ան ձ պար տա պա
նի հետ փոխ կա պակց ված են հա մար վում նրա ա մու սի նը, նրանց հետ եր կու աս
տի ճան ու ղիղ վե րըն թաց և վայ րըն թաց ազ գակ ցա կան կա պե րի մեջ գտն վող ան
ձինք, եղ բայ րը, քույ րը և նրանց հետ ու ղիղ վայ րըն թաց ազ գակ ցա կան կա պե րի 
մեջ գտն վող ան ձինք, ա մուս նու եղ բայ րը, քույ րը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա դար ձել է 
մինչև 23.07.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» կե տին և ար ձա նագ րել է, որ վկա յա կոչ
ված ի րա վա կար գա վո րու մը նա խա տե սում է սնան կու թյան վե րա բե րյալ գոր ծով 
կա ռա վար չի դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը` պար տա պա նի կող մից ի րեն փոխ
կա պակց ված ան ձանց կա տար ված փո խան ցումն ե րը հետ ստա նա լու պա հան ջով, 
ո րի նպա տա կը պար տա պա նի գույ քի հա վա քագ րումն է` սնան կու թյան վա րույ թի 
ըն թաց քում պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման նպա տա կով: Այ սինքն` 
նշ ված նոր մը սահ մա նում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դար ման ի նք նու
րույն հիմք: Ը նդ ո րում, կա տար ված փո խան ցումն ե րը հետ ստա նա լու հիմ քում 
դր ված է այն հան գա ման քը, որ դրանք պետք է փո խանց ված լի նեն պար տա պա
նին սնանկ ճա նա չե լուն նա խոր դող հինգ տար վա ըն թաց քում և ան հա տույց: Այդ 
փո խան ցումն ե րը կա րող են լի նել նաև ոչ դրա մային, այ սինքն` այլ գույ քային փո
խան ցումն եր, այդ թվում` ապ րանք ներ, ար ժեթղ թեր, շար ժա կան և ան շարժ գույք 
(…) (տե՛ս, Հա րու թյուն Զու լու մյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ա ղա սի Ար-
սե նյանն ը նդ դեմ Գա յա նե և Ռու բեն Զու լու մյան նե րի թիվ Ե ԿԴ/2304/02/10 քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 23.03.2012 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «Ս նան կու
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի (մինչև 23.07.2016 թվա կա նը 
գոր ծող խմ բագ րու թյամբ) վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ այն նա խա տե սում է 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՄԱՐՏ-ԱՊՐԻԼ  2021  3-4 (261-262)

181

սնան կու թյան վե րա բե րյալ գոր ծով կա ռա վար չի դա տա րան դի մե լու ի րա վուն
քը` պար տա պա նի կող մից ի րեն փոխ կա պակց ված ան ձանց կա տար ված փո խան
ցումն ե րը հետ ստա նա լու պա հան ջով: Վե րոն շյալ հոդ վա ծով ա ռանձ նաց վել են 
այն պի սի փո խան ցումն ե րի տե սակ ներ, ո րոնք ա կն հայ տո րեն վկա յում են պար
տա տե րե րի նկատ մամբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մից խու սա փե լու 
պար տա պա նի մտադ րու թյան մա սին (տե՛ս, Լի զա Գրի գո րյա նի սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վա րիչ Համ լետ Նա ջա րյանն ը նդ դեմ Լի զա Գրի գո րյա նի, Սո նիկ 
Ա թա յա նի թիվ Ե ՔԴ/1165/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի 19.10.2012 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ 17.06.2016 
թվա կա նին ըն դուն ված և 23.07.2016 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած թիվ ՀՕ105Ն 
ՀՀ օ րեն քով խմ բագր վել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 
1ին մա սի նա խա բա նը: Կա տար ված փո փո խու թյու նը վե րա բե րում է սնան կու
թյան գոր ծով կա ռա վար չի կող մից դա տա րան դի մե լու հա մար սահ ման ված մե կա
մյա ժամ կե տի հաշ վարկ ման սկիզ բը ո րո շե լուն: Մաս նա վո րա պես՝ մինչև նշ ված 
օ րեն քով կա տար ված փո փո խու թյու նը, մե կա մյա ժամ կե տի հաշ վարկ ման սկիզ բը 
սնան կու թյան վե րա բե րյալ դի մում ներ կա յաց նե լու պահն էր, ի սկ փո փո խու թյու
նից հե տո մե կա մյա ժամ կե տի հաշ վարկ ման սկիզ բը պար տա պա նին սնանկ ճա
նա չե լու մա սին վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պահն է:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 31.01.2017 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ1340 ո րոշ
մամբ, քն նե լով 23.07.2016 թվա կա նից գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» կե տի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա
նը հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը, գտել է, որ այն հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյանն այն պի սի սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյամբ, 
հա մա ձայն ո րի` կա ռա վա րի չը կա րող է պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին 
վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո՝ մեկ տար վա ըն թաց քում, դի մել և 
դա տա կան կար գով հետ ստա նալ պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լուն նա խոր
դող հինգ տար վա ըն թաց քում պար տա պա նի հետ փոխ կա պակց ված ան ձանց 
պար տա պա նի կա տա րած այն ան հա տույց փո խան ցումն ե րը, ո րոնք դա տա
րա նի կող մից կգ նա հատ վեն որ պես պար տա տե րե րի նկատ մամբ ու նե ցած պար
տա վո րու թյան կա տա րու մից խու սա փե լու` պար տա պա նի մտադ րու թյան մա սին 
ա կնհայ տո րեն վկայող փո խան ցումն եր:

 Նույն ո րոշ մամբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը դիր քո րո շում է հայտ նել 
այն մա սին, որ «(...) օ րեն քի վի ճարկ վող դրույ թով սահ ման ված պայ ման նե րին 
հա մա պա տաս խա նող փո խան ցումն երն ի նք նին չեն կա րող վկայել պար տա տե
րե րի նկատ մամբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մից խու սա փե լու` պար
տա պա նի մտադ րու թյան մա սին: Նման դիր քո րոշ ման հա մար հիմք են հան դի
սա նում այն հան գա մանք նե րը, որ, նախ` նման մտադ րու թյան առ կա յու թյու նը 
կամ բա ցա կա յու թյու նը գնա հատ ման են թա կա հան գա մանք ներ են, ո րոնք 
կա րող են հաս տատ վել դա տա րա նի կող մից գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րի 
բազ մա կող մա նի ու սումն ա սիր ման և գնա հատ ման ար դյուն քում, ե րկ րորդ` նշ ված 
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պայ ման նե րին հա մա պա տաս խա նող ոչ բո լոր փո խան ցումն ե րը կա րող են վկայել 
պար տա պա նի ոչ ի րա վա չափ մտադ րու թյան մա սին: Ե թե պար տա պան ֆի զի կա
կան ան ձը որ ևէ ան հա տույց փո խան ցում է կա տա րել իր հետ փոխ կա պակց ված 
ան ձի, ո րից մի այն ե րեք կամ չորս տա րի հե տո է ստանձ նել որ ևէ պար տա վո
րու թյուն և դրա նից կարճ ժա մա նակ ան ց սնանկ է ճա նաչ վել, շատ դժ վար կլի
նի նման փո խան ցու մը դի տար կել որ պես պար տա տե րե րի նկատ մամբ ու նե ցած 
պար տա վո րու թյան կա տա րու մից խու սա փե լու` պար տա պա նի մտադ րու թյան մա
սին ա կնհայ տո րեն վկայող փո խան ցում»: 

Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հա մա տեքս տում ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ նման դեպ քե րը, թեև հա մա պա տաս խա նում են 
վի ճարկ վող դրույ թի սահ մա նած պայ ման նե րին, սա կայն չեն կա րող ծա ռայել վի
ճարկ վող դրույ թի` օ րենսդ րի կող մից սահ ման ված և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը 
հա մա պա տաս խա նող նպա տա կին, և գտել է, որ դա տա րան նե րը վի ճարկ վող 
դրույ թը կի րա ռե լիս դրա գոր ծո ղու թյան շր ջա նա կից պետք է բա ցա ռեն այն 
ան հա տույց փո խան ցում ե րը, ո րոնք ա կն հայ տո րեն չեն վկա յում պար տա
տե րե րի նկատ մամբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մից խու սա փե լու` 
պար տա պա նի մտադ րու թյան մա սին: Մի ա ժա մա նակ ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի վի ճարկ վող 
դրույ թում սահ ման ված պայ ման նե րը բա վա րա րող բա ցա ռա պես բո լոր փո խան
ցումն ե րը հետ ստա նա լը, հաշ վի չառ նե լով այն հան գա ման քը, որ դրան ցից ոչ բո
լո րը կա րող են ա կն հայ տո րեն վկայել պար տա տե րե րի նկատ մամբ ու նե ցած պար
տա վո րու թյան կա տա րու մից խու սա փե լու` պար տա պա նի մտադ րու թյան մա սին, 
չի կա րող դի տարկ վել որ պես ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված նպա տա կին 
հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ մի ջոց: Նման մո տե ցու մը կխախ տի ոչ մի այն ան
ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, այլև հիմն ա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ
ման հա մա չա փու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը: 

Ընդ հան րաց նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա
տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած մեկ այլ ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է հետ ևյա լը. 

1) յու րա քան չյուր դեպ քում, ե րբ առ կա է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սահ
մա նա փա կում, մաս նա վո րա պես՝ « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա
տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` 
Կոն վեն ցի ա) թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1ին հոդ վա ծի ի մաս տով սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի նկատ մամբ մի ջամ տու թյուն, ա պա սե փա կա նու թյան հիմն ա րար ի րա
վուն քի պաշտ պա նու թյու նից բխում է, որ այդ սահ մա նա փա կու մը պետք է հե
տապն դի ի րա վա չափ նպա տակ: Ը նդ ո րում, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սահ
մա նա փակ ման և հե տապնդ վող նպա տա կի միջև պետք է ա պա հով վի ող ջա միտ 
հա վա սա րակշ ռու թյուն,

2) պար տա պա նի` «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին 
մա սի «ա» և «բ» կե տե րով նա խա տես ված ան ձանց կա տա րած ան հա տույց փո
խան ցումն ե րը սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի կող մից հետ ստա նա լու` օ րեն
քով սահ ման ված հնա րա վո րու թյու նը Կոն վեն ցի այի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1ին 
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հոդ վա ծի ի մաս տով մի ջամ տու թյուն է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քին, 
3) այդ մի ջամ տու թյու նը, այն է՝ կա տար ված ան հա տույց փո խան ցումն ե րը հետ 

ստա նա լը, հե տապն դում է պար տա տե րե րի նկատ մամբ պար տա վո րու թյան կա
տա րու մից չա րամ տո րեն խու սա փե լը կան խե լու նպա տակ, ո րով պե տու թյունն 
ա պա հո վում է պար տա տե րե րի հիմն ա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը: 
Ը նդ ո րում, այդ նպա տա կով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը, 
ը ստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի, հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ Սահ մա
նադ րու թյա նը: Հետ ևա բար կա տար ված ան հա տույց փո խան ցումն երն ի րա վա
չափ կեր պով հետ ստա նա լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ պար տա պա նը գոր ծար քը 
կն քած լի նի պար տա տի րոջ նկատ մամբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու
մից խու սա փե լու մտադ րու թյամբ,

4) «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» կամ 
«բ» կե տե րով նա խա տես ված պայ ման նե րին հա մա պա տաս խա նող պա հանջ ներ
կա յաց նելն ի նք նին բա վա րար չէ պար տա պա նի՝ պար տա տե րե րի նկատ մամբ 
ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մից խու սա փե լու մտադ րու թյան մա սին 
եզ րա հան գում կա տա րե լու հա մար: Հետ ևա բար` այդ նոր մե րի տա ռա ցի կի րա
ռու մը ո րո շա կի դեպ քե րում կհան գեց նի պար տա պա նի ու նե ցած ոչ ի րա վա չափ 
մտադրու թյան մա սին սխալ են թադ րու թյան,

5) նման մտադ րու թյան առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը գնա հատ ման 
են թա կա հան գա մանք ներ են, ո րոնք կախ ված են կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք
նե րից և դա տա րա նի կող մից կա րող են հաս տատ վել մի այն դրանց բազ մա կող
մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ ու սումն ա սիր ման և գնա հատ ման ար դյուն քում, 

6) պար տա տե րե րի ի րա վունք նե րի և ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի միջև 
ող ջա միտ հա վա սա րակշ ռու թյուն ա պա հո վե լու հա մար դա տա րան նե րը խնդ րո 
ա ռար կա ի րա վա նոր մե րը կի րա ռե լիս դրանց գոր ծո ղու թյան շր ջա նա կից պետք 
է բա ցա ռեն այն ան հա տույց փո խան ցումն ե րը, ո րոնք ա կն հայ տո րեն չեն վկա յում 
պար տա տե րե րի նկատ մամբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մից խու սա
փե լու` պար տա պա նի մտադ րու թյան մա սին, և այդ դեպ քում կա պա հով վի սե փա
կա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման և դրա նով հե
տապնդ վող նպա տա կի հա մա չա փու թյու նը:

Այ սինքն՝ խնդ րո ա ռար կա ի րա վա կար գա վո րումն ե րի տե սան կյու նից ան հա
տույց փո խան ցումն ան վա վեր գոր ծարք կա րող է հա մար վել մի այն, այն դեպ քում 
ե րբ, ի թիվս այլ հան գա մանք նե րի, ա պա ցուց ված է պար տա պա նի ոչ ի րա վա չափ 
մտադ րու թյան առ կա յու թյու նը (տե՛ս, Ար թուր Բա դա լյա նի սնան կու թյան գոր ծով 
կա ռա վա րիչ Գևորգ Ա վա գյանն ը նդ դեմ Սե դա Մե լիք-Թան գյա նի, եր րորդ ան ձ 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի-
տե ի թիվ Ե ԿԴ/0598/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
27.12.2017 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Վե րա հաս տա տե լով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա
տա րա նի կա յաց րած վե րոգ րյալ ո րո շումն ե րում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր
քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ մինչև 23.07.2016 թվա կա
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նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 
1ին մա սի «ա» կե տով սահ ման ված սնան կու թյան կա ռա վար չի լի ա զո րու թյու նը 
կա րող է ի րաց վել նույն ի րա վա նոր մի դիս պո զի ցի այի վա վե րա պայ ման նե րի մի ա
ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում: Դրանք ե ն՝ 

1. կա ռա վա րի չը պետք է դա տա րան դի մի պար տա պա նի սնան կու թյան  վե րա
բե րյալ դի մում ներ կա յաց նե լուց հե տո ոչ ու շ, քան մեկ տար վա ըն թաց քում, 

2. ան հա տույց փո խան ցումն ե րը (կա րող են լի նել նաև ոչ դրա մային) պետք է 
կա տար ված լի նեն պար տա պա նի հետ փոխ կա պակց ված ան ձանց (ֆի զի կա կան 
ան ձ պար տա պա նի հետ փոխ կա պակց ված ան ձինք ե ն՝ նրա ա մու սի նը, նրանց 
հետ եր կու աս տի ճան ու ղիղ վե րըն թաց և վայ րըն թաց ազ գակ ցա կան կա պե րի 
մեջ գտն վող ան ձինք, նրա եղ բայ րը, քույ րը և նրանց հետ ու ղիղ վայ րըն թաց ազ
գակ ցա կան կա պե րի մեջ գտն վող ան ձինք, նրա ա մուս նու եղ բայ րը, քույ րը),

3. ան հա տույց փո խան ցումն ե րը պետք է կա տար ված լի նեն պար տա պա նին 
սնանկ ճա նա չե լուն նա խոր դող հինգ տար վա ըն թաց քում: 

Ընդ ո րում, վե րը թվարկ ված պայ ման նե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում դա
տա րա նը գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ ու
սումն ա սիր ման և գնա հատ ման ար դյուն քում պետք է պար զի ան հա տույց փո
խան ցումն ե րը կա տա րե լիս պար տա տե րե րի նկատ մամբ ու նե ցած պար տա վո րու-
թյուն նե րի կա տա րու մից խու սա փե լու՝ պար տա պա նի մտադ րու թյան առ կա-
յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 
մի այն նշ ված հան գա մանք նե րը պար զե լուց հե տո հնա րա վոր կլի նի գնա հա տել 
սնան կու թյան կա ռա վար չի հայ ցա պա հան ջի հիմն ա վոր վա ծու թյու նը: 

Այս պի սով, ՎՃ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «Ս նան կու թյան մա
սին» ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» կե տի ի նչ պես մինչև 23.07.2016 
թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ, այն պես էլ 23.07.2016 թվա կա նից գոր ծող 
խմ բագ րու թյամբ ամ րագր վել է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դար ման ի նք նու
րույն հիմք, այն է՝ մինչև 23.07.2016 թվա կա նը կա ռա վա րի չը կա րող էր սնան
կու թյան վե րա բե րյալ դի մում ներ կա յաց նե լուց հե տո ոչ ու շ, քան մեկ տար վա ըն
թաց քում, ի սկ 23.07.2016 թվա կա նից՝ պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին 
վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո՝ մեկ տար վա ըն թաց քում, դի մել և 
դա տա կան կար գով հետ ստա նալ պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լուն նա խոր
դող հինգ տար վա ըն թաց քում պար տա պա նի հետ փոխ կա պակց ված ան ձանց 
պար տա պա նի կա տա րած այն ան հա տույց փո խան ցումն ե րը, ո րոնք դա տա
րա նի կող մից կգ նա հատ վեն որ պես պար տա տե րե րի նկատ մամբ ու նե ցած պար
տա վո րու թյան կա տա րու մից խու սա փե լու` պար տա պա նի մտադ րու թյան մա սին 
ա կն հայ տո րեն վկայող փո խան ցումն եր: Ը նդ ո րում, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» կե տի՝ թե՛ մինչև 23.07.2016 թվա կա
նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ, թե՛ 23.07.2016 թվա կա նից գոր ծող խմ բագ րու թյամբ, 
հիմ քով պար տա պա նի կող մից ի րեն փոխ կա պակց ված ան ձանց կա տար ված 
ան հա տույց փո խան ցում ե րը հետ ստա նա լու պա հան ջի լու ծու մը որ ևէ կերպ չի 
կա րող պայ մա նա վոր վել այդ փո խան ցում երն ա պա հո վող քա ղա քա ցի աիրա



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՄԱՐՏ-ԱՊՐԻԼ  2021  3-4 (261-262)

185

վա կան գոր ծարք նե րի վա վե րա կա նու թյան գնա հատ մամբ: Այլ կերպ ա սած, 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» կե տի՝ թե՛ 
մինչև 23.07.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ, թե՛ 23.07.2016 թվա կա նից 
գոր ծող խմ բագ րու թյամբ, հիմ քով պար տա պա նի կող մից ի րեն փոխ կա պակց ված 
ան ձանց կա տար ված փո խան ցումն ե րը հետ ստա նա լու պա հանջ ներ կա յաց նե լու 
պա րա գա յում կա ռա վա րի չը պար տա վոր չէ, որ պես իր պա հան ջը հիմն ա վո րող 
հան գա մանք կամ փաս տարկ, վկա յա կո չել պար տա պա նի կող մից ի րեն փոխ կա
պակց ված ան ձանց կա տար ված ան հա տույց փո խան ցումն երն ա պա հո վող քա
ղա քա ցի աի րա վա կան գոր ծարք նե րի օ րեն քին հա մա պա տաս խա նու թյու նը, ի սկ 
դա տա րանն էլ ի րա վա սու չէ գնա հա տե լու այդ գոր ծարք նե րի վա վե րա կա նու թյու
նը: Նման դեպ քում ան հրա ժեշտ է ստու գել բա ցա ռա պես «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» կե տի դիս պո զի ցի ա յում նկա րագր ված 
վա վե րա պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը: Միև նույն ժա մա նակ, 
սա կայն, պար տա պա նի կող մից ի րեն փոխ կա պակց ված ան ձանց կա տար ված 
փո խան ցումն երն ա պա հո վող քա ղա քա ցի աի րա վա կան գոր ծարք նե րի վա վե րա
կա նու թյու նը դրանց շին ծու լի նե լու հիմ քով հայց վո րի կող մից վի ճար կե լու պա
րա գա յում դա տա րա նը պար տա վոր է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 303րդ և 
306րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված հիմ քե րի շր ջա նակ նե րում ստու գել վի ճա
հա րույց գոր ծարք նե րի օ րեն քին հա մա պա տաս խա նու թյու նը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «Ս նան
կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» կե տի հիմ քով պար
տա պա նի կող մից ի րեն փոխ կա պակց ված ան ձանց կա տար ված փո խան ցումն ե րը 
հետ ստա նա լու պա հան ջի քն նու թյու նը պետք է ու ղղ ված լի նի բա ցա ռա պես նշ ված 
ի րա վա նոր մի դիս պո զի ցի ա յում նկա րագր ված վա վե րա պայ ման նե րի մի ա ժա մա
նա կյա առ կա յու թյան ստուգ մա նը, ի սկ այդ փո խան ցումն երն ա պա հո վող քա ղա
քա ցի աի րա վա կան գոր ծարք նե րի վա վե րա կա նու թյու նը վի ճար կե լու քն նու թյու նը՝ 
նշ ված գոր ծարք նե րի՝ օ րեն քին հա մա պա տաս խա նու թյան ստուգ մա նը:

 Սույն գոր ծը հա րուց վել է Ա շոտ Ա դու լյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ 
Կ. Ա սատ րյա նի կող մից 09.11.2016 թվա կա նին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի հի
ման վրա, ո րով վեր ջինս պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ա րեգ Ա զո յա նի և Ի գոր 
Ա դու լյա նի միջև 28.12.2011 թվա կա նին կնք ված՝ ՀՀ Կո տայ քի մար զի Ար զա կան 
գյու ղի Ծաղ կու նյաց փո ղո ցի թիվ 2 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի ա ռու վա
ճառ քի պայ մա նա գի րը, որ պես հետ ևանք՝ ան վա վեր ճա նա չել Ա շոտ Ա դու լյա նի 
և Ա րեգ Ա զո յա նի միջև 05.06.2009 թվա կա նին կնք ված ա ռու վա ճառ քի պայ մա
նա գի րը և ճա նա չել Ա շոտ Ա դու լյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ՀՀ Կո տայ քի 
մար զի Ար զա կան գյու ղի Ծաղ կու նյաց փո ղո ցի թիվ 2 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ 
գույ քի նկատ մամբ։

 Դա տա րա նը մեր ժել է Ա շոտ Ա դու լյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ 
Կ. Ա սատ րյա նի հայ ցը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգրքի 
303րդ, 304րդ հոդ ված նե րի, 306րդ հոդ վա ծի 2րդ կե տի վեր լու ծու թյու նից 
հետևում է, որ շին ծու, այ սինքն՝ մեկ այլ գոր ծար քի քո ղարկ ման նպա տա կով 
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կնքված գոր ծար քը, ա ռո չինչ է, այն է` այն ան վա վեր է ան կախ դա տա րա նի կող
մից այդ պի սին ճա նաչ վե լուց, և չի հան գեց նում ի րա վա բա նա կան հետ ևանք նե րի, 
բա ցա ռու թյամբ այն հետ ևանք նե րի, ո րոնք կապ ված են գոր ծար քի ան վա վե րու
թյան հետ: Դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ նման դեպ քե րում օ րենս դի րը 
որ պես գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք է դի տար կում այն պայ մա նագ րի 
կնք ված լի նե լու հան գա ման քը, ո րը կող մերն ի րա կա նում նկա տի են ու նե ցել շին
ծու գոր ծար քը կն քե լիս: 

Միև նույն ժա մա նակ Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծարք նե րը քա ղա
քա ցի ա կան ի րա վուն քի սուբյեկտ նե րի կա մային ակ տերն են, ի սկ կա մային ակ տը 
բնո րոշ վում է ներ քին հո գե կան պա հե րով, դր դա պատ ճառ նե րով, ա ռա ջադր ված 
նպա տա կին հաս նե լու ան ձի ներ քին ցան կու թյամբ, և կա մա հայտ նու թյամբ` այս 
կամ այն կեր պով ներ քին կամ քի ար տա քին դրս ևոր մամբ, և գոր ծար քի կնք ման 
հա մար ան հրա ժեշտ է, որ պես զի ան ձի ներ քին կամքն ու կա մա հայտ նու թյու նը 
հա մա պա տաս խա նեն ի րար, ու ս տի սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով, ՀՀ քա ղա
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48րդ հոդ վա ծի ու ժով, հայց վո րի կող
մից են թա կա են ա պա ցուց ման վե րը նշ ված բո լոր հան գա մանք նե րը, մինչ դեռ 
հայց վո րի կող մից դա տա րան չեն ներ կա յաց վել բա վա րար վե րա բե րե լի և պատ
շաճ ա պա ցույց ներ, ո րոն ցով կհիմն ա վոր վե ին հայց վո րի կող մից վկա յա կոչ ված 
վե րոն շյալ փաս տա կան հան գա մանք նե րը։

 Բա ցի դրա նից, դա տա րա նը փաս տել է նաև, որ հայց վո րը խնդ րել է ան վա վեր 
ճա նա չել 28.12.2011 թվա կա նի Ա. Ա զո յա նի և Ի. Ա դու լյա նի միջև կնք ված ՀՀ Կո
տայ քի մար զի Ար զա կան գյու ղի Ծաղ կու նյաց փո ղո ցի թիվ 2 հաս ցե ում գտն վող 
ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, որ պես հետ ևանք խնդ րե լով ան
վա վեր ճա նա չել ա վե լի վաղ կնք ված գոր ծար քը, մինչ դեռ 28.12.2011 թվա կա նի 
պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյու նը որ ևէ կերպ չի կա րող հան գեց նել դրա նից ա վե
լի վաղ կնք ված գոր ծար քի ան վա վե րու թյան, ի սկ 28.12.2011 թվա կա նին կնք ված 
գոր ծար քի ան վա վե րու թյան պա հանջ ներ կա յաց նե լու պայ ման նե րում հայց վո րը 
պար տա վոր էր ա պա ցու ցել 28.12.2011 թվա կա նին կնք ված գոր ծար քի կող մե րի 
կա մա հայտ նու թյան ա րա տը, այ սինքն՝ պետք է հիմն ա վո րեր, որ գոր ծար քի կող
մե րը՝ Ա. Ա զո յա նը և Ի. Ա դու լյա նը մտադ րու թյուն չեն ու նե ցել կն քե լու վե րոն շյալ 
գոր ծար քը, որ պի սի հան գա ման քը ևս չի հիմն ա վոր վել հայց վո րի կող մից։

 Դա տա րա նի վճ ռի դեմ հայց վո րը վե րաքն նիչ բո ղոք է ներ կա յաց րել այն հիմ
քով և հիմն ա վոր մամբ, որ Դա տա րա նը չի ան դրա դար ձել «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» կե տին, ի նչ պես նաև չի պար զել, թե 
ա րդյոք վի ճե լի պայ մա նագ րե րը կն քե լով` Ա շոտ Ա դու լյա նը հե տապն դել է իր պար
տա վո րու թյուն նե րից խու սա փե լու նպա տակ: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված 
վե րաքն նիչ բո ղո քը, բե կա նել է Դա տա րա նի 27.03.2018 թվա կա նի վճի ռը և գործն 
ու ղար կել է նոր քն նու թյան` պատ ճա ռա բա նե լով, որ Դա տա րա նը «վճ ռի « կի րա-
ռե լի ի րա վուն քը» մա սում վկա յա կո չել է մի այն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
303րդ, 306րդ հոդ ված նե րը» և «քն նու թյուն չի ի րա կա նաց րել հայց վո րի կող
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մից վկա յա կոչ ված՝ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի հիմ քով, 
պատ ճա ռա բա նա կան մա սում որ ևէ եզ րա հան գում չի կա տա րել դրա կի րա ռե լիու
թյան կամ այն բա ցա ռող հան գա մանք նե րի, ի նչ պես նաև օ րեն քի նշ ված նոր մի 
ի րա վա կար գա վոր ման շր ջա նա կում պա հան ջի հիմն ա վոր կամ ան հիմն լի նե լու 
վե րա բե րյալ այն դեպ քում, ե րբ հայց վոր Ա շոտ Ա դու լյա նի սնան կու թյան գոր
ծով կա ռա վա րիչ Կ.Ա սատ րյա նի հայ ցա պա հան ջի փաս տա կան հիմ քում ըն կած՝ 
28.12.2011 թվա կա նի, որ պես հետ ևանք 05.06.2009 թվա կա նի ա ռու վա ճառ քի 
պայ մա նագ րերն ան վա վեր ճա նա չե լու, ՀՀ, Կո տայ քի մար զի Ար զա կան գյու ղի 
Ծաղ կու նյաց փո ղո ցի թիվ 2 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ Ա շոտ 
Ա դու լյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա հան ջի ի րա վա կան հիմ
քում վկա յա կոչ վել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծը՝ հաշ վի 
առ նե լով սնանկ ճա նաչ ված պար տա պան Ա շոտ Ա դու լյա նի հետ պա տաս խա նող 
Ի գոր Ա դու լյա նի՝ են թադ րա բար փոխ կա պակց ված ան ձ լի նե լու հան գա ման քը»։ 

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր
ծի փաս տե րը և գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն ե րի հիմ
նա վոր վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ և ա ռաջ փաս տում է, որ Դա տա րա նում սույն գոր
ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց վել է 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 
թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ Նախ կին օ րենս գիրք) գոր
ծո ղու թյան շր ջա նակ նե րում:

 Նախ կին օ րենսգր քի 3րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը քա ղա քա ցի ա
կան գոր ծը հա րու ցում է մի այն հայ ցի կամ դի մու մի հի ման վրա։

 Նախ կին օ րենսգր քի 87րդ հոդ վա ծի 2րդ կե տի 4րդ են թա կե տի հա մա ձայն` 
հայ ցա դի մու մում պետք է նշ վեն` հան գա մանք նե րը, ո րոնց վրա հիմն վում են 
հայ ցա պա հանջ նե րը:

 Նախ կին օ րենսգր քի 1498րդ հոդ վա ծի 2րդ կե տի 3րդ են թա կե տի հա մա
ձայն` դա տա րա նը նախ նա կան դա տա կան նիս տում մաս նա վո րա պես՝ պար զում 
է վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը և կի րառ ման են թա կա օ րենսդ րու-
թյու նը:

 Նախ կին օ րենսգր քի 131րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի 4րդ են թա կե տի հա մա ձայն՝ 
դա տա րա նը վճիռ կա յաց նե լիս ո րո շում է հայ ցը լրիվ կամ մաս նա կի բա վա րա րե
լու կամ այն մեր ժե լու հար ցը։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վե րը թվարկ ված հոդ ված նե րին, 
ար ձա նագ րել է, որ նշ ված հոդ ված նե րի ի մաս տով դա տա րա նը պար տա վոր է ՝

 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը հա րու ցել մի մի այն հա մա պա տաս խան հայ ցի կամ 
դի մու մի հի ման վրա,

 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը քն նել մի մի այն այդ գոր ծով ներ կա յաց ված հայ
ցա պա հանջ նե րի շր ջա նա կում (տե՛ս Լու սի նե Մար տո յանն ը նդ դեմ Առ լեն Պետ-
րոսյա նի թիվ ԿԴ3/0099/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
01.10.2010 թվա կա նի ո րո շու մը)։ 
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  Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով հայ ցի տար
րե րին` հայ ցի ա ռար կային և հիմ քին, ար ձա նագ րել է, որ հայ ցի տար րե րը նրա 
բաղ կա ցու ցիչ մա սերն են, ո րոնք ո րո շում են նրա բո վան դա կու թյու նը, նրա ի րա
վա կան բնույ թը և հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ան հա տա կա նաց նել հայ ցը, այն 
տար բե րել նույ նա կան հայ ցե րից, հետ ևա բար և լու ծել նույն կող մե րի միջև, նույն 
տար րե րով հա րուց վող հայ ցե րը կր կին ան գամ վա րույթ չըն դու նե լու հար ցը (տե՛ս, 
Ա նիկ Մնա ցա կա նյանն ը նդ դեմ Ռու բիկ Ա սատ րյա նի թիվ Ե ԷԴ/0466/02/11 քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.10.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ հայ ցի ա ռար կան այն նյու թաի րա վա
կան պա հանջն է, ո րը հայց վո րը ներ կա յաց նում է պա տաս խա նո ղի դեմ, և ո րի 
վե րա բե րյալ դա տա րա նը ո րո շում է կա յաց նում: 

Հայ ցի փաս տա կան հիմքն այն հան գա մանք ներն են, ո րոնց հետ նյու թա կան 
ի րա վուն քի նոր մը կա պում է ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը, փո փո
խու մը կամ դա դա րու մը: Հայ ցի փաս տա կան հիմքն ը ստ է ու թյան ի րա վա բա
նա կան փաս տերն են, հան գա մանք նե րը, ո րոնք հիմք են հան դի սա ցել հայց վո
րի պա հան ջի հա մար: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ հայ ցի փաս տա կան 
հիմ քից բա ցի հայ ցի տար րե րի մեջ նե րառ վում է նաև հայ ցի ի րա վա կան հիմ քը, 
ո րն այն ի րա վա կան նոր մե րի հա մակ ցու թյունն է, որ կար գա վո րում է վի ճե լի ի րա
վա հա րա բե րու թյու նը: Չնա յած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս
գիր քը հայց վո րից չի պա հան ջում հայ ցա դի մու մում նշել այն ի րա վա կան նոր մե
րը, ո րոնց վրա հիմն վում է հայ ցա պա հան ջը, այ նու ա մե նայ նիվ, հայց վո րը, բա ցի 
փաս տա կան հան գա մանք նե րից, կա րող է հայ ցա դի մու մում նշել այն ի րա վա կան 
նոր մե րը, ո րոնց հի ման վրա կող մե րի միջև ծա գել են հա մա պա տաս խան ի րա վա
հա րա բե րու թյուն ներ, և ո րը վեր ջի նիս հիմք է տա լիս առ կա փաս տա կան հան գա
մանք նե րի հետ մի ա սին ներ կա յաց նել հա մա պա տաս խան պա հանջ (տե՛ս, Վի գեն 
Ու րու շա նյանն ը նդ դեմ Սու րիկ Սեդ րա կյա նի թիվ Ե ՇԴ/0473/02/10 քա ղա քա ցի ա-
կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.05.2011 թվա կա նի ո րո շու մը): 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 06.12.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ1004 ո րոշ
մամբ ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ օ րենս դի րը դա տա րա
նից պա հան ջում է կա յաց նել օ րի նա կան և հիմն ա վոր ված վճիռ, ի սկ դրա հա մար 
դա տա րա նին ան հրա ժեշտ է ճիշտ ը նտ րել և կի րա ռել օ րեն քը` ան կախ նրա նից, 
թե կող մերն ի նչ դիր քո րո շում են ար տա հայ տել կի րա ռե լի նոր մե րի վե րա բե րյալ: 
Դա տա րա նը կաշ կանդ ված չէ կող մե րի` վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան ո րակ ման 
և դրա նկատ մամբ կի րա ռե լի նոր մե րի վե րա բե րյալ դիր քո րո շումն ե րով: Հայց վո-
րի դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյունն է հս տակ ներ կա յաց նել իր պա հանջ-
նե րը, իր պա հան ջի հիմ քում ըն կած փաս տե րը, այդ փաս տե րը հիմն ա վո րող 
ա պա ցույց նե րը, պա տաս խա նո ղի պար տա կա նու թյունն է հս տակ դիր քո րո շում 
ար տա հայ տել հայց վո րի ներ կա յաց րած պա հանջ նե րից յու րա քան չյու րի, հայ-
ցա պա հան ջի(նե րի) հիմ քում ըն կած փաս տե րի վե րա բե րյալ, այդ փաս տե րի 
դեմ ա ռար կե լու դեպ քում ներ կա յաց նել դրանք հեր քող ա պա ցույց ներ: Մինչ դեռ 
դա տա րա նի խն դիրն ու գոր ծա ռույթն է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե
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րի և ա ռար կու թյուն նե րի հի ման վրա ո րո շել գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա
նա կու թյուն ու նե ցող` ա պա ցուց ման են թա կա փաս տե րը, կող մե րի ներ կա յաց րած 
ա պա ցույց նե րի հի ման վրա հաս տատ ված կամ չհաս տատ ված հա մա րել այս կամ 
այն փաս տը և ը ստ այդմ ո րո շել վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը և դրա 
նկատ մամբ կի րա ռե լի ի րա վա նոր մը:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րից հետ ևում է, որ Նախ կին օ րենսգր քի 
գոր ծո ղու թյան շր ջա նակ նե րում հայց վո րի հա մար պար տա դիր է ե ղել հայ ցա դի
մու մում մատ նան շել այն հան գա մանք նե րը, ո րոնց վրա հիմն վում են հայ ցա պա
հանջ նե րը, այ սինքն` այն հան գա մանք նե րը, ո րոնց հետ նյու թա կան ի րա վուն քի 
նոր մը կա պում է ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը, փո փո խու մը կամ 
դա դա րու մը: Հետ ևա բար «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին 
մա սի «ա» կե տի հիմ քով հայ ցա պա հանջ ներ կա յաց նե լու պա րա գա յում սնան
կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը պետք է հայ ցա դի մու մում ներ կա յաց ներ տվյալ 
ի րա վա նոր մի դիս պո զի ցի այով ա րժ ևոր վող այն փաս տա կան հան գա մանք նե րը, 
ո րոնց վե րա բե րյալ ման րա մասն ան դրա դարձ կա տար վեց սույն ո րոշ ման ի րա
վա կան դիր քո րո շումն ե րում: Մինչ դեռ, տվյալ դեպ քում «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» կե տի կի րա ռու թյան հա մար ան հրա
ժեշտ բա վա րար փաս տա կազ մը հայց վո րի կող մից հայ ցա դի մու մում չի ներ կա
յաց վել, քա նի որ նշ ված ի րա վա նոր մը վկա յա կոչ վել է լոկ այն պատ ճա ռով, որ 
նշված ի րա վա նոր մով է սահ ման վել պար տա պա նի կող մից ի րեն փոխ կա պակց
ված ան ձանց կա տար ված փո խան ցումն ե րը հետ ստա նա լու պա հանջ ներ կա յաց
նե լու կա ռա վար չի ի րա վուն քը: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մով, որ պես 
հիմն ա կան պա հան ջի, այն է՝ Ա րեգ Ա զո յա նի և Ի գոր Ա դու լյա նի միջև 28.12.2011 
թվա կա նին կնք ված՝ ՀՀ Կո տայ քի մար զի Ար զա կան գյու ղի Ծաղ կու նյաց փո ղո ցի 
թիվ 2 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ան վա
վեր ճա նա չե լու և որ պես ա ծան ցյալ պա հանջ նե րի (հետ ևանք)՝ Ա շոտ Ա դու լյա նի ու 
Ա րեգ Ա զո յա նի միջև 05.06.2009 թվա կա նին կնք ված ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա
գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու, ՀՀ Կո տայ քի մար զի Ար զա կան գյու ղի Ծաղ կու նյաց 
փո ղո ցի թիվ 2 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ Ա շոտ Ա դու լյա նի 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու փաս տա կան հիմք վկա յա կոչ վել է այն 
հան գա ման քը, որ Ա շոտ Ա դու լյա նի և Ա րեգ Ա զո յա նի միջև ի րա կա նում ա ռու վա
ճառ քի պայ մա նա գիր չի կնք վել, այլ կնք վել է քո ղարկ ված գրա վի պայ մա նա գիր, 
ի սկ հե տա գա յում, նպա տակ ու նե նա լով խու սա փել այլ ան ձանց հան դեպ ու նե ցած 
բազ մա թիվ դրա մա կան պար տա վո րու թյուն նե րից և իր գույ քի վրա բռ նա գան ձում 
տա րա ծե լուց, Ա րեգ Ա զո յա նին պարտ քը վե րա դարձ նե լուց հե տո Ա շոտ Ա դու լյա նը 
հոր դո րել է ան շարժ գույ քը վա ճա ռել ի րեն փոխ կա պակց ված ան ձ Ի գոր Ա դու
լյա նին: Ը նդ ո րում, որ պես գոր ծարք նե րի շին ծու լի նե լու վե րա բե րյալ ի րա վա կան 
հիմք, հայց վո րը վկա յա կո չել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 306րդ հոդ վա
ծի 2րդ կե տը, հա մա ձայն ո րի՝ շին ծու գոր ծար քը, այ սինքն` մեկ այլ գոր ծար քի 
քո ղարկ ման նպա տա կով կնք ված գոր ծար քը, ա ռո չինչ է: Այդ գոր ծար քի նկատ
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մամբ, հաշ վի առ նե լով դրա է ու թյու նը, կի րառ վում են այն գոր ծար քին վե րա բե
րող կա նոն նե րը, ո րը կող մերն ի րա կա նում նկա տի են ու նե ցել շին ծու գոր ծար քը 
կն քե լիս: Այ սինքն՝ հայց վո րը ներ կա յաց րել է ոչ թե «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» կե տի հիմ քով պար տա պա նի կող մից 
ի րեն փոխ կա պակց ված ան ձանց կա տար ված փո խան ցում ե րը հետ ստա նա
լու պա հանջ, այլ՝ այդ փո խան ցում երն ա պա հո վող քա ղա քա ցի աի րա վա կան 
գոր ծարք նե րի վի ճարկ ման պա հանջ, հետ ևա բար տվյալ դեպ քում սույն գոր ծի 
քն նու թյու նը պետք է ու ղղ ված լի ներ ոչ թե «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
54րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցի ա յում նկա րագր ված վա վե րա պայ ման նե րի մի ա
ժա մա նա կյա առ կա յու թյան ստուգ մա նը, այլ՝ նշ ված գոր ծարք նե րի շին ծու լի
նե լու հիմ քե րի ստուգ մա նը:

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «Ս նան
կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» կե տին ան դրա դառ
նա լու, հետ ևա բար նաև այդ ի րա վա նոր մի դիս պո զի ցի ա յում նկա րագր ված վա վե
րա պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը ստու գե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը 
տվյալ դեպ քում բա ցա կայել է, քա նի որ հայց վո րի պա հան ջի հիմ քում «Ս նան կու
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» կե տը, որ պես սե փա կա
նու թյան ի րա վուն քի դա դար ման ի նք նու րույն հիմք, ներ կա յաց ված չէ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ար ձա նագ րել նաև, որ Վե
րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ մամբ վկա յա կոչ վել է 23.07.2016 թվա կա նից գոր ծող 
խմ բագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 
«ա» կե տը, հա մա ձայն ո րի՝ կա ռա վա րի չը կա րող է պար տա պա նին սնանկ ճա նա
չե լու մա սին վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո՝ մեկ տար վա ըն թաց քում, 
դի մել և դա տա կան կար գով հետ ստա նալ պար տա պա նի կա տա րած ան հա տույց 
փո խան ցումն ե րը (այդ թվում` ոչ դրա մային) պար տա պա նի հետ փոխ կա պակց
ված ան ձանց, ո րոնք կա տար վել են պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լուն նա խոր
դող հինգ տար վա ըն թաց քում։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վե րոգ րյալ խմ բագ րու թյամբ նշ ված 
ի րա վա նոր մը կի րա ռե լու լի նե լու վե րա բե րյալ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա
հան գու մը հիմն ա վոր չէ, քա նի որ Ա շոտ Ա դու լյա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին 
«ԷյչԷսԲիՍի Բանկ Հա յաս տան» ՓԲԸի դի մու մը Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն 
և ՆորքՄա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա
րան է ներ կա յաց վել 04.09.2015 թվա կա նին, ո րը նույն օր վա ո րոշ մամբ ըն դուն
վել է վա րույթ և սնան կու թյան ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րիչ է նշա նակ վել Կա
րեն Ա սատրյա նը (հիմք՝ Դա տա լեքս տե ղե կատ վա կան հա մա կարգ, հղում՝ 
http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=14355223812330653), 
հետևա բար վեր ջի նիս կող մից դա տա րան դի մե լու հա մար կա րող էր հիմք ըն դուն
վել մինչև 23.07.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» կե տը, ո րի դեպ քում դա տա րան դի մե
լու հա մար սահ ման ված մե կա մյա ժամ կե տի հաշ վարկ ման սկիզ բը սնան կու թյան 
վե րա բե րյալ դի մում ներ կա յաց նե լու պահն էր, այն էլ այն դեպ քում, ե թե հայ ցը 
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ներ կա յաց վում է նշ ված ի րա վա նոր մի հիմ քով։ Մինչ դեռ, տվյալ դեպ քում, Ա րեգ 
Ա զո յա նի և Ի գոր Ա դու լյա նի միջև 28.12.2011 թվա կա նին կնք ված՝ ՀՀ Կո տայ քի 
մար զի Ար զա կան գյու ղի Ծաղ կու նյաց փո ղո ցի թիվ 2 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ 
գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու հայ ցը, ո րը սույն գոր
ծով հայց վո րի հիմն ա կան պա հանջն է, դա տա րան է ներ կա յաց վել ոչ թե սնան
կու թյան վե րա բե րյալ դի մու մը 04.09.2015 թվա կա նին ներ կա յաց նե լուց հե տո մեկ 
տար վա ըն թաց քում, այլ՝ ա վե լի քան մեկ տա րի հե տո՝ 09.11.2016 թվա կա նին, ի սկ 
հայ ցա պա հանջն էլ ու ղղ ված է ոչ թե պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լուն նա խոր
դող հինգ տար վա ըն թաց քում վեր ջի նիս կող մից ի րեն փոխ կա պակց ված ան ձանց 
կա տար ված ան հա տույց փո խան ցումն ե րը հետ ստա նա լուն, այլ՝ Ա րեգ Ա զո յա նի 
և Ի գոր Ա դու լյա նի միջև 28.12.2011 թվա կա նին կնք ված հա տու ցե լի գոր ծար քը, 
այն է՝ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, որ պես շին ծու, ան վա վեր ճա նա չե լուն, ի սկ 
Ա շոտ Ա դու լյա նի և Ա րեգ Ա զո յա նի միջև 05.06.2009 թվա կա նին կնք ված ան շարժ 
գույ քի (բ նա կե լի կա ռու ցա պատ ման հո ղա մա սի, բնա կե լի տան և կից շի նու թյան) 
ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու և ՀՀ Կո տայ քի մար զի Ար
զա կան գյու ղի Ծաղ կու նյաց փո ղո ցի թիվ 2 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի 
նկատ մամբ Ա շոտ Ա դու լյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա հանջ
նե րը ներ կա յաց վել են որ պես ա ծան ցյալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նման պայ ման նե րում ան դրա դառ նա լով 
սույն գոր ծով վի ճարկ վող գոր ծարք նե րի շին ծու լի նե լու հիմ քե րի հիմն ա վոր վա ծու
թյա նը և նշ ված ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի ՀՀ քա ղա
քա ցի ա կան օ րենսգր քի 303րդ և 306րդ հոդ ված նե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով 
նշ ված գոր ծարք նե րի վա վե րա կա նու թյու նը՝ Դա տա րա նը կա յաց րել է գործն ը ստ 
է ու թյան ճիշտ լու ծող  դա տա կան ա կտ, ի նչն ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
կող մից:

 Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի
տում է բա վա րար ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390րդ 
հոդ վա ծի 2րդ և 3րդ մա սե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե
լու հա մար։ 

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում ան հրա
ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405րդ հոդ
վա ծի 1ին մա սի 7րդ կե տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա
տա կան ակ տին օ րի նա կան ու ժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը 
հետ ևյալ հիմն ա վոր մամբ. 

Կոն վեն ցի այի 6րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում է 
նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ
կա յաց րած ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ րան քի ա ռն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի
ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե
տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքն նու թյան ի րա վունք: Սույն գոր ծով 
վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լը հան դի
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սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքննու
թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն ե րը վտանգ են 
պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվյալ դեպ քում, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի
նա կան ու ժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, 
քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան
գա մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։ 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճ ռին օ րի նա կան ու ժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա
րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև 
գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ Դա տա րա նի վճի ռը վե
րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ վել է մի այն «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» կե տին Դա տա րա նի վճ ռի պատ ճա ռա բա նա կան 
մա սում չանդ րա դառ նա լու հիմ քով, հա մա պա տաս խա նա բար Վե րաքն նիչ դա
տա րա նի ո րո շու մը վճ ռա բե կու թյան կար գով բո ղո քարկ վել է վե րաքն նիչ բո ղո քի 
նշված հիմ քի սխալ գնա հատ ման հիմն ա վոր մամբ: Հետ ևա բար` Վճ ռա բեկ դա տա
րա նը Դա տա րա նի վճ ռին օ րի նա կան ու ժ տա լիս հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու
թյան բա ցա կա յու թյու նը՝ ա ռանց ան դրա դառ նա լու հայ ցի հիմ քում վկա յա կոչ ված 
նյու թա կան ի րա վուն քի այլ նոր մե րի կի րառ ման ի րա վա չա փու թյա նը և հիմն ա վոր
վա ծու թյա նը՝ նյու թա կան ի րա վուն քի այդ նոր մե րի խախտ ման հիմ քով բո ղո քար
կում ի րա կա նաց ված չլի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը 
դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 101րդ հոդ վա ծի 1ին մա
սի հա մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի 
քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ սե րից։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109րդ հոդ վա ծի 1ին և 
3րդ մա սե րի հա մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
միջև բաշխ վում են բա վա րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: 
Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը, ո րի դեմ կա յաց վել է եզ րա փա կիչ դա տա կան ա կտ, 
կրում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից վկա նե րին, փոր ձա գետ նե րին, 
մաս նա գետ նե րին և թարգ մա նիչ նե րին վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման պար
տա կա նու թյու նը, ի նչ պես նաև դա տա րա նի և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց կրած 
դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն այն քա նով, որ քա նով 
դրանք ան հրա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա
վետ ի րա կա նաց ման հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112րդ հոդ վա ծի 1ին մա
սի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ կամ վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի 
քննու թյան հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
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միջև բաշխ վում են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10րդ 
գլխի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22րդ հոդ վա ծի «ի ա. 1» կե տի հա մա
ձայն` դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զատ վում են սնան կու
թյան կա ռա վա րիչ նե րը` «Ս նան կու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րեն քով սահ ման ված ի րենց լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում դա տա րան ներ 
ներ կա յաց վող հայ ցա դի մում ե րի, դի մումն ե րի, վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե
րի հա մար:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 29րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «գ» կե տի հա
մա ձայն՝ սնան կու թյան վե րա բե րյալ գոր ծով նշա նակ ված կա ռա վա րի չը՝ պար տա
պա նի ա նու նից դի մում է դա տա րան ներ` դա տա կան կար գով լու ծում պա հան ջող 
հար ցե րով, ներգ րավ վում է պար տա պա նի այն դա տա վա րու թյուն նե րում, ո րոն
ցում վեր ջինս հան դես է գա լիս որ պես հայց վոր, պա տաս խա նող կամ վե ճի ա ռար
կայի նկատ մամբ ի նք նու րույն պա հանջ ներ ներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ, ա ռանց 
լի ա զո րագ րի հան դես է գա լիս պար տա պա նի ա նու նից: Նույն հոդ վա ծի 2րդ մա
սի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քով սահ ման ված իր լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե
րում դա տա րան ներ ներ կա յաց վող հայ ցա դի մումն ե րի, դի մումն ե րի, վե րաքն նիչ 
և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար կա ռա վա րիչն ա զատ վում է պե տա կան տուր քի 
վճա րումն ե րից: Նույն հոդ վա ծի 3րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քով սահ ման
ված լի ա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս կա ռա վա րի չը գոր ծում է պար տա պա նի 
ա նու նից և իր պա տաս խա նատ վու թյամբ: 

Անդ րա դառ նա լով վկա յա կոչ ված ի րա վա կար գա վո րումն ե րի վեր լու ծու թյա
նը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել 
է, որ պար տա պա նի սնանկ ճա նաչ վե լուց հե տո պար տա պա նի ա նու նից դա տա
րան հայց ներ կա յաց նե լու ի րա վունքն ի րաց նում է վեր ջի նիս կա ռա վա րի չը, ո րը 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 29րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի հիմ քով ա զատ
ված է դա տա րան ներ ներ կա յաց վող հայ ցա դի մումն ե րի, դի մումն ե րի, վե րաքն նիչ 
և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճա րումն ե րից: 
Օ րենսդրա կան նման կար գա վոր ման հիմ քում, ը ստ է ու թյան, ըն կած է այն տրա մա
բա նու թյու նը, որ կա ռա վա րի չը հայց հա րու ցում կամ պար տա պա նի մաս նակ ցու
թյամբ դա տա վա րու թյուն նե րին ներգ րավ վում է պար տա պա նի ա նու նից, հետևա
բար՝ նրա վրա պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն չի կա րող դր վել 
այլ ան ձի ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հերն ի պաշ տո նե ի րա կա նաց նե լու հա
մար: Նման եզ րա հան գու մը պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան գա ման քով, որ պե
տու թյու նը, որ պես ան ձի հիմն ա րար ի րա վունք հռ չա կե լով դա տա կան պաշտ պա
նու թյան ի րա վուն քը, կոնկ րետ ե րաշ խիք ներ է նա խա տե սում այդ ի րա վուն քի ար
դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար՝ ը նդ ո րում, ո րո շա կի խումբ ան ձանց հա մար 
սահ մա նե լով նաև հա վե լյալ ե րաշ խիք ներ, ի նչ պես օ րի նակ՝ պե տա կան տուր քի 
վճա րու մից ա զա տումն է: Այ դու հան դերձ, քն նարկ վող ի րա վա կար գա վո րու մը վե
րա բե րում է մի այն պե տու թյան հան դեպ պե տա կան տուր քի գծով պար տա վո րու
թյուն նե րի բա ցա կա յու թյա նը և չի կա րող մեկ նա բան վել որ պես մյուս կող մի կրած 
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դա տա կան ծախ սե րի փոխ հա տուց ման պար տա կա նու թյան բա ցա կա յու թյուն: (…) 
Նման մո տե ցու մը բխում է կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բուն քից և կոչ
ված է կան խե լու պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զատ ված սուբյեկ տի կող մից 
իր դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի ան բա րե խիղճ ի րա կա նաց ման ար դյուն քում 
մյուս կող մին հնա րա վոր պատ ճառ վե լիք վնաս նե րը: Ա վե լին, կա ռա վար չի պա րա
գա յում նշ ված եզ րա հան գու մը հիմն ա վոր վում է նաև «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 29րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սի ի րա վա կար գա վոր մամբ, ը ստ ո րի՝ նույն օ րեն
քով սահ ման ված լի ա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս կա ռա վա րի չը գոր ծում է 
պար տա պա նի ա նու նից և իր պա տաս խա նատ վու թյամբ: Հետ ևա բար` թեև կա
ռա վա րի չը հայ ցը հա րու ցում է պար տա պա նի ա նու նից, այ նու ա մե նայ նիվ, նման 
հայց հա րու ցե լու կամ այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու 
հիմ քերն ու ան հրա ժեշ տու թյու նը գնա հա տում է իր ի սկ հայե ցո ղու թյամբ, ու ս տիև 
պետք է պա տաս խա նատ վու թյուն կրի դրանց ար դյուն քում այլ ան ձանց կրած դա
տա կան ծախ սե րի փոխ հա տուց ման հա մար (տե՛ս, Գևորգ Ա ֆան դյա նի սնան կու-
թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Հով հան նես Թոռ չյանն ը նդ դեմ Վա հե Ա ֆան դյա նի թիվ 
Ե ԿԴ/0298/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.07.2018 
թվա կա նի ո րո շու մը): 

Ն կա տի ու նե նա լով, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար
ման, ի սկ Ա շոտ Ա դու լյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Կ. Ա սատ րյա նի 
հայ ցը` մերժ ման, որ պի սի պայ ման նե րում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու
թյան օ րենսգր քի 109րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի հիմ քով վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար 
նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը փոխ հա տու ցե լու պար տա կա
նու թյու նը պետք է կրի հայց վոր կող մը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ա շոտ 
Ա դու լյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Կ. Ա սատ րյա նից հօ գուտ Լավ
րեն տի և Ի գոր Ա դու լյան նե րի են թա կա է բռ նա գանձ ման 20.000 ՀՀ դրամ` որ
պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար: 
Մինչ դեռ նկա տի ու նե նա լով, որ վե րաքն նիչ բո ղո քը ներ կա յաց վել է սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վար չի կող մից, ո րն էլ իր հեր թին « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 22րդ հոդ վա ծի «ի ա. 1» կե տի հիմ քով ա զատ ված է դա տա րան ներ ներ
կա յաց վող հայ ցա դի մումն ե րի, դի մումն ե րի, վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի 
հա մար վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի վճա րու մից՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա
նը գտնում է, որ նման պայ ման նե րում վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար վճար ման են
թա կա պե տա կան տուր քի գու մա րի հետ կապ ված հար ցը պետք է հա մա րել լուծ
ված:

 Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու
թյան օ րենսգր քի 405րդ, 406րդ, 408րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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  ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա րա նի 02.11.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ու ժ տալ ՀՀ Կո տայ քի 
մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 27.03.2018 թվա կա նի վճ ռին: 

2. Ա շոտ Ա դու լյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Կ. Ա սատ րյա նից հօգուտ 
Լավ րեն տի Ա դու լյա նի և Ի գոր Ա դու լյա նի բռ նա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես 
վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

 Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը` վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա
կա պե տա կան տուր քի գու մա րի հետ կապ ված, « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 22րդ հոդ վա ծի «ի ա. 1» կե տի հիմ քով հա մա րել լուծ ված:

3. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է 
և են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:
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Ե ԱԴԴ/1443/02/11

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

Ո  Ր Ո  Շ ՈՒ Մ
 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱ ԼԱ ՏԸ 

(ԱՅ ՍՈՒ ՀԵՏ` ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ)

2021 թվա կա նի հուն վա րի 27ին 
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով ը ստ Այ ծեմն իկ Թո րո սյա նի հայ ցի ը նդ

դեմ « ՆՈ ՐԱ ՇԵՆ ԲԱ ՐԵ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱՆ» ՀԿի (այ սու հետ` Կազ մա կեր պու թյուն), ՀՀ 
«Ա ջափ նյակ» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ռո զա Ա ռա քե լյա նի (այ սու հետ` 
Նո տար) և Ա ստ ղիկ Հա րու թյու նյա նի` ար ձա նագ րու թյու նը, պայ մա նա գի րը և 
դրա հի ման վրա կա տար ված ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը մաս նա կի ո րեն 
ան վա վեր ճա նա չե լու ու սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա հանջ նե րի 
մա սին, ու ը ստ հա կընդ դեմ հայ ցի Ա ստ ղիկ Հա րու թյու նյա նի ը նդ դեմ Այ ծեմն իկ 
Թո րո սյա նի` բնա կա րա նից վտա րե լու պա հան ջի մա սին, քա ղա քա ցի ա կան գոր
ծով ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 05.06.2020 թվա կա նի « Վե
րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Այ ծեմն իկ Թո րո սյա նի և 
նրա ներ կա յա ցու ցիչ Զո յա Հա կո բյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը. 
Դի մե լով դա տա րան` Այ ծեմն իկ Թո րո սյա նը պա հան ջել է մաս նա կի ո րեն ան

վա վեր ճա նա չել Կազ մա կեր պու թյան 31.10.2011 թվա կա նի թիվ 2 ար ձա նագ րու
թյան 15րդ կե տը, 11.11.2011 թվա կա նին Կազ մա կեր պու թյան, Մհեր Մար տի րո
սյա նի և Ա ստ ղիկ Հա րու թյու նյա նի միջև կնք ված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան 
պայ մա նա գի րը, դրա հի ման վրա Եր ևա նի Գ. Չաու շի փո ղո ցի թիվ 14/3 շեն քի 
57րդ բնա կա րա նի նկատ մամբ Ա ստ ղիկ Հա րու թյու նյա նի մա սով 16.10.2011 թվա
կա նին կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը` ճա նա
չե լով իր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը վե րը նշ ված բնա կա րա նի 4/7 մա սի (58,5քմ 
մա կե րե սի) նկատ մամբ:

 Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան՝ Ա ստ ղիկ Հա րու թյու նյա նը պա հան ջել 
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է Այ ծեմն իկ Թո րո սյա նին վտա րել ի րեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա
նող Եր ևա նի Գ. Չաու շի փո ղո ցի թիվ 14/3 շեն քի 57րդ բնա կա րա նից: 

Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ. Վար
դա նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 19.03.2020 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է, 
ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 15.05.2020 թվա կա նի ո րոշ
մամբ Այ ծեմն իկ Թո րո սյա նի և նրա ներ կա յա ցուց չի բե րած վե րաքն նիչ բո ղո քը 
վե րա դարձ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա
րան) 05.06.2020 թվա կա նի ո րոշ մամբ Այ ծեմն իկ Թո րո սյա նի և նրա ներ կա յա
ցուց չի բե րած վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք են բե րել Այ ծեմն իկ Թո րո սյա նը և նրա ներ կա
յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո

հիշյալ հիմն ա վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 23-րդ, 25-րդ և 

61-րդ հոդ ված նե րը, « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի 
պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 
6-րդ և 13-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
371-րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձինք նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել են հետ ևյալ փաս-
տարկ նե րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ կր կին ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո
ղո քը բո վան դա կային ա ռու մով որ ևէ փո փո խու թյան չի են թարկ վել, ի սկ նախ կի
նում ներ կա յաց վա ծի օ րի նա կը նա խա պես ու ղարկ ված է ե ղել կող մե րին։ Օ րենս
դի րը որ ևէ պար տա դիր նորմ չի սահ մա նում, որ պե տա կան տուր քը վճար ված 
չլի նե լու հիմ քով վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լուց հե տո կր կին վե րաքն նիչ 
բո ղոք ներ կա յաց նե լիս դրա օ րի նա կը պետք է պար տա դիր կր կին ու ղարկ վի կող
մե րին։ Ի րա վի ճակն այլ կլի ներ, ե թե վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վեր դրա մեջ 
բո վան դա կային փո փո խու թյուն կա տա րե լու պա հան ջով։

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա րա նի 15.05.2020 թվա կա նի ո րոշ ման պա հան ջը կա տար վել է՝ կր կին ներ
կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քին կց վել է նաև պե տա կան տուր քը սահ ման ված 
ժամ կե տում վճար ված լի նե լու վե րա բե րյալ ան դոր րա գի րը, որ պի սի պայ ման նե
րում վե րաքն նիչ բո ղո քը պետք է ըն դու ներ վա րույթ։ Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա
րա նը, կր կին վե րա դարձ նե լով վե րաքն նիչ բո ղո քը, Այ ծեմն իկ Թո րո սյա նին զր կել 
է դա տա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջո ցի ի րա վուն քից։
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 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « բե կա նել» Վե
րաքննիչ դա տա րա նի 05.06.2020 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե
լու մա սին» ո րո շու մը և փո փո խել այն` Դա տա րա նի 19.03.2020 թվա կա նի վճ ռի 
դեմ բեր ված վե րաքն նիչ բո ղոքն ըն դու նել վա րույթ:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե
րը. 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քի 
վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 394րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 2րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ
կա յու թյամբ՝ նույն հոդ վա ծի 3րդ մա սի 1ին կե տի ի մաս տով, այն է` ա ռեր ևույթ 
առ կա է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմն ա րար խախ տում, քա նի 
որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տր վել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա
վա րու թյան օ րենսգր քի 371րդ հոդ վա ծի խախ տում, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա
տու թյան բուն է ու թյու նը և ո րի առ կա յու թյու նը հիմն ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց
ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս-
տա տե լով նախ կի նում ար տա հայտ ված դիր քո րո շում ե րը, հարկ է հա մա րում ան-
դրա դառ նալ այն հար ցադր մա նը, թե այն դեպ քում, ե րբ բո ղո քա բե րի կող մից թույլ 
տր ված խախ տու մը չի ա ռնչ վում բո ղո քի բո վան դա կու թյա նը, ա րդյո՞ք խախ տու մը 
շտ կե լուց հե տո նոր բո ղոք ներ կա յաց նե լիս վեր ջինս պար տա վոր է բո ղո քի պատ-
ճեն նե րը կր կին ու ղար կել գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր 
ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ
պա նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր 
ոք ու նի ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա
րա կային և ող ջա միտ ժամ կե տում քն նու թյան ի րա վունք:

 Կոն վեն ցի այի 6րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, ե րբ 
ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը 
կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ րան քի ա ռն չու թյամբ, ու
նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող
ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքն նու թյան ի րա վունք: 

Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տե ի 07.02.1995 թվա կա նի թիվ 
R(95)5 հանձ նա րա րա կա նի 1ին հոդ վա ծի (a) կե տով նա խա տես ված սկզ բուն քի 
հա մա ձայն` պետք է առ կա լի նի վե րա դաս դա տա րա նի (ե րկ րորդ ա տյա նի դա տա
րան) կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի (ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան) ցան կա ցած 
ո րոշ ման վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյուն: Այ սինքն` ա ռա ջին ա տյա նի դա տա կան 
ակ տե րի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի այն
պես, որ պես զի հնա րա վո րինս ա պա հով վի դա տա վա րա կան օ րեն քով սահ ման
ված կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման հնա րա վո



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՄԱՐՏ-ԱՊՐԻԼ  2021  3-4 (261-262)

199

րու թյու նը վե րա դաս դա տա րա նի կող մից (ե րկ րորդ ա տյա նի դա տա րան): Այն է` 
ե րբ պե տու թյան դա տա կան հա մա կարգն ու նի ե ռաս տի ճան կա ռուց վածք, ան ձը 
պետք է ու նե նա ա ռն վազն եր կու ա տյա նում լս ված լի նե լու ի րա վունք: Հետ ևա բար` 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա րան նե րի կող մից չեն կա րող այն պի սի 
ձևա կան խո չըն դոտ ներ ստեղծ վել, ո րոնց ար դյուն քում կա րող է խախտ վել ան
ձանց` դա տա կան ակ տի` օ րեն քով նա խա տես ված կար գով վե րա նայ ման ի րա
վուն քը (տե´ս, Ժան նա Տե րյանն ը նդ դեմ Վա հան Տե րյա նի թիվ Ե ԱՆԴ/0563/02/16 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.12.2018 թվա կա նի ո րո շու-
մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, 
որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցի այի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րով 
ամ րագր ված ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կար ևոր բա ղադ
րիչ նե րից մե կը դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման ի րա վունքն է: Բո ղո քարկ ման 
ի նս տի տուտն ի րա վա կան մի ջոց է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շա կի ըն
թա ցա կար գի մի ջո ցով գործ նա կա նում ա պա հո վել դա տա կան սխալ նե րի բա ցա
հայ տու մը և ու ղ ղու մը` դրա նով ի սկ նպաս տե լով ար դա րա դա տու թյան նպա տակ
նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նաց մա նը (տե՛ս, Սու սան նա Ա րա րա տի Միր զո յանն 
ը նդ դեմ Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նի թիվ Ա ՐԱԴ/0170/02/14 քա ղա քա ցի ա-
կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի ո րո շու մը, Վար դան 
Աբ րա հա մյանն ը նդ դեմ «Արդ շին բանկ» ՓԲԸ-ի թիվ ԵԴ/17609/02/18 քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 19.04.2019 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Ըստ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Եվ րո
պա կան դա տա րան) ի րա վա կան դիր քո րոշ ման՝ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյունն 
օ րենսդ րա կան կար գա վո րումն ե րի ա ռար կա է, և դա տա րան նե րը պար տա վոր 
են կի րա ռել դա տա վա րա կան հա մա պա տաս խան կա նոն նե րը՝ խու սա փե լով ի նչ
պես գոր ծի ար դա րա ցի քն նու թյա նը խո չըն դո տող ա վե լորդ ձևա կա նու թյուն նե րից 
(ֆոր մա լիզ մից), այն պես էլ չա փա զանց ճկուն մո տե ցու մից, ո րի դեպ քում օ րեն
քով սահ ման ված դա տա վա րա կան պա հանջ նե րը կկորց նեն ի րենց նշա նա կու
թյու նը: Ը ստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը 
խա թար վում է այն դեպ քում, ե րբ օ րենսդ րա կան նոր մե րը դա դա րում են ծա ռայել 
ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան ու ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նաց ման 
նպա տակ նե րին և խո չըն դո տում են ան ձին հաս նել ի րա վա սու դա տա րա նի կող
մից իր գոր ծի, ը ստ է ու թյան, քն նու թյա նը (տե՛ս, Dumitru Gheorghe v. Romania 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 12.04.2016 թվա կա նի վճի ռը, կետ 28): 

Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից ար տա հայտ ված մեկ այլ դիր քո րոշ ման հա
մա ձայն՝ պե տու թյու նը դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քից օ գտ վե լու հա մար կա րող է 
սահ մա նել ո րո շա կի պայ ման ներ, «...պար զա պես պե տու թյան կող մից կի րառ ված 
սահ մա նա փա կումն ե րը չպետք է այն կերպ կամ այն աս տի ճա նի սահ մա նա փա կեն 
ան ձի դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, որ վնաս հասց վի այդ ի րա վուն քի 
բուն է ու թյա նը: Բա ցի այդ, սահ մա նա փա կու մը չի հա մա պա տաս խա նի Կոն վեն
ցի այի 6րդ հոդ վա ծի 1ին կե տին, ե թե այն չհե տապն դի ի րա վա չափ նպա տակ, և 
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ե թե կի րառ ված մի ջոց նե րի ու հե տապնդ վող նպա տա կի միջև չլի նի հա մա չա փու
թյան ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն» (տե´ս, Խալ ֆաու ին ը նդ դեմ Ֆրան սի այի 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 14.03.2000 թվա կա նի վճի ռը, կետ 36):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու
թյան օ րենս գիր քը սահ մա նում է վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քի ի րաց ման 
կար գը և պայ ման նե րը: Այս պես՝

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368րդ հոդ վա ծի 1ին մա
սի հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ բո ղո քը կազմ վում է գրա վոր՝ նույն օ րենսգր քի 16րդ 
հոդ վա ծի 2րդ մա սում նշ ված պա հանջ նե րի պահ պան մամբ: Վե րաքն նիչ բո ղո քը 
պետք է լի նի ըն թեռ նե լի:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 367րդ հոդ վա ծի 1ին մա
սի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը և դրան կից փաս տաթղ թերն ու ղարկ վում կամ 
հանձն վում են վե րաքն նիչ դա տա րան։ Բո ղոք ներ կա յաց նո ղը վե րաքն նիչ բո ղո քը 
և դրան կից փաս տաթղ թե րի պատ ճեն ներն ու ղար կում է գոր ծին մաս նակ ցող ան
ձանց, ի սկ բո ղո քի պատ ճե նը` դա տա կան ակ տը կա յաց րած դա տա րան:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368րդ հոդ վա ծի 2րդ 
մա սի 7րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ բո ղո քում նշ վում են բո ղո քին կց վող 
փաս տաթղ թե րի ցան կը:

 Նույն հոդ վա ծի 5րդ մա սի հա մա ձայն` բո ղո քին կց վում են (…) բո ղո քը գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձանց, ի սկ բո ղո քի պատ ճե նը՝ դա տա կան ակ տը կա յաց րած դա
տա րան ու ղար կե լու մա սին ա պա ցույց նե րը (…): 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371րդ հոդ վա ծի 1ին մա
սի 1ին կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քե րի բա
ցա կա յու թյան դեպ քում վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե չեն պահ պան
վել նույն օ րենսգր քի 368րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը:

 Նույն հոդ վա ծի 5րդ մա սի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին, 2րդ, 
4րդ և 5րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րով վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ
նե լուց հե տո բո ղո քում թույլ տր ված խախ տումն ե րը վե րաց նե լու ու ո րո շումն ստա
նա լուց հե տո` վճ ռի դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քով 15օ րյա ժամ կե տում, (…) սահ
ման ված կար գով կր կին վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու դեպ քում այն հա մար
վում է վե րաքն նիչ դա տա րան ներ կա յաց ված սկզբ նա կան ներ կա յաց ման օ րը: 
Կր կին ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քում առ կա խախ տումն ե րը վե րաց նե լու 
հա մար նոր ժամ կետ չի տր վում:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա դառ նա
լով վե րը նշ ված դա տա վա րա կան նոր մե րի ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը, նշել է, որ 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան նոր մե
րով սահ ման վել են վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու կար գը, ի նչ պես նաև՝ վե
րաքն նիչ բո ղո քի ձևին և բո վան դա կու թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը: Ը նդ 
ո րում, օ րենս դիրն ամ րագ րել է այն բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը, ո րոնք կա րող 
են վրա հաս նել այն պա րա գա յում, ե րբ բո ղոք բե րած ան ձը չի պահ պա նել վե
րաքն նիչ բո ղո քի ներ կա յաց ման կար գին կամ ձևին և բո վան դա կու թյա նը ներ կա
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յաց վող պա հանջ նե րը: Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու
թյան օ րենս գիր քը բո ղոք բե րող ան ձին հնա րա վո րու թյուն է տվել օ րեն քով սահ
ման ված ժամ կե տում վե րաց նել վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից մատ նանշ ված 
խախ տումն ե րը և վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նել վե րաքն նիչ դա տա րան 
(տե՛ս, Ա զատ և Լևոն Հա կո բյան ներն ը նդ դեմ Գուր գեն Բե րակ չյա նի, Կառ լեն Մա-
նու կյա նի և Ռո բերտ Ա վե տյա նի թիվ Ե ԱՔԴ/1414/02/17 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 14.02.2020 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վե րաքն նիչ 
բո ղո քը վե րա դարձ նե լու և այն կր կին ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան նոր մե րի 
վեր լու ծու թյա նը, նշել է, որ այն դեպ քե րում, ե րբ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձի 
կող մից չեն պահ պան վել վե րաքն նիչ բո ղո քին ներ կա յաց վող և օ րեն քով սահ ման
ված պա հանջ նե րը, դա տա րա նը վե րա դարձ նում է վե րաքն նիչ բո ղո քը: Այն դեպ
քե րում, ե րբ վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տր ված խախ տումն ե րը վե րա բե րում են 
բո ղո քի ձևին և բո վան դա կու թյա նը, ա պա դա տա րա նը տրա մադ րում է օ րեն քով 
սահ ման ված ժամ կետ դրանք վե րաց նե լու և բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու հա
մար: Ը նդ ո րում, նշ ված ժամ կե տը բո ղոք բե րած ան ձին տրա մադր վում է օ րեն քի 
ու ժով և են թա կա չէ որ ևէ սահ մա նա փակ ման:

 Նույն ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել է, որ վե րաքն նիչ 
բո ղո քին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, ը ստ է ու թյան, դա սա կարգ վում են եր կու 
խմ բի` ա ռա ջինն այն պայ ման ներն են, ո րոնք վե րա բե րում են վե րաքն նիչ բո ղո
քի բո վան դա կու թյա նը և նե րա ռում են այն տե ղե կու թյուն նե րի շր ջա նա կը, ո րոնք 
պետք է ար տա ցոլ վեն վե րաքն նիչ բո ղո քում: Ե րկ րորդն այն պայ ման ներն են, 
ո րոնք վե րա բե րում են բո ղո քին կց վող նյու թե րի ցան կին: Մաս նա վո րա պես` բո
ղո քին կց վում են պե տա կան տուր քը վճա րե լու, բո ղո քի պատ ճեն նե րը դա տա կան 
ա կտ կա յաց րած դա տա րա նին և գոր ծին մաս նակ ցող այլ ան ձանց ու ղար կե լու 
մա սին ա պա ցույց նե րը (տե՛ս, Գե որ գի Ա վե տի սյանն ը նդ դեմ « Հան րա պե տա կան 
ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան և բու սա սա նի տա րա կան լա բո րա տոր ծա ռա յու-
թյուն նե րի կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի թիվ Ե ԷԴ/0327/02/17 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.03.2018 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Վե րա հաս տա տե լով վկա յա կոչ ված դիր քո րո շումն ե րը` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա
նը մեկ այլ ո րոշ մամբ հա վե լել է, որ օ րենս դի րը, ի թիվս այլ նի, վե րաքն նիչ բո
ղո քին պար տա դիր կց վող փաս տաթղ թե րի ցան կում նե րա ռել է նաև վե րաքն նիչ 
բո ղո քը և դրան կից փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը դա տա կան ակ տը կա յաց րած 
դա տա րա նին և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ու ղար կե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույց
նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ վե րը նշ ված օ րենսդ րա կան կար գա վո
րու մը բխում է քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու նում գոր ծող մր ցակ ցու թյան 
սկզ բուն քի է ու թյու նից և նպա տակ է հե տապն դում ա պա հո վե լու մյուս կող մի` իր 
գոր ծը հա վա սար պայ ման նե րում ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար
գը: Այս պես՝ ստա նա լով վե րաքն նիչ բո ղո քը և ծա նո թա նա լով դրա բո վան դա կու
թյա նը` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց նում 
է վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու իր դա տա վա րա կան ի րա վուն
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քը: Ո ւս տի ցան կա ցած պա րա գա յում դա տա րա նը պար տա կա նու թյուն է կրում 
ստու գե լու` ա րդյո՞ք բո ղոք բե րած ան ձը բո ղոքն ու ղար կել է գոր ծին մաu նակ ցող 
այլ ան ձանց, և ա րդյո՞ք այն ու ղարկ վել է ճիշտ հաս ցե ով, քա նի որ դրա հի ման 
վրա է դա տա րանն ա պա հո վում կող մե րի մր ցակ ցու թյան և ի րա վա հա վա սա րու
թյան սկզ բունք նե րի պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը (տե՛ս, Եր ևան հա մայնքն ը նդ դեմ 
«Ա կումբ հա մա լիր» ՍՊԸ-ի թիվ Ե ԿԴ/3194/02/17 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2019 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 24.09.2019 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ1477 
ո րոշ մամբ ան դրա դառ նա լով վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու ի րա վա կան 
կար գա վո րումն ե րին, ար ձա նագ րել է, որ « վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու 
ի նս տի տուտն ու ղղ ված է բո ղոք բե րող ան ձի` դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու 
մի ջո ցով դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հա մար ար
դյու նա վետ կա ռու ցա կար գի սահ ման մա նը և որ ևէ պա րա գա յում ձևա կան բնույ թի 
թե րու թյուն նե րը չպետք է խո չըն դո տեն դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա
նադ րա կան ի րա վուն քի ի րա կա նաց մա նը: Մյուս կող մից, կար ևո րե լով դա տա վա
րա կան ըն թա ցա կար գե րին հետ ևե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, ի նչ պես նաև ող ջա
միտ ժամ կե տում դա տաքն նու թյան ի րա կա նաց ման սահ մա նադ րաի րա վա կան 
պա հան ջը՝ օ րենս դի րը սահ մա նել է դրույթ, ո րի հա մա ձայն` վե րա դարձ նե լուց հե
տո կր կին ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քում առ կա խախ տումն ե րը վե րաց նե
լու հա մար նոր ժամ կետ չի տր վում։ Այ սինքն` վե րաքն նիչ բո ղո քի վե րա դարձ ման 
ի նս տի տուտն, ը նդ հա նուր առ մամբ, ա պա հո վում է բո ղո քի հետ կապ ված թե րու
թյուն նե րի վե րաց ման և այդ ի նս տի տու տի չա րա շահ ման ան թույ լատ րե լի ու թյան 
միջև պատ շաճ հա վա սա րակշ ռու թյու նը»:

 Մի ա ժա մա նակ վե րը նշ ված ո րոշ մամբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րել շեշ տել, որ «օ րենսդ րի նպա տա կը ոչ թե բո ղոք բե րած ան ձին 
ծան րա բեռ նելն է որ ևէ չար դա րաց ված պար տա կա նու թյամբ, այլ՝ ե րաշ խա վո րե լը, 
որ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա սա նե լի լի նի բո ղո քի բո վան դա կու թյու նը, ո րը 
վեր ջին նե րիս հնա րա վո րու թյուն կտա ար դյու նա վե տո րեն պաշտ պան վե լու բո ղո
քում ներ կա յաց ված պա հանջ նե րից, այ սինքն` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք հնա
րա վո րու թյուն կու նե նան ար դյու նա վե տո րեն ի րա կա նաց նե լու դա տա կան պաշտ
պա նու թյան ի րենց հիմն ա կան ի րա վուն քը»: 

Անդ րա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371րդ 
հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին կե տով նա խա տես ված վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ
նե լու հիմ քին, այն է` վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քե րի բա ցա
կա յու թյան դեպ քում վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե` չեն պահ պան վել 
նույն օ րենսգր քի 368րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա
րա նը փաս տել է, որ « վե րո հի շյալ հիմ քով (…) վե րա դարձ ված վե րաքն նիչ բո ղո քը 
կր կին ներ կա յաց նե լու դեպ քում սույն գոր ծով վի ճարկ վող դրույթ նե րը չպետք է 
մեկ նա բան վեն տա ռա ցի` զր կե լով ան ձին վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քի 
ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նից: (…) կր կին ներ կա յաց վող վե րաքն նիչ բո ղո
քի հետ կապ ված կա ռու ցա կար գե րը չպետք է ան հար կի ծան րա բեռ նեն ան ձանց: 
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Այս ա ռու մով (…) կի րա ռե լի է նաև Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 2017 թվա
կա նի ապ րի լի 18ի ՍԴՈ1363 ո րոշ մամբ ար տա հայ տած այն դիր քո րո շու մը, հա
մա ձայն ո րի. «(…) ե րբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի մատ նան շած թե րու թյուն նե րը չեն 
ա ռնչ վի վճ ռա բեկ բո ղո քի տեքս տին, նույն բո ղո քի պատ ճենն [ի րա վա հա րա բե
րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող] օ րենսգր քի 231րդ հոդ վա ծի 5րդ մա սին հա
մա պա տաս խան գոր ծը քն նող դա տա րան և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց կր կին 
ու ղար կե լու մա սին ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու պա հանջն ան հար կի ծան րա
բեռ նում է ոչ մի այն բո ղո քա բե րին, այլ՝ նաև հա մա պա տաս խան կող մե րին, ո րոնք 
ստիպ ված են լի նե լու կր կին ու սումն ա սի րել նույ նա բո վան դակ բո ղո քը: Այդ տե
սան կյու նից վե րա դարձ նե լուց հե տո կր կին ներ կա յաց ված նույն տեքստն ու նե ցող 
բո ղո քի պատ ճե նը կող մե րին կր կին ու ղար կե լը չի բխում ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
61րդ հոդ վա ծի 1ին կե տով նա խա տես ված` ան ձի` ար դյու նա վետ դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից և չի հե տապն դում որ ևէ ի րա վա չափ նպա տակ»»:

 Հա վե լե լով վե րը նշ վա ծին ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված 
մեկ այլ ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ կր կին ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քը 
վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը լու ծե լիս ո րո շիչ նշա նա կու թյուն է ստա նում վե րաքն նիչ 
բո ղո քը վե րա դարձ նե լու հա մար ար ձա նագր ված խախ տումն ե րի բա ցա հայ տու մը, 
քա նի որ վե րաքն նիչ բո ղո քի վե րա դարձ ման ի նս տի տուտն ը նդ հա նուր առ մամբ 
ա պա հո վում է բո ղո քի հետ կապ ված թե րու թյուն նե րի վե րաց ման և այդ ի նս տի
տու տի չա րա շահ ման ան թույ լատ րե լի ու թյան միջև պատ շաճ հա վա սա րակշ ռու
թյու նը: Այ սինքն, կար ևո րե լով ան ձանց դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի 
ի րաց ման ան հրա ժեշտ նա խադ րյալ նե րի ե րաշ խա վո րու մը, օ րենս դի րը սահ մա
նել է օ րեն քի պա հանջ նե րին չհա մա պա տաս խա նող վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա
դարձ նե լու կա նոն՝ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ
նե լու մա սին ո րոշ մամբ ար ձա նագր ված բո լոր թե րու թյուն նե րը շտ կե լու և բո ղո քը 
կրկին ներ կա յաց նե լու հա մար: Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լուց հե տո բո
ղո քը կրկին ներ կա յաց նե լիս բո ղոք բե րող ան ձը պար տա վոր է ամ բող ջու թյամբ 
վե րաց նել վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ մամբ ար ձա նագր ված 
խախ տումն ե րը, հա կա ռակ դեպ քում վեր ջինս կզրկ վի դա տա կան պաշտ պա
նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նից (տե՛ս, « Գուդկ րե դիտ» 
Ո ՎԿ ՓԲԸ-ի դի մու մի ը նդ դեմ ՀՀ ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րար Փի-
րուզ Սարգ սյա նի թիվ ԼԴ/1373/02/19 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 01.06.2020 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Միև նույն ժա մա նակ նույն ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ մամբ ար ձա նագր ված խախ
տումն ե րը վե րաց նե լուց հե տո վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու դեպ քում 
բո ղոք բե րող ան ձի վրա չի կա րող դր վել բո ղո քի պատ ճե նը գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձանց ու ղար կե լու պար տա կա նու թյուն, ե թե բո ղո քը բո վան դա կային փո փո խու
թյան չի են թարկ վել և այն նախ կի նում ար դեն ի սկ ու ղարկ ված է ե ղել գոր ծին մաս
նակ ցող ան ձանց: Հետ ևա բար, ե թե վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին 
ո րոշ մամբ ար ձա նագր ված խախ տումն ե րը բո ղոք բե րող ան ձի կող մից վե րաց վել 
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են ամ բող ջու թյամբ և ներ կա յաց վել է նույ նա բո վան դակ բո ղոք, ո րի պատ ճե նը 
նախ կի նում ու ղարկ ված է ե ղել գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, ա պա ՀՀ վե րաքննիչ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նը չի կա րող վե րա դարձ նել կր կին ներ կա յաց ված վե
րաքն նիչ բո ղո քը՝ դրա պատ ճե նը դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին ու ղարկ ված 
չլի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ: Ը նդ ո րում, նույ նա բո վան դակ բո ղո քի պատ ճե նը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց չու ղար կե լու հետ ևան քով վեր ջին նե րիս ի րա վունք
նե րի խախտ ման մա սին խոսք լի նել չի կա րող, քա նի որ բո ղո քի բո վան դա կու թյու
նը նախ կի նում նրանց հա սա նե լի լի նե լու պա րա գա յում ա պա հով ված է բո ղո քում 
ներ կա յաց ված պա հանջ նե րից ար դյու նա վե տո րեն պաշտ պան վե լու գոր ծին մաս
նակ ցող ան ձանց ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա վո րու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի կի րա ռու մը սույն գոր-
ծի փաս տե րի նկատ մամբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Այ ծեմն իկ Թո րո սյա նը և վեր ջի նիս ներ կա
յա ցու ցիչ Զո յա Հա կո բյա նը Դա տա րա նի 19.03.2020 թվա կա նի վճ ռի դեմ փոս
տային ա ռաք ման ե ղա նա կով 17.04.2020 թվա կա նին ներ կա յաց րել են վե րաքն նիչ 
բո ղոք` դրան կցե լով նաև բո ղո քը 17.04.2020 թվա կա նին Ա ստ ղիկ Հա րու թյու նյա
նին, Նո տա րին, Կազ մա կեր պու թյա նը և Դա տա րա նին ու ղար կե լու վե րա բե րյալ 
փոս տային ան դոր րագ րե րը (հա տոր 4րդ, գ.թ. 419):

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 15.05.2020 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րաքն նիչ բո ղո քը 
վե րա դարձ վել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ « վե րաքն նիչ բո ղո քին կց վել է 
սահ ման վա ծից պա կաս չա փով պե տա կան տուր քի վճար ման փաս տը հաս տա
տող ա պա ցույց (…)» (հա տոր 4րդ, գ.թ. 20, 21): 

Այ ծեմն իկ Թո րո սյա նը և նրա ներ կա յա ցու ցիչ Զո յա Հա կո բյա նը, վե րաց նե լով 
վե րը նշ ված խախ տու մը, օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում՝ 01.06.2020 թվա
կա նին, կր կին ներ կա յաց րել են վե րաքն նիչ բո ղոք՝ դրան կցե լով ի նչ պես պա
կաս վճար ված պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գի րը, այն պես էլ բո ղոքն 
Ա ստղիկ Հա րու թյու նյա նին, Նո տա րին, Կազ մա կեր պու թյա նը և Դա տա րա նին ու
ղար կե լու վե րա բե րյալ ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քին կից 
փոս տային ան դոր րագ րե րը (հա տոր 4րդ, գ.թ. 4364):

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 05.06.2020 թվա կա նի ո րոշ մամբ Այ ծեմն իկ Թո րո
սյա նի և նրա ներ կա յա ցու ցիչ Զո յա Հա կո բյա նի կր կին ներ կա յաց րած վե րաքն նիչ 
բո ղո քը կր կին վե րա դարձ վել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ « բո ղոք բե րած 
ան ձը, Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 15.05.2020 թվա կա նի ո րոշ մամբ ար ձա նագրված 
խախ տու մը վե րաց նե լով հան դերձ, թույլ է տվել նոր` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368րդ հոդ վա ծի 5րդ մա սով սահ ման ված կա նո նի 
խախ տում: Մաս նա վո րա պես, կր կին ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քին չեն 
կցվել դրա օ րի նակ նե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ու ղար կե լու փաս տը հաս
տա տող վե րա բե րե լի ա պա ցույց ներ (ի նչ վե րա բե րում է կր կին ներ կա յաց ված 
բո ղո քին կց ված փոս տային ան դոր րագ րե րին, ա պա դրան ցով հա վաստ վում է 
միայն 17.04.2020 թվա կա նին սկզբ նա պես ներ կա յաց ված բո ղո քը նույն օ րը գոր
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ծին մաս նակ ցող ան ձանց ու ղարկ ված լի նե լու փաս տը, և դրանք վե րա բե րե լի չեն 
01.06.2020 թվա կա նին կր կին ներ կա յաց ված բո ղո քին)։ Վե րաքն նիչ դա տա րա
նի հա մոզ մամբ, կր կին ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քը վերս տին պետք է ու
ղարկ վի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց՝ ան կախ բո ղո քի բո վան դա կու թյու նը փո
փոխ ված լի նե լուց կամ չլի նե լուց, քա նի որ այդ կերպ կա րող է մի այն ա պա հով վել 
նրանց՝ վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան նե րա կա յաց նե լու ի րա վուն քի պատ շաճ 
ի րա կա նա ցու մը» (հա տոր 4րդ, գ.թ. 65, 66):

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա
լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հանգ ման հիմն ա վոր վա ծու թյա նը` Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այն ան հիմն է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ տվյալ դեպ քում Այ ծեմն իկ Թո րո սյա նի 
և նրա ներ կա յա ցու ցիչ Զո յա Հա կո բյա նի կող մից ա ռա ջին ան գամ վե րաքննիչ բո
ղոք ներ կա յաց նե լիս թույլ տր ված և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 15.05.2020 թվա կա
նի ո րոշ մամբ ար ձա նագր ված խախ տու մը չի ա ռնչ վել վե րաքն նիչ բո ղո քի բո վան
դա կու թյա նը: Մաս նա վո րա պես, վե րաքն նիչ բո ղոքն ա ռա ջին ան գամ վե րա դարձ
վել է պե տա կան տուր քը պա կաս վճար ված լի նե լու և պա կաս վճար ված մա սով 
պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյունն 
ան հիմն հա մար վե լու հիմ քով:

 Վե րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձինք Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից սահ ման
ված ժամ կե տում վե րաց րել են վե րը նշ ված խախ տու մը և կր կին ներ կա յաց րել են 
վե րաքն նիչ բո ղոք՝ դրան կցե լով պա կաս վճար ված պե տա կան տուր քի վճար ման 
ան դոր րա գի րը, ի նչ պես նաև վե րաքն նիչ բո ղո քի օ րի նա կը գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձանց և դա տա րա նին 17.04.2020 թվա կա նին ու ղար կե լու վե րա բե րյալ փոս
տային ան դոր րագ րե րը: 

Սույն գոր ծում առ կա՝ ի նչ պես ա ռա ջին ան գամ, այն պես էլ կր կին ներ կա յաց
ված վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի ու սումն ա սի րու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա
րա նը փաս տում է, որ դրանք նույ նա բո վան դակ են: Այ սինքն՝ բո ղո քա բեր նե րի 
կող մից կր կին ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քով նոր բո ղոք` բո վան դա կային 
ա ռու մով, չի ներ կա յաց վել: Ը նդ ո րում, ի նչ պես ար դեն ի սկ նշ վեց վե րը, սկզբ նա
կան բո ղո քի կա պակ ցու թյամբ ար ձա նագր ված խախ տու մը չի ա ռնչ վել բո ղո քի 
բո վան դա կու թյա նը, ի սկ ար ձա նագր ված խախ տու մը հե տա գա յում վե րաքն նիչ 
բո ղոք բե րած ան ձանց կող մից վե րաց վել է:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն դեպ քում, ե րբ 
ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է, և Վե րաքն
նիչ դա տա րա նի կող մից ար ձա նագր ված խախ տու մը չի վե րա բե րել վե րաքն նիչ 
բո ղո քի բո վան դա կու թյա նը, ա պա վե րա դարձ ված վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին ներ
կա յաց նե լու դեպ քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368րդ 
հոդ վա ծի 5րդ մա սը մեկ նա բա նե լիս պետք է հաշ վի առ նել օ րենսդ րի նպա տա
կը: Մաս նա վո րա պես` օ րենս դի րը, սահ մա նե լով վե րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձի 
պար տա կա նու թյու նը՝ բո ղո քին կցել բո ղո քը նաև գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ու
ղար կե լու մա սին ա պա ցույց նե րը, հե տապն դել է մեկ հիմն ա կան նպա տակ՝ ա պա
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հո վե լու գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մր ցակ ցու թյան սկզ բուն քի ի րա կա նա ցու մը 
և ե րաշ խա վո րե լու բո ղո քը՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա սա նե լի դարձ նե լու, 
դրա բո վան դա կու թյա նը ծա նո թա նա լու դա տա վա րա կան ի րա վուն քի լի ար ժեք 
ի րա կա նա ցու մը: 

Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նույ նա բո վան դակ բո ղո քը 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368րդ հոդ վա ծի 5րդ մա
սին հա մա պա տաս խան գոր ծը քն նող դա տա րան և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
կրկին ու ղար կե լու մա սին ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու պա հանջն ան հար կի ծան
րա բեռ նում է բո ղո քա բե րին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման հետ ևու թյու նը բխում է 
նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 24.09.2019 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ1477 
ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րից:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Այ ծեմն իկ 
Թո րո սյա նը և նրա ներ կա յա ցու ցի չը, ը ստ է ու թյան, կա տա րել են ՀՀ քա ղա քա ցի
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368րդ հոդ վա ծի 5րդ մա սով սահ ման ված` 
բո ղո քը գոր ծը քն նող դա տա րա նին և դա տա վա րու թյան մյուս կող մե րին ու ղար
կե լու պար տա կա նու թյու նը: Հետ ևա բար` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, ի նչ պես 
նաև Դա տա րա նին այն կր կին ու ղար կե լու մա սին ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու 
վե րա բե րյալ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պա հանջն ան հար կի ծան րա բեռ նում է Այ
ծեմն իկ Թո րո սյա նին:

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371
րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին կե տը, ոչ ի րա վա չա փո րեն է կր կին վե րա դարձ րել 
Այ ծեմն իկ Թո րո սյա նի և նրա ներ կա յա ցուց չի կող մից ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ 
բո ղո քը` Այ ծեմն իկ Թո րո սյա նին զր կե լով Դա տա րա նի վճի ռը վե րաքն նու թյան 
կար գով բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյու նից, մի ա ժա մա նակ սահ մա նա փա կե լով 
նրա` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61րդ, 63րդ հոդ ված նե րով և Կոն վեն ցի այի 6րդ 
հոդ վա ծի 1ին կե տով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը: 
Ար դյուն քում՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տր վել այն պի սի դա տա կան 
սխալ, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը:

 Հետ ևա բար` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
05.06.2020 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը 
են թա կա է վե րաց ման:

 Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա
նը հա մա րում է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
365րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի և 390րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սի ու ժով Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

 Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու
թյան օ րենսգր քի 405րդ, 406րդ և 408րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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  ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա րա նի 05.06.2020 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 
ո րո շու մը: 

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է 
և են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:
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ԲԱՐԵՄԱՂԹԱՆՔ

ՀՀ դատավորների միությունը շնորհավորում է

ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր
Նարինե ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆԻ ծննդյան 55ամյակը,

ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր

Էդուարդ ԱՄԱԼՅԱՆԻ ծննդյան 45ամյակը,

ՀՀ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի առաջին ատյանի 
ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր

Սամվել ՄԱՏԻՆՅԱՆԻ ծննդյան 45ամյակը,

ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր
Արսեն ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆԻ ծննդյան 40ամյակը,

ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի դատավոր
Արման ԹՈՎՄԱՍՅԱՆԻ ծննդյան 40ամյակը,

ՀՀ վարչական դատարանի նախագահ
Աղասի ԴԱՐԲԻՆՅԱՆԻ ծննդյան 40ամյակը,

մաղթում նրանց առողջություն, անսպառ եռանդ
և մասնագիտական արդյունավետ գործունեություն:


