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“PERINCEK V. SWITZERLAND”ԳՈՐԾՈՎ ՄԱՐԴՈՒ  
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ  

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 17 ՎՃՌԻ  
ԽՆԴՐԱՀԱՐՈՒՅՑ ԿՈՂՄԵՐԸ 

Վիգեն Քոչարյան 
ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի վարիչ,  

իրավ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ 
 

Ինչպես հայտնի է, 2013 թվականի դեկտեմբերին Մարդու իրա-
վունքների եվրոպական դատարանը վճիռ կայացրեց Դոգու Պերին-
չեկն ընդդեմ Շվեյցարիայի գործով, որով համարեց, որ վերջինիս 
նկատմամբ տեղի է ունեցել խոսքի ազատության ապօրինի սահմա-
նափակում: Այս վճիռը կարևորվում է նրանով, որ խնդրո առարկա 
են դարձել հայտնի թուրք ազգայնականի հակահայկական արտա-
հայտությունները, մասնավորապես՝ հայոց ցեղասպանության 
ժխտումը: Շվեյցարական իշխանությունները քրեական պատաս-
խանատվության են ենթարկել Պերինչեկին իր ռասիստական վար-
քագծի համար, ինչն էլ նա բողոքարկել է Մարդու իրավունքների 
եվրոպական դատարանում:  

Մեր կարծիքով, չնայած նրան, որ, որպես այդպիսին գործը վե-
րաբերում է կոնկրետ անձնավորության գործողությունների քրեաի-
րավական գնահատականին, բայց այս խնդիրը կարող է հիմնարար 
նշանակություն ունենալ ինչպես ՄԻԵԴ-ի նախադեպային պրակ-
տիկայի ձևավորման համար, այնպես էլ Հայոց ցեղասպանության և 
դրա միջազգային իրավական գնահատականի ճանաչման գործն-
թացի վրա: Ակնհայտ է, որ թուրքական քարոզչությունը անպայման 
կօգտագործի նշված վճիռը Հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու և 
դրա ժխտման քրեականացումը խոչընդոտելու նպատակով: Ուստի 
անչափ կարևոր է այն, որ շվեյցարական կառավարությունը բողո-
քարկել է նշված վճիռը, իսկ Մարդու իրավունքների եվրոպական 
դատարանի Մեծ պալատը համաձայնվել է այն ընդունել իր քննութ-
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յանը: Նույնպես ողջունելի է այն հանգամանքը, որ Հայաստանի 
Հանրապետությունը որոշել է հանդես գալ տվյալ գործում որպես 
երրորդ կողմ, ինչն անկասկած դատարանին հնարավորություն 
կընձեռնի ավելի բազմակողմանիորեն քննել գործը և կայացնել 
պատմական ճշմարտությանը և արդարությանը համապատասխա-
նող վճիռ:  

Այս պայմաններում կարևորվում է ՄԻԵԴ-ի կայացրած վճիռը` 
խոցելի կողմերի բացահայտումը, ինչը պետք է օգնի դատարանին` 
շտկելու կայացրած սխալը: Նախ կուզենայինք շեշտել, որ 2013-ին 
կայացած դատաքննությունը տեղի է ունեցել Թուրքիայի մասնակ-
ցությամբ, որը այդ գործում հանդես էր գալիս, որպես երրորդ կողմ: 
Մրցակցային դատավարության պայմաններում նշված հանգաման-
քը էական ազդեցություն է թողել կայացրած վճռի վրա, քանի որ 
վճիռներ կայացնելիս դատարանը պետք է ելներ այն փաստարկնե-
րից, որոնք ներկայացնում են կողմերը դատաքննության ընթաց-
քում:  

Հիմնական փաստարկներից մեկը, որի վրա դատարանը հիմ-
նել է իր վճիռը, այն է, որ թուրք ազգայնականը համապատասխան 
հայտարարություններ անելիս իբրև թե չի ունեցել ռասիստական 
դրդապատճառներ. 

«112. ...Չնայած նրան, որ ներպետական դատարանները նրա 
այս դիտարկումները ավելի «ռասիստական» և «ազգայնական» են 
համարել, քան թե պատմական (Դաշնային դատարանի դիտ. 5.2, 
վերոնշյալ 13-րդ կետ), դիմումատուի հայտարարությունների և 
փաստարկների էությունը, այնուամենայնիվ, պատմության համա-
տեքստում են գտնվում, ինչպես ցույց է տալիս, մասնավորապես, 
այն փաստը, որ միջամտություններից մեկն էլ տեղի է ունեցել 1923 
թվականի Լոզանի պայմանագրին նվիրված գիտաժողովի ընթաց-
քում: Բացի դրանից, դիմումատուն նաև որպես քաղաքական գոր-
ծիչ է արտահայտվել այն հարցի մասին, որը վերաբերում էր պե-
տությունների միջև եղած հարաբերություններին, այն է՝մի կողմից 
Թուրքիայի, մյուս կողմից՝ Հայաստանի, պետություն, որի ժողո-
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վուրդը զանգվածային ջարդերի և բռնի տեղահանությունների զոհ է 
դարձել: Ինչ վերաբերում է հանցագործության որակմանը, այս 
հարցը նույնպես իրավական բնույթի էր: Ըստ այդմ, դատարանը 
գտնում է, որ դիմումատուի ելույթը, ամենայն հավանականութ-
յամբ, պատմական, իրավական և քաղաքական բնույթի է եղել1»: 

Այս եզրահանգմանը հանգելուն դատարանին զարմանալիո-
րեն չեն խանգարել դիմումատուի այն հայտարարությունները, ո-
րում նա իրեն Թալեաթ փաշա է անվանում2, և որ երբեք չի փոխի իր 
դիրքորոշումը, նույնիսկ եթե մի չեզոք հանձնաժողով օրերից մի օր 
հաստատի, որ Հայոց ցեղասպանությունը իրոք տեղի է ունեցել:3 
Ակներև է, որ քաղաքակիրթ աշխարհում ցանկացած ոք, ով իրեն 
նույնացնի Հիտլերի, Հիմլերի կամ մի այլ ոճրագործի հետ, միանշա-
նակ կճանաչվի ռասիստ և ծայրահեղական, սակայն Հայոց ցեղաս-
պանությունը կամ ջարդերը (ըստ դատարանի) կազմակերպած 
Թալեաթի դեպքում դա «գտնվում է պատմության համատեքստում»: 
Իր մոտեցումները հիմնավորել ջանալով՝ դատարանը «փրկարար» 
փաստ է մեջբերում՝ խնդրո առարկա որոշ հայտարարություններ 
արվել են «1923 թվականի Լոզանի պայմանագրին նվիրված գիտա-
ժողովի ընթացքում»: Ստացվում է, որ գիտաժողովների ընթացքում 
ռասիստական հայտարարություններ սկզբունքորեն չե˚ն կարող 
արվել: Պարզ չէ նաև, թե ինչպես է դատարանը պատկերացնում 
«գիտական բանավեճը» մի անհատի հետ, ով, Հայոց ցեղասպանութ-
յունը «միջազգային սուտ» կոչելով, հայտարարում է, որ երբեք չի 
փոխի իր (ռասիստական և հայատյաց) դիրքորոշումը անգամ այն 
դեպքում, երբ ապացուցվի հակառակը: Մի՞թե այսպիսին ըստ դա-
տարանի պիտի լինեն «պատմական փաստերի վերաբերյալ բանա-
վեճերը» կամ իրավական և քաղաքական բնույթի ելույթները: 

                                            
1AFFAIRE PERİNÇEK c. SUISSE(Requête no 27510/08): Մեջբերվում է ըստ Վ. 
Քոչարյան, Հայոց ցեղասպանությունը միջազգային իրավական փաս-
տաթղթերում: Երևան: 2014, էջ 164: 
2 Նշվ. աշխ., կետ 88, էջ151: 
3 Նշվ. աշխ., կետ 90, էջ 152: 
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Բացի դրանից դատարանը փաստորեն շեղվել է տարիների ըն-
թացքում իր իսկ կողմից մշակված դատական պրակտիկայից, հա-
մաձայն որի՝ Եվրոպական դատարանը քննարկում է ոչ այնքան 
փաստացի հանգամանքներ, որքան իրավունքի և դրա մեկնաբան-
ման հարցեր: Նշվածը հատկապես վերաբերում է քրեական դատա-
վարության ընթացքում դատավորների մոտ ձևավորվող ներքին 
համոզմունքին առավել ևս, երբ խոսքը գնում է հանցագործության 
դրդապատճառների, հանցագործության սուբյեկտիվ կողմի մասին: 
Այդ պայմաններում անհասկանալի է, թե ինչ հիմքով է ՄԻԵԴ-ը 
կասկածի տակ դնում շվեյցարական արդարադատության մի քանի 
ատյանների կողմից կայացրած վճիռը՝ հնարավորություն չունենա-
լով անգամ հարցաքննել Պերինչեկին: Այս առումով նաև հատ-
կանշական է, որ տվյալ անձը մի քանի անգամ դատապարտված է 
եղել հենց իր ազգայնական և ծայրահեղական գործունեության 
պատճառով:  

Դատարանը, անդրադառնալով Հայոց ցեղասպանության 
խնդրին, հակադրվում է շվեյցարական դատարանների կողմից ար-
տահայտած այն համոզմանը, որ համընդհանուր համաձայնություն 
կամ կոնսենսուս գոյություն ունի 1915 և հետագա տարիների իրա-
դարձությունները «ցեղասպանություն» որակելու վերաբերյալ, այն 
իրողությանը, որ «որ միջազգային քրեական իրավունքին նվիրված 
գրականությունում, մասնավորապես ցեղասպանությունների ու-
սումնասիրմանը վերաբերող, հենց Հայոց ցեղասպանությունն է 
ներկայացված որպես դրա «դասական» օրինակ( Դաշնային դատա-
րանի վճիռ, դիտ. 4.2, վերոհիշյալ կետ 13):1 

Սակայն, ի հեճուկս դրան, իր դատողություններում դատարա-
նը գալիս է մի խայտառակ և տարօրինակ «եզրահանգման», համա-
ձայն որի, ըստ էության, Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ 
պատմական ճշմարտության հաստատումը և պատշաճ իրավական 
գնահատականը անհնարին են՝ 

                                            
1 Նշվ. աշխ., կետ 87, էջ 151: 
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«117. Ամեն դեպքում նույնիսկ կասկածելի է, որ կարող է «ընդ-
հանուր կոնսենսուս» լինել մասնավորապես առանձնահատուկ այն 
իրադարձություններում, որոնք քննարկվող հարցն են կազմում, 
քանի որ պատմական հետազոտությունները հակասական են և վի-
ճելի, որոնց վերաբերյալ հստակ եզրակացություններ կամ օբյեկ-
տիվ ու բացարձակ ճշմարտություններ չեն տրվում (տե՛ս այս առու-
մով Իսպանիայի Սահմանադրական դատարանի No 235/2007 վճռի 
վերոնշյալ 38-40 կետերը): Այս առումով, սույն գործը հստակ տա-
րանաջատում է Հոլոքոստը հերքելու հանցագործության վերաբեր-
յալ գործերը (տե՛ս, օրինակ, Robert Faurisson c. France գործը, որոշ-
ված 1996 թվականի նոյեմբերի 8-ին՝ Միավորված ազգերի Մարդու 
իրավունքների հանձնաժողովի կողմից, ծանուցում թիվ 550/1993, 
փաստաթուղթ CCPR/C/58/D/550/1993 (1996)): Առաջին` դիմումա-
տուներն այդ գործերում չեն վիճարկել զուտ մեկ հանցագործության 
իրավաբանական որակումը, այլ մերժել են պատմական փաստեր, 
երբեմն շատ կոնկրետ, օրինակ՝ գազի խցիկների գոյությունը: Երկ-
րորդ` հերքվում էին նացիստական ռեժիմի կողմից կատարված 
հանցագործություններ, որոնք ունեն հստակ իրավական հիմք, այն 
է 1945 թվականի հուլիսի 8-ի Լոնդոնյան համաձայնագրով կազմա-
վորված Միջազգային զինվորական դատարանի կանոնադրության 
6-րդ հոդվածի վերոհիշյալ 19-րդ կետը: Երրորդ` շահագրգիռ ան-
ձանց կողմից կասկածի տակ առնված պատմական փաստերը 
քննվել են հստակ սահմանված միջազգային արդարադատության 
դատարանի կողմից»1: 

Ներկայացված պարբերությունում դատարանի կողմից իրա-
կանացվող Հայոց ցեղասպանության «հստակ տարբերակումը» Հո-
լոքոստից ոչ այլ ինչ, քան երկակի չափանիշների խտրական կիրա-
ռում չի կարելի գնահատել: Այդ ենթատեքստում դատարանը նշում 
է, որ, ի տարբերություն Հոլոքոստի ժխտման հետ կապված գործե-
րի, սույն գործով դիմումատուն իբրև թե չի ժխտել պատմական 

                                            
1 Նշվ. աշխ., կետ 117, էջ 165: 
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փաստերը, այլ ժխտել է միայն նրանց իրավական գնահատականը: 
Դատարանի այս մոտեցումը ոչ մի կերպ արդարացված և հիմնա-
վոր չենք կարող համարել, քանի որ իրավական գնահատականնե-
րը ամեն դեպքում պետք է բխեն հենց պատմական փաստերից և 
մերժելով խնդրո առարկա իրադարձությունները ցեղասպանութ-
յուն համարելը՝ դիմումատուն ժխտել է նաև «շատ կոնկրետ» պատ-
մական իրողությունը՝ թուրքական կառավարության նպատակը` 
մեկընդմիշտ «լուծել» հայկական հարցը հայերի զանգվածային ոչն-
չացման միջոցով:  

Էլ ավելի մտահոգիչ է դատարանի` Հոլոքոստից «հստակ տար-
բերակելու» մյուս փաստարկը, այն, որ, ի տարբերություն Հայոց ցե-
ղասպանության, Հոլոքոստին վերաբերող «պատմական փաստերը 
քննվել են հստակ սահմանված միջազգային արդարադատության 
դատարանի կողմից»: Դատարանի կողմից այս «տարբերակումը» 
կարելի է գնահատել որպես անհեթեթ և, հաշվի առնելով Եվրոպա-
կան դատարանի վճիռների նախադեպային ուժը նաև վտանգավոր, 
քանզի ստացվում է, որ որևէ պատմական փաստ կամ նրան տրված 
իրավական գնահատական գոյություն ունենալ չի կարող, եթե այն 
չի քննվել «միջազգային արդարադատության դատարանի կողմից»: 
Ակներև է, որ նման մոտեցումը լուրջ չի կարող ընկալվել: Բացի 
դրանից դատարանի կողմից որդեգրված այս մոտեցումը շատ խո-
ցելի է մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, և 
տպավորություն կարող է ստեղծվել, որ Եվրոպական դատարանը 
մոռացել է իր հիմնական առաքելությունը: Դատապարտելով ցե-
ղասպանությունները՝ միջազգային հանրությունը ելնում է նախ և 
առաջ զոհերի և նրանց սերունդների պաշտպանության դիրքերից, և 
ինչքանով է հիմնավորված կամ բարոյական նման պաշտպանութ-
յան բացակայությունը հիմնավորել նույն միջազգային հանրության 
անկարողությամբ կազմակերպելու նման դատավարություններ: 
Ցեղասպանության զոհերը չեն կարող պատասխանատու լինել այդ 
ցեղասպանությունը դատապարտող միջազգային ատյանի բացա-
կայության համար: Ինչ վերաբերում է Հայոց ցեղասպանությանը, 
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ապա պետք է շեշտել, որ մարդկության դեմ կատարված հանցա-
գործությունների համար միջազգային պատասխանատվության 
գաղափարի առաջքաշումը ուղղակիորեն կապված է հենց 1915 
թվականի իրադարձությունների հետ: 1915 թվականի մայիսի 15-ի 
Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Ռուսաստանի համատեղ հռչա-
կագրում միջազգային հարաբերությունների պրակտիկայում առա-
ջին անգամ ամենաբարձր մակարդակով հիշատակվեց «մարդկութ-
յան դեմ հանցագործություն» հասկացությունը և հայտարարվեց, որ 
համապատասխան տերությունները «պատասխանատվության են 
ենթարկելու օսմանյան կառավարության բոլոր անդամներին և այդ 
ջարդերում ներգրավված նրանց գործակալներին»1: Արդյոք այն, որ 
ինչ-ինչ պատճառներով, բայց հաստատապես ոչ ցեղասպանության 
զոհերի և դրանց ժառանգների մեղքով այդ ողջունելի մտադրությու-
նը չհաջողվեց կյանքի կոչել, պետք է որևէ կերպ ազդի այդ ոճրա-
գործության պատմական իրողության կամ իրավական գնահատա-
կանի վրա: Կարծում եմ՝ պատասխանը միանշանակ է, և Եվրոպա-
կան դատարանը պետք է հրաժարվի նման հիմնազուրկ և խտրա-
կան մոտեցումներից: 

2013 թվականի իր վճռով դատարանը թույլ է տվել նաև մեկ այլ 
խտրական մոտեցման դրսևորում: Նույնպես զուգահեռներ անց-
կացնելով Հոլոքոստի հետ` դատարանը «… կիսում է թուրքական 
կառավարության կարծիքը, որի համաձայն Հոլոքոստի հերքումն 
այսօր հակասեմիտականության հիմնական շարժիչն է: Իրակա-
նում նա գտնում է, որ այն վերաբերում է մի երևույթի, որը կրկին 
արդիական է, և ընդդեմ որի միջազգային հանրությունը պետք է ա-
մուր և զգոն կանգնի: Չենք կարող հաստատել, որ «ցեղասպանութ-
յան» իրավաբանական որակման հերքումը 1915 թվականին և դրան 
հաջորդող տարիներին տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձութ-
յունների ժխտումը կարող է նույն ազդեցությունն ունենալ»2: 

                                            
1 Նշվ. աշխ., էջ 9: 
2 Նշվ. աշխ., կետ 119, էջ 166: 
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Ծանրագույն միջազգային հանցագործությունը ժխտող Թուր-
քիայի կառավարության երկակի չափանիշներով և խտրականութ-
յամբ լի նման դիրքորոշումը «կիսելը» պատիվ չի կարող բերել մար-
դու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում գործող ամենահե-
ղինակավոր միջազգային ատյանին: Եթե անգամ մի պահ անտե-
սենք այդ դիրքորոշման խտրական էությունը, ապա միևնույնն է 
այն անընդունելի է, քանի որ չի համապատասխանում իրականութ-
յանը: Հայոց ցեղասպանության ժխտումը հայատյացության (արմե-
նոֆոբիա) կենտրոնական տարրն է, որով առաջնորդվում են ոչ 
միայն թուրքական ծայրահեղ ազգայնականները և ահաբեկիչները, 
այլ Թուրքիայի ամբողջ պետական մեքենան և պաշտոնական քա-
րոզչությունը: Որպես օրինակ կարելի է հիշատակել Թուրքիայի 
ներկայիս նախագահ Էրդողանի հայտարարությունը, որով նա վի-
րավորանք է համարում «հայ» անվանելը:1 Նույն հայատյաց գաղա-
փարական արմատներից են սնվում նաև մի շարք ահաբեկչական 
դրսևորումներ, այդ թվում 2007 թվականին հայտնի հայ լրագրող 
Հրանտ Դինքի սպանությունը: Հայոց ցեղասպանության ժխտումը 
մեկ այլ պետության՝ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության 
հիմնաքարերից մեկն է2: Եվ դա պատահական չէ, քանի որ հենց այդ 
պետությունում հայատյացությունը վերածված է պաշտոնական 
պետական քաղաքականության, ինչի մասին են վկայում նույն Եվ-
րոպայի խորհրդի մեկ այլ հեղինակավոր ատյանի՝ Ռասիզմի և ան-
հանդուրժողականության դեմ պայքարի եվրոպական հանձնաժո-
ղովի (ECRI) զեկույցները3: Այսպիսով` այս ամենը անտեսելով և 
թուրքական պարզագույն դեմագոգիկ հնարքի հետ համամիտ լինե-

                                            
1Տե՛ս http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/08/06/is-
armenian-an-insult-turkeys-prime-minister-seems-to-think-so/ 
2 Տե´ս օրինակ, http://azeridaily.com/politics/653 կամ http://en.president.az/ 
articles/11533 
3 Տե՛ս First report on Azerbaijan (adopted on 28 June 2002), Second report on 
Azerbaijan (adopted on 15 December 2006), Third report on Azerbaijan (adopted on 
23 March 2011), http://www.coe.int/t/dghl/monitoring /ecri/Country-by-
country/Azerbaijan/Azerbaijan_CBC_en.asp 
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լով` Եվրոպական դատարանը թույլ է տվել ինչպես սկզբունքային, 
այնպես էլ փաստային լրջագույն սխալ, որը պարտադիր ենթակա է 
ուղղման: 

Բացի վերը նշվածից դատարանը իր վերին աստիճանի կաս-
կածելի վճիռը հիմնել է մի շարք այլ անընդունելի փաստարկների 
վրա: Մասնավորապես, դատարանը գտնում է, որ իբր գոյություն 
չունի գերակա հանրային շահ և հրատապ սոցիալական անհրա-
ժեշտություն քրեականացնելու ցեղասպանությունների ժխտումը. 

«129. Հաշվի առնելով շարադրվածը և հատկապես, համեմա-
տական իրավունքի տարրերի լույսի ներքո՝ դատարանը գտնում է, 
որ ազգային իշխանությունների կողմից դիմումատուին դատա-
պարտելու համար առաջ քաշված պատճառաբանություններից ոչ 
բոլորն են տեղին և, միասին վերցված, բավարար չեն: Ներպետա-
կան մարմինները չեն ցուցադրել մասնավորապես այն, որ դիմու-
մատուի դատապարտումը հանդիսանում է «հանրային գերակա 
շահ» կամ այն անհրաժեշտ է եղել ժողովրդավարական հասարա-
կությունում 1915 թվականին և հաջորդող տարիներին վայրագութ-
յունների զոհերի հետնորդների պատվի և զգացմունքների պաշտ-
պանության համար: Ներպետական մարմինները գերազանցել են 
իրենց օժտած հայեցողությունների սահմանը, որը վերաբերում է ո-
րոշակի հանրային շահի ներքո գտնվող բանավեճին»1: 

Այս եզրահանգումը, որում ամփոփված է կայացրած վճռի 
էությունը, դատարանը, բացի վերը շարադրած մոտեցումներից -
հիմնավորում է նաև նրանով, որ ոչ բոլոր պետություններն են ճա-
նաչել կամ քրեականացրել Հայոց ցեղասպանության ժխտումը: 
Փորձելով ավելի համոզիչ դարձնել իր դիրքորոշումը՝ դատարանը 
«համեմատական իրավունքի լույսի ներքո» վկայակոչում է2 Իսպա-
նիայի Սահմանադրական դատարանի 2007 թվականի նոյեմբերի 7-

                                            
1 AFFAIRE PERİNÇEK c. SUISSE(Requête no 27510/08): Մեջբերվում է ըստ Վ. 
Քոչարյան, Հայոց ցեղասպանությունը միջազգային իրավական փաս-
տաթղթերում. Երևան: 2014, էջ 169: 
2 Նշվ. աշխ., կետեր 121, 122, 123, էջ 167-168: 
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ի վճիռը (No 235/2007) և Ֆրանսիայի Սահմանադրական խորհրդի 
2012 թվականի հայտնի վճիռները: Նպատակ չունենալով սույն 
անդրադարձում նշված փաստաթղթերի առանձին վերլուծություն 
կատարել, նշենք միայն, որ անհրաժեշտ է հստակ գիտակցել, որ 
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը չի կարող կաշ-
կանդված լինել առանձին պետությունների մարմինների դիրքորոշ-
մամբ, այլ հակառակը, վերջիններս պարտավոր են իրենց մոտե-
ցումները համապատասխանեցնել Մարդու իրավունքների եվրո-
պական դատարանի իրավական դիրքորոշումներին: Այս պարզ 
ճշմարտությունը անշուշտ գիտակցում էին նաև քննարկվող դատա-
կան վճռի հեղինակները, որոնք հատուկ նշել են, որ նշված վճիռնե-
րը «ձևականորեն չեն վերաբերում իր պահանջած նախադեպերին», 
սակայն ոչ հստակ պատճառներով «դատարանը չէր կարող ան-
տարբեր մնալ այդ զարգացումների նկատմամբ»1: 

Ինչ վերաբերում է նրան, որ ոչ բոլոր պետություններն են ճա-
նաչել Հայոց ցեղասպանությունը, ապա դատարանի նման հար-
ցադրումը, մեղմ ասած, զարմանք հարուցող կարելի է համարել: 
Արդյոք կա՞ միջազգային իրավունքում որևէ կերպ ձևակերպված և 
բոլոր պետություններին ուղղված պահանջ ճանաչելու բոլոր ցե-
ղասպանությունները, այդ թվում՝ Հայոց ցեղասպանությունը: Արդ-
յոք ցեղասպանության իրողությունը պետք է լուծվի պետություննե-
րի «ձայների մեծամասնությամբ», իսկ եթե այո, ապա ի՞նչ մեծա-
մասնության պետք է լինի՝ պա՞րզ, թե՞ որակյալ: Նման մոտեցման 
անհեթեթությունն էլ ավելի է ընգծվում այն փաստով, որ առկա են 
ընդամենը երկու պետություն, որոնք պաշտոնապես ժխտում են 
Հայոց ցեղասպանությունը: Խոսքը գնում է Թուրքիայի և Ադրբեջա-
նի մասին, որոնք, ինչպես արդեն իսկ ներկայացվեց, հայատյացութ-
յունը դարձրել են համապատասխանաբար իրենց կիսապաշտոնա-
կան և պաշտոնական քաղաքականության հիմք:  

                                            
1 Նշվ. աշխ., կետ123: 
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Ըստ ընդունված որոշման` ՄԻԵԴ-ի կարծիքով չկա ոչ մի անհ-
րաժեշտություն սահմանելու քրեական պատասխանատվություն 
ցեղասպանությունները ժխտելու համար: Դատարանի նման 
պնդումը հատկապես աղաղակող է մեր օրերում, երբ, ցավոք սրտի, 
ցեղասպանություն երևույթը զուտ պատմական չէ, և այդ աղետալի 
ոճրագործությանը մենք ականատես ենք ժամանակակից Միջին 
Արևելքում:  

Անընդունելի և անհասկանալի կարելի է անվանել դատարանի 
այն պնդումը, թե իբր ցեղասպանությունները ժխտելու համար 
քրեական պատիժ սահմանելու «ծայրահեղ սոցիալական անհրա-
ժեշտություն» գոյություն չունի: Անհրաժեշտ է շեշտել, որ նման պա-
հանջ պարունակում է Եվրոպայի խորհրդի Ռասիզմի և անհան-
դուրժողականության դեմ պայքարի հանձնաժողովի կողմից դեռևս 
2003 թվականին ընդունված և բոլոր եվրոպական պետություններին 
ուղղված Ընդհանուր քաղաքական երաշխավորագիրը1, որը նվիր-
ված է ռասիզմի դեմ ուղղված ազգային օրենսդրության նվազագույն 
չափորոշիչներին: Սույն տողերի հեղինակը պատիվ ունի հանդի-
սանալ նշված մարմնի անդամ և անձամբ իր մասնակցությունն է 
բերել նշված որոշման մշակմանը և ընդունմանը: Նշված փաս-
տաթղթի չորրորդ` «Քրեական օրենսդրություն» բաժնի 18-րդ կետը 
ուղղակի նախատեսում է, որ «օրենքը պետք է հետապնդի և պատիժ 
սահմանի կանխամտածված և ռասիստական դրդումներով կա-
տարված ցեղասպանության հանցագործության, մարդկության դեմ 
հանցագործությունների և ռազմական հանցագործությունների 
հանրային ժխտումը, արդարացումը կամ նշանակության նվազե-
ցումը»: Հատկանշական է, որ ի սկզբանե այդ փաստաթղթի նախա-
գիծը նախատեսում էր նման դրույթ սահմանել միայն Հոլոքոստի 
վերաբերյալ, սակայն հետագա բանավեճի արդյունքում պարզ դար-
ձավ երկակի չափանիշների անընդունելիությունը, և Հանձնաժողո-

                                            
1 ECRI General Policy Recommendation No.7: National legislation to combat 
racism and racial discrimination, տեսhttp://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ 
ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N7/default_en.asp 
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վը եկավ վերոհիշյալ որոշմանը: Պարզ չէ, թե ինչպես Եվրոպայի 
խորհրդի մարմինը նման պահանջ կարող էր ուղղել պետություննե-
րին՝ անհրաժեշտ սոցիալական անհրաժեշտության բացակայութ-
յան պայմաններում: Ընդհանուր առմամբ պետք է նշել, որ վերջին 
տարիներում ՄԻԵԴ-ի պրակտիկայում գնալով ավելանում են դեպ-
քերը, երբ դատարանը իր վճիռները հիմնավորում է Ռասիզմի և 
անհանդուժողականության դեմ պայքարի հանձնաժողովի փաս-
տաթղթերի հղումներով1: Համապատասխանաբար միայն տարա-
կուսանք կարող է առաջացնել այն հանգամանքը, որ խնդրո առար-
կա վճիռը կայացնելիս դատարանը փաստացի անտեսել է Եվրո-
պայի խորհրդի հեղինակավոր կառույցի վերոշարադրյալ սկզբուն-
քային մոտեցումը: 

Ընդհանուր առմամբ գտնում եմ, որ Պերինչեկի գործով ՄԻԵԴ-
ի կայացրած վճիռն անհիմն և խոցելի է, ըստ էության անընդունելի 
և վտանգավոր դատական սխալ է: Այս առումով պատահական չէ 
այն հանգամանքը, որ փաստացի այդպիսի վճիռ ընդունելուն կողմ 
է եղել դատարանական կազմի փոքրամասնությունը, քանի որ յոթ 
դատավորներից չորսը ներկայացրել են հատուկ կարծիք: Մնում է 
հուսալ, որ պատշաճ նախապատրաստական աշխատանքների և 
հստակ իրավական դիրքորոշումների մշակման և համակարգված 
ներկայացման պարագայում ՄԻԵԴ-ի Վերին պալատում 2015 թվա-
կանի ընթացքում սպասվելիք կրկնակի քննության արդյունքում 
հնարավոր կլինի ապահովել արմատապես այլ որակի, իրավունքին 
և իրականությանը համապատասխանող վճիռ: 
  

                                            
1 Տե՛ս Кочарян В.В. Проблемы формирования европейских стандартов в 
области борьбы с дискриминацией и нетерпимостью| Современные проблемы 
совершенствования правового регулирования: национальные и 
международные правовые аспекты. Сборник материалов международной 
научно-практической конференции, посвященная 80-летию создания 
юридического факультета ЕГУ, Изд. дом “Тигран Мец”, Ереван, 2013, էջեր 
145-159: 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СУДА ПО ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА ПО ДЕЛУ  

“PERINCEK V. SWITZERLAND” ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 

Виген Кочарян 
Заведующий кафедрой европейского и международного права ЕГУ,  

канд. юрид. наук, доцент 
 

В статье предпринята попытка критического анализа решения 
Европейского суда по правам человека по делу “Perincek v. 
Switzerland”. Отмечается неоднозначность и сомнительность 
аргументации суда и применение “двойных стандартов”, что привело 
к принятию ошибочного решения. 

 
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE JUDGMENT  

(DECEMBER 17, 2013) OF THE ECHR ON “PERINCEK V. 
SWITZERLAND” CASE 

Vigen Kocharyan 
Head of the YSU Chair of European and International Law,  

Candidate of Legal Sciences, Docent 
 

The ECHR judgment on “Perincek v. Switzerland” case is discussed 
in the article. The critical analysis of Court`s argumentation shows ill-
founded conclusions and use of “double standards” which led to the 
adoption of erroneous judgment. 

 
Բանալի բառեր` Հայոց ցեղասպանություն, Թուրքիա, Մարդու իրավունք-
ների եվրոպական դատարան, Պերինչեկ, խտրականություն, հայատյա-
ցություն, Հոլոքոստ: 
Ключевые слова: Геноцид армян, Турция, Европейский суд по правам 
человека, Перинчек, дискриминация, арменофобия, Холокост. 
Keywords: ArmenianGenocide, Turkey, European Court of Human Rights, 
Perincek, Discrimination, Armenophobia, Holocaust. 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՉԱՐԱՇԱՀՈՒՄԸ ԵՎ 
ՉԻՐԱԳՈՎՆ ԸՆԴԴԵՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՈՐԾԸ 

Լևոն Գևորգյան 
ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ,  

իրավ. գիտ. թեկնածու 
 
Միջազգային իրավունքում հարկադրման ուղղահայաց մեխա-

նիզմների բացակայությունը և միջազգային իրավունքի հորիզոնա-
կան բնույթը բազմիցս առիթ են հանդիսացել վերջինիս ոչ արդյու-
նավետության քննադատման համար։ Այս ելակետային խնդիրը 20-
րդ դարի վերջից և 21-րդ դարում պատճառ է դառնում մի նոր 
երևույթի, ինչպիսին է տարբեր միջազգային դատական ատյանների 
օգտագործումը անուղղակիորեն վերջիններիս իրավազորության 
մեջ չմտնող հիմնահարցերի քննարկման և այդ հարցերին գնահա-
տական տալու համար։ 

Նման շահարկման թերևս առաջին օրինակներից մեկը նախ-
կին Հարավսլավիայի միջազգային քրեական տրիբունալի (ատյան, 
որը ստեղծվել է ֆիզիկական անձանց քրեական պատասխանատ-
վության համար) օգտագործումն էր միջազգային իրադարձություն-
ներին պետությունների ունեցած դերակատարությանը գնահատա-
կան տալու նպատակով։ Վերջինիս առաջին իսկ գործի շրջանակ-
ներում՝ Մեղադրողն ընդդեմ Դուսկո Տադիչի1, քննարկվեց Բոսնիա-
Հերցեգովինայի տարածքում ստեղծված և գործող սերբական զին-
ված ուժերի կապը Սերբիայի պետության հետ։ Թեև դա իրակա-
նացվեց մարդասիրական իրավունքի կիրառելի նորմերի հստակեց-
ման նպատակով՝ զինված ընդհարման բնույթի գնահատման և ֆի-
զիկական անձանց քրեական պատասխանատվության համատեքս-
տում, այնուամենայնիվ՝ նախկին Հարավսլավիայի միջազգային 
քրեական տրիբունալի գնահատականն ուներ նաև իր հետևանքնե-

                                            
1 Prosecutor v. Dusco Tadiċ, Case no. IT-94-1-T (7 May 1997).  
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րը միջպետական հարաբերությունների հարթությունում: Ինչպես 
տարիներ անց նշեց հենց այդ պահին տրիբունալի նախագահը՝ մի-
ջազգային իրավունքի հանրահայտ մասնագետ Անտոնիո Կասսե-
զեն, զինված ընդհարման միջազգային բնույթի որակում տրիբունա-
լի կողմից փաստացի նշանակում էր, որ տեղական սերբական զին-
ված ուժերը (այսպես կոչված` Ռեսպուբլիկա Սրպսկայի զինված 
ուժերը) վերահսկվում էին Սերբիայի պետության կողմից, այն է՝ 
այդ զինված ուժերի գործողությունները պետք է վերագրվելի հա-
մարվեին Սերբիային1: Եվ թեև ՄԱԿ-ի Միջազգային դատարանը 
Բոսնիա-Հերցեգովինան ընդդեմ Սերբիայի2 դատական գործի շրջա-
նակներում որոշեց, որ նախկին Հարավսլավիայի միջազգային 
քրեական տրիբունալի գնահատականները կիրառելի են միայն ֆի-
զիկական անձանց պատասխանատվության հարցեր քննարկելիս, 
այնուամենայնիվ Մեղադրողն ընդդեմ Դուսկո Տադիչի գործը նա-
խանշեց միջազգային իրավունքում նոր բացասական երևույթի ա-
ռաջին ուրվագծերը. միջազգային ատյանները կարող են օգտա-
գործվել իրենց իրավասությունից դուրս երևույթների վերաբերյալ 
գնահատականներ տալու նպատակով:  

Այսօր արդեն նման նպատակներով է օգտագործվում Մարդու 
իրավունքների եվրոպական դատարանը: Արդբեջանի քաղաքացի-
ներ Էլխան և Ադիշիրին Չիրագովների, Ռամիզ Գեբրաիլովի, Աքիֆ 
Հասանովի և Ֆեխրեդդին Փաշաևի կողմից հարուցված Չիրագովը և 
այլք ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործը, որի վերջնա-
կան քննությունը տեղի ունեցավ 2014թ. հունվարի 22-ին3, ա-
ռերևույթ Լաչինի տարածքում նախկինում բնակված անձանց սե-
փականության իրավունքի ոտնահարման մասին է: Սակայն գործն 

                                            
1 A. Cassese, “The Nicaragua and Tadić Test Revisited in Light of the ICJ Judgment 
on Genocide in Bosnia”, 18 European Journal of International Law (2007). 
2 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide (Bosnia Herzegovina v. Serbia and Montenegro), 2007 
ICJ Reports 43, p. 208, para. 401.  
3 Chirgaov and Others v. Armenia, ECHR Application no. 13216/05.  
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իրականում ոչ այնքան անհատների սեփականության իրավունքի, 
որքան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նկատմամբ Հա-
յաստանի Հանրապետության վերահսկողության մասին է, և փաս-
տացի նպատակ է հետապնդում հասնել նրան, որ ԼՂՀ-ն որակվի 
որպես, այսպես կոչված, «խամաճիկ պետություն», ՀՀ-ն դե ֆակտո 
մարմին, քանի որ նման գնահատականներն էական կասկածի տակ 
կդնեն ինքնորոշման իրավունքի վերաբերյալ ԼՂՀ-ի հավակնութ-
յունները:  

Տվյալ գործի երկու լսումների1 ընթացքում ՀՀ-ի կողմից Լաչինի 
տարածքում արտատարածքային իրավազորության իրականացու-
մը հիմնավորելու նպատակով հայցվորների և երրորդ կողմ հանդի-
սացող Ադրբեջանի ներկայացուցիչների կողմից վկայակոչվեց եր-
կու փաստարկ՝ առաջին` այսպես կոչված «գործակալության բացա-
ռությունը» (երբ արտատարածքային իրավազորությունը իրադար-
ձությունների և անհատների նկատմամբ հաստատվում է պետութ-
յան գործակալների անմիջական մասնակցության շնորհիվ) և 
երկրորդ` տարածքի նկատմամբ «արդյունավետ ընդհանուր վե-
րահսկողության բացառությունը»: Երկրորդ դեպքը վերաբերում է 
այնպիսի իրավիճակներին, երբ պետություններն իրականացնում 
են վերահսկողություն իրենց տարածքից դուրս տարածքների 
նկատմամբ՝ հանգեցնելով այդ տարածքում տեղի ունեցող իրադար-
ձությունների համար պետության պատասխանատվությանը:  

«Ընդհանուր արդյունավետ վերահսկողության» հասկացությու-
նը չի կարելի շփոթել այսպես կոչված «արդյունավետ վերահսկո-
ղության» կամ «ընդհանուր վերահսկողության» հասկացություննե-
րի հետ, որոնք համապատասխանաբար ՄԱԿ-ի Միջազգային դա-
տարանի և նախկին Հարավսլավիայի միջազգային քրեական տրի-
բունալի կողմից օգտագործվող վերագրելիության կանոններ են, այլ 

                                            
1 Լսումները հասանելի են http:/www.echr.coe.int կայքում:  
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ոչ թե արտատարածքային իրավազորության հաստատման չափա-
նիշ:  

Սակայն առավել քան ակնհայտ է, որ բոլոր այն դեպքերում, 
երբ վերահսկողությունն այլ տարածքների նկատմամբ իրականաց-
վում է անհատների կամ միավորների միջոցով, որոնք չեն հանդիսա-
նում պետության դե յուրե մարմին («սուբորդինացված տեղական 
վարչակարգ»), այդ անհատների կամ միավորների գործողություննե-
րի վերագրելիությունը պետության անխուսափելիորեն ենթադրվում 
է, և, հետևաբար, Լաչինի տարածքի նկատմամբ ՀՀ իրավազորության 
հաստատումն անհնար է առանց ԼՂՀ զինված ուժերի գործողություն-
ները ՀՀ-ին վերագրելու, և, ընդհակառակը Լաչինի տարածքի նկատ-
մամբ ՀՀ իրավազորության ճանաչումը ենթադրում է ԼՂՀ զինված ու-
ժերի գործողությունների վերագրելիությունը ՀՀ-ին: 

Հենց այս հանգամանքը չարաշահելու փորձ իրականացվեց 
Ադրբեջանի ներկայացուցիչների կողմից, որոնք փորձում են օգտա-
գործել մարդու իրավունքների պաշտպանության համար ստեղծ-
ված ատյանը և մարդու իրավունքների պաշտպանության չափա-
նիշները, որպեսզի, վերջին հաշվով, հասնեն ԼՂՀ գործողություննե-
րի վերաբերելիությանը Հայաստանի Հանրապետությանը:  

Սակայն պետությունների պատասխանատվության հիմնա-
հարցը պետք է որոշվի ընդհանուր միջազգային իրավունքի գերա-
կա կանոնների հիման վրա, որոնք ենթակա չեն փոփոխման կամ 
ձևափոխման մեկ միջազգային ատյանից մյուսը անցում կատարե-
լիս: Ինչպես նշել է ՄԱԿ-ի Միջազգային դատարանը. «Բացահայ-
տորեն սահմանված lex specialis-ի բացակայության պայմաններում, 
ենթադրյալ անիրավաչափ գործողությունները պետություններին 
վերագրելու կանոններ չեն ձևափոխվում կախված պետության ա-
նիրավաչափ վարքագծի տեսակից»1:  

                                            
1 Bosnia Herzegovina v. Serbia and Montenegro, op. cit.:  
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Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ միջազգային իրավունքում առկա 
է ամուր կանխավարկած նորմատիվ կոլիզիաների դեմ: Ինչպես 
նշել է Միջազգային իրավունքի հանձնաժողովը միջազգային իրա-
վունքի ֆրագմենտացիայի վերաբերյալ իր հաշվետվությունում. 
«Ընդհանուր իրավունքի վերաբերյալ իրարամերժ տեսություններն 
առաջ են բերում երկու տեսակ խնդիր: Առաջին՝ դրանք նվազեցնում 
են իրավական անվտանգությունը: Իրավունքի սուբյեկտներն այլևս 
ունակ չեն լինում կանխատեսել պաշտոնական մարմինների ար-
ձագանքը և համապատասխանաբար պլանավորել իրենց գործո-
ղությունները: Երկրորդ՝ իրավունքի սուբյեկտները հայտնվում են 
անհավասարաչափ պայմաններում: Իրենց իրավունքների բովան-
դակությունը կախվածության մեջ է հայտնվում պատասխանատու 
ատյանից»1:  

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ գտնում ենք, որ Մարդու իրա-
վունքների եվրոպական դատարանի պարտականությունն է Չիրա-
գովը և այլք ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործի շրջա-
նակներում հետամուտ լինել ՄԱԿ-ի Միջազգային դատարանի կող-
մից օգտագործվող «արդյունավետ վերահսկողության» վերագրե-
լիության կանոնին և դրանով իսկ չնպաստել միջազգային իրավուն-
քի ֆրագմենտացիային: Արդյունավետ վերահսկողության կանոնը 
բազմիցս վերահաստատվել է Միջազգային դատարանի կողմից և 
հանդիսանում է պետությունների պատասխանատվության ոլոր-
տում կիրառվող վերագրելիության ունիվերսալ կանոն, որի համա-
ձայն` զուտ ֆինանսավորումը և օժանդակության տրամադրումը 
բավարար չեն ոչ պետական կազմավորումենրի (այդ թվում նաև՝ 
չճանաչված պետություններ) գործողությունները պետություններին 
վերագրելու համար. վերագրելիության համար անհրաժեշտ է ան-
միջական հանձնարարականների առկայությունը: 

                                            
1 Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification 
ad Expansion of International Law, UN Doc. A/CN.4/L.682, para. 52:  
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Դրա հետ մեկտեղ, սակայն, անհրաժեշտ է ընդգծել, որ Հայաս-
տանի Հանրապետությունը տվյալ գործում ներկայացնող ավստրա-
լական ծագումով բրիտանացի իրավաբան Ջոֆրի Ռոբերթսոնը նա-
խընտրեց կառուցել պաշտպանությունը ոչ թե վերագրելիության 
բացակայության, այլ ներպետական միջոցները սպառված չլինելու 
փաստարկի հիման վրա՝ նշելով, որ դիմումատուների համար դա-
տական պաշտպանության միջոցները հասանելի էին թե´ ԼՂՀ-ում, 
թե´ ՀՀ-ում: Նման փաստարկները, որոնք կառուցված են ԼՂՀ-ի և 
ՀՀ-ի միասնական իրավասուբյեկտության կամ փոխկապվածութ-
յան կանխավարկածի վրա, կասկածի տակ կարող են դնել ԼՂՀ-ի 
գործողությունները ՀՀ-ին վերագրելի չլինելու վերաբերյալ բոլոր 
փաստարկները: Եվրոպական դատարանի կողմից Հայաստանի 
Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հա-
մար նպաստավոր վճիռ ընդունելու հեռանկարները նման պայման-
ներում խիստ սահմանափակ են թվում:  

 
ABUSE OF INTERNATIONAL FORA AND THE  

CHIRAGOV V. ARMENIA CASE 

Levon Gevorgyan 
Assisting Professor at the YSU Chair of Eouropean and International Law, 

Candidate of Legal Scienses 
Due to the absence of vertical enforcement mechanisms under 

international law, states have started to use different international courts 
and tribunals in order to indirectly touch upon issues that are outside of 
the jurisdiction of those institutions. One of the early examples is the 
Tadic case of the ICTY, a body authorized to administer justice in 
international criminal law, which however touched upon issues of 
attribution of acts of non-state-actors to states. Another such attempt is 
made by Azerbaijan in Chiragov v. Armenia case before the ECHR. The 
author evaluates the applicable law and claims that in this case the ECHR 
must adhere to the standards of attribution used by the ICJ and not to 
contribute to the fragmentation of international law.  
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Из-за отсутствия вертикальных механизмов принуждения в 
международном праве, государства прибегают к использованию 
разных международных судов и трибуналов, с целью 
опосредованного обсуждения вопросов, находящихся вне 
юрисдикции этих институтов. Одним из ранних примеров такого 
злоупотребления является дело Тадича Международного уголовного 
трибунала по бывшей Югославии, органа уполномоченного 
осуществлять правосудие в международном уголовном праве, 
который, однако, затронул вопросы атрибуции действий него-
сударственных акторов государствам. Другая аналогичная попытка 
осуществляется сегодня Азербайджаном в рамках дела Чирагов 
против Армения ЕСПЧ. Автор обсуждает действующее между-
народное право и утверждает, что ЕСПЧ должен придерживаться 
стандартов атрибуции, используемых Международным судом ООН 
и не способствовать фрагментации международного права. 

 
Բանալի բառեր` միջազգային իրավունք, վերագրելիություն, պատասխա-
նատվություն, Չիրագով, միջազգային ատյան, Մարդու իրավունքների 
եվրոպական դատարան, ՄԱԿ-ի Միջազգային դատարան: 
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ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Անի Սիմոնյան 
ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի  դասախոս 

 
Զարգացման բնականոն ընթացքը միջազգային հանրության 

առջև ծառացած առավել կարևոր խնդիրներից է, որի լուծման արդ-
յունավետությունից է կախված մարդկության հետագա առաջընթա-
ցը։ Միջազգային հանրությունը հանգել է այն եզրակացության, որ 
ամբողջ աշխարհի, բոլոր պետությունների համամասնորեն և հա-
մընդհանուր զարգացումը չունի այլընտրանք։ «The Economist» անգ-
լիական հեղինակավոր ամսագրին տված հարցազույցում, խոսելով 
աղքատության մեջ գտնվող պետություններին տրամադրվող ոչ բա-
վարար օժանդակության մասին, ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբաման 
նշել է, որ աղքատությունը, սոցիալական ծանր պայմանները, քա-
ղաքական հետամնացությունը ծնում են հակամարտություններ և 
խթանում են միջազգային հանցագործությունների աճը։1 

Այս տեսակետը կիսել է նաև ԱՄՆ պետքարտուղարը՝ զար-
գացման իրավունքի արդյունավետ իրականացումը համարելով 
ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության անբաժան գործոն։ 

Զարգացման իրավունքի հետ կապված հիմնախնդիրների ու-
սումնասիրությունը միջազգային իրավունքի հարթակում սկսվել է 
անցած դարի վաթսունական թվականների կեսերից։ Այդ ժամանակ 
զարգացման իրավունքը դարձել է քաղաքական խիստ բանավեճե-
րի, վիճաբանությունների և քննարկումների առարկա2:  

Զարգացման իրավունքի անուղղակի տարրեր կարելի է նկա-
տել դեռևս Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադ-

                                            
1 Տե´ս The Economist 18 December 2010 vol. 397, number 8713, p. 18: 
2 Տե´ս Stephen P. Marks, The right to development A primer, Harvard University 
2004, p. 16: 
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րության մեջ (ընդունված 1945 թվականին)1 և Մարդու իրավունքնե-
րի համընդհանուր հռչակագրում (ընդունված 1948 թվականին)։2 
Սակայն պատմականորեն զարգացման իրավունքի առաջացումն 
ընդունված է կապել գաղութային համակարգի փլուզման և մի շարք 
երկրների անկախության ձեռքբերման հետ։3 

Ի սկզբանե միջազգային հարաբերություններում զարգացման 
իրավունքն առաջացել է տնտեսական հարաբերություների համա-
տեքստում։ Ավելի կոնկրետ, զարգացման իրավունքը ի սկզբանե 
վերաբերում էր միայն պետությունների միջև առաջացած տնտեսա-
կան հարաբերություններին։ Միջազգային հանրության որոշ ներ-
կայացուցիչների (մեծամասամբ գաղութային համակարգից նոր 
անկախացած երկրներ) տնտեսությունը ծայրաստիճան թերզարգա-
ցած էր, և տնտեսությունը ճգնաժամային վիճակից դուրս բերելու 
համար անհրաժեշտ էր վերակառուցել միջազգային տնտեսական 
հարաբերությունների ողջ համակարգը։ Նշված իրավիճակը այն 
դրդապատճառն էր, որը սկիզբ դրեց իրավական նոր նորմերի, 

                                            
1 ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը պարունակում է միջազգային պարտավո-
րություններ, մասնավորապես` Հոդված 1(3)-ում նախատեսված է իրակա-
նացնել միջազգային համագործակցություն տնտեսական, սոցիալական, 
մշակութային կամ մարդասիրական բնույթի միջազգային խնդիրների լուծ-
ման, ինչպես նաև բոլորի համար մարդու իրավունքների և հիմնարար ա-
զատությունների նկատմամբ հարգանքի տարածման և խրախուսման գոր-
ծում` անկախ սեռից, լեզվից կամ դավանանքից, ՄԱԿ-ը պետք է նպաստի 
միջազգային տնտեսական, սոցիալական, առողջապահական և համանման 
հարցերի լուծմանը, մշակույթի ու կրթության բնագավառներում միջազգա-
յին համագործակցությանը (Հոդված 55-րդ) և վերջապես ՄԱԿ-ի բոլոր ան-
դամները պարտավորվում են 55-րդ հոդվածում նշված նպատակներին 
հասնելու համար ձեռնարկել համատև և ինքնուրույն գործողություններ` 
կազմակերպության հետ համագործակցելով (Հոդված 56-րդ)։  
2 Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 28-րդ հոդվածում 
նշված է, որ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի սոցիալական բարօրության, 
որի պարագայում մարդու բոլոր իրավունքները կարող են լիարժեք 
իրականացվել։  
3 Ania Lindroos The right to development, Helsinki 1999, p. 3: 



 27

սկզբունքների և հայեցակարգերի մշակմանը, որոնց թվում էր նաև 
զարգացման իրավունքը։ Հետագայում զարգացման գործընթացի ի-
րականացման շրջանակներն ավելի ընդլայնվեցին և տնտեսական 
հարաբերություններից զատ տարածվեցին նաև սոցիալական, քա-
ղաքական, մշակութային և գիտական ոլորտների վրա։  

Զարգացման միտքը սկսեց ամրագրվել միջազգային կազմա-
կերպությունների բանաձևերում, որոշումներում, նրանց կողմից 
կազմակերպված միջազգային կոնֆերանսների վերլուծական նյու-
թերում։  

Նշված միջազգային կազմակերպություններից առաջիններից 
էր Միավորված ազգերի կազմակերպությունը (այսուհետ նաև` 
ՄԱԿ)։ Իրավագիտության տեսության մեջ զարգացման իրավունքի 
առաջացումը համարվում է ՄԱԿ-ի և նրա մարմինների գործու-
նեության արդյունք։ Զարգացման իրավունքը ձևավորվել է ՄԱԿ-ի 
կառույցներում քննարկումների, նրանց կողմից կատարված հար-
ցումների և բանաձևերի ու այլ իրավաբանական փաստաթղթերի 
ընդունման արդյունքում և միջոցով։ Միջազգային իրավական այդ 
փաստաթղթերի շարքում առանցքային տեղ են զբաղեցնում «Զար-
գացման իրավունքի մասին» ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեաի թիվ 
41/128 բանաձևը, ՄԱԿ-ի Հազարամյակի մարտահրավերները, 
Զարգացման իրավունքի մասին Վիեննայի կոնվենցիան, «Միջազ-
գային առևտուրը` որպես տնտեսական զարգացման կարևորա-
գույն միջոց» թիվ 1707 բանաձևը, «Միջազգային առևտրային հարա-
բերությունների և քաղաքականության բնորոշման և զարգացմանը 
նպաստող սկզբունքները», «Զարգացումը և միջազգային տնտեսա-
կան համագործակցությունը» ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի բա-
նաձևը և այլն։ Այս միջազգային իրավական փաստաթղթերում և 
մասնավորապես թվականի զարգացման իրավունքի մասին հռչա-
կագրում պարզաբանվում են զարգացման իրավունքին վերաբերող 
հիմնական հասկացությունները, վերհանվում են զարգացման իրա-
վունքի նորմատիվ իրավական բովանդակության հետ առնչվող մի 
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շարք հասկացություններ։ Չնայած նրան, որ «Զարգացման իրա-
վունքի մասին» 1986 թվականի հռչակագիրը առաջին հայացքից 
կարգավորման է ենթարկում զարգացման գործընթացի իրավական 
ասպեկտները, սակայն քիչ չեն պարզաբանման ենթակա հակասա-
կան դրույթները։  

Մասնավորապես՝  
• զարգմացման իրավունքն անհատի՞, թե՞ կոլեկտիվ իրա-

վունք է, 
• ո՞վքեր են զարգացման իրավունքի շահառուները, բենեֆի-

ցիարները, 
• արդյոք զարգացման իրավունքը կրում է պարտադիր իրա-

վաբանական բնույթ,  
• արդյոք զարգացման իրավունքի իրականացմանը խոչընդո-

տելու համար պետությունները կարող են ենթարկվել պատասխա-
նատվության 

և վերջապես 
• ի՞նչ մեխանիզմներով և ճանապարհներով կարող է իրակա-

նացվել պետությունների, ժողովուրդների և անհատների զարգաց-
ման իրավունքը։ 

Սույն վերլուծության մեջ մանրամասն կանդրադառնանք վեր-
ջին հարցադրմանը։  

«Զարգացման իրավունքի մասին» 1986 թվականի հռչակագրի 
ընդունումից ի վեր միջազգայնագետների և իրավագետների միջև 
ծավալվեցին բազմաթիվ բանավեճեր զարգացման իրավունքի իրա-
կանացման ձևերի, իրավական եղանակների արդյունավետության 
վերաբերյալ։ Մասնավորապես` անգլիացի հայտնի իրավագետ Ի-
զաբելլա Բաննը իր` «Զարգացման իրավունքը և միջազգային 
տնտեսական իրավունքը» վերտառությամբ աշխատության մեջ ան-
հանգստություն է հայտնել զարգացման իրավունքի իրականացման 
հստակ, համակարգված և, որն առավել կարևոր է, միասնական մի-
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ջազգային քաղաքականության բացակայության կապակցությամբ։1 
Պրոֆեսոր Բաննը մտահոգություն է հայտնել, որ զարգացած տնտե-
սություն ունեցող գերտերությունները, փորձելով օգտագործել այդ 
իրողությունը, հնարավորություն են ստանում շահարկել թույլ զար-
գացած տնտեսություն ունեցող պետությունների օժանդակության 
հնարավորությունները այդ երկրների վրա քաղաքական ազդեցութ-
յունն ընդլայնելու համար։  

Ազգությամբ պակիստանցի մեկ այլ հայտնի իրավագետ Խուր-
շիդ Իքբալը, իր` «Զարգացման իրավունքը միջազգային իրավուն-
քում» աշխատության մեջ զարգացման իրավունքի արդյունավետ ի-
րականացումն ապահովելու համար պայմանականորեն այդ գոր-
ծընթացը բաժանում է երկու մակարդակների՝ ներպետական և մի-
ջազգային։ Հայտնի իրավագետը մատնանշում է, որ չափազանց 
կարևոր է զարգացող պետությունների կառավարությունների կող-
մից զարգացման իրավունքի իրականացման ազգային հստակ 
ծրագրերի առկայություն։ Յուրաքանչյուր պետություն պարտավոր 
է մշակել իր պետական շահերի առաջնահերթությանը համապա-
տասխան ծրագիր և հնարավորություն ստանա ինքնուրույն որոշել 
այն տնտեսական և քաղաքական ուղղությունները, որոնք գերակա 
են տվյալ պետության ազգային շահերին։ Նմանօրինակ ազգային 
ուղենիշային ծրագրերի բացակայությունն անպայմանորեն իր բա-
ցասական ազդեցությունն է թողնելու զարգացման իրավունքի իրա-
կանացման արդյունավետության վրա։2 

Զարգացման իրավունքի իրականացման արդյունավետության 
քննարկման համար առավել կարևոր է վերլուծել զարգացող պե-
տություններին տրամադրվող միջազգային օժանդակության մեխա-

                                            
1 Տե´ս Isabella D Bunn. The right to development and international economic 
law, Oxford and Portland, Oregon, 2012, p. 125 
2 Տե´ս Khurshid Iqbal. The right to development in international law, Routledge 
2012, p. 77: 
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նիզմները և եղանակները, ինչպես նաև տրամադրվող ֆինանսա-
կան օգնության չափերը։ 

Զարգացման իրավունքի իրականացման հիմնական գործիք է 
համարվում Զարգացման պաշտոնական օժանդակությունը (Official 
Development Assistance), որն իրականացվում է տնտեսապես զար-
գացած պետությունների կառավարությունների կողմից և համա-
կարգվում է Զարգացման օժանդակության կոմիտեի կողմից 
(Development Assistance Committee)։ Զարգացման օժանդակության 
կոմիտեն ստեղծվել է 1960 թվականին գաղութային համակարգից 
անկախացած պետությունների զարգացմանը նպաստելու նպատա-
կով և այժմ ունի 29 անդամ պետություն։1 

Զարգացման պաշտոնական օժանդակության հիմնական 
նպատակներն են զարգացող երկրներում աղքատության հաղթա-
հարումը, կյանքի համար անվտանգ կենցաղային պայմանների 
ստեղծումը, բնակչության առողջության պահպանումը, մասնավո-
րապես՝ մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի և ձեռքբե-
րովի իմունային անբավարարության համախտանիշի կանխարգել-
մանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը, միջազգային 
տնտեսական գործընթացների մասնակցության ապահովումը, պե-
տությունների ներսում քաղաքացիական ակտիվության նպաստող 
միջոցառումների իրականացումը և այլն։ Նշված նպատակների ի-
րագործման համար թվականին ծախսվել է մեկ միլիարդ ԱՄՆ դո-
լար, որը մեծամասամբ ուղղվել է աֆրիկյան երկրների զարգացմա-
նը։  

Զարգացման իրավունքի իրականացմանը նպաստելու գոր-
ծում առանցքային դերակատարում ունի նաև ՄԱԿ-ի Զարգացման 
ծրագիրը, որը հաստատվել է ՄԱԿ-ի զարգացման օժանդակության 
երկու առանձին ծրագրերի միավորման և խոշորացման արդյուն-
քում։ Այս ծրագիրը գործում է աշխարհի ավելի քան 117 երկրնե-
                                            
1 Տե´ս Schachter Oscar, “The evolving international law of development” 
Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1991, p. 56: 
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րում, և նրա հիմնական նպատակների շարքին են դասվում աղքա-
տության հաղթահարումը, տնտեսական կայուն համակարգի զար-
գացումը, քաղաքացիական ինստիտուտների ստեղծման խթանու-
մը, միջազգային համագործակցության ակտիվացումը և այլն։ Նա-
խորդ տարի ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը նշված նպատակների ի-
րագործման համար ծախսել է հինգ միլիարդ ԱՄՆ դոլար։1 

Զարգացած պետություններից շատերը ունեն առանձին պե-
տական գործակալություններ, որոնք օժանդակում են զարգացման 
իրավունքի իրականացմանը և խթանում են միջազգային զարգա-
ցումը։ 

Այդօրինակ գործակալություններից են ԱՄՆ-ի, Շվեդիայի, Մեծ 
Բրիտանիայի, Նորվեգիայի միջազգային զարգացման գործակա-
լությունները։ Բոլոր թվարկված գործակալությունների կողմից 
տրամադրված ֆինանսական օգնությունը 2013 թվականին կազմել 
է 128,8 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Նշված ֆինանսական օժանդակութ-
յան զգալի մասը տրամադրվել է Աֆղանստանին, Հարավային Սու-
դանին, Կոնգոյին, Զիմբաբվեին, Բանգլադեշին և զարգացող այլ 
երկրներին։2 

Այս ֆինանսական օժանդակության հետ մեկտեղ վերջին տա-
րիներին կտրուկ աճել է նաև զարգացող երկրների արտաքին 
պարտքը, որը բնականաբար չի կարող իր բացասական ազդեցութ-
յունը չունենալ այդ երկրների տնտեսության հետագա զարգացման 
վրա։ Այսպիսով` ինչպես  իր` «Զարգացման իրավունքը` որպես ի-
րավական երևույթ» տեսական վերլուծության մեջ արդարացիորեն 
նշել է Ա. Մուրավյովը, նշված անհանգստացնող հանգամանքը հա-
կասում է «Զարգացման իրավունքի մասին» հռչակագրի հիմնական 
նպատակներին և էությանը։ Այսպես օրինակ` Լատինական Ամե-
րիկայի երկրների արտաքին պարտքը 1980 թվականին կազմում էր, 

                                            
1 Տե´ս www.undp.org: 
2 Տե´ս Khurshid Iqbal, The right to development in international law, Routledge, 
2012, p. 154: 
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257 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, սակայն զարգացման իրավունքի իրակա-
նացման շրջանակներում աղքատության հաղթահարման համար 
ստացված օգնության արդյունքում այն հասել է 607 միլիարդ ԱՄՆ 
դոլարի, ինչը բնականաբար բացասաբար է ազդել այդ երկրների 
տնտեսության վրա։1  

Զարգացման իրավունքի իրականացման արդյունավետության 
բարձրացման համար միջազգային կազմակերպությունների և զար-
գացած պետությունների կառավարությունների կողմից սկսեցին 
լայնորեն քննարկվել նշված խնդիրների կանխարգելման միջոցա-
ռումների ծրագրեր, որոնք կոչված էին թեթևացնելու զարգացող 
երկրների արտաքին հսկայական պարտքի գոյացման խնդիրները։ 

Քննարկվում է խնդրի լուծման երեք տարբերակ՝ 
• աղքատության մեջ գտնվող պետությունների արտաքին 

պարտքի ներում 
• արտաքին պարտքի վերաֆինանսավորում 
• արտաքին պարտքի վճարման ժամանակացույցի և տոկո-

սագումարների վերանայում։ 
Զարգացման իրավունքի իրականացման արդյունավետության 

բարձրացման մեկ այլ մեխանիզմ է առաջարկում ռուս հայտնի ի-
րավագետ Ս. Մասլովան, որն իր` «Զարգացման իրավունքը՝ որպես 
միջազգային իրավունքի նոր սկզբունք» աշխատության մեջ առա-
ջարկել է ստեղծել զարգացման իրավունքի իրականացման նկատ-
մամբ վերահսկողության նոր մեխանիզմ։ Նման վերահսկողություն 
իրականացնող կոմիտեի առկայությունը հնարավորություն կտա 
գնահատել զարգացման իրավունքի իրականացման արդյունավե-
տությունը և նպատակահարմարությունն առանձին երկրներում։ Ս. 
Մասլովան առաջարկում է նշված միջազգային կոմիտեն ընդգրկել 
ՄԱԿ-ի կազմում՝ որպես առանձին վերահսկողական մարմին։ Ա-
ռաջարկվում է այդ կոմիտեին օժտել լայն լիազորություններով, ո-
                                            
1 Տե´ս А.М. Муравьев, Право на развитие как явление правовых систем, 
Москва, 2009, էջ 143: 
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րոնք թույլ կտան գնահատել զարգացման իրավունքի իրականաց-
ման ծրագրերի նպատակահարմարությունը և վերահսկողություն 
սահմանել առանձին պետությունների կառավարությունների կող-
մից իրականացված միջոցառումների նկատմամբ՝ ընդհուպ պետա-
կան բյուջեի կազմումը և նրա կատարման ընթացքը։1 

Փորձելով եզրափակել զարգացման իրավունքի իրականաց-
ման հետ կապված խնդիրների վերլուծությունը` կցանկանայինք 
կատարել հետևյալ եզրահանգումները։  

Առաջին` զարգացման իրավունքի արդյունավետ իրականաց-
ման համար հարկավոր է ներպետական մակարդակով մշակել ազ-
գային բոլոր շահերը ներառող պետական ծրագրեր, որոնց մեջ կնե-
րառվեն յուրաքանչյուր առանձին պետության համար գերակա ո-
լորտները։  

Երկրորդ` զարգացման իրավունքի իրականացման արդյունա-
վետության բարձրացման նպատակով հարկավոր է բացառել 
ստացված ֆինանսական օժանդակություն արդյունքում առավել 
անբարենպաստ տնտեսական հետևանքների առաջացումը զարգա-
ցող պետության համար, ահռելի արտաքին պարտքի կուտակումը։ 
Եվ վերջապես, զարգացման իրավունքի իրագործման արդյունա-
վետ վերահսկողության համար անհրաժեշտ է միջազգային կազմա-
կերպությունների կառուցվածքային բարեփոխությունների իրակա-
նացում, որի արդյունքում կարելի է ակնկալել զարգացող երկրների 
դերակատարման և ակտիվ կենսագործունեության ապահովում։  

 
 
 

 
 

 

                                            
1 Տե´ս С.А. Маслова, “Принцип право на развитие в современном международ-
ным праве”, Санкт-Петербург, 2003, էջ 88:  
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Статья посвящена некоторым правовым аспектам реализации 
права на развитие. Целью статьи является анализ содержания проблем, 
связанных с реализацией права на развитие, в частности, ее реализации 
на национальном и международном уровнях. Представлены статисти-
ческие данные, касающиеся финансовой помощи, предоставляемой 
развивающимся странам. Предложены некоторые рекомендации отно-
сительно повышения эффективности реализации права на развитие. 

 

THE REALIZATION OF THE RIGHT TO DEVELOPMENT: 
LEGAL PROBLEMS 

Ani  Smonyan  
Lecturer  at the YSU Chair of European and International Law  

 

The article is dedicated to the legal problems of the ways and 
principles for the realization of the right to development. In this article are 
given reviews regarding conditions, policies and programs on the realization 
of the right to development as a collective and human right both in national 
and international levels. 

Also a number of general and specific suggestions are introduced for 
improvement of the strategies of the realization of the right to development.  

 

Բանալի բառեր՝ զարգացման իրավունք, զարգացման իրավունքի իրակա-
նացում, զարգացող պետություններին օժանդակություն, ֆինանսական օգ-
նություն, արտաքին պարտք: 
Ключевые слова: Право на развитие, реализация права на развитие, 
развивающиеся страны. 
Key words: Right to development, realization of the right to development, 
developing countries. 
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ՊԵՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄ ՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ  
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

Արթուր Վաղարշյան 
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության  

ամբիոնի վարիչ, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 
 

Ռեժիմ եզրույթը լատիներենից փոխառված «regimen» բառն է, 
որն հայերեն թարգմանվում է վարչակարգ, վարչաձև։ Այն իր բո-
վանդակությամբ ընդգրկուն է և օգտագործվում է մի քանի իմաստ-
ներով. 1) պետական կարգ, իշխանության իրականացման միջոցնե-
րի, մեթոդների, եղանակների համակցություն, 2) խստորեն կարգա-
վորված կենսական կարգ (աշխատանքի, հանգստի, բուժման, սնվե-
լու, քնի), 3) որոշակի տեսակի գործունեության համար սահման-
ված պարտադիր կանոնների, պահանջների, նորմերի, սկզբունքնե-
րի համակարգ (օրինակ՝ նավագնացության, հողօգտագործման, որ-
սի, ձկնորսության, ազատազրկման և այլն), 4) ինչ-որ մեկի կամ ինչ-
որ բանի որոշակի կացություն, կարգավիճակ (ռեժիմային օբյեկտ, 
ռեժիմային արտադրություն, ռեժիմային գործարան)։ Մեզ հե-
տաքրքրողն այդ հասկացության առաջին իմաստն է, այսինքն՝ ռե-
ժիմը` որպես իշխանության իրականացման միջոցների, մեթոդնե-
րի, եղանակների համակցություն։ Անհաջող համարելով հայերեն 
թարգմանությունները՝ հետագա շարադրանքում կօգտագործենք 
ռեժիմ եզրույթը։  

Նույն հարթության վրա գտնվող հասկացություններից` պե-
տության ձև, պետական կառավարման ձև, պետական կառուցված-
քի ձև, պետական (և իրավական) ռեժիմ, ամենավերացարկված, գի-
տական կատեգորիայի աստիճանի հասնող է «պետության ձևը»1։ 

                                            
1 Պետության և իրավունքի պատմական զարգացման ընթացքում արտա-
հայտվել են բազում և տարաբնույթ մտքեր, հայեցակարգեր պետության ձևի 
մասին։ Սակայն հետխորհրդային տարածքում իրավագիտության մեջ, 
գրեթե միանշանակ, ընդունված տեսակետը հանգում է հետևյալին. պե-
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Պետության ձևի երրորդ տարրը, որ այս պահին ընթացիկ, օպերա-
ցիոնալ կարգով պայմանականորեն անվանում ենք «պետական ռե-
ժիմ», կարող ենք բնորոշել որպես պետական իշխանության իրա-
կանացման մեթոդների և եղանակների համակցություն։ Եթե պե-
տական կառավարման և կառուցվածքի ձևերը բնութագրում են պե-
տության կազմակերպակառուցվածքային կողմերը, ապա պետաի-
րավական ռեժիմը բնութագրում է պետության ձևի գործառութավո-
րումը, դրա բովանդակային կողմը։ Պետական ռեժիմը բնութագրում 
է պետության դինամիկ, գործառույթային կողմը, այսինքն՝ թե ինչ-
պես է այն գործում, իշխում, հասարակության մեջ իշխանության ի-
րականացման ինչպիսի քաղաքական մթնոլորտ է ստեղծում1։ Պե-
տության ձևի նշված կողմը բնութագրող հասկացությունը խորհր-
դային պետականագիտություն և իրավագիտություն մուտք է գործել 
XX դարի 40-ական թվականներին՝ «քաղաքական ռեժիմ» ձևա-
կերպմամբ։ Այդ հասկացությունը մշակել և առաջարկել է Ի.Դ. Լևի-
նը։ Նա այդ եզրույթն օգտագործել է պետական իշխանության իրա-
կանացման մեթոդները` ազատական կամ բռնատիրական, նշելու 
համար2։ Ըստ Վ.Ե. Չիրկինի «պետության ձևի գիտական կատեգո-
րիայի մեջ երրորդ տարրի ընդգրկումը էական առաջընթաց էր։ Այն 
պետականագիտությունը դուրս բերեց պետության ձևի կազմակեր-
պական կողմերի վերլուծության շրջանակից` ուշադրությունը 
հրավիրելով քաղաքական ինստիտուտների գործունեության մե-
թոդների, մարդու հիմնական իրավունքների կենսագործման, երկ-

                                                                                             
տության ձևը` որպես հիմնարար պետաիրավական տեսական կատե-
գորիա, ներառում է իշխանության կազմակերպման երեք փոխկապակց-
ված բաղադրատարրեր՝ պետական կառավարման ձև, պետական կառուց-
վածքի ձև և պետաիրավական ռեժիմ (տե´ս Խրոպանյուկ Վ.Ն., Պետության 
և իրավունքի տեսություն։ Եր., 1997, էջ 120; Ìóõàåâ Ð.Ò., Òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà 
è ïðàâà. Ì., 2001, էջ 118-125 և այլն)։ 
1 Տե՛ս Ïðîòàñîâ Â.Í., Òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà. Ïðîáëåìû îáùåé òåîðèè ïðà-
âà è ãîñóäàðñòâà. (2-å èçäàíèå, äîïîëíåííîå, èñïðàâëåííîå). Ì., 2001, էջ 62: 
2 Տե՛ս ×èðêèí Â.Å., Îñíîâû ñðàâíèòåëüíîãî ãîñóäàðñòâîåäåíèÿ. Ì., 1997, էջ 160: 
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րում ժողովրդավարության և «քաղաքական» կլիմայի վիճակի վրա։ 
Պետության ձևի բնութագիրը հարստացվեց նոր գիտելիքներով»1։  

Պետությունը սոցիալական հարաբերությունները կարգավո-
րում է տարբեր միջոցների օգնությամբ՝ բռնություն, հարկադրանք, 
համոզում, շահ, սարսափ և այլն։ Այսպիսով` քաղաքական, նաև 
պետական իշխանությունն իրականացվում է միջոցներով, մեթոդ-
ներով, որոնց համակցությունը որոշում է անհատի ազատության ու 
իրավական կարգավիճակի աստիճանը, և կոչվում է քաղաքական 
(նաև պետական) ռեժիմ։ Իշխանության իրականացման գործըն-
թացն արտացոլում են «քաղաքական համակարգ» (միջուկը պե-
տությունն է), «քաղաքական իշխանություն», «պետական իշխա-
նություն» հասկացությունները։ Դրա արդյունքում տեսական գրա-
կանության մեջ առկա են «քաղաքական ռեժիմ»2, «պետական ռե-
ժիմ»3, «պետաիրավական ռեժիմ»4, «պետաքաղաքական ռեժիմ»5, 
«քաղաքական-իրավական ռեժիմ» հասկացությունները, որոնց մեկ-
նաբանությունները հաճախ չեն համընկնում։ Փորձենք պարզել 
դրանց իմաստը և հարաբերակցությունը՝ կանգ առնելով մասնագի-
տական գրականության մեջ առկա տեսակետների վրա՝ համադրե-
լով և վերլուծելով դրանք։  

Անգլո-ամերիկյան քաղաքական-իրավական գիտության մեջ 
«քաղաքական ռեժիմ» հասկացությունը մեկնաբանվում է լայն ի-
մաստով և նույնացվում է «քաղաքական համակարգ» հասկացութ-
յանը։ Այդ դեպքում քաղաքական ռեժիմը ներառում է պետության և 
ոչ պետական կազմակերպությունների միջև փոխգործողության բո-
լոր եղանակները՝ ռեսուրսները, արժեքները, նյութական և սոցիա-
լական բարիքները նրանց համար ցանկալի բաշխման առիթով6։ Օ-

                                            
1 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 161։ 
2 Տե՛ս Ïîëèòîëîãèÿ äëÿ þðèñòîâ. Ì., 1999, էջ 209: 
3 Տե՛ս Ìàð÷åíêî Ì.Í., Ïðîáëåìû îáùåé òåîðèè ïðàâà è ãîñóäàðñòâà. Ì., 2005, 
էջ 204: 
4 Տե՛ս Í.È. Ìàòóçîâà è À.Â. Ìàëüêî, Òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà. Ì., 1997, էջ 92: 
5 Տե՛ս Ներսիսյանց Վ.Ս., Պետության և իրավունքի տեսություն, Եր., 2001, էջ 84։ 
6 Տե՛ս Ìóõàåâ Ð.Ò., Òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà. Ì., 2001, էջ 163: 
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րինակ` ամերիկացի քաղաքագետ Մ. Հագոպյանը «պոլիտիա», «քա-
ղաքական համակարգ», «քաղաքական ռեժիմ» հասկացություններն 
օգտագործում է որպես հոմանիշներ1։ Ըստ նրա` այդ եզրույթները 
լայն իմաստով նշանակում են «քաղաքական կյանքի հիմնարար 
կազմակերպություն»՝ արտահայտելով քաղաքական կարգի ընդհա-
նուր կառուցվածքային բնութագրեր։ Այսպիսով` անգլո-ամերիկյան 
քաղաքագիտության մեջ նախապատվությունը տրվում է «քաղաքա-
կան համակարգ» հասկացությանը, արդյունքում «քաղաքական ռե-
ժիմ» հասկացությունն օգտագործվում է հայեցողաբար, առանց 
հստակ բովանդակության, երբեմն ոչ միանշանակ։ Ակնհայտ օրի-
նակը «Քաղաքագիտության և քաղաքականության Օքսֆորդի բա-
ցատրական բառարանն» է, որում «regime» - «վարչակարգ» հասկա-
ցությունը չունի հստակ բնորոշում և բացատրություն։2 Այսպիսով` 
անգլո-ամերիկյան քաղաքագիտության մեջ «քաղաքական համա-
կարգ» և «քաղաքական ռեժիմ» հասկացությունների նույնացումը 
առաջ է բերում տեսական բարդություններ, քանի որ առաջ է գալիս 
մի շարք երևույթներ մեկ հասկացությամբ նշելու տերմինաբանա-
կան կրկնության վտանգ։ Ինչպես ճիշտ նշում է Ռ. Մուխաևը «քա-

                                            
1 Հղումն ըստ` Ãàäæèåâ Ê.Ñ., Ââåäåíèå â ïîëèòè÷åñêóþ íàóêó. Ì., 1998, էջ 112։ 
2 Այդ բառարանը «regime» եզրույթը մեկնաբանում է այսպես. «Կառավար-
ման կամ վարչական համակարգ։ Այս բազմիմաստ եզրի ամենատարած-
ված գործածությունը եղել է «զինվորական վարչակարգ» արտահայտութ-
յունը..., եզրն ունի ևս մեկ կարևոր իմաստ։ Երբ երկրի կառավարություննե-
րը փոխվում են շփոթեցնող հաճախակիությամբ, ինչպես 19-րդ դարի Իս-
պանիայում կամ 1945 թ. հետո Իտալիայում, հնարավոր է, որ արմատական 
հեղափոխություններ տեղի չունենան։ Այս պարագայում հնարավոր է խո-
սել վարչակարգի շարունակականության մասին։ Այլ դեպքում, որն ավելի 
հազվադեպ է պատահում, վարչակարգի փոփոխության (սահմանադրա-
կան միապետությունից բռնապետության, կամ ապակենտրոնացված կա-
ռավարումից՝ կենտրոնացված կառավարման) կարելի է հասնել առանց 
կառավարության փոփոխության, ինչպես անցումը խորհրդարանական 
կառավարումից միանձնյա կառավարման՝ Անգլիայի թագավոր Չարլզ I և 
Մարգարետ Թետչերի կողմից» (տե՛ս Մակլին Այեն, Օքսֆորդի բառարան. 
քաղաքագիտություն և քաղաքականություն. Եր., Գիտանք, 2003, էջ 453)։ 
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ղաքական համակարգ» և «քաղաքական ռեժիմ» եզրույթները «բնու-
թագրում են քաղաքական իրողության զանազան առումներ. առա-
ջին տերմինը բացահայտում է արտաքին միջավայրի հետ կապերի 
բնույթը, իսկ երկրորդը բնորոշում է ընդհանուր շահերի իրակա-
նացման միջոցները և մեթոդները»1։ Քաղաքական ռեժիմը քաղաքա-
կան համակարգի դինամիկ, գործառութային բնութագիրն է։ Այդ 
հասկացությունները սերտորեն կապված են, սակայն նույնական 
չեն։ Եթե առաջինը ցույց է տալիս հասարակության քաղաքական 
կյանքին և քաղաքական իշխանությանը մասնակցող ինստիտուտ-
ների համալիրը, ապա երկրորդը՝ թե ինչպես է այդ իշխանությունն 
իրացվում, ինչպես են գործում տվյալ ինստիտուտները։  

Մայրցամաքային Եվրոպայի քաղաքագիտական գրականութ-
յան մեջ «քաղաքական ռեժիմ» հասկացությունը բաժանված է «քա-
ղաքական համակարգ» հասկացությունից։ Մայրցամաքային Եվրո-
պայի իրավաբանական գրականության մեջ «քաղաքական ռեժիմ» 
հասկացությունը մեկնաբանվում է գործառութային տեսանկյունից 
և արտահայտում է անհատի ու պետության փոխկապվածության 
բնույթը։ Ռեժիմը բաղկացած է երկու տարրերից՝ ա) քաղաքական 
կուրսից, որն ընտրում է գերագույն իշխանության կրողը, բ) ընտր-
ված կուրսի իրականացման քաղաքական գործունեությունից, նե-
րառյալ ու առաջին հերթին իշխանության իրականացման մեթոդ-
ները2։ «Քաղաքական համակարգ» և «քաղաքական ռեժիմ» հասկա-
ցությունների տարանջատման հետ մեկտեղ մայրցամաքային Եվ-
րոպայում չկա հստակ մշակված «պետության ձևի» հայեցակարգը, 
դրա բաղադրատարրերը, «պետական ռեժիմ» հասկացությունը որ-
պես դրա տարր, ինչպես դա արված է ռուս պետականագիտության 
մեջ3։  

                                            
1 Տե՛ս l3. =å" p.Š., Šå%!,   C%ë, 2, *, . l., 2005, էջ 160: 
2 Տե՛ս l3. =å" p.Š., Šå%!,   ã%“3ä=!“2"= ,  C!="=. l., 2001, էջ 164: 
3 Տե՛ս օրինակ` Zippelius Reinhold, Allgemeine Staatslehre. Munchen,1994, էջ 
152-206։ 

 40

Գերմանական պետականագիտությունը «պետության ձևը» 
բնորոշում է որպես պետության իրավական հիմնակարգ 
(Grundordnung), որի տարատեսակներն են միապետությունը, հան-
րապետությունը՝ կախված պետության բարձրագույն մարմնի ձևա-
վորումից։ Ըստ պետական իշխանության կրողների քանակի` ա-
ռանձնացվում են միապետությունը, քչերի իշխանությունը, ժողովր-
դի իշխանությունը։ Այստեղ մեր իրավագիտության մեջ ավանդա-
բար օգտագործվող պետական ռեժիմ հասկացությունը, ըստ էութ-
յան, գոյություն չունի։ Գերմանական իրավագիտության մեջ կա 
նաև «Staatszwecken» հասկացությունը (բառացիորեն` պետական 
նպատակ), որի տարատեսակներն են «ազատական պետությունը» 
և «ընդհանուր բարեկեցության պետությունը» («Wohlfahrtsstaat»)1։  

Խորհրդային և հետխորհրդային քաղաքական և իրավաբանա-
կան գրականության գիտական ապարատում իրենց կայուն տեղն 
ունեն «քաղաքական ռեժիմ», «պետական ռեժիմ» հասկացություն-
ները։ Ընդ որում ռուս իրավագիտությունն այդ հասկացությունների 
հարաբերակցության հիմնախնդրի պարզաբանման ընթացքում ա-
ռաջ քաշեց նաև «պետաիրավական», «քաղաքական-իրավական», 
«պետական-քաղաքական ռեժիմ» հասկացությունները, որն էլ ավե-
լի բարդացրեց իրավիճակը այն պատճառով, որ այդ հասկացութ-
յունների հարաբերակցության հիմնախնդիրը տարբեր հեղինակներ 
մեկնաբանում են տարբեր կերպ։  

Հեղինակների մի մասը «քաղաքական ռեժիմ» և «պետական 
ռեժիմ» հասկացությունները համարում է հոմանիշներ և որպես 
փոխզիջումային լուծում` օգտագործում է «պետաքաղաքական ռե-
ժիմ» կամ «պետական (քաղաքական) իրավական ռեժիմ» հասկա-
ցությունը։ Այսպես` Վ. Ներսեսյանցը գտնում է, որ պետության ձևը 
պետական իշխանության կազմավորման, կազմակերպման և իրա-
կանացման եղանակն է, որն իր մեջ ներառում է երեք փոխկապված 

                                            
1 Տե´ս Carl Creifelds, Rechtsworterbuch. 13. Auflage. Munchen,1996, էջ 1145։ 
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տարրեր՝ կառավարման ձև, պետական կառուցվածքի ձև և պետա-
կան (քաղաքական) վարչակարգի ձև։ Ըստ Ներսեսյանցի` «Պետա-
կան (քաղաքական) վարչակարգի ձևը պետական իշպանության ի-
րականացման իրավական կարգի բնույթն է, հատկությունը և որա-
կը։ Այստեղ հիմնականն այն հարցերն են, թե ինչպես, ինչ եղանա-
կով և ինչ ձևով է իրականացվում պետական իշխանությունը… Պե-
տական (քաղաքական) վարչակարգն իր էությամբ միշտ էլ պետա-
կան-իրավական վարչակարգն է, պետության գործունեության որո-
շակի իրավական կարգը, պետության իշխանության իրականաց-
ման այս կամ այն իրավական ձևերը, ընթացակարգերը, հնարքնե-
րը, եղանակները և մեթոդներն է։ Պետական (քաղաքական) վարչա-
կարգի տարբեր ձևերը, իրենց էությամբ լինելով իրավական, միա-
ժամանակ իրարից տարբերվում են իրենց իրավական զարգացվա-
ծության մակարդակով և աստիճանով` համապատասխան իրավա-
կան կարգի իշխանության իրականացման իրավական հնարքների 
ու ընթացակարգերի բնույթով ու որակով։ Նման իրավական չափա-
նիշներին համապատասխան՝ պետական (քաղաքական) վարչա-
կարգերը բաժանվում են երկու խմբի՝ ազատականների և ավտորի-
տարների»1։  

Ներսեսյանցի տեսակետը յուրահատուկ է նրանով, որ ավան-
դաբար պետական ռեժիմի տարատեսակներ համարվող բռնակա-
լական, ռազմաոստիկանական, ֆաշիստական, ռասսայական, ազ-
գայնական, կուսակցական, դասակարգային, ամբողջատիրական և 
այլ վարչակարգերը չեն համարվում պետական կառավարում, ոչ 
թե պետություն են, այլ բռնատիրություն, որում չկա իշխանության 
իրականացում որոշակի իրավակարգի շրջանակներում։ Հետևա-
բար թվարկվածները չեն տեղավորվում «պետական (քաղաքական) 

                                            
1 Տե՛ս Ներսեսյանց Վ.Ս., Իրավունքի և պետության տեսություն, Եր., Նաիրի, 
2007, էջ 84։ 
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ռեժիմ» հասկացության մեջ, դրանք բռնակալական վարչակարգի 
տարատեսակներ են, բարց ոչ պետական1։  

Ներսեսյանցի տեսակետին են նաև այն գիտնականները, ովքեր 
պետության ձևի երրորդ տարրը նշելու համար օգտագործում են 
«քաղաքական ռեժիմ» հասկացությունը` որևէ իմաստային տարբե-
րություն չդնելով քաղաքականի և պետականի միջև։ Օրինակ` Ա. 
Գոլովիստիկովը «պետության քաղաքական ռեժիմը բնորոշում է` 
որպես պետական մարմիններին պատկանող իշխանության իրա-
կանացման մեթոդների, եղանակների և միջոցների համակցութ-
յուն», որն արտահայտում է ժողովրդավարության զարգացման մա-
կարդակը։ Այս հեղինակները նույնիսկ չեն քննարկում պետական 
ռեժիմ հասկացությունը, որովհետև քննարկվող երևույթը նշելու 
համար նրանք օգտագործում են «պետության քաղաքական ռեժիմ» 
եզրույթը2։ Այս մոտեցմանը հարում են նաև այն հեղինակները, ով-
քեր պետության ձևի երրորդ տարրը նշելու համար օգտագործում 
են «պետական ռեժիմ» հասկացությունը` դրա մեջ դնելով լայն և 
ընդգրկուն իմաստ, որ ներառում է նաև քաղաքական համակարգին 
բնորոշ հատկանիշները3։  

Հեղինակների երկրորդ խումբը «քաղաքական ռեժիմը» նույ-
նացնում է «կառավարման ձևի» հետ՝ նեղացնելով առաջին հասկա-
ցության ծավալը։ Այս դեպքում քաղաքական ռեժիմների դասակար-
գումն իրականացվում է պետության օրենսդիր և գործադիր գործա-
ռույթների հարաբերակցության հիման վրա։ Դրանից ելնելով` այս 

                                            
1 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 84։ 
2 Տե՛ս c%ë%",“2,*%"= ~.`.., o!%Këåì/ %K?åL 2å%!, ,  C!="= ,  ã%“3-
ä=!“2"=. l., 2005, էջ 290։ Նմանատիպ տեսակետներ են արտահայտել 
նաև Ա.Պ. Ցիգանկովը, Ա.Ա. Գրոմիկոն և այլք (տե՛ս 0/ã=…*%" `.o., 
o%ë, 2, ÷å“*, å !å›, ì/: “2!3*23!=, 2, C%ë%ã,  , ä, …=ì, *=. l., 1995; 
c!%ì, *% ̀ .` o%ë, 2, ÷å“*, å !å›, ì/. l., 2000; bå…ãå!%" ̀ .a. Šå%!,   
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հեղինակներն առանձնացնում են իշխանությունների ձուլման  (բա-
ցարձակ միապետություն) իշխանությունների բաժանման (նախա-
գահական հանրապետություն) և համագործակցության ռեժիմները 
(խորհրդարանական միապետություն)1։ Սակայն քաղաքական ռե-
ժիմի նման մեկնաբանումը նեղ է և հաշվի չի առնում այնպիսի քա-
ղաքական ինստիտուտներ, ինչպիսիք են կուսակցական համա-
կարգը, ճնշման խմբերը և այլն, այդ իսկ պատճառով արժանի է ար-
դարացի և հիմնավոր քննադատության։ 

«Քաղաքական ռեժիմ» և «պետական ռեժիմ» հասկացություն-
ների հարաբերակցության լուծման հաջորդ մոտեցումը հանգում է 
դրանց իմաստային տարբերակմանը։ Այս մոտեցումն ընդունող հե-
ղինակները գտնում են, որ քաղաքական և պետական ռեժիմները 
չհամընկնող երևույթներ են, ինչպես և դրանց հետ կապված «քաղա-
քականություն» և «պետություն» հասկացությունները։ Մասնավո-
րապես Ռ. Մուխաևը կարծում է, որ «քաղաքական ռեժիմը» ավելի 
լայն է իր ծավալով, քան «պետական ռեժիմը», քանի որ իրենում նե-
րառում է հասարակության նկատմամբ ինչպես պետական հար-
կադրանքը, այնպես էլ ոչ պետական ներգործության միջոցներն ու 
մեթոդները2։  

Լևինի կողմից «քաղաքական ռեժիմ» հասկացության օգտա-
գործման պահից իրավագիտության զարգացումը ցույց տվեց, որ 
«քաղաքական ռեժիմը» շատ ավելի լայն է իր կողմից բնութագրվող 
պետության ձևի բաղադրատարրից։ Քաղաքական ռեժիմը չի կարող 
հանգեցվել պետության ձևի որևէ տարրին։ Այն այս կամ այն երկ-
րում կազմավորվում է որպես զանազան գործոնների գործողության 
արդյունք, ընդ որում` ոչ միայն պետական մարմինների, այլ նաև 
քաղաքական կուսակցությունների, քաղաքական նպատակներ հե-
տապնդող զանգվածային շարժումների գործունեության, իսկ եր-
բեմն էլ բնակչության զանգվածային ելույթների հետևանքով։ Ար-
                                            
1 Տե՛ս l3. =å" p.Š., Šå%!,   ã%“3ä=!“2"= ,  C!="=, l., 2001, էջ 164։ 
2 Տե՛ս նույն էջը։ 
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տապետական բոլոր գործոնները չնայած և ազդում են պետական 
ռեժիմի, պետության և նրա մարմինների գործունեության վրա, այ-
նուամենայնիվ դրանք չեն մտնում հենց պետական իշխանության 
իրականացման մեթոդների հասկացության մեջ։ Քաղաքական ռե-
ժիմը լայն հասկացություն է, քան պետական ռեժիմը, չնայած վեր-
ջինս, որպես կանոն, գլխավորն է քաղաքական ռեժիմում, նրա 
էությունը, սիրտը։ Հետևաբար, «քաղաքական ռեժիմ» եզրույթի օգ-
տագործումն անտեղին է։ Պետության ձևի գործառութային կողմը 
բնութագրող տարրը համարվում է «պետական ռեժիմը», այլ ոչ թե 
«քաղաքականը»։ Իսկ «քաղաքական-պետական ռեժիմ» եզրույթն 
ըստ էության կրկնաբանություն (տավտալոգիա) է։ Ինքը պետակա-
նությունը` որպես երևույթ, արդեն իսկ քաղաքական է, քաղաքա-
կան համակարգի բաղադրատարր է, հետևաբար, ձևակերպման մեջ 
«քաղաքականը» ավելորդ է։ 

«Քաղաքական ռեժիմը» «պետական ռեժիմից» լայն հասկա-
ցություն համարող տեսակետի կողմնակիցներն իրենց հերթին տա-
րակարծիք են այդ հասկացությունների առանձին-առանձին բնո-
րոշման և ռեժիմների տարատեսակներն առանձնացնելու հարցում։ 
Այսպես` պրոֆեսոր Յ. Լեյբոն իմաստային առումով տարանջա-
տում է «պետական ռեժիմ» և «քաղաքական ռեժիմ» հասկացութ-
յունները։ Նա «պետական ռեժիմը» բնութագրում է` որպես պետա-
կան իշխանության մեխանիզմի գործունեության ընթացքում ձևա-
վորվող երևույթ, որն արտացոլում է այս կամ այն պետական մարմ-
նի իրական տեղն այդ կառուցակարգում, որոշում է կազմակերպա-
կան-թույլատվական և հարկադրական մեթոդների հարաբերակ-
ցությունը պետության գործունեության մեջ1։ Ըստ Լեյբոյի` «քաղա-
քական ռեժիմը» ավելի վաղ ձևավորված և լայն հասկացություն է, 
որն իր բովանդակությամբ արտացոլում է բոլոր քաղաքական ինս-
տիտուտների գործառութավորման պրակտիկան՝ ներառելով պե-
                                            
1 Տե՛ս j%…“2, 23ö, %……%å C!="% ƒ=!3Kå›…/. “2!=…. o%ä !åä. l.a. 
a=ãë= , ~.h. kåLK%, k.l. }…2, …=, l., 2005, էջ 171: 
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տության հետ նաև քաղաքական կուսակցությունները, ընտրական 
միավորումները, զանգվածային հասարակական կազմակերպութ-
յունները։ Ընդ որում, ըստ Լեյբոյի, քաղաքական ռեժիմի ուսումնա-
սիրությունը քաղաքագիտության խնդիրն է։ Նման մոտեցման հի-
ման վրա Յ. Լեյբոն առանձնացնում է պետական ռեժիմի՝ որպես 
պետական մեխանիզմում այս կամ այն մարմնի ռեալ դերն արտա-
հայտող երևույթի հետևյալ տեսակները՝ դրանց դասակարգումը 
սերտորեն կապելով կառավարման ձևի հետ. ա) դուալիստական 
միապետություն, բ) խորհրդանական պետական ռեժիմ, գ) նախա-
գահական կառավարման ձև և պետական ռեժիմ։ Ամեն մի տեսա-
կին բնորոշ են իր տարատեսակները1։ Պրոֆեսոր Լեյբոն, բացի վերը 
բերված դասակարգումից, կատարում է պետության ևս մեկ դասա-
կարգում՝ ըստ քաղաքական ռեժիմի։ Նրա կարծիքով` «պետական 
ռեժիմը» սերտ կապված է «քաղաքական ռեժիմի» հետ։ Վերջինս 
փաստորեն նախորոշում է պետական ռեժիմի բնույթը։ Հետևաբար՝ 
ժողովրդավարական և ավտորիտար քաղաքական ռեժիմներին հա-
մապատասխանում են նույնանուն պետական ռեժիմները2։  

Քաղաքական ռեժիմը պետական ռեժիմից լայն հասկացություն 
համարող հեղինակների մյուս խումբը, հստակ տարանջատելով 
այդ հասկացությունները, այնուամենայնիվ, ավելի հիմնավորված 
մոտեցում է դրսևորում պետական ռեժիմ հասկացության բովան-
դակության և ծավալի հարցում` ավելի լայն իմաստ դնելով դրա 
մեջ։ Այսպես` ֆրանսիացի քաղաքագետ Մ. Դյուվերժեյի կարծիքով` 
քաղաքական ռեժիմը իրենից ներկայացնում է «կուսակցություննե-
րի համակարգի որոշակի զուգակցումը, քվեարկության կարգը, ո-
րոշումների մեկ կամ մի քանի տիպերի, ճնշման մեկ կամ մի քանի 

                                            
1 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 173-177։ 
2 Այս հիմքով նա առանձնացնում է պետական ռեժիմի ժողովրդավարական 
և ավտորիտար տարատեսակները (տե’ս նույն տեղը, էջ 177)։ 
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խմբերի զուգակցումը»1։ Դյուվերժեյի բնորոշումը ճշգրտեց ֆրան-
սիացի քաղաքագետ Ժ.Լ. Կերմոնը, ըստ որի` «քաղաքական ռեժիմը 
գաղափարախոսական, ինստիտուցիոնալ և սոցիոլոգիական կար-
գի տարրերի համակցություն է, որ նպաստում է տվյալ երկրում քա-
ղաքական իշխանության ձևավորմանը որոշակի ժամանակաշրջա-
նի համար»2։ Քաղաքական ռեժիմի նման հասակացությունը եվրո-
պական քաղաքագիտության մեջ գրեթե համընդհանուր ճանաչում 
ունի։  

Այսպիսով` ամփոփելով վերը քննարկված տեսակետները 
«քաղաքական ռեժիմ» և «պետական ռեժիմ» հասկացությունների 
վերաբերյալ` կարող ենք ասել, որ այդ հասկացությունների հստակ 
իմաստային տարբերությունը և հատկանիշներն ավելի հիմնավոր և 
մանրամասն մշակված է խորհրդային և հետխորհրդային ռուս քա-
ղաքագիտության և իրավագիտության կողմից։ Քննարկված նյութը 
միաժամանակ մեզ հնարավորություն է տալիս հանգել հետևյալ եզ-
րակացությանը. ի տարբերություն քաղաքականի՝ պետական ռե-
ժիմն իրենից ներկայացնում է պետական մեխանիզմի միջոցով 
հանրային իշխանության իրականացման ձևերի, մեթոդների և հ-
նարքների համակցություն։ Դրանց թվում կարելի է առանձնացնել 
ինչպես իրավական մեթոդները, այնպես էլ ոչ իրավական (բռնութ-
յուն, քաղաքական տեռոր՝ ուղղված ընդիմությանը, և այլն)։ Դրանց 

                                            
1 Հղումն ըստ` l3. =å" p.Š., Šå%!,   ã%“3ä=!“2"= ,  C!="=. l., 2001, էջ 
164։ Արևմտաեվրոպական հեղինակները՝ գլխավորապես քաղաքագետնե-
րը, որպես քաղաքական ռեժիմի տարրեր դիտարկում են 1) կուսակցական 
համակարգը, որը նախոորոշում է ռեժիմի էությունը, 2) ընտրական համա-
կարգը, 3) գերագույն իշխանության ինստիտուտների կառուցվածքը, 4) պե-
տական իշխանության մարմինների լեգիտիմության սկզբունքը, 5) քաղա-
քական որոշումների ընդունման եղանակները, 6) շահագրգիռ խմբերը (լո-
բիականություն, ճնշման խմբեր, արհմիություններ և այլ կազմակերպութ-
յուններ՝ ստեղծված մասնագիտական, էթնիկ, կրոնական և այլ շահերով) 
(տե’ս նույն տեղը, էջ 164-165)։ 
2 Տե՛ս Quermonne J.- L. Les regimes politiques occidentaux )Ed. du Seuil Paris, 
1986. էջ 12։ 
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ընտրությունը կոնկրետ երկրում կախված է քաղաքական ուժերի 
հարաբերակցությունից։ Եթե պետական իշխանությունը հերթով 
անցնում է տարբեր քաղաքական ուժերին, ապա ռեժիմի մշտական 
փոփոխությունը էապես ազդում է կառավարման ձևի և պետական 
կառուցվածքի ձևի վրա։  

Պետական ռեժիմ հասկացությունն արտահայտում է գոյութ-
յուն ունեցող իշխանության բնույթը, նրա բովանդակությունը և, սո-
վորաբար, «պետական ռեժիմ» հասկացությունը հանգեցվում է դիկ-
տատուրայի և դեմոկրատիայի` որպես հասարակական կյանքի 
կազմակերպման սկզբունքների, հարաբերակցությանը։ Սակայն 
«պետական ռեժիմ» հասկացությունը չի սպառում քաղաքական իշ-
խանության իրականացման բոլոր միջոցները։ Բացի պետությունից, 
ցանկացած հասարակության մեջ կան ուժեր, որոնք ուղղակի չեն 
կապված պետական իշխանության հետ, սակայն նրա վրա թողնում 
են շատ էական ազդեցություն, օրինակ՝ արդյունաբերական-ֆի-
նանսական խմբերը, ռազմաարդյունաբերական համալիրը, արհ-
միությունները, քաղաքական կուսակցությունները, ստեղծագործա-
կան միությունները, ԶԼՄ-ները, եկեղեցին։ Պատմականորեն «քա-
ղաքական ռեժիմ» հասկացությունը ճիշտ էր օգտագործելու համար 
մինչև 18-րդ դարի կառավարման ձևերը նշելու համար, այսինքն՝ 
մինչև քաղաքական կուսակցությունների ծագման պահը։ Այն ժա-
մանակ պետությունը քաղաքական իշխանության միակ սուբյեկտն 
էր` նրա կրողը։ Քաղաքական կուսակցությունների, շարժումների, 
կազմակերպությունների առաջ գալով` քաղաքական իշխանության 
պետական մենաշնորհը անհետանում է։ Այդ կազմակերպություն-
ները ձևավորվում են «հասարակության քաղաքական համակարգ» 
համակցության մեջ և դառնում են քաղաքական կյանքի մասնակից, 
պայքարում իշխանության համար, ազդում նրա վրա։ Հետևաբար, 
«պետական ռեժիմ» հասկացությունը նեղ է «քաղաքական ռեժիմ» 
հասկացությունից։ 
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Գիտական գրականության մեջ առկա են պետաիրավական ռե-
ժիմի մի քանի բնորոշումներ և պատկերացումներ դրա մասին։ 
Դրանց մի մասը նշանակալիորեն չի տարբերվում իրարից։ Մյուս-
ները ներմուծում են էական ճշգրտումներ պետաիրավական ռեժի-
մի ավանդական պատկերացումներում։ Ամենից տարածված բնո-
րոշումը ներկայումս համարվում է հետևյալ բնորոշումը (կամ դրան 
մոտ կանգնած այլ բնորոշումները). պետաիրավական ռեժիմը պե-
տական իշխանության իրականացման միջոցների, մեթոդների, ե-
ղանակների և (կամ) հնարքների համակցությունն է1։ Նույնանման է 
նաև Ռ. Մուխաևի բնորոշումը. պետական ռեժիմն իրենից ներկա-
յացնում է պետական կառուցակարգի միջոցով հանրային իշխա-
նության իրականացման ձևերի, մեթոդների և հնարքների համակ-
ցությունը2։  

Նմանատիպ բնորոշումներ առկա են բազմաթիվ այլ հեղինակ-
ների մոտ, որոնք, ըստ էության, որևէ ճշգրտում չեն մտցնում «պե-
տական ռեժիմի» հասկացության բնորոշման մեջ։3 Պետական կամ 
պետաիրավական ռեժիմի վերը թվարկած բնորոշումները, այսպես 
կոչված, ավանդական բնորոշումներ են։ Ավանդական բնորոշմանը 
հարում են դրան նման, սակայն միևնույն ժամանակ որոշակի չա-
փով տարբերվող բնորոշումները։ Բերենք դրանցից մի քանիսը։  

Առաջին` պետական ռեժիմը պետական կազմակերպության 
կոնկրետ դրսևորումն է, որն արտահայտվում է ժողովրդավարութ-

                                            
1 Տե՛ս l=!÷å…*% l.m., Šå%!, ,  ã%“3ä=!“2"= ,  C!="= " "%C!%“=. ,  
%2"å2=.. l., 2005, էջ 76։ 
2 Տե՛ս l3. =å" p.Š., Šå%!,   ã%“3ä=!“2"= ,  C!="=. l., 2001, էջ 165: 
3 Տե՛ս օրինակ` Խրոպանյուկ Վ.Ն., Պետության և իրավունքի տեսություն։ 
Եր., 1997, էջ 152; 0/ã=…*%" `.o., o%ë, 2, ÷å“*, å !å›, ì/; “2!3*23!=, 
2, C%ë%ã,  , ä, …=ì, *=. l., 1995; c%ë%",“2,*%"= ~.`., o!%Këåì/ %K-
?åL 2å%!, ,  C!="= ,  ã%“3ä=!“2"=. l., 2005, էջ 290; o%ë *%" `.b., 
Š,ì%ø,…= e.a., nK?=  2å%!,   C!="=. qoK., 2005. էջ 234; nK?=  
2å%!,   C!="=. o%ä !åä. o, ã%ë*, …= ̀ .q. l., 1996, էջ 79; k=ƒ=!å" b.b., 
k,Cå…ü q.b., Šå%!,   ã%“3ä=!“2"= ,  C!="=, l., 2004, էջ 128 և այլն։ 
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յան, հասարակության մեջ քաղաքական ազատության վիճակով և 
բնույթով1։ Այս բնորոշման մեջ ռեժիմը հասկացվելով որպես պետա-
կան իշխանության իրականացման, «դրսևորման» գործընթաց և 
կազմակերպություն` լրացվում է նաև այնպիսի հատկանիշով, որ 
այդ «կոնկրետ դրսևորումն» արտահայտվում է ինչպես ժողովրդա-
վարության «վիճակով ու բնույթով» (այլ կերպ ասած ժողովրդավա-
րության զարգացման մակարդակով), այնպես էլ քաղաքական ա-
զատության վիճակով (զարգացման մակարդակով, երաշխավորվա-
ծության աստիճանով)։ Ըստ էության` այս բնորոշումը նոր բան 
չհաղորդեց ավանդական բնորոշմանը, այլ միայն դրանում ավելաց-
րեց պետական ռեժիմի հավաքական գործողության հետևանքը, 
արդյունքը՝ ժողովրդավարության աստիճանը։ 

Երկրորդ` պետական ռեժիմը իշխանավարման ձևերի, մեթոդ-
ների, միջոցների և եղանակների համակցությունը կամ համա-
կարգն է, «որի միջոցով պետական իշխանությունը լեգիտիմացնում 
է իր գոյությունը և գործողությունը»2։ Այս բնորոշման մեջ աչքի են 
ընկնում երկու պահեր, որոնցով այն տարբերվում է ավանդական 
բնորոշումից։ Նախ, ռեժիմը կապվում է ոչ միայն պետական իշխա-
նության գործառութավորման հետ, այլև նրա գոյության գործընթա-
ցի հետ։ Երկրորդ` պետական ռեժիմը կապվում է պետական իշխա-
նության լեգիտիմացման (իրավահեղինականացում) գործընթացին։ 
Այդ դեպքում լեգիտիմության տակ հասկացվում է «իշխանության 
ընդունումը նրան ենթարկված սուբյեկտների կողմից և վերջիննե-
րիս համաձայնությունը, որ այդ իշխանությունը (իդեալում լինելով 
օրինական-լեգալ), համապատասխանում է քաղաքացիների ընդ-
հանուր պատկերացմանն արդարացի քաղաքական համակարգի 

                                            
1 Տե՛ս oå2!%" b.q., q3?…%“2ü, “%äå!›=…, å ,  -%!ì= ã%“3ä=!“2"=. k., 
1971, էջ 1112։ 
2 Տե՛ս j,!åå"= q.`., o%ë, 2, ÷å“*, L !å›, ì *=* .ëåìå…2 -%!ì/ 
ã%“3ä=!“2"= (2å%!å2, *%- C!="%"%å , ““ëåä%"=…, å): ̀ "2%!å-. ä, ““. …=. 
“%, “*=…, å 3÷. “2. *=…ä. þ!. …=3*. q=!=2%", 1997, էջ 17։ 
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մասին»1։ Այլ խոսքով` իշխանության լեգիտիմությունը նշանակում 
է դրա ճանաչում, ընդունում և պաշտպանություն քաղաքացիների 
կողմից՝ որպես արդարության իրենց պատկերացմանը համապա-
տասխանող։ 

Երրորդ` քաղաքական ռեժիմը քաղաքական իշխանության ի-
րականցման մեթոդներն են, հասարակության արդյունքային քա-
ղաքական կացությունը, որ ձևավորվում է զանազան քաղաքական 
ուժերի փոխգործողության և հակամարտության, քաղաքական ինս-
տիտուտների գործողության հետևանքով և բնութագրվոււմ է ժո-
ղովրդավարականությամբ կամ հակաժողովրդավարականութ-
յամբ։2 Այս բնորոշման առանձնահատուկ պահերը երեքն են. ա) այն 
պետական ռեժիմի լայն բնորոշում է, այսինքն՝ «քաղաքական ռեժի-
մի» բնորոշում, և վերաբերում է, ըստ էության, ոչ միայն պետական 
իշխանության համակարգին, այլ քաղաքական ողջ համակարգին և 
նրա բոլոր սուբյեկտներին։ Այս տեսանկյունից` նման բնորոշումը 
մեզ համար անընդունելի է, որովհետև, իհարկե, ընդունելով «քա-
ղաքական ռեժիմ» հասկացության գոյության իրավունքը, մենք 
խնդիր ենք դրել հետազոտել և բացահայտել «պետական ռեժիմ» 
հասկացությունը,  

բ) ինչպես և նախորդ բնորոշումը, ևս այս բնորոշումը ռեժիմի 
գործողության հետևանքը կամ արդյունքը՝ ժողովրդավարակա-
նությունը կամ հակաժողովրդավարականությունը ներառում է բնո-
րոշման մեջ սինթեզված հատկանիշների շարքում։ Դա սկզբունքո-
րեն ընդունելի լուծում է և որոշակիորեն անհրաժեշտ,  

գ) այս բնորոշումը քաղաքական ռեժիմը պայմանավորում է 
հասարակության մեջ քաղաքական ուժերի դասավորությամբ, հա-
րաբերակցությամբ, հավասարակշռությամբ։  

                                            
1 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 26։ 
2 Տե՛ս Šå%!,   ã%“3ä=!“2"= ,  C!="=. r÷åK…, *. o%ä !åä. b.l. j%!åëü“-
*%ã%, b.d. oå!å"=ë%"=. l., 1997, էջ 185։ 
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Չորրորդ` «պետական ռեժիմ» հասկացությունը մեկնաբան-
վում է` որպես պետական իշխանության իրականացման եղանակ-
ներ։ Այս կատեգորիան արտահայտում է պետական հաղորդակ-
ցության սուբյեկտների (քաղաքացիներ, հպատակներ, սոցիալա-
կան խմբեր, հասարակական միավորումներ) մասնակցության չա-
փը և բնույթը պետական իշխանության ձևավորմանը և իրականաց-
մանը1։ Նման բնորոշումը հատուկ քննարկման առարկա չենք 
դարձնի, որովհետև այն  այլ բնորոշումների համեմատ շատ է նե-
ղացնում պետական (քաղաքական) ռեժիմի բովանդակությունը և 
հասկացության մեջ ներառվող հատկանիշների (հատկությունների) 
շրջանակը՝ կապելով դա միայն բնակչության պետական իշխա-
նության կազմավորմանը և իրականացմանը մասնակցելու հետ։ 
Դրանով իսկ այն աղքատացնում է պետական-քաղաքական ռեժիմի 
բովանդակությունը։  

Պետական ռեժիմի ավանդական բնորոշումների և դրանց հա-
րող նույնամակարդակ բնորոշումների կողքին առանձնանում են 
պետական (քաղաքական) ռեժիմի, այսպես կոչված, իրավականաց-
ված կամ իրավաբանականացված բնորոշումները։ Այս բնույթի բնո-
րոշումներից աչքի են ընկնում Վ. Ներսեսյանցի բնորոշումը։ Նա 
պետական իշխանության իրականացման ձևերի, եղանակների 
հիմնահարցերի տեսական արտացոլումն ամրագրում է «պետա-
կան (քաղաքական) վարչակարգ» (ռեժիմ) հասակացության մեջ 
բնորոշելով այն` որպես պետական իշխանության իրականացման 
իրավական կարգի բնույթ, հատկություն, որակ2։ Այս բնորոշման 
մեջ նորությունն այն է, որ հեղինակը պետական (քաղաքական) 
ռեժիմին իր էությամբ համարում է «պետական-իրավական վարչա-
կարգ, պետության գործունեության որոշակի իրավական կարգ, 

                                            
1 Տե՛ս o!%Këåì/ %K?åL 2å%!, ,  C!="= ,  ã%“3ä=!“2"=. o%ä %K?. !åä. 
b.q. må!“å“ …ö=. l., 1999; էջ 608։ 
2 Տե՛ս Ներսիսյանց Վ.Ս., Պետության և իրավունքի տեսություն, Եր., 2001, էջ 
84։ 
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պետության իշխանության իրականացման այս կամ այն իրավա-
կան ձևերը, ընթացակարգերը, հնարքները, եղանակները և մեթոդ-
ները»1։ Հետևաբար, պետական ռեժիմի տարբեր ձևերը, իրենց էութ-
յամբ լինելով իրավական, միաժամանակ իրարից տարբերվում են 
նաև իրենց իրավական զարգացվածության մակարդակով և աստի-
ճանով, համապատասխան իրավական կարգի բնույթով և որակով։ 
Ներսեսյանցի այս բնորոշումը և հիմնավորումները լիարժեք հաս-
տատում են, որ պետության ձևի երրորդ տարրը անպայմանորեն 
պետք է արտացոլվի «պետաիրավական ռեժիմ» եզրույթով, այլ ոչ 
թե «պետական ռեժիմով»։  

«Պետաիրավական ռեժիմ» եզրույթի օգտագործման հակառա-
կորդ է Վ.Ե. Չիրկինը։ Նա դրա մեջ տեսնում է ռացիոնալ հատիկ։ 
Սակայն, ըստ Չիրկինի, նման բնորոշման մեջ բացասական կող-
մերն ավելի ծանրակշիռ են։ Առաջին` «պետաիրավական ռեժիմ» 
եզրույթը սովորաբար մեկնաբանվում է` որպես իրավունքի մի ճյու-
ղից՝ սահմանադրական իրավունքից, ածանցված հասկացություն, 
սակայն իշխանությունն իրականացնելիս օգտագործվում են նաև 
այլ ճյուղերի մեթոդներ։ Երկրորդ` պետական ռեժիմը չի սահմանա-
փակվում միայն իրավական մեթոդներով։ Իրական կյանքում պե-
տությունը օգտագործում է իրավունքով չկարգավորված, իսկ եր-
բեմն էլ նաև հակաիրավական մեթոդներ։ Հետևաբար, ըստ Չիրկի-
նի, պետաիրավական ռեժիմը չի ընդգրկում պետական իշխանութ-
յան իրականացման մեթոդների ողջ բարդությունը2։ 

Այն, որ պետական-քաղաքական ռեժիմը, որպես կանոն, միշտ 
համարվում է պետական-քաղաքական-իրավական ռեժիմ, և իրա-
վական հանգամանքը չի կարելի դուրս թողնել այդ հասկացության 
բնորոշման մեջ ներառված հատկությունների շրջանակից, անվե-
րապահորեն ընդունում է նաև մեկ այլ հեղինակ՝ Ա.Բ. Վենգերովը։ 

                                            
1 Տե՛ս նույն էջը։ 
2 Տե՛ս ),!*,… b.e., n“…%"/ “!="…, 2åëü…%ã% ã%“3ä=!“2"%åäå…,  . l., 
1997, էջ 162:  
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Ըստ նրա` «քաղաքական ռեժիմի» տեսակի որոշման չափանիշնե-
րից մեկը համարվում է պետական իշխանության իրականացման 
այս կամ այն եղանակների կիրառման իրավական ձևը։ Ընթանում է 
արդյոք պետական իշխանավարման այդ գործընթացը սահմանված 
իրավական ձևով, թե թագավորում է ամենատարած կամայակա-
նությունը, «իշխանավորների» եսաշահ հայեցողությունը, ուղղված 
է արդյոք այդ իրավական ձևը հիմնական սոցիալական արժեքների, 
քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների, պետության և 
քաղաքացիների փոխադարձ պատասխանատվության պաշտպա-
նությանը, թե ծառայում է որպես շքամուտք, իշխանությունների 
հրեշավոր չարաշահումների քողարկում, որոնք իրականացվում են 
այդ շքամուտքի ետևում՝ ի շահ պետական ապարատի, նրա ղեկա-
վարների կամ երբեմն էլ մեկ լիդերի»։1 

Պետական-քաղաքական ռեժիմի և նրա իրավական ձևերի 
անխզելի կապն ունի ոչ միայն գործնական, այլ նաև տեսական նշա-
նակություն այն իմաստով, որ ռեժիմի բնորոշումը միշտ կապված է 
այն բանի հետ, թե ինչպիսի իրավական կամ հակաիրավական ձևե-
րով է այն հառնում, հետևաբար, այն պետք է ներառվի «ռեժիմի» 
բնորոշման մեջ ընդգրկված հատկությունների (հատկանիշների) 
շրջանակում։  

Այսպիսով` պետական կամ քաղաքական ռեժիմի բոլոր տեսա-
կի բնորոշումների քննարկումները մեզ բերում են այն համոզման, 
որ այդ հասկացության ավանդական բնորոշումը պետք է լրացվի 
մի շարք հատկություններով և ճշգրտվի։ Առաջին` պետական ռեժի-
մի և իրավական կարգի` ձևի միջև առկա է անխզելի կապ, որի 
արդյունքում «պետական ռեժիմ» եզրույթը պետք է լրացվի «իրավա-
կան» եզրույթով, իսկ պետության ձևի երրորդ բաղադրատարր 
պետք է անվանվի «պետաիրավական ռեժիմ» (վարչակարգ, վար-
չաձև)։ Երկրորդ` «պետաիրավական ռեժիմ» հասկացությունը 
                                            
1 Տե՛ս bå…ãå!%" ̀ .a., Šå%!,   ã%“3ä=!“2"= ,  C!="=. r÷åK…, *. l., 2002, 
էջ 148: 
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պետք է ներառի նաև արդյունքային, հետևանքային հատկություն-
ներ, այսինքն՝ «ռեժիմի» գործողության իրական, փաստական հա-
սարակական կացությունը, վիճակը ի դեմս ժողովրդավարության 
կամ հակաժողովրդավարության։ Երրորդ` կարծում ենք ռացիոնալ 
հատիկ կա նաև այն բնորոշման մեջ, որը պետական ռեժիմը կա-
պում է պետական իշխանության լեգիտիմացման գործընթացի հետ։ 
Ի վերջո, իր ձևակազմական, պետաինստիտուցիոնալ և իրավական 
կարգի հատկություններով ռեժիմը կարող է լինել «ժողովրդավա-
րական» մոդելով կամ հարել դրան, բայց այն կարող է չընդունվել, 
չճանաչվել բնակչության մեծամասնության կողմից, չհամընկնել 
բնակչության իրավական իդեալներին և արդարացի կարգերի վե-
րաբերյալ նրա պատկերացումներին։  

Այժմ փորձենք այս երեք հետևությունների և «պետական ռեժի-
մի» ավանդական հասկացության ինտեգրման, սինթեզման ճանա-
պարհով կառուցել «պետական-իրավական ռեժիմի» բնորոշումը, 
այն է. պետական-իրավական ռեժիմը պետական կառուցակարգի 
միջոցով հանրային իշխանության իրականացման, ինչպես նաև 
պետության գործունեության իրավական ձևերի, մեթոդների, միջոց-
ների, եղանակների և հնարքների համակցությունն է, որոնցով պե-
տական իշխանությունը լեգիտիմացնում է իրեն (գոյությունը և գոր-
ծողությունը), և որի հավաքական գործողության հետևանքը ժո-
ղովրդավարության փաստական մակարդակն է։ 
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ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՎ ԱՆԿԱՅՈՒՆ  
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ  

ՈՐՈՇԱԿԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴՐԱՆՈՒՄ 
ՆԿԱՏԵԼԻ ՈՐՈՇ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Տարոն Սիմոնյան 
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության և պատմության  

ամբիոնի ասիստենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու 
 

Առաջին հայացքից բավականին խրթին հիմնախնդիրները, որ 
բարձրացված են հոդվածի վերնագրում, հետազոտողին միանգա-
մից անլուծելի կամ գրեթե անլուծելի խնդրի առջև են կանգնեցնում: 
Բացի այն, որ վերնագրում ներկայացված յուրաքանչյուր բառ-հաս-
կացություն ինքնին առանձին բացատրության, պարզաբանման կա-
րիք ունի, դրանցով սահմանված խնդիրներն ավելի են բարդացնում 
առաջադրանքը:  

Ավելի պարզ լինելու համար կարելի է նշել, թե բարձրացված 
ընդհանրական հիմնախնդրին ավելի սպառիչ պատասխաններ 
տալու համար ինչ հարցեր պետք է լուծում ստանան: Այդ հարցերից 
կարելի է նշել հետևյալները՝ 

1. Ի՞նչ մեթոդաբանություն կարելի է օգտագործել հասկանա-
լու համար համակարգը, տվյալ պարագայում՝ անկայուն սոցիալ-
պետական համակարգը, որը դասական առումով ոչ մի կանոն չու-
նի. 

2. Ի՞նչ հարաբերական օրինաչափություններ կարելի է նկա-
տել՝ հարաբերությունների արագ զարգացման գործընթացների 
պայմաններում արդյունավետ իրավական նորմեր որոշակիացնե-
լու համար, և ինչպե՞ս կարող են անցումային և անկայուն հասարա-
կական համակարգերում որոշակիացվեն իրավական նորմերը, եթե 
այդպիսի համակարգերում գրեթե ոչ մի կայուն նորմ չի կիրառվում 
կամ գործում. 
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Այժմ փորձենք տալ պատասխան վերոնշյալ խնդիրներից յու-
րաքանչյուրին:  

Առաջին: Մենք բազմիցս ենք նշել, որ համակարգերի բարդեց-
ման և համալիրեցման զուգահեռ նվազում է դրանք դասական աշ-
խարհընկալմամբ բացահայտելու և ճանաչելու հնարավորությունն 
ու հավանականությունը1: Աշխարհաճանաչողության դասական 
մակարդակում, որը շատ դեպքերում նույնացվում է դեկարտյան 
դետերմինիզմին, երևույթները, այդ թվում՝ սոցիալ-քաղաքական, 
պետաիրավական, խիստ պատճառահետևանքային կապերի մեջ 
են գտնվում՝ պայմանավորելով մեկը մյուսի զարգացումը: Ամեն ինչ 
փոխվում է, և դիտարկողի առջև ամբողջությամբ նոր իրականութ-
յուն է բացվում, երբ նա դիտարկում է երևույթները տարբեր դի-
տանկյուններից, տարբեր ժամանակահատվածներում և տարբեր 
արագություններ ունեցող փոփոխություններ ընդգրկող համակար-
գերից:  

Այս ամենից ելնելով է, որ ժամանակակից էպիստեմալոգիան 
կամ գիտաբանությունը մեզ հնարավորություն է տալիս օգտվել 
նաև ոչ դասական (քվանտոռելյատիվիստական) և հետ ոչ դասա-
կան (սիներգետիկական) գիտաճանաչողության մակարդակներից2, 
որոնցից առաջինը զարգացել են Նիլս Բորի, Հայզենբերգի քվանտա-
յին մեխանիկայի ու Ա. Այնշտայնի հատուկ և ընդհանուր հարաբե-
րականության տեսության միջոցով, իսկ երկրորդը՝ Ի. Պրիգոժինի, 
Հ. Հակենի, Ի. Ստեգներսի և մյուսների` քիմիայի, ֆիզիկայի ընդեր-
քում հայտնաբերված սիներգետիկայի և համալիր համակարգերի 
տեսության միջոցով: 

                                            
1 Մանրամասն տե՛ս Տ.Վ. Սիմոնյան, «Պետաիրավական համալիրություն և 
սիներգետիկա, Մաս 1, Անցումային և անկայուն սոցիալ-պետական 
համակարգերի համալիրություն. սիներգետիկ աշխարհընկալում», Երևան, 
ԵՊՀ, 2013, էջ 19:  
2 Моисеева И. Ю., Концепция самоорганизации в контексте постнекласси-
ческой парадигмы, Оренбургский государственный университет, Вестник, 
ОГУ, 11` 2005, էջ 83: 
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Բարձրացված առաջին խնդրի պատասխանը տվել ենք մեր 
նախորդ աշխատանքներում1, ուստի սույն աշխատաքնի շրջանակ-
ներում մանրամասն դրան չենք անդրադառնա: Միայն կնշենք, որ 
«սիներգետիկական մեթոդաբանությունը իրավունքի համակարգա-
յին ճանաչողության չափազանց կարևոր մասն է: Այն իրավունքի 
տեսության ավանդական մեթոդների հետ հնարավորություն է տա-
լիս գիտակցել իրավունքի համալիրությունը, առավել պարզ և տե-
սանելի դարձնել և հետևաբար գնահատել տեղի ունեցող իրավա-
կան իրադարձությունները, դուրս բերել դրանց օրինաչափություն-
ները և առանձնահատկությունները, ինչպես նաև հնարավորութ-
յուն է տալիս կատարել ինչպես ամբողջությամբ իրավունքի համա-
կարգի, այնպես էլ դրա առանձին տարրերի ֆուտուրոլոգիական 
վերլուծություն` դրանով իսկ իրացնելով իրավունքի տեսության 
ֆուտուրոլոգիական գործառույթը: Հակառակ պարագայում այն 
(այսինքն` իրավունքի համալիրությունը չգիտակցելը կամ այդ հա-
մալիրությունը դասական գիտության մեթոդաբանությամբ ուսում-
նասիրելը) դատապարտված է անհաջողության, իսկ նման ուսում-
նասիրության արդյունքում ստեղծված իրավունքը ավելի շատ բա-
ցասական, քան դրական դեր կարող է խաղալ համալիր սոցիալ-
պետական հարաբերությունները կարգավորելու գործում»2: 

Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ մեթոդաբանություն կա-
րելի է օգտագործել հասկանալու համար անկայուն սոցիալ-պետա-
կան համակարգը, որը դասական առումով ոչ մի կանոն չունի՝ կա-
րելի է նշել, որ աշխարհաճանաչողության և գիտաբանության եր-

                                            
1 Տ.Վ. Սիմոնյան, Սիներգետիկան` որպես հետդասական գիտությունների 
միջառարկայական ուղղություն, Պետություն և իրավունք, ՀՀ Իրավա-
բանների միություն, N 1 (47), Երևան, 2011թ, էջ 81-91: 
2 Տ.Վ. Սիմոնյան, Արդի իրավունքի համալիրություն. սիներգետիկ 
մոտեցում, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասա-
խոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու` նվիրված ՀՀ 
անկախության հռչակման 20-ամյակին, Երևան, 2012, ԵՊՀ հրատ., էջ 181-
199: 
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րորդ մակարդակը կամ այլ կերպ՝ համալիր համակարգերի տե-
սությունն ու մեթոդաբանությունը տալիս են ճանաչողության գոր-
ծիքակազմ, որոնք կարող են կանոններ և օրինաչափություններ 
հայտնաբերել այնտեղ, որտեղ դրանք տեսանելի չեն: 

Եվ այստեղ անհրաժեշտ է գիտակցել նաև, որ սոցիալ-քաղա-
քական և պետաիրավական արագ փոփոխվող միջավայրերում այդ 
գործընթացների վրա ազդող հնարավոր բոլոր գործոնների տեսա-
նելիությունն է կերտում վերահսկելի ժամանակ: Իսկ սոցիալական 
համակարգում գործընթացների վրա ազդող առավելագույն թվով 
գործոնների տեսանելիության հասնելը հնարավոր է լինում, երբ 
հասարակության՝ առնվազն նման առաքելություն ստանձնած ան-
ձինք կարողանում են ժամանակը դիտարկել որպես սոցիալական 
տարածության դրսևորում, ինչն էլ համալիր համակարգերի տե-
սության մեթոդաբանական առավելություններից մեկն է:  

Երկրորդ: Ինչ վերաբերում է երկրորդ խնդրին, թե նման իրա-
կանությունում և միջավայրում ինչ հարաբերական օրինաչափութ-
յուններ կարելի է նկատել և դրանց օգնությամբ կամ, դրանք հաղ-
թահարելով, ինչպես կարելի է որոշակիացնել իրավական նորմերը, 
որոնք հիմք պիտի հանդիսանան հետագա իրավակարգի և սոցիա-
լական կարգի համար, ապա այստեղ ևս օգնության են գալիս բա-
նաձևեր և գործիքներ, որոնք նույնպես չեն ձևավորվել իրավագի-
տության ընդերքում, այլ մաթեմատիկայում:  

Ի տարբերություն արևելյան՝ արևելա-ասիական, մերձավոր-
արևելյան քաղաքակրթությունների` հասարակություններում, որ-
տեղ սոցիալական համակեցության հիմքը համայնական մտածո-
ղությունն է, որն էլ առավելապես խարսխված է կրոնական, ավան-
դական և բարոյական նորմերի վրա, սոցիալական կարգի ձևավոր-
ման հիմնաքարը եվրոպական կամ արևմտյան քաղաքակրթությու-
նում իրավունքն է և իրավակարգը: Առավել բարդ և համալիր է ան-
պիսի հասարակությունների սոցիալական կարգի ձավորման օրի-
նաչափությունների բացահայտումը, որոնք ընկած են այս երկու՝ 
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գուրջիևյան խոսքով ասած, «մետաֆիզիկական» և «դիալեկտիկա-
կան» քաղաքակրթությունների խաչմերուկում, որովհետև երկու 
աշխարհընկալումների առանձնահատկություններն էլ որոշիչ են 
դառնում հասարակական համակարգի համար՝ առանձին ժամա-
նակահատվածներում թեքվելով մեկին առավելություն տալուց դե-
պի մյուսը1:  

Այս աշխատանքում շեշտն առավելապես դրել ենք իրավունքի 
միջոցով սոցիալական կարգի ձևավորման վրա և, հետևաբար, ել-
նում ենք այն վարկածից, որ անցումային փուլից եվրոպական քա-
ղաքակրթությանում գործող հասարակական համակարգը կայու-
նացնելու գործում ահռելի մեծ դեր ունեն իրավունքն ու դրա որոշա-
կիացումը:  

Ինչո՞ւ որոշակիացումը, որովհետև սոցիումի զարգացման ար-
դի պայմաններում սոցիալական հավասարակշռության և այն էլ՝ 
կայուն հավասարակշռության հասնելու հիմնական եղանակը ոչ թե 
վերևից ներդրվող օրենք-հրահանգների միջոցով համակարգի կա-
յունացումն է, որը ժամանակի մեջ արդյունավետ չի գործում և հա-
մակարգը տանում է դեպի նոր անկայունություն, երբեմն՝ ավելի 
ցավոտ անկայունություն, այլ սոցիումի ընդերքում ձևավորման 
փուլում գտնվող կամ արդեն բյուրեղացած իրավական նորմերի 
հայտնաբերումն է և ամրագրումը:  

Իսկ անցումային հասարակությունում այդպիսի իրավական 
նորմերի հայտնաբերումը շատ ավելի է բարդանում և գրեթե անտե-
սանելի է դառնում, որովհետև գործընթացները դիտարկողի, հետա-
զոտողի համար չափազանց արագ են ընթանում, սրընթաց սոցիալ-
քաղաքական, արժեքաբանական փոփոխությունները թույլ չեն տա-

                                            
1 Տարբեր քաղաքակրթական ազդեցությունների ներքո գտնվող և 
անցումային ու անկայուն փուլ մտած հասարակություններում իրավունքի 
որոշակիացման հիմնախնդիրը կվերլուծվի մեր հետագա աշխատանք-
ներում: 
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լիս նշմարել ձևավորվող համակեցության կանոնները, որոնց կարե-
լի է իրավական որակ տալ:  

Կարծես՝ Վ. Ներսիսյանցը, օգտվելով Կանտի և Հեգելի ազա-
տական իրավունքի հայեցակարգից և իրավունքի ներսում ազա-
տության ընդարձակման գաղափարից, մեզ իրավունքի հայտնա-
բերման ուղին տալիս է՝ ընդգծելով դրա որոշակիացումը արժեքա-
բանական երեք կարևոր գաղափարների և սոցիալական երևույթնե-
րի միջոցով՝ ձևական հավասարություն, ազատություն և արդա-
րություն, որոնց բովանդակությունների փոխազդեցության արդյուն-
քում սոցիալական կեցույթի կոնկրետ ժամանակահատվածում 
մարդու, հասարակության և պետության գոյի իմաստավորման բո-
վում էլ նշմարվում են համակեցության այն կանոնները, որոնք ի-
րավական որակ ունենալու հնարավորություն ունեն:  

Այնուհետև, նորից օգտագործելով Հեգելի՝ իրավունքի ներսում 
ընդարձակվող ազատության գաղափարը, Ներսիսյանցը զարգաց-
նում է սոցիալական համակարգում ժամանակին համընթաց ազա-
տության ընդարձակման և դրա ձեռքբերումներն իրավունքում ար-
տացոլման տեսությունը՝ հաստատելով այդ գործընթացի անշրջե-
լիությունը, եթե ողջամտորեն ենք մոտենում մարդկության և հասա-
րակության էվոլյուցիային: 

Սակայն Ներսիսյանցի առաջարկած այս մեթոդը գործում է ա-
ռավելապես կայուն հասարակական համակարգում, որտեղ հարա-
բերությունների զարգացումը ընթանում է ոչ ավելի արագ, քան ի-
րավական նորմեր որոշակիացնելու առաքելությունն ստանձնած 
դիտարկողի, հետազոտողի մտածողությունը: Ուստի այստեղ ան-
պատասխան է մնում անցումային և անկայուն փուլում իրավունքի 
նորմեր որոշակիացնելու խնդիրը: 

Այս խնդիրը լուծելու համար մեր նախորդ հոդվածում առա-
ջարկել ենք օգտագործել մաթեմատիկայում և ժամանակակից 
տնտեսագիտությունում օգտավործվող Նեշի հավասարակշռության 
բանաձևը, որը ինքնիշխան (սուվերեն) կամ հարաբերական ազա-

 62

տություն ունեցող խաղացողների համար համակեցելի կամ փո-
խընդունելի լավագույն վարքագծի կանոնն է առաջարկում1, որի 
ձևավորմանը նպաստում են հենց իրենք, և հետևաբար այն գործե-
լու ավելի շատ հավանականություն ունի: Սա նաև օգնում է շահերի 
հավասարակշռման միջոցով սոցիալական հարաբերական հավա-
սարակշռության հասնելուն:  

Նեշի հավասարակշռությունը խաղերի տեսության հիմնարար 
հայեցակարգ է, որը կարճ ձևով կարելի է ներկայացնել որպես 
«ռազմավարական խաղի մարտավարական կայուն իրավիճակ, որ-
տեղ յուրաքանչյուր խաղացող ունի որոշակի սպասում մյուս խա-
ղացողների վարքագծից և գործում է ողջամտորեն (ռացիոնալ)»2:  

Այստեղ, ըստ էության, խոսքը գնում է նաև իրավական որոշա-
կիության մասին, իսկ կանխատեսելի վարքագիծը կարևոր գործոն 
է Նեշի հավասարակշռության միջոցով փոխադարձաբար ընդունե-
լի վարքագծի կանոնի և մասնավորապես՝ իրավունքի նորմի որո-
շակիացման համար:  

Եվրոպական միության և Եվրոպական խորհրդի կողմից զար-
գացրած իրավական որոշակիության սկզբունքը գործում է «կան-
խատեսելի փաստացի իրավիճակում ճիշտ իրավական նորմեր 
ընտրելիս»3: Կանխատեսելիությունն այս սկզբունքի նպատակն է՝ 
վերջնական իմաստը4:  

Կանխատեսելությունն իրավունքում [սուբյեկտիվ իմաստով – 
Տ.Ս.] ներառում է տարբեր չափականություններ՝  

                                            
1 Taron Simonyan, Nash Equilibrium as A Mean For Determination of Rules of 
Law (For Sovereign Actors) | Materials of conference devoted to 80 th of the 
Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.17- 
24. 
2 Martin J. Osborne & Ariel Rubinstein, A Course in Game Theory 14 (1994).  
3 Raitio, J., The Principle of Legal Certainty in EC Law. Dordrecht: Kluwer 
Academic Publishers, (2003), p.128. 
4 Hartley, T.C., The Foundations of European Community Law.7th Ed. Oxford: 
Oxford University Press., (2010), p. 146. 
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1. հետադարձ օրենքների մշակման հանդեպ մեծ դիմադրութ-
յուն, 

2. հստակ և որոշիչ օրենքներ ունենալու ձգտում,  
և վերջապես, որն ամենակարևորն է՝ 

3. շարժընթացի (դինամիկայի) տեսանկյունից վստահելի օ-
րենքների մշակման կամք1:  

Սակայն, ինչպես արդեն բազմիցս է ասվել, անցումային փուլ 
մտած անկայուն հասարակություններում կանխատեսելի վար-
քագիծ ակնկալել, ճիշտ չի լինի, որովհետև սոցիալ-քաղաքական 
համակարգն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն թևակոխում է 
գործընթացների մի շրջափուլ, որտեղ, եթե կանխատեսելիությունը 
չի էլ բացակայում, ապա հասնում է նվազագույնի: Իսկ եթե անորո-
շությունը գերակայում է, ապա համակարգն ինքնին ավելացնում է 
իր խոցելիության հավանականությունը, որովհետև «անորոշությու-
նը համադրելով համալիրության հետ՝ ստանում ենք խոցելիութ-
յուն»2: 

Սակայն այդ միջավայրում վերոնշյալ հավասարակշռության 
բանաձն օգտագործելու եղանակով և հնարավորության սահման-
ներում ձևավորված վարքագծի կանոններն ավելի երկար կյանք ու-
նենալու հնարավորություն ունեն, քանի որ դրանք բացահայտվում 
են ոչ թե դեդուկտիվ (վերևից ներքև), այլ ինդուկտիվ (ներքևից վերև) 
եղանակով և, որոնց ձևավորմանն ուղղակիորեն մասնակցում են 
հենց սոցիումի ակտիվ անդամները՝ անկախ իրենց զբաղեցրած 
դիրքից, ովքեր իրենց վարքագծով պայմանավորում են հասարա-
կական այնպիսի հարաբերությունների ձևավորումն ու զարգացու-
մը, որոնք էլ ընկած են ամբողջ հասարակական համակարգի հե-
տագա շարժընթացի որոշակիացման հիմքում: Եվ այս ամենն էլ 

                                            
1 Aurelien Portuese, Orla Gough and Joseph Tanega, The Principle of Legal 
Certainty as a Principle of Economic Efficiency, University of Westminster, 
School of Law, Research Paper No. 13-13, p.3. հասանելի է հետևյալ հասցեում՝ 
http://ssrn.com/abstract=2332016:  
2 Ontonix S.r.I.: Quantative Complexity Management – www.ontonix.com  

 64

պայմանավորում է հասարակությունում շահերի հարաբերական 
հավասարակշռությունը:  

Իրականում դժվար է հասկանալ գործընթացների օրինաչա-
փություններն ամբողջությամբ, երբ ինքդ այդ գործընթացների մա-
կարդակում ես և դրանց ամբողջացնող համակարգում, բայց կարող 
ես այդ ամորֆ, հոսուն և դիտարկման ակտի հետևանքով ձևափոխ-
վող երևույթի ներսում նկատել որոշ ձգողական (գրավիտացիոն) 
կենտրոնացումներ և «բյուրեղներ», որոնք գործընթացների շարժըն-
թացը պայմանավորող գործոններ են, երբեմն նաև՝ ուղենիշներ:  

Այդ գործոնների և ուղենիշերի հիման վրա փորձելով պատաս-
խանել այն հարցին, թե ինչ հարաբերական օրինաչափություններ 
կարելի է նկատել հարաբերությունների արագ զարգացման գոր-
ծընթացների պայմաններում արդյունավետ իրավական նորմեր ո-
րոշակիացնելու համար և ինչպես կարող են անցումային և անկա-
յուն հասարակական համակարգերում որոշակիացվեն իրավական 
նորմերը, եթե այդպիսի համակարգերում ոչ մի կայուն նորմ չի կի-
րառվում կամ գործում, և հիմք ընդունելով վերոգրյալը, ինչպես նաև 
օգտագործելով մաթեմատիկան՝ որպես համագիտական մեթոդա-
բանական գործիք՝ փորձել ենք առանձնացնել որոշ օրինաչափութ-
յուններ, որոնք նկատել ենք ժամանակակից անցումային հասարա-
կություններում իրավունքի որոշակիացման և ընդհանրապես՝ դրա 
շարժընթացի:  

Այդ կանոնները դուրս բերելիս հաշվի ենք առել այն հանգա-
մանքը, որ անցումային փուլում, երբ համակարգը մտնում է անկա-
յունության փուլ տարբեր սոցիալ-քաղաքական կամ այլ գործոննե-
րի հետևանքով, դրա հիմնական նպատակը (եթե անգամ այն առա-
ջին հայացքից նկատելի չէ), անկախ քաղաքական կամ այլ որա-
կումներից, դիմադրողականության առավել բարձր մակարդակ ու-
նեցող արտաքին և ներքին կառուցվածքների և տեղայնացված գոր-
ծառույթների ձևավորումն է, որը կնպաստի հասարակական հա-
մակարգի, դրա քաղաքական իշխանության իրավական դրսևոր-
ման՝ պետականության գործունեության և ընդհանրապես՝ սոցիալ-
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քաղաքական, պետաիրավական գործընթացների արդյունավե-
տության բարձրացմանը այն իմաստով, որ այդ արդյունավետութ-
յան բարձրացումը զուգահեռ է ընթանալու և ինքնին նպաստելու է 
համասոցիալական առաջընթացին: Իսկ այդ առաջընթացն այստեղ 
գործընթացների զարգացման արդի պայմաններում համընկնում է 
իրավունքի բովանդակությունում դասական իրաստով ազատութ-
յան ընդարձակման հետ: Ահա այդ կանոնները. 

1. Միևնույն համակարգում առավելագույն բարեկեցության 
հասնելով և միաժամանակ նվազագույն «անհարմարություն» պատ-
ճառելով այլ սուբյեկտներին` անձը ներդաշնակեցնում է իր մաս-
նավոր շահը այլ մասնավոր և ընդհանուր շահի հետ՝ հաշվի առնե-
լով համընդհանուր ընդունելի ազատության չափը, և հիմք դնում 
համակարգի հարաբերական հավասարաշկռության, իսկ այդ հա-
վասարակշռության հիմքը` կենտրոնը, դառնում է համակարգի 
զարգացման այդ հատվածի ժամանակահատվածի համակեցության 
կանոնների, այդ թվում՝ իրավունքի հենման կետը և սկզբնաղբյուրը, 
որն էլ իրավունքի որոշակիացման համար ուղենիշ և չափորոշիչ է 
դառնում. 

2. Այդ հենման կետից մինչև ձևավորված և/կամ ձևավորվող 
համակարգի հարաբերական սահմանն ընկած «տարածությունը» 
համակարգի ընդհանուր ազատության ընդարձակման չափն է (շա-
ռավիղ) համակարգի զարգացման կոնկրետ ժամանակահատվածի 
համար: Այն անընդհատ պետք է գտնվի ընդարձակման գործընթա-
ցում`  շարունակաբար պայմանավորելով համակարգի մասնիկնե-
րի` անձանց քանակի (հասարակությունում` մարդկանց թվակազմ) 
և որակի (անձնական, անհատական ազատություն) աճին. 

3. Ընդհանուր համակարգի` հասարակության հարաբերա-
կան հավասարակշռության հենման կետը ընթանում է ոսկե պա-
րույրի (Ֆիբոնաչիի թվեր) կանոնով` հետագծով` արտահայտելով 
իրավունքի շարժընթացը և կլանելով ազատության ընդարձակման 
նախորդ համակարգերի արդյունքները: 
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СЛОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРАВА И НЕКОТОРЫЕ 
ЗАМЕТНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В НЕМ В ПЕРЕХОДНЫХ 

И НЕСТАБИЛЬНЫХ ОБЩЕСТВАХ 

Тарон Симонян  
Ассистент кафедры теории и истории государства и права ЕГУ, 

 кандидат юридических наук 
Одна из современных проблем переходных и нестабильных 

обществ - установление общественного строя и правопорядка в 
сложившейся ситуации, где никакая закономерность не может быть 
найдена. Определение закона в таких обществах также очень 
большая проблема, принимая во внимание, что сложность 
социального поведения в переходных и нестабильных периодах 
социальных изменений не дает возможности для определения 
предсказуемого поведения и, таким образом, создает проблемы для 
правовой определенности и правопорядка в целом. 

В данном иследовании обозначены две основные проблемы:  
(1) Какая методология может использоваться для понимания 

главных закономерностей изменений системы (в нашем случае – 
нестабильная социальная система), которая с классической точки 
зрения не имеет какого-либо правила? 

(2) Какие закономерности могут быть выявлены с целью 
ускорения процессов в общественных отношениях, чтобы 
определить правовые нормы, и как эти правила могут быть 
определены в переходных и нестабильных социальных системах, где 
никакая стабильная и определенная норма не применена или не 
задействована? 

В заключении делаются некоторые выводы, принимая во 
внимание теорию сложных систем, равновесие Нэша, некоторые 
особенности либерального правопонимания и либертарной теории и 
т.д. 
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THE COMPLEXITY OF LAW DETERMINATION AND SOME 
DISCERNIBLE PATTERNS WITHIN IT IN  

TRANSITIONAL AND UNSTABLE SOCIETIES 

Taron Simonyan 
Assisting professor in the YSU Chair of Theory and History of State and Law,  

Candidate of Legal Sciences 
One of the contemporary issues of the transitional and unstable 

societies is the emergence of social and legal order in the circumstances, 
where no order can be found. The determination of law in such societies 
is also a very big problem taking into account that the complexity of 
social behaviour in transitional and unstable period of social change gives 
no opportunity for determination of a predictable behaviour and thus, 
creates problems for legal certainty and the whole legal order.  

Two main issues are raised in the present research:  
(1) What methodology can be used for understanding the main 

patterns of changes of the system (in our case – unstable social system), 
which has no rule in a classical point of view?  

(2) What patterns can be discerned in accelerating processes in 
social relations in order to determine rules of law, and how can these 
rules be determined in transitional and unstable social systems, where no 
stable and certain norm is applied or acted?  

In the concluding parts of each issue some inferences are tried to 
make, taking into account the theory of complex systems, Nash 
equilibrium, some features from liberal legal-understandings, and 
Libertarian theory etc.  

 

Բանալի բառեր` անցողիկ և անկայուն հասարակություն, իրավունքի որո-
շակիացում, բարդ համակարգերի տեսություն, բարդություն, Նեշի հավա-
սարակշռություն, իրավակարգ, հասարակական կարգ: 
Ключевые слова: переходное и нестабильное общество, определение права, 
теория сложных систем, сложность, равновесие Нэша, правопорядок, 
общественный порядок. 
Key words: transitional and unstable society, determination of law, theory of 
complex systems, complexity, Nesh equilibrium, legal order, social order. 
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ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՎԱՑՈՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ  
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ 

Ալվարդ Ալեքսանյան 
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության  

ամբիոնի ասիստենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու 
 

Հայ եկեղեցու ամենանշանավոր դեմքերից Է սուրբ Գրիգոր 
Տաթևացին: Այնքան մեծ է նրա վաստակը, որ նա դասվել է մեր եկե-
ղեցու սուրբ վարդապետների կարգին: Նրա իրավաքաղաքական 
հայացքները ձևավարվել են Տաթևի համալսարանում ուսանելու և 
աշխատելու տարիներին: Որպես հասարակական և եկեղեցական 
գործիչ` նա մեծ դեր է խաղացել հայ եկեղեցու ինքնության պահ-
պանման հարցում` պայքարելով կաթոլիկ քարոզիչների ունիթոր-
ների (միարարների) դեմ: 

Գրիգոր Տաթևացին թողել է մեծ ժառանգություն, որոնք արժե-
քավոր են նաև իրավաքաղաքական մտքի պատմության զարգաց-
ման տեսակետից: Հաստատաված է այն տեսակետը, որ Գրիգոր 
Տաթևացու աշխարհայացքի ձևավորման աղբյուրը աստվածաբա-
նությունն է: Նրա փիլիսոփայական այս կամ այն եզրակացությունը 
ինչպես նկատել է Ս. Արևշատյանը, ծառայել է աստվածաբանական 
որևէ դրույթի հիմնավորմանը: Սակայն բազմակողմանի զարգացու-
մը նրան չի պահել քրիստոնեության շրջանակներում: «Աստվածա-
բանական կևեղի տակ ապրում է գիտնականի համարձակ միտքը, 
որը ձգտում է դուրս գալ միջնադարյան սխոլաստիկայի շրջանակ-
ներից»:1 

Փիլիսոփայական, տնտեսագիտական, աստվածաբանական և 
իրավաքաղաքական հարցերը լուսաբանելիս Գրիգոր Տաթևացին 
ելնում է «Աստված է սկիզբն ամենայն գոյության»2 դրույթից: Գրիգոր 

                                            
1 Տե՛ս Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչներ (15-18 դարեր), Եր., 1976, էջ 394: 
2 Տե՛ս Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք, որ կոչի Ոսկեփորիկ, էջ 15: 
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Տաթևացին մարդկանց իմաստության բնագավառներից մեկը հա-
մարել է քաղաքագիտությունը՝ պետության կառավարման արվես-
տը: Այս հարցի մեկնաբանության կապակցությամբ է դրսևորվել 
նրա իրավաքաղաքական հայացքները պետության, իշխանության, 
օրենքի, արդարության և անարդարության, հարստության և աղքա-
տության, բարու և չարի, հանցագործության և պատժի, մասնավոր 
սեփականության և այլ հարցերի մասին: 

Գրիգոր Տաթևացու հայացքների մեջ գլխավորը իշխանության 
առաջացման հարցն է: Նա իշխանության առաջացմանը տալիս է 
աստվածաբանական մեկնություն: Նա այն կարծիքին է, որ աստ-
ված երկրի վրա ստեղծել է հոգևոր և մարմնավոր իշխաններ, և դա 
բացատրում էր նրանով, որ մարդը կազմված է հոգուց և մարմնից: 
Աստված երկուսին էլ տվել է կառավարիչ և իշխան: «Եւ այսպես, եր-
կու իշխանություն կառավարին և հաստատին մարդիկ ըստ հոգոյ և 
ըստ մարմնոյ»1: Այդ երկու իշխանություններից հոգևորը իրակա-
նացնում են հոգևոր առաջնորդները, «իսկ մարմնավոր իշխանու-
թին ունի երկրաւոր իշխանք… և թագավորք… և նրանք կարգաւո-
րեն զմարմնավոր տունս աշխարհի`զգեղ, զքաղաք, զերկիր…»2: Նա 
անդրադարձել է նաև այդ երկու իշխանությունների նմանությանը և 
տարբերությանը: Դրանց ամենագլխավոր նմանությունը համարել է 
այն, որ նրանք երկուսն էլ ստեղծվել են աստծու կողմից և գործում 
են նրա թելադրանքով: Այնուհետև այդ իշխանությունները նման են, 
որովհետև երկուսն էլ կոչված են կառավարելու մարդկանց մարմ-
նապես և հոգեպես` չարությունները կանխելու համար: Խոսելով 
այդ երկու իշխանությունների տարբերության մասին, ասել է, որ 
մարդիկ աշխարհիկ իշխանությանը ենթարկվում են առանց իրենց 
կամքի և ցանկության: «Զի մարմնաւորին հաղորդիմք յոչ կամայ, 
բռնությամբ և իհարկե… իսկ հոգևորին հնազանդիմք կամաւորա-

                                            
1 Տե՛ս Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք Քարոզության, որ կոչի Ձմռան հատոր, 
Կ.Պոլիս, 1740, էջ 181: 
2 Տե՛ս նույն էջը: 
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պես. Զի այս որդիական երկիուղ է. և այն ծառայողական, այն ի ա-
նասնական և այս բանական»:1 Երկրորդ տարբերությունն այն է որ 
թագավորական իշխանությունը հավասարապես չի պաշտպանում 
և ծառայում բոլոր մարդկանց, իսկ հոգևոր իշխանությունը տարբե-
րություն չի դնում նրանց միջև: «Զի մարմնավորն իշխե որքան մերձ 
է և ձեռնհաս. Իսկ հոգևորն` իշխե ի մերձավորս և հեռավորս»2: Խո-
սելով այդ իշխանությունների երրորդ տարբերության մասին` 
ընդգծել է, որ աշխարիկ իշխանությունը իշխում է մարդկանց` 
նրանց կենդանության ժամանակ, «իսկ հոգևորն իշխէ ի հոգին և ի 
մարմինն»3: Ընդգծելով հոգևոր իշխանության առավելությունները` 
նա առաջնությունը տալիս է հոգևոր իշխանությանը: «Հոգևոր իշ-
խանն՝ իսկապես հանճար է և միտք… նա գլուխ է բոլոր ժողովր-
դեան, և առաջնորդ ամբողջ հոգևորականությանը»4: 

Սակայն հոգևոր իշխանության մեծարումը չի խանգարում 
նրան, որ նա գնահատի աշխարհիկ իշխանության դերը հասարա-
կական կյանքի կարգավորման և հայոց պետականության վերա-
կանգնման հարցում: Տաթևացին փառաբանում է երկու իշխանութ-
յունն էլ: Աստված, ասել է նա, մարդկանցից ընտրում է լավագույն-
ներին, իմաստուններին և հանճարներին և նշանակում տերեր: «Ի-
մեջ մարդկանց զհանճարեղն ընտրէ աստուած և դնէ իշխան և տէր 
ի վրա ամբողջ մարդկանց և կարգաւորէ զնոցա ձեռն հնազանդելոց 
ի վրա մեծամեծաց զփոքունս...»5: Եվ քանի որ նրանք ունեն աստվա-
ծային ծագում, հետևաբար օժտված են նաև նրա բարությամբ հան-
դեպ ժողովուրդը: Այդ տեսակետից էլ բնութագրելով իսկական իշ-
խաններին, Գրիգոր Տաթևացին ցույց է տալիս, որ նրանցից 

                                            
1 Տե՛ս նույն էջը: 
2 Տե՛ս նույն էջը: 
3 Տե՛ս նույն էջը: 
4 Տե՛ս Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք Քարոզութեան, որ կոչի Ամառան հատոր, 
Կ.Պոլիս, 1741, էջ 422: 
5 Տե՛ս նույն էջը: 
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յուրաքանչյուրը պետք է «զչարն անարգէ և զբարին գովե», «զչարն 
խրատե և յանդիմանէ»1:  

Թագավորներին և իշխաններին ներկայացնում է մի քանի պա-
հանջներ: Նրանց առաջին հերթին հարկավոր են բարեպաշտութ-
յան և արդարության գործեր, որպեսզի ենթականերն էլ նույնը սովո-
րեն նրանցից: Երկրորդ` նրանց հարկավոր է իմաստություն, որ-
պեսզի կարողանան ժողովրդին առաջնորդել: Երրորդ՝ արդար ի-
րավունքով չարերին պատժեն և բարիներին պատվի արժանացնեն, 
դրանով աշխարհը մնում է խաղաղության մեջ: Չորրորդ՝ ողորմած 
լինեն աղքատների, եկվորների և օտարների նկատմամբ: Հինգե-
րորդ` սոտ չխոսեն և չխաբեն2: 

Տաթևացին չի ընդունում մարդկային հասարակությունը` ա-
ռանց աշխարիկ և հոգևոր իշխանության: Նրանց գործունեության 
շնորհիվ է, որ սահմանվում է հասարակական կարգուկանոն, 
ստեղծվում են ժողովրդի համար ապահով կյանքի և երկրի զար-
գացման նորմալ պայմաններ: Նա արտահայտել է մտքեր, որոնք 
վերաբերում են այդ իշխանությունների նշանակությանը: Ինչպես 
ոչխարի հոտն առանց հովվի չի կարող գոյություն ունենալ, այնպես 
էլ մարդիկ առանց իշխանների և իշխանությունների: «Որպես ի ժա-
մանակաս յայս տեսանեմք յազգս մեր անիշխան և առանջնորդ. 
Իբրև զոչխար առանց հովվի…»3: Մտածողը հակիրճ նկարագրել է 
այն դառն հետևանքները, հատկապես արտագաղթի պատճառով, 
որոնք առաջացել են Հայաստան աշխարհում պետականության բա-
ցակայության պատճառով: «Յորժամ երկիր առանց իշխանի լինի, 
ժողովուրդն առանց առաջնորդի, կոխան եղեալ ամենայն մարդ-

                                            
1 Տե՛ս նույն էջը: 
2 Տե՛ս Գրիգոր Տաթևացի, Սողոմոնի գրքերի մեկնությունը, Եր., 2009, էջ 66: 
3 Տե՛ս Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք Քարոզութեան, որ կոչի Ամառան հատոր, 
Կ.Պոլիս, 1741, էջ 423: 
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կանց և ցրուեալք յամենայն հողմոնց. Տգեղացեալ և չորացեալ և ա-
պականեալ զանազան մեղոք…»1: 

Տաթևացին հանդես է եկել քաղաքական իշխանության մաս-
նատվածության դեմ և առաջարկել է ստեղծել ուժեղ կենտրոնաց-
ված պետություն: Հայ իշխանների միասնականությունը ապահովե-
լու համար նա առաջարկում է թագավորական իշխանությանը օժ-
տել անսահմանափակ իրավունքներով՝ երկրի ղեկավարման, ներ-
քին և արտաքին հարաբերությունների կարգավորման հարցերում, 
հատուկ ուշադրություն դարձնելով թագավորին ենթակա իշխան-
ների հնազանդության վրա: Թագավորի հրամաններին պետք է են-
թարկվեն իշխանները և´ պատերազմի, և´ խաղաղության ժամա-
նակ: Թագավորը «հրամայե իշխանին կան ամբողջ հնազանդեալքն 
ի բան, ի գործ, ի պատերազմ, ի խաղաղություն և յայլն»2: Նա դատա-
պարտել է անհնազանդությունները, ապստամբությունները, որոնք 
դարեր շարունակ տեղի են ունեցել հայ իրականությունում թագա-
վորական իշխանության և հոգևորականության դեմ: «Իսկ որք ան-
միտք են լինին ապստամբք և երկմիտք իշխանանց իւրեանց. և ի 
խավարի գնան»3: 

Պատմական անցյալի փաստերը նկարագրելով` նա ցույց է 
տալիս այն ճակատագրական անդառնալի հետևանքները, որոնք 
առաջացել են թագավորների, իշխանների սխալների պատճառով: 
«Յորժամ կարգավորն և իշխանն սխալին, ամբողջ ժողովուրդքն և 
իշխեցեալքն ընդ նոսին սխալին և անկարգանան»4: Նա հանգել է 
այն եզրակացության, որ հայ պետականության կորուստը արդյունք 
է այն բանի, որ թագավորները, իշխանները հոգևորականները, ինք-

                                            
1 Տե՛ս նույն էջը: 
2 Տե՛ս Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք Քարոզութեան, որ կոչի Ամառան հատոր, 
Կ.Պոլիս, 1741, էջ 422: 
3 Տե՛ս Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք Քարոզության, որ կոչի Ձմռան հատոր, 
Կ.Պոլիս, 1740, էջ 194: 
4 Տե՛ս Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք Քարոզութեան, որ կոչի Ամառան հատոր, 
Կ.Պոլիս, 1741, 423: 
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նիշխանության ձգտելով, չխորհրդակցեցին միմյանց հետ երկրի 
կառավարման հարցում, հատկապես երկրի համար ճակատագրա-
կան պահերին: «Եւ մեր առաջնորդք և իշխանք հոգևոր կամ մարմ-
նավոր՝ որք ինքնիշխանութեամբ կատարեն զգործն առանց խորհր-
դակցի», որի պատճառով «բարձեալ է իշխանութիւն և ավերեալ եր-
կիրն և տարագրեալ են ժողովուրդք մեր ի վերա երկրի և ցրվեալ 
յամբողձ ազգս»1:  

Տաթևացին խոսում է հռոմեական կայսրության մասին, որտեղ 
թագավորներն ու առաջնորդները, իշխաններն ու զորավարները 
երկրի կառավարման հարցերում խորհրդակցում են և պահպանում 
իրենց պետականությունը: Նրանք «համաձայնությամբ զիշխանութ-
յիւն վարէին», որի հետևանքով «տիրեն մինչև ցայսօր»2: Այստեղից 
կարելի է ենթադրել, որ Գրիգոր Տաթևացին ուսումնասիրել է հռո-
մեական պետության պատմությունը, և հայ մտածողը, խոսելով 
հայկական վերականգնվող պետության մեջ երկիրը կառավարելու 
հարցում խորհրդակցելու մասին, նկատի է ունեցել դոմինանտի` 
դարաշրջանում հռոմեական կայսրին կից ստեղծած պետական 
խորհուրդի գործունեությունը, որը զբաղված էր քաղաքական հիմ-
նական հարցերի քննարկմամբ, օրենքների մշակմամբ, ֆինանսա-
կան գործունեությամբ: Այս տեսակետից էլ անհրաժեշտ ենք համա-
րում կանգ առնել Գրիգոր Տաթևացու իրավական այն հայացքների 
վրա, որոնք վերաբերում են ապագա հայկական պետության ձևին և 
ցույց տալ, թե նա ինչ նպատակ է հետապնդել` ասելով «երկիրը կա-
ռավարելու ժամանակ խորհրդակցել»:  

Բացատրելով իր միտքը` Գրիգոր Տաթևացին նշել է, որ «մի 
մարդն կարէ զմիոյ տան շինուին խորհիլ, այլ մի մարդն զբազմաց ոչ 
կարէ»3, այսինքն` երկիրը կառավարելու ժամանակ մի մարդ 
կդժվարանա լուծել թագավորության ներքին և արտաքին հարցերը: 

                                            
1 Տե՛ս նշվ. երկը, էջ 424: 
2 Տե՛ս նույն էջը: 
3 Տե՛ս նշվ. երկը, էջ 423: 
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Հետևաբար, թագավորին կից պետք է լինի խորհրդակցական մար-
մին, որտեղ պետք է գտնվեն իմաստուն մարդիկ նրանց հետ երկրի 
կառավարման հարցերով խորհրդակցելու համար: Երկրի ղեկավա-
րը «պարտ է բազմաց ի մի վայր ժողովիլ և զբազում երկրին զօգուտն 
գտանել...` համաձայնությամբ խորհրդելով վարել զիշխանութ-
յունն...»1: Որպեսզի ցուցադրի խորհուրդ անելու նշանակությունը, 
նա բերել է իմաստուների օրինակը` ասելով, որ նրանք նույնիսկ 
կարիք ունեն խորհրդակցելու այս կամ այն խնդրի շուրջ: «Եվ իմաս-
տուն մարդն հանապազ խնդրէ իվր խորհրդակից և օգնական 
մտացն իւրոց»2: Այստեղ էլ նա եզրակացրել է, որ եթե իմաստուն 
մարդը խորհրդի կարիք ունի, ապա իշխանավորները, որոնք զբաղ-
վում են բազմաթիվ գործերով, գյուղի, քաղաքի, երկրի կառավար-
ման հարցերով, խորհրդակցելու ավելի շատ կարիք կունենան: Այդ 
պատճառով էլ նա առաջարկում է երկրի այս կամ այն հարցը լուծե-
լու համար խորհրդակցել:  

Իր այս մտքերը հաստատելու համար Գրիգոր Տաթևացին խո-
սել է աստծու կողմից սահմանված «օրինաչափությունների» մա-
սին: Եթե չի կարող պարոն լինել առանց ճորտի, հարուստն առանց 
աղքատի, ապա չի կարող լինել միտքն առանց խորհրդի: Հասարա-
կության մեջ «միտքն կարոտ է առաջնորդի և խորհրդակցի»3: Եվ 
այսպես ապագա հայկական թագավորության համար նա առաջ է 
քաշել միապետական ձևը, թագավորին կից խորհրդակցական ժո-
ղովի ստեղծման պայմանով, այնպես, ինչպես հռոմեական կայս-
րության դոմինանտի ժամանակաշրջանում, որտեղ տեղական վար-
չություններն անգամ ունեցել են խորհրդակցական մարմիններ, 
ընտրովի պաշտոնյաների հսկողության տակ: Գրիգոր Տաթևացու 
ներքոհիշյալ միտքը բխում է հռոմեական կայսրության պետական 
կառուցվածքի այդ փորձից: «Մարդս ոչ է ինքնաբավական, այլ կա-

                                            
1 Տե՛ս նույն էջը: 
2 Տե՛ս նույն էջը: 
3 Տե՛ս նույն էջը: 
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րօտ է ստեղծիլ և միմեանց օգնական լինել, որպես յայս է ի զեօղս և 
ի քաղաք՝որք ի մի վայր ժողովիմք… և ի խորհուրդն կցորդիլ միմ-
յանց. և զուղիղն գտանել…», «Եւ առաւվել քան զամենայն պիտանա-
ւորուի ունին առ միմեանս զժողովիլն ի խորհուրդ. և ապա համա-
ձայն նոցին խորհրդով՝ վարել զշինություն աշխարհի1»: Թեպետ 
երկրի կառավարման համար խորհրդակցական մարմնի առկա-
յությունը կարևոր է, սակայն հասարակությունը պետք է կառավար-
վի մեկ միասնական կամքի կողմից: Երկրի կառավարման հարցում 
խորհրդակցական մարմնի դերը կարևորելով, Տաթևացին այնուա-
մենայնիվ կառավարման լավագույն ձև է համարում միապետութ-
յունը: Միասնական կենտրոնացված միապետությունը համարում է 
երկրի նորմալ զարգացման պայման: Տարբեր հասարակական 
խմբերի շահերը ներդաշնակեցնում է երկրի միապետը երկրի 
խորհրդակցական մարմնի օգնությամբ: «Գրիգոր Տաթևացին բա-
ցարձակ միապետությունը հակադրում է սահմանադրական միա-
պետությանը, որը և նա համարում է կառավարման ամենառացիո-
նալ ձևը»:2 

Այսպիսով` Տաթևացին արտահայտել է առաջադիմական քա-
ղաքական իրավական գաղափարներ ապագա հայկական թագա-
վորության պետական կառավարման ձևի մասին, լավագույն կա-
ռավարման ձև համարելով կենտրոնացված միապետական կառա-
վարման ձևը, որտեղ թագավորին և տեղական իշխանություններին 
կից պետք է ստեղծվեին խորհրդակցական մարմիններ:  

Սակայն ինչպիսի պետական կառավարման ձև էլ ունենա հայ-
կական թագավորությունը, չի կարող իր ազգի անվտանգությունն ու 
բարեկեցությունը պաշտպանել, եթե թագավորը, իշխանները և 
մյուս պաշտոնյանները չկատարեն օրենքի պահանջները: Ընդ ո-
րում օրենքների պահանջների կատարման հարցում նա տարբե-

                                            
1 Տե՛ս նույն էջը: 
2 Տե՛ս Թովմասյան Ներսես, Գրիգոր Տաթևացու սոցիալ-տնտեսական 
հայացքները, Եր., 1966, էջ 71: 
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րություն չի դնում աշխարհիկ և հոգևոր իշխանությունների միջև: 
Նրանք «համապատասխան օրենքներով պետք է ղեկավարեն իրենց 
ծառաներին, ամբողջ ժողովրդին: «Մարմնաւոր իշխանքն՝ քաղա-
քական օրինօք կարգաւորեն զհնազանդեալս. և հոգևորքն հոգևոր օ-
րինօք»1: Նա օրինականության ապահովման հարցը պայմանավո-
րել է իշխանների, դատավորների և մյուս պաշտոնյանների կողմից 
օրենքների խստագույն կատարմամբ: «Զի իշխան և դատաւոր կարէ 
ուղղությամբ դատել և կարէ անիրավութեամբ»2: Նա պահանջել է 
ղեկավարվել գործող օրենքներով հայրենիքի անկախությունը և ազ-
գի խաղաղ կյանքը ապահովելու համար: 

Գրիգոր Տաթևացին մեծ նշանակություն է տվել հասարակա-
կան հարաբերությունների իրավական կարգավորմանը այն հաս-
տատ համոզմամբ, որ առանց մարդկանց վարքագծի կանոնների` 
թագավորից մինչև ծառա իրենց դերում չեն գտնվի: Նա գտնում էր, 
որ երկիրը լավ կառավարելու համար պետք ունենալ լավ օրենքներ 
և ղեկավարվել օրենքով: Տաթևացին օրենքները բաժանում է երկու 
խմբի՝ «հարկաւոր և հնարաւոր: Հարկավորն այն է, որ անփոփոխե-
լի է. Ոչ յաւելուլ կարէ և ոչ նուազուլ: Ինչպէս սահմանումն մարդոյ: 
Եւ հնարաւորն փոփոխելի է, որ յաւելուլ կարէ և նուազուլ: Ինչպէս 
պարագայք մարդոյ սոյնպէս հարկաւոր սահմանումն, և օրենքն է 
մեզ»3: Այսպիսով Տաթևացին տարբերում է աստվածային և մարդ-
կային օրենքները: Աստվածային օրենքները հավիտենական և ան-
փոփոխ են, իսկ մարդկայինները` փոփոխվում են ժամանակի ըն-
թացքում, քանի որ փոխվում են հասարկական կյանքի պայմաննե-
րը: Մարդկային օրենքները պետք է համապատասխանեցվեն ժա-
մանակի պահանջներին: 

                                            
1 Տե՛ս Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք Քարոզության, որ կոչի Ձմռան հատոր, 
Կ.Պոլիս, 1740, էջ 348 
2 Տե՛ս նույն էջը: 
3 Տե՛ս Գրիգոր Տաթևացի, Համառաւտ հաւաքումն յառակաց գրոցն 
Սողոմոնի, ՀՀ Մատենադարան, ձեռագիր 1264, էջ 373ա: 
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Տաթևացին, խոսելով հասարակական կյանքում օրենքի նշա-
նակության մասին, ասել է, որ օրենքն է մարդուն ուղղորդում, նրան 
հետ պահում չար արարքներից: «Օրէնքն դարձուցանեն զմեզ ի չար 
ճանապարհեն սատաանայի. և բերեն յուղիղ ճանապարհն»1:  

Կարևորելով օրենքների սահմանման և կիրառման անհրաժեշ-
տությունը` նա դրանք բարձրացնում է մինչև աստվածային պատ-
վիրանների մակարդակը: «Հաճախ դժվար է լինում որոշել, թե խոս-
քը որ օրենքին է վերաբերում՝ քաղաքական-իրավակա՞ն օրենքնե-
րին, թե՞ կրոնական պատվիրաններին, որովհետև Տաթևացու մոտ 
դրանք միահյուսվում են»2: Նա իր աշխատություններում արտա-
հայտել է այն միտքը, որ մարդկային և աստվածային օրենքները 
բխում են արարչի բնույթից: Այդ պատճառով էլ պետական օրենք-
ների չկատարելը նա դիտել է իբրև աստվածային կամքի խախտում: 
«Ինչ զոր ասէ քեզ օրէնքն աստուածային՝ լուր և ունկնդիրր. Զի մի 
լիցիս տգէտ և ասիցես, թե ոչ գիտեմ զօրէնքն աստվածային. և տգի-
տութեամբ ընդ անպարիշտն կորնչիս»3: Ինչպես տեսնում ենք, Գրի-
գոր Տաթևացին մեծ նշանակություն է տալիս օրենքների պահանջ-
ների կատարմանը և պահանջում է, որ յուրաքանչյուր ոք ենթարկ-
վի օրենքին և կամովին կատարի օրենքի պահանջները: «Եւ մի 
քններ զօրէնս, թէ զայս վասն էր պահեմ. Կամ զինչ օգուտ կայ ինձ 
յայսմանէ»:4 

Խոսելով օրենքների կատարման մասին` նա անդրադարձել է 
նաև իրավագիտակցության նշանակության հարցերին` ընդգծելով, 
որ օրենքների պահանջների կատարումը կապված է նաև նրանց 
պահանջներին ծանոթ լինելու հետ: Օրենքները հաջողությամբ կի-

                                            
1 Տե՛ս Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք Գիրք Քարոզութեան, որ կոչի Ամառան 
հատոր, Կ.Պոլիս, 1741, էջ 11: 
2 Տե՛ս Թովմասյան Ներսես, նշվ. աշխ., էջ 69: 
3 Տե՛ս Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք Քարոզութեան, որ կոչի Ամառան հատոր, 
Կ.Պոլիս, 1741, էջ 10: 
4 Տե՛ս նույն էջը: 
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րացվեն այն դեպքում, երբ կատարողները ծանոթ են և հասկացել են 
դրանց պահանջները: «Նախ լսել զօրենս և ուսանէլ…ի մտի պահել», 
գրել է նա1: Այնուհետև ընդգծել է, որ օրենքները կատարողները օ-
րինավոր են, չկատարողները՝ անօրեններ և տգետներ: Տաթևացու 
այս գաղափարները վկայում են այն մասին, որ նա մեծ նշանակութ-
յուն է տվել հասարակական կյանքում օրինականության պահպան-
ման հարցին: 

Հին հունական փիլիսոփաների օրինակով` Տաթևացին գտնում 
է, որ օրենքները պետք է հանդիսանան իմաստուն մարդկանց մտքի 
արգասիքը: Օրենքների մշակման և ընդունման հարցում նա նորից 
խոսել է խորհրդակցելու նշանակության մասին` նշելով, որ մի քա-
նի մարդկանց համատեղ խորհրդակցելու միջոցով ստեղծված օ-
րենքները ավելի կատարյալ կլինեն: «Ի խորհուրդն կցորդել միմ-
յանց և զուղիղն գտնել»2: Արդեն ընդունված օրենքները  պետք է 
պահպանվեն հանուն արդարության պաշտպանության: Ընդ որում` 
նրա` որպես իր ժամանակի մտածողի ըմբռնմամբ անարդարութ-
յուն չէ այն, երբ օրենքը մարդկանց որոշ մասին զրկել է տնտեսա-
կան և քաղաքական իրավունքներից, կամ մեկին դարձրել է տեր, 
մյուսին ծառա: Ընդհակառակը, անարդարություն է, երբ ծառան չի 
ենթարկվում տիրոջը: Նրանք, ովքեր հետևում են արդարությանը, 
աստվածապաշտ են, անարդարության հետևելը՝ անաստվածութ-
յուն: Նա պահանջել է իշխողներից և պաշտոնյաներից արդարա-
ցի լինել: «Իշխանութիւն պարտ է արդարությունը իրաւմանց ա-
նել…»3: 

Գրիգոր Տաթևացին իր «Գիրք Քարոզութեան, որ կոչի Ամառան 
հատոր» աշխատության ՃԻԱ գլուխն անվանել է «Վասն դատաւո-
րաց», որտեղ խոսել է արդարության պաշտպանության հարցում 
դատավորի դերի մասին: Նա դատավորին ներկայացնում է մի քա-

                                            
1 Տե՛ս նույն էջը: 
2 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 423: 
3 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 424: 
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նի պահանջներ, որոնք երաշխիք են դատավորի կողմից արդա-
րության իրականացման հարցում: Այդ պահանջների մի մասը վե-
րաբերում է դատավորի այն հատկանիշներին, որոնք անհրաժեշտ 
ն նրան դատվարության իրականացման համար, իսկ պահանջների 
մյուս մասը վերաբերում է նրա մարդկային հատկանիշներին: 
«Այլևս չորս իր հարկավոր է դատաստանին: Նախ իմաստութիուն. 
զի ընտրեսցէ զճշմարիտն և զսուտն, երկրորդ` արդարություն. զի 
մի՝ ակն առցէ կամ երկիցէ, երրորդ` ամուր հավատ, զի հաստատ 
կացցէ՝ ի բանն որպես՝ ի հաւատ, չորրորդ փարթամ ընչիւք, զի մի 
կարեաց կաշառս առցէ»: Դատավորը պետք է ունենա հետևյալ 
մարդկային հատկանիշները՝ «առաջին` խոնհարություն, զի լսիցե 
զգանգատն, երկրորդ հեզություն, զի մի բարկասցի, երրորդ համբե-
րություն,զի մի շուտափոյթ լիցի: Չորրորդ` զի զօրութ տացե զպա-
տիժն և զպատիժն դատախազաց»1: 

Այս բոլոր հատկանիշները թվարկելով` նա առաջնային և 
կարևոր է համարում նաև դատավորի կրթվածությունը և 
աշխարհիկ ու հոգևոր օրենքների իմացությունը: «Իսկ զառաջինն 
պարտ է ստանալ զիմաստութին: Նախ կրթիլ և վարժիլ ուսմամբ 
զգիր դատաստանացն և զկանոնացն…»2: Արդարացի վճիռ կայաց-
նելու համար դատավորը նախ պետք է բազմակողմանի և օբյեկտիվ 
քննություն կատարի, հարցաքննի վիճող կողմերին և վկաներին և 
իր իմաստությամբ և կյանքի փորձով յուրաքանչյուր դեպքում բա-
ցահայտի մարդկանց չարությունը, եթե նրանք կատարել են հան-
ցագործություն, և բարությունը, եթե նրանք անմեղ են: «Դատավորն 
ոչ միայն քննօղ է, այլև հատուցանող բարեացն և չարացն»3: 

Գրիգոր Տաթևացին նշել է, որ մեղքն ու պատիժը գտնվում են 
անհրաժեշտ փոխկապակցության մեջ՝ չկա պատիժ առանց մեղքի 

                                            
1 Տե՛ս Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք Քարոզութեան, որ կոչի Ամառան հատոր, 
Կ.Պոլիս, 1741, էջ 458, 459: 
2 Տե՛ս նույն էջը: 
3 Տե՛ս նշվ. երկը, էջ 459-460: 
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սկզբունքով: Հետևաբար մեղքի ապացուցումն անհրաժեշտ է: «Ի 
դատաստանն նախ պարտ է լսել զերկուց խօսսն հանդարտությամբ 
և. Ի միտս քննել… և ապա զվճիռ իրավանցն հատուցանել»1: Նա 
տարբերել է նաև կատարողը դրդողից և հայտնել այն միտքը, որ 
մարդկանց պատասխանատվության ենթարկելիս պետք է հաշվի 
առնեն հանցագործության կատարման մեջ նրա մեղքի աստիճանը: 
Օրինակ` նա խոսել է իշխանի մասին, որի հրամանով դահիճը կա-
տարել է սպանություն: Այստեղից էլ, ըստ նրա` առաջանում են 
պատժի տարբեր տեսակներ՝ մեղքին համապատասխան: «Մեղքն և 
պատիժն՝ ունին զանազանուի ըստ տեսակին և զի զանազան են 
տեսակք մեղացն և զանազան են տեսակք պատժոցն և բազում»2: 
Պատժի հարցում նրա հայացքներում դրսևորվել է հայ իրականութ-
յունում տարածում ստացած «դատաստանն հատուցումն է գործոց» 
քրիստոնեական գաղափարախոսությունը:  

Գրիգոր Տաթևացին խոսել է նաև հանցագործության առաջաց-
ման մասին: Աստված մարդուն ստեղծել է բարի և անձնիշխան 
կամքով: Մարդը իր բնույթով բարի է: Օժտված լինելով ազատ կամ-
քով` մարդիկ իրենք են կյանքի ընթացքում ընտրում այս կամ այն 
վարքագիծը: Նրանք գործում են իրենց հայեցողությամբ և կատա-
րում չար և բարի գործեր: Մարդիկ տարբեր պատճառներով կատա-
րում են չարագործություններ: Հետևաբար չարը մարդկանց մոտ ա-
ռաջանում է կյանքի ընթացքում. նրա խոսքերով ասած` այն «եկա-
մուտ է»: Հետևելով քրիստոնեական աշխարհայեցողությանը` նա 
արտահայտում է այն միտքը, որ չարը ի սկզբանե առաջացել է սա-
տանայի դրդմամբ: Չնայած մարդն իր առաջին մեղքը կատարել է 
սատանայի դրդմամբ, սակայն մարդու բոլոր չարագործությունների 
պատճառ համարել սատանային, ճիշտ չի լինի: «Մեղս մեր, և զփոր-

                                            
1 Տե՛ս նույն էջը: 
2 Տե՛ս նշվ. երկը, էջ 144: 
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ձութինս մարմնոյ ի սատանայէ ասել՝ սուտ է»1: Անկախ չարի առա-
ջացման պատճառից, այն պետք է կանխել: Չարիքը կանխելու անհ-
րաժեշտ միջոց են համարվում պետական իշխանությունը և օրենքը: 
Ուշադրության արժանի է, որ նա չարությունը չի կապում որևէ դա-
սի հետ: Հարուստների և աղքատների մեջ կան և’ բարի, և’ չար մար-
դիկ «մինն բարի և միւսն չար»: Նա ընդգծել է այն հանգամանքը, որ 
հոգևորականների մեջ ավելի քիչ է չարությունը: «Կրօնաւորքն՝ այլ 
մեծ ոնին զբարին, քան զաշխարհականս»2: Գրիգոր Տաթևացին չա-
րագործություն է համարում մարդկանց հանրորեն վտանգավոր 
բազմաթիվ արարքներ, օրինակ` ագահությունը, կաշառակերութ-
յունը, մարդասպանությունը, պոռնկությունը, գողությունը, վաշխա-
ռությունը, զրպարտությունը, նախանձությունը, աղանդավորութ-
յունը և այլն: 

Գրիգոր Տաթևացին արտահայտում է այն միտքը, որ աստված 
բոլորին ստեղծել է հավասար և ազատ ապրելու համար: «Եւ ոչ 
ստեղծեաց աստուած երկու Ադամ. մին յոսկոյ վասն իշխանաց. և 
մին ի կովոյ վասն աղքատաց. այլ մին Ադամ, և այն ի հողոյ: Եւ ամե-
նայքն մեծամեծք և փոքրունք՝ ի նման է յառաջ եկին»3: Այս մտքերով 
նա զարգացրել է բնական իրավունքի տեսությունը: Օրենքի առաջ 
նույնպես բոլորը հավասար են: Մարդիկ նույնպես պետք է հավա-
սարապես ենթարկվեն օրենքի պահանջներին: «Յօրէնսն մեծ և 
փոքր չկայ, այլ հավասար այ հրաման է և պարտ է մեզ պահել»4: 

Գրիգոր Տաթևացին անդրադարձել է նաև հարստության առա-
ջացման ուղիների մասին: Այս տեսակետից արտահայտել է այն 
միտքը, որ մարդիկ, դարերի ընթացքում պաշտպանելով իրենց 

                                            
1 Տե՛ս Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք Քարոզության, որ կոչի Ձմռան հատոր, 
Կ.Պոլիս, 1740, էջ 451: 
2 Տե՛ս նշվ. երկը, էջ 290: 
3 Տե՛ս Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք Քարոզութեան, որ կոչի Ամառան հատոր, 
Կ.Պոլիս, 1741, էջ 91: 
4 Տե՛ս նշվ. երկը, էջ 12: 
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աստվածատուր էությունը, կարողացել են աշխատել և հարստա-
նալ: «Յաշխատուրեանց վաստակոց…և այս բարի է»1: Չի դատա-
պարտում հարստության առաջացման մեկ այլ ուղին, երբ մարդիկ 
պատահական գտնում են հարստություն: Հարկեր հավաքելու միջո-
ցով ունեցվածքի տեր դառնալը համարել է աստծու կամքի արտա-
հայտություն: Այս ճանապարհով հարստություն ձեռք բերելու հար-
ցում ագահություն չի դրսևորվում, հետևաբար նա այդպիսի մեծա-
տուններին չի դատապարտում և անարգում, ընդհակառակը, գո-
վերգում է ասելով «Եւ է մեծութիւն, որ արդարութեամբ է հալալ 
վաստակօք. Այս պարգև է աստուածային»2: Գրիգոր Տաթևացին 
քննադատում է այն անձանց, որոնք հարստացել են ուրիշի աշխա-
տանքը յուրացնելու և մարդկանց զրկանքների միջոցով... Ագահութ-
յան հետևանքով հարստություն է կուտակվում «զրկանօք և անիրա-
ւութեամբ… և այս ոչ է կամոք աստուածային…»3:  

Իր քարոզներում և խրատներում նա գովերգել է աշխատանքն 
ու աշխատասիրությունը, ցույց է տվել, որ չաշխատող մարդը ոչ 
միայն աղքատ է, այլև թույլ և վատառողջ և հասարակության կող-
մից մերժված: Աշխատող մարդիկ կառուցում են երկիրը, զարդա-
րում են բնությունը, զարգացնում են գիտությունը, պաշտպանում 
են պետությունը և ժողովրդին: Նա բացատրել է, որ աշխատանքը ոչ 
միայն նյութական բարիքներ է ստեղծում ապրելու, այլև պայման-
ներ է ստեղծում հոգևոր զարգացման համար: Հետևաբար, առանց 
աշխատանքի մարդիկ չեն կարող պաշտպանել իրենց գոյությունը 
թե´ մարմնապես, թե´ հոգեպես: «Հոգևոր և մարմնաւոր, առանց աշ-
խատութեան ոչ գտանին»4: 

                                            
1 Տե՛ս Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք հարցմանց, էջ 664: 
2 Տե՛ս Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք Քարոզութեան, որ կոչի Ամառան հատոր, 
Կ.Պոլիս, 1741, էջ 427:  
3 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 426: 
4 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 114: 



 83

Հայ մտածողի հայացքներում կան առաջադիմական մտքեր ըն-
տանեկան հարաբերությունների` ամուսինների, ծնողների և որդի-
ների իրավունքների և պարտականությունների մասին: Հայտնում է 
այն կարծիքը, որ տղամարդը և կինը անբաժանելի են: Տղամարդը 
անսահմանափակ իրավունքներ ունի կնոջ նկատմամբ: «Այրն 
գլուխ է կնոջ…», «արդ այրն գլուխ է և իշխան. և կինն մարմին է 
նման և անդամ և կապակցյալ են սիրով և օրհնութեամբ պսակին մի 
մարմին եղեալ»1: Տղամարդը չի կարող օտար կնոջ գլուխ համար-
վել: «Այրն ոչ լինի գլուխ օտար կնոջ»2: Հետևաբար նա պաշտպանել 
է ամուր ընտանիք ստեղծելու գաղափարը: Ընտանիքում ծնողները 
և զավակները ունեն իրավունքներ և պարտականություններ: Նա 
այն կարծիքին է, որ ծնողները մարդկային հասարակության գլխա-
վոր դերակատարն են: Աստված, ասել է նա, հոգի է ստեղծում միայն 
ծնողների օգնությամբ: «Զի առանց ծնողացն՝ ոչ զհոգի ստեղծանէ, 
Աստուած և որ մարդ կազմէ յորովայնի»3: Պատվավոր այս դերի, 
ինչպես նաև երեխաներին պահելու և մեծացնելու գործում նրանց 
դժվարագույն գործողությունների համար, նա ընդգծել է, որ աստ-
ված ազդարարել է` ով ծնողին «անարգե՝ զիս անարգե, և զձեզ ըն-
դունի՝ զիս ընդունի»4: Միաժամանակ ծնողներին պարտավորեցրել 
է ոչ միայն պահել, հագցնել, կերակրել, այլև ուսում տալ և երեխա-
ների մեջ սերմանել բնավորության բարի գծեր, սովորեցնել նրանց 
հոգեպես հնազանդվել աստծուն, իսկ մարմնապես թագավորին և 
իշխանին: Որդիներին խրատում է հնազանդ լինել և կատարել 
ծնողների հանձնարարությունները, ի հատուցումն այն տանջանք-
ների, որ նրանք կրում են իրենց երեխաների համար: 

                                            
1 Տե՛ս Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք Քարոզության, որ կոչի Ձմռան հատոր, 
Կ.Պոլիս, 1740, էջ 193: 
2 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 194: 
3 Տե՛ս Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք Քարոզութեան, որ կոչի Ամառան հատոր, 
Կ.Պոլիս, 1741, էջ 18; 
4 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 19: 
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Այսպիսով` հայ եկեղեցու գործիչներից մեկը՝ Գրիգոր Տաթևա-
ցին (1346-1409), թողել է ծավալուն մատենագրական ժառանգութ-
յուն, որն արժեքավոր է նաև հայ իրավաքաղաքական մտքի տե-
սանկյունից: Գրիգոր Տաթևացին հանդես է եկել քաղաքական իշ-
խանության մասնատվածության դեմ և արտահայտել է այն գաղա-
փարը, որ ապագա հայկական թագավորության համար կառավար-
ման լավագույն ձևը կենտրոնացված միապետությունն է, որտեղ 
թագավորին և տեղական իշխանության մարմիններին կից պետք է 
ստեղծվեին խորհրդակցական մարմիններ: Կարևոր է համարել 
երկրում արդարացի օրենքների սահմանումը և օրենքների պա-
հանջների կատարումը: Տաթևացին տարբերում է աստվածային և 
մարդկային օրենքները: Աստվածային օրենքները հավիտենական և 
անփոփոխ են, իսկ մարդկային օրենքները փոփոխվում են հասա-
րակական կյանքի պայմանների հետ: Նրա կարծիքով մարդիկ 
ծնվում են հավասար և գործում են իրենց անձնիշխան կամքով` կա-
տարելով չար և բարի գործեր: Հանցագործությունը կանխելու միջոց 
է համարել պետական իշխանությունը և օրենքների պահանջների 
պահպանումը: Իր քարոզներում և խրատներում գովերգել է աշխա-
տանքը և արդարացի է համարել աշխատելու միջոցով հարստա-
նալը:  
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ  
ГРИГОРА ТАТЕВАЦИ 

Алвард Алексанян  
Ассистент кафедры теории и истории государства и права ЕГУ, 

 кандидат юридических наук 
 
Одним из авторитетнейших деятелей армянской церкви был 

Григор Татеваци (1346-1409), который оставил богатое письменное 
наследие, важное с точки зрения армянской политико-правовой 
мысли. Григор Татеваци выступал против разобщённости 
политической власти Армении. Он выразил идею, что лучшая форма 
правления будущего армяского царства – централизованная 
монархия, где должны быт созданы совещателние органы при царе и 
его наместниках. Татеваци считал важным установление 
справедливых законов в стране и выполнение их требований. 
Татеваци различал два типа законов – божественные и человеческие. 
Божественные законы вечны и неизменны, а человеческие меняются 
вместе с изменением условий общественной жизни. По его мнению, 
люди рождаются равными. Человек действует согласно своей 
свободной воле, по которой совершает добрые и злые дела. Он 
считал, что наличие государственной власти и соблюдение 
требований законов являются средствами предотвращения 
преступлений. В своих проповедях и наставлениях он восхвалял труд 
и считал, что обогощение трудом справедливо.  
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POLITICAL AND LEGAL THOUGHTS OF GRIGOR TATEVATSI 

Аlvard Aleksanyan 
Assisting professor at the YSU Chair of Theory and History  

of State and Law, Candidate of Legal Sciences 
 

One of the most influential figures of Armenian Church was Grigor 
Tatevatsi (1346-1409) who left abundant written heritage, which is 
valuable from the viewpoint of development of Armenian political and 
legal thought. Grigor Tatevatsi was against the disunity of the Armenian 
political power. He had been for the idea that the best way of ruling in 
the future Armenian Kingdom was centralized monarchy, which should 
have had consulting boards attached to the king ant the local rulers. He 
considered very important establishing of just laws and fulfillment of 
those laws in the country. Tatevatsi distinguished two kinds of laws: 
divine laws and human laws. He thought divine laws to be eternal and 
unchanged and the human laws changing along with the changed 
conditions of social life. He thought that men are born equal and they act 
according to their own free will, fulfilling good and evil deeds. He also 
thought that the presence of the state power and preservation of the 
requirements of law are the means or prevention of crime. He would 
praise labour in his preaches and exhortations and considered that 
getting rich by labour is just. 

 
Բանալի բառեր` սուրբ, բարի և չար, հոգևոր և մարմնավոր իշխաններ, 
խորհրդակցել, աստվածային և մարդկային օրենքներ, անձնիշխան կամք, 
խրատ:  
Ключевые слова: святой, добрые и злые дела, духовная и светская власти, 
совещаться, божественные и человеческие законы, свободная воля, 
наставление. 
Key words: holy, good and evil, religious and secular rulers, consult, divine and 
human laws, own will, exhortation.  
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ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՄ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ  
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ  
ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԻ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ  

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Նարինե Դավթյան 
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության  

ամբիոնի ասիստենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու 
 

Իրավունքի տեսության մեջ կարելի է առանձնացնել իրավուն-
քի կենսագործման տեսության երկու հիմնական տարբերակներ` 

նախ, ձևական կամ նորմատիվիստական հայեցակարգեր, որոնց 

հիմքում ընկած է իրավունքի նեղ, ձևական, ոչ բովանդակային 

հասկացությունը, իսկ այնուհետև` իրավահասկացության լայն 

վարկածների վրա կառուցված իրավունքի կենսագործման տեսութ-
յան տարբերակներ, որոնք, լինելով հազվադեպ, փորձում են իրա-
վունքի իրականացում հասկացությունն իմաստավորել երկու կող-
մից` իրավունքի իրավաստեղծագործության միջոցով ձևական, 

պաշտոնական-պետական աղբյուրներում ամրագրում-կենսագոր-
ծում, այնուհետև դրական իրավունքի իրականացում-կենսագոր-
ծում հասարակական հարաբերությունների մասնակիցների վար-
քագծի միջոցով:  

Փիլիսոփայական տեսանկյունից մարդու գոյությունը և էութ-
յունն ունեն երեք անխզելի կողմ` կենսաբանական, հասարակա-
կան և իդեալական: Այսպիսի մոտեցման դեպքում մարդկային հա-
սարակության իրավական համակարգի կայացումը սկզբնավոր-
վում է իրավական իդեալից (ծրագիր, տեսություն), անցնելով դրա-
կանացման (պոզիտիվացում) գործընթացը՝ վերածվում է նորմա-
տիվ-պաշտոնական ձև ունեցող իրավական պահանջների 

(տեքստ): Իդեալն իր իրականությունն ու պաշտոնական ամրագ-
րումն է ստանում իրավունքի դրական ձևերում, սակայն նորմա-
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տիվ ձև ունեցող անհրաժեշտության վերածված այդ իդեալը՝ որպես 

պիտոյ, դեռևս չիրացված հնարավորություն է: Հետևաբար, իրավա-
կան համակարգի շարժումը, գործողությունը պետք է շարունակվի 

իրավական նորմատիվ ձևը կյանքում կենսագործելու և դրանով 

իսկ իդեալն իրականություն դարձնելու համար: Շարժման այս ամ-
բողջ շղթան իրավունքի կենսագործողությունն է, որի վերջնական 

նպատակը հասարակական կյանքում իրավական իդեալին կամ ի-
րավունքի օբյեկտիվ էությանը համապատասխանող իրավակարգի 

հաստատումն է: 

Իրավահասկացության ձևական, նորմատիվիստական, օրեն-
քական (լեգիստական) տիպերում իրավունքի կենսագործում հաս-
կացությունն ունի նեղ, սահմանափակ իմաստ և նշանակում է 

պաշտոնապես գոյություն ունեցող, գործող դրական իրավունքի 

կենսագործում հասարակական իրավական հարաբերությունների 

սուբյեկտների վարքագծում՝ օգտագործման պահպանման, կա-
տարման և կիրառման միջոցով: Մինչդեռ իրավահասկացության ի-
րավաբանական, բովանդակային (նաև խառը), իդեալիստական, 

մետաֆիզիկական տիպերում, բացի վերը նշված իմաստով իրա-
վունքի կենսագործումից, առաջ է գալիս խնդիր, որը ևս ընդգրկված 

է իրավունքի կենսագործում հասկացության տիրույթում, այն է՝ ի-
րավունքը` որպես գաղափար, ինչ-որ սկզբունք, օբյեկտիվ էություն 

կենսագործել իրավական (պաշտոնական) ձևերում, աղբյուրներում 

և հետո միայն իրավունքի սուբյեկտների իրական-կենսական իրա-
վական վարքագծում: Իրավաբանական դրականությանը բնորոշ ի-
րավական մտածողությունը նույնացնելով օրենքին (օրենսդրութ-
յունը) և իրավունքին, իրավունքի կենսագործումը հանգեցնում է 

միայն դրական ձև ունեցող իրավական դրույթների կենսագործմա-
նը (իրականացմանը): Իրավունքի և օրենքի տարբերակման վրա 

կառուցված իրավամտածողությունը տարանջատելով` իրավունքը 

և օրենքն իրավական կարգավորման համակարգի առջև դնում է 

նոր խնդիր՝ պաշտոնականացնել, այսինքն՝ դրական օրենսդրութ-
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յան ձևով արտահայտել միայն իրավունքը (դրա էությունը, 

սկզբունքը, գաղափարը) և դրա օբյեկտիվ պահանջները: 

Այս մոտեցումների հիման վրա փորձենք իրավունքի կենսա-
գործում հասկացությունը դիտարկել և վերլուծել իրավական կար-
գավորման կառուցակարգի, ինչպես նաև պետության գործառույթ-
ների իրականացման իրավական ձևերի համակարգերում:  

Իրավական բոլոր տեսական կառույցներից իրավական կար-
գավորման կառուցակարգն առավել ամբողջական, մանրամասն է 

արտացոլում իրավական կարգավորման, իրավունքի ձևավորման, 

իրավունքի գործողության գործընթացը1: Իրավական կարգավոր-
ման կառուցակարգը բնորոշում են որպես «իրավական միջոցների 

համակարգ, որի օգնությամբ իրականացվում է հասարակական 

հարաբերությունների կարգավորումն իրավական պետության 

նպատակներին ու խնդիրներին համապատասխան»2: Իրավական 

կարգավորման կառուցակարգը` որպես իրավական համակարգի 

դինամիկայի՝ գործողության տեսության առարկան ներառում է 

այնպիսի հիմնահարցեր, ինչպիսիք են իրավական ազդեցություն և 

ներգործություն հասկացությունները, դրանց ձևերը, իրավական 

կարգավորման առարկայի և սահմանների հիմնահարցերը, իրա-
վական կարգավորման կառուցակարգի համակարգային բաղադ-
րատարրերի, այդ կառուցակարգի փուլերի հիմնախնդիրները, ի-
րավական կարգավորման գործընթացում կիրառվող մեթոդների, ե-
ղանակների, տիպերի ու այլ հիմնահարցեր, որոնք կազմում են 

նաև արդի իրավունքի տեսության ուսումնական ծրագրերի ու հա-

                                            
1 «Իրավական կարգավորման կառուցակարգ» հասկացությունը հիմնավո-
րել և առաջարկել է Ս.Ս. Ալեքսեևը (Ìåõàíèçì ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â 
ñîöèàëèñòè÷åñêîì ãîñóäàðñòâå. Ì., 1966): Նրա առաջարկած իրավական 
կարգավորման կառուցակարգ հասկացությունը կոչված էր արտացոլելու 
իրավունքի գործառութավորման ընթացքը: Ներկայումս իրավական կար-
գավորման կառուցակարգի տեսությունն իրավունքի տեսության կայացած 
մասերից է:  
2 Տե՛ս Õðîïàíþê Â.Í., Òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà. Ì., 1999, էջ 341-342: 
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մապատասխան դասագրքերի բաղկացուցիչ մասը: Թվարկված 

հիմնախնդիրներից մեզ հետաքրքրում է միայն իրավական կարգա-
վորման կառուցակարգի փուլերի հիմնահարցը:  

Իրավական կարգավորման կառուցակարգն իրենից ներկա-
յացնում է իրավական կարգավորման ոչ միայն ստատիկ վիճակը` 

որպես բաղադրատարրերի ամբողջություն, այլ նաև իրավական 

կարգավորման դինամիկան` որպես կարգավորիչ գործընթաց: Ի-
րավական կարգավորման կառուցակարգի դինամիկան վերար-
տադրում է օրինաչափ կապերն իրավաստեղծագործության, իրա-
վունքի իրականացման, պետական հարկադրանքի միջև1: Իրավա-
կան կարգավորման կառուցակարգի գործառութային կառուցված-
քի վերաբերյալ տեսական մոտեցումներից մեկի համաձայն՝ իրա-
վական կարգավորման սոցիալական կառուցակարգը բաժանվում է 

հինգ առանձին բաղադրատարրեր-ենթակառուցակարգերի՝  
1) իրավունքի ձևավորման կառուցակարգը. 

2) իրավաստեղծագործության կառուցակարգը. 

3) իրավական տեղեկութավորման կառուցակարգը.  

4) իրավունքի իրականացման (օգտագործում, պահպանում, 

կատարում, կիրառում) կառուցակարգը.  

5) իրավական վերահսկողության կառուցակարգը2:  

Իրավական կարգավորման կառուցակարգի` որպես իրավուն-
քի տեսության մասի հիմնահարցերի ընդհանուր նկարագրությու-
նից երևում է, որ այդ տեսությունը բավականին լայն, խորը և ման-
րամասնորեն է արտացոլում իրավական կարգավորման ողջ գոր-
ծընթացը: Իրավունքի կենսագործման արդի տեսության և իրավա-
կան կարգավորման կառուցակարգի տեսության համեմատական 

վերլուծությունը հաստատում է, որ առաջինը կարծես թե հետ է 

մնացել, որովհետև մեծամասամբ իրավունքի տեսաբանները կենտ-

                                            
1 Տե՛ս Ñîöèîëîãèÿ ïðàâà. Ïîä ðåä. Â.Ì. Ñûðûõ. Ì., Þðèäè÷åñêèé Äîì 
„Þñòèöèíôîðì“, 2001, էջ 98: 
2 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 98: 
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րոնացել են դրական իրավունքի (օրենսդրության) կենսագործման 

հիմնահարցերի վրա: Մինչդեռ հիմա արդեն իրավական կարգա-
վորման կառուցակարգի տեսության մեջ չկա որևէ հեղինակ, որն ի-
րավական կարգավորման կառուցակարգը կպատկերացներ միայն 

որպես արդեն սահմանված օրենսդրության դրույթների կենսագոր-
ծում հասարակական հարաբերություններում՝ սուբյեկտիվ իրա-
վունքների օգտագործման կամ պարտականությունների կատար-
ման միջոցով: Երկու տեսությունների միջև առկա այդ անհամա-
մասնությունն անհրաժեշտ է հաղթահարել՝ մշակելով իրավական 

կարգավորման ողջ գործընթացն արտացոլող իրավունքի կենսա-
գործման տեսության նոր մոտեցումները և հիմունքները՝ համա-
պատասխանեցնելով այն իրավական կարգավորման կառուցա-
կարգի տեսությանը կամ դրանից բխող հայեցակարգային պա-
հանջներին, հատկապես որ այս տեսությունն իրավունքի տեսութ-
յան շրջանակներում ավելի լայն, ամբողջական վերացարկված մո-
տեցում է, քան իրավունքի կենսագործման (իրականացման) տե-
սությունը: 

Եթե իրավական կարգավորման կառուցակարգի գործողութ-
յունն սկսվում է իրավունքի ձևավորումից (իրավակազմավորու-
մից) և անցնում է իրավաստեղծագործության փուլին, իսկ այնու-
հետև պոզիտիվ իրավունքի կենսագործման ձևերին, ուրեմն իրա-
վունքի կենսագործում հասկացությունը անպայմանորեն պետք է 
իրենում ներառի, իմաստավորի այդ գործընթացը: Իրավունքի կեն-
սագործումը ևս անցնում է համապատասխան կառուցակարգով, ո-
րը սկսվում է իրավունքի ձևավորումից, անցնում իրավաստեղծա-
գործության գործընթացով, այնուհետև փոխանցվում իրավական 

կարգավորման կառուցակարգի հաջորդ փուլերին: Իրավական 

կարգավորման և իրավունքի կենսագործման (իրականացման) կա-
ռուցակարգի բոլոր փուլերի գործողության իրական արդյունքն ի-
րավակարգն է՝ արդեն կարգավորված հասարակական հարաբե-
րությունները:  
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Իրավունքի կենսագործում հասկացության քննարկումն իրա-
վական կարգավորման կառուցակարգի փուլային համակարգում 

հնարավորություն է տալիս առաջ քաշելու և հիմնավորելու իրա-
վունքի կենսագործման կառուցակարգ հասկացությունը: Իրավուն-
քի կենսագործման նման լայն հասկացության հիմնավորման լրա-
ցուցիչ միջոց կարել է համարել արդի պետության գործառույթների 

իրականացման իրավական ձևերի տեսության հիմնադրույթներին 

դիմելը:  

Պետությանը պատկանող իշխանության իրականացումը 

դրսևորվում է որոշակի ձևերով, հատկապես իրավական: Պետա-
կան իշխանության իրականացման իրավական ձևը պետության 

մարմինների միասեռ գործունեությունն է, որի միջոցով պետութ-
յունն իրականացնում է իր գործառույթները1: Պետական իշխա-
նության իրականացման իրավական ձևն ընթանում է իրավաբանո-
րեն նշանակալի գործողությունների կատարմամբ և հանգեցնում է 

իրավական հետևանքների: Ընդունված և հանրաճանաչ մոտեցման 

համաձայն՝ պետական իշխանության իրականացման իրավական 

ձևերում դրսևորվում է պետական ապարատի և իրավունքի կապը, 

ինչպես նաև պետական ապարատի պարտավորությունը` իր իշ-
խանությունը և լիազորություններն իրականացնել իրավունքին 

համապատասխան, օրենքի շրջանակներում:  

Ամենատարածված տեսակետի համաձայն՝ պետության գոր-
ծունեության տեսակներ են համարվում իրավաստեղծագործութ-
յունը, իրավակիրառումը, իրավապահպանությունը2: Մ. Ի. Բայտի-

                                            
1 «Պետական իշխանության իրականացման իրավական ձևեր» կամ 
«պետական իշխանության գործառույթների իրականացման իրավական 
ձևեր» հասկացությունները մշակվել են «պետության գործառույթների» 
տեսության մեջ:  
2 Տե՛ս Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А., Проблемы теории государства и 
права: М., 2005, էջ 181-182: Ա.Վ. Մալկոն ևս պետության գործառույթների ի-
րականացման ձևեր է համարում իրավաստեղծ, իրավակիրառ և իրավա-
պահպան գործունեությունը (տե՛ս Ìàëüêî À.Â. «Ýêçàìåí ïî òåîðèè 
ãîñóäàðñòâà è ïðàâà». - Ìîñêâà, 1996, էջ 36):  
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նը պետական իշխանության իրականացման ձևերը բաժանում է ի-
րավական և կազմակերպական ձևերի: Իրավական ձևերն իրենց 

հերթին բաժանվում են իրավաստեղծ գործունեության (նորմատիվ 

ակտերի հրատարակում, իրավական նորմերի սահմանում կամ 

սանկցիավորում, փոփոխում կամ վերացում), իրավակիրառ գոր-
ծունեության, որն ուղղված է օրենքների և ենթաօրենսդրական ակ-
տերի կատարմանն իրավունքի կիրառման ակտերի հրապարակ-
ման ճանապարհով:1 Ներկայումս տեսաբաններն առանձնացնում 

են պետական իշխանության իրականացման իրավական ձևերի ա-
վելի շատ տեսակներ2, ավանդական տեսակներին ավելացնելով 

նաև մեկնաբանողական-իրավական և հսկիչ-վերահսկողական 

ձևերը:  

Պետական ապարատի իրավաստեղծ գործունեության արդ-
յունքում ընդունվում և հրապարակվում են հասարակական որո-
շակի հարաբերություններ կարգավորող իրավունքի նորմատիվ 

ձևեր: Իրավակիրառ ձևը դրսևորվում է պետական մարմինների 

կողմից իրավական նորմերի կատարման և կիրառման, իսկ իրա-
վապահպան ձևը` իրավակարգի, անձանց իրավունքների և ազա-
տությունների պաշտպանությանը նպատակաուղղված իրավակի-
րառ գործունեության մեջ:  

                                            
1 Իրավակիրառ գործունեությունը Մ. Ի. Բայտինը բաժանում է օպերատիվ-
գործադիր գործունեության (ամենօրյա գործադիր-կարգադրիչ գործու-
նեություն իրավունքի կիրառման ակտերի ընդունման ճանապարհով), ի-
րավապահպան գործունեություն՝ օպերատիվ աշխատանքն ուղղված իրա-
վունքի նորմերը խախտումներից պաշտպանելուն, իրավունքի սուբյեկտ-
ներին տրված իրավունքների պաշտպանությունը, նրանց վրա դրված 
պարտականությունների կատարման ապահովմանը (տե′ս Теория 
государства и права. Курс лекции / Под ред. Н.И. Матузова и А.Б. Малко, էջ 
74-77): 
2 Վաղարշյան Ա. Պետության և իրավունքի տեսություն: Ներածություն, Պե-
տություն. առաջացումը, հասկացությունը, էությունը, գործառույթները, 
ձևերը: Դասախոսություններ, Եր., 2009, էջ 104-107:  
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Մեկնաբանողական իրավական գործունեությունն իրավասու 
հանրային մարմինների, պաշտոնատար անձանց գործունեութ-
յունն է` ուղղված իրավունքի նորմերի պաշտոնական մեկնաբան-
մանը, որն ավարտվում է մեկնաբանող ակտի ընդունմամբ1: Հսկիչ-
վերահսկիչ իրավական գործունեությունը հանգում է իրավական 

նորմերի կենսագործման օրինականության ստուգմանը՝ համապա-
տասխան իրավական ձևերով:  

Հանրային իշխանության իրավական գործունեությունը 

սկսվում է իրավաստեղծագործությունից, այնուհետև նրանք իրա-
կանացնում են իրավակիրառում, իրավապահպանություն, ինչպես 

նաև մեկնաբանողական և հսկիչ-վերահսկողական գործունեութ-
յուն: Այս ձևերը, ցուցադրելով իշխանության և իրավունքի կապը, 

հուշում են, որ պետության իրավական գործունեությունը չի կարող 

սահմանափակվել միայն դրական ձև ունեցող նորմերի կենսա-
գործմամբ, որ մինչ այդ պետությունը ստեղծում է իրավունքը, իրա-
վունքի օբյեկտիվ պահանջները վերածում է դրական բնույթ ունե-
ցող իրավանորմերի, այսինքն՝ կենսագործում է իրավունքն իրա-
վական ձևերում՝ սահմանադրության, օրենքների, ենթաօրենսդրա-
կան ակտերի մեջ:  

Այսպիսով` իրավունքի կենսագործում հասկացութան և՛ իրա-
վական կարգավորման կառուցակարգում, և՛ պետական իշխա-
նության իրականացման ձևերի համատեքստում վերլուծությունը 

հաստատում է լայն իմաստով իրավունքի կենսագործում հասկա-
ցության իրական հիմքերը և գոյության իրավունքը:  

Իրավունքի և օրենքի տարբերակման հայեցակարգի տեսանկ-
յունից իրավունքի կենսագործում հասկացությունը ձեռք է բերում 

նոր բովանդակություն, ինչպես նաև ի հայտ են գալիս իրավունքի 

իրականացման նոր ձևեր: Իրավական բոլոր տեսակի տեսական 

կառույցներից իրավական կարգավորման կառուցակարգն առավել 

                                            
1 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 104-107:  
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ամբողջական, մանրամասն է արտացոլում իրավական կարգավոր-
ման, իրավունքի ձևավորման, իրավունքի գործողության ընթացքը: 

Իրավունքի կենսագործում հասկացության քննարկումն իրավա-
կան կարգավորման կառուցակարգի փուլային համակարգում 

հնարավորություն է տալիս առաջ քաշելու և հիմնավորելու իրա-
վունքի կենսագործման կառուցակարգ հասկացությունը: Այդպիսի 

մոտեցումը հաստատում է նաև իրավունքի կենսագործումն արդի 

պետության գործառույթների իրականացման իրավական ձևերի 

համատեքստում դիտարկելը: Արդյունքում տեսական հնարավո-
րություն է առաջանում հիմնավորելու նոր իրավական հասկա-
ցություն, այն է՝ իրավունքի կենսագործման իրավաբանական կա-
ռուցակարգ, որի բաղադրատարրերն են իրավունքի (էության) վե-
րածումը դրական իրավունքի (ձևի) և դրական իրավունքի կենսա-
գործումը (իրականացումը) հասարակական հարաբերություննե-
րում: 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 
В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМЫ СТАДИИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ФОРМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ 
ГОСУДАРСТВА 

Нарине Давтян  
Ассистент кафедры теории и истории государства и права ЕГУ, 

 кандидат юридических наук 
При рассмотрении понятия “реализация права” с точки зрения 

концепции различения права и закона, оно приобретает новый 
смысл, а также становится возможным предложить новые виды 
осуществления права. Из всех теоретических правовых конструкций 
поэтапная структура правового регулирования наиболее полно 
отображает процессы регулирования, формирования и реализации 
права. 

Изучение понятия реализации права в плоскости постадийной 
системы правового регулирования позволяет выдвинуть и 

обосновать новое теоретическое правовое понятие – „юридический 
механизм реализации права“, составными элементами которого 
являются преобразование права (сути, или принципа, или идеи) в 
позитивное право (форму) и реализация позитивного права в 
общественных отношениях. Подобный подход подтверждается также 
при рассмотрении понятия „реализациия права“ с точки зрения 
правовых форм осуществления функций современного государства.  
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THE PROBLEMS OF THE CONCEPT OF “LAW 
IMPLEMENTATION” IN THE CONTEXT OF LEGAL 

REGULATION PHASE SYSTEM AND REALIZATION FORM OF 
STATE FUNCTIONS. 

Narine Davtyan 
Assisting professor at the YSU Chair of Theory and History  

of State and Law, Candidate of Legal Sciences 
 
From the point of view of right and law differentiation conception, 

the “Law implementation” notion acquires new contents, as well as law 
implementation new forms come to light. Among the all kind of legal 
theoretical institutions, the legal regulation structure is much more 
complete, minutely reflects the process of legal regulation, law 
formation, law activity. The discussion of “Law implementation” notion 
in phase system of legal regulation structure, gives an opportunity to 
bring forward and justify the notion of “Law implementation structure”. 
Such approach also certifies the observation of law implementation in 
context of legal forms of realization of contemporary state functions. As a 
result, theoretical chance occurs to justify new legal notion, i.e. “law 
implementation legal structure”, the components of which are the 
transformation of law (essence) into a positive law (form) and 
implementation of positive law (fulfillment) in public relations.  

 
Բանալի բառեր` իրավունքի կենսագործում, իրավական կարգավորման 
կառուցակարգ, իրավական կարգավորման փուլ, պետության գործառույթ-
ների իրավական ձևեր, իրավունքի կենսագործման կառուցակարգ:  
Ключевые слова: реализация права, механизм правового регулирования, 
стадия правового регулирования, правовые формы осуществления функций 
государства, механизм реализации права. 
Key words: Law implementation, mechanism of legal regulation, phase of legal 
regulation, legal forms of state functions, mechanizm of law implementation.  
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ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ  
ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԸ 

Գևորգ Դանիելյան 
ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ,  

«Սահմանադրական իրավունքի կենտրոն» Հ/Կ խորհրդի նախագահ,  
իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր  

 
Սույն հետազոտության շարժառիթը, այսպես կոչված, հանրա-

յին նշանակության գործունեություն իրականացնող, հատկապես՝ 
շուկայում մենաշնորհ կամ գերիշխող դիրք ունեցող կազմակեր-
պությունների հետ փոխհարաբերություններում ֆիզիկական և ի-
րավաբանական անձանց սահմանադրական իրավունքների ողջա-
միտ պաշտպանության համակարգի ձևավորման արդիական 
խնդիրն է։ Ներկայումս գիտագործնական շրջաններում հաճախ է 
խոսվում այն մասին, որ հիշյալ կազմակերպությունների կորպորա-
տիվ կառավարման համակարգը, որին հանգամանորեն և գիտա-
կան անհրաժեշտ մակարդակով անդրադարձել են ինչպես արտա-
սահմանյան, այնպես էլ հայրենական իրավագետները1, երբեմն ա-
ռանձնանում է այնպիսի ցայտուն բյուրոկրատական բաղադրիչնե-
րով, որպիսիք չեն հանդիպում անգամ պետական ապարատում։  

Բնակաբար, այսպիսի իրավիճակը չէր կարող չանդրադառնալ 
քաղաքացիների իրավունքների ու պաշտպանության արդյունավե-
տության վրա։ Գիտագործնական շրջանակներում, որպես կանոն, 
առավել արդիական է համարվում պետական մարմինների համա-

                                            
1 Այս թեմայով նույնիսկ պաշտպանվել է դոկտորական ատենախոսություն, 
որի հեղինակն է հայ իրավագետ Վ.Ավետիսյանը։ Առավել հանգամանորեն 
այդ հարցադրումներին կարելի է ծանոթանալ վերջինիս հետևյալ մենագ-
րությունում՝ Վ.Դ. Ավետիսյան, Կորպորատիվ իրավահարաբերությունների 
արդի հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում (տնտեսական 
ընկերությունների օրինակով) - Երևան։ ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013 – 
400 էջ։ 
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կարգում մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպա-
նության խնդիրը, մինչդեռ՝ մարդկանց ծառայություններ մատուցող 
տարաբնույթ կազմակերպություններ, որոնք առավել հաճախ են 
շփվում մեծաքանակ անձանց հետ, ըստ էության, դուրս են մնում 
պատշաճ ուշադրությունից։ Տվյալ դեպքում իրեն զգացնել է տալիս 
իներցիայի ուժով գերիշխող այն տեսակետը, ըստ որի՝ մարդկանց 
իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության կարիքը, 
հատկապես մեծ է այն համակարգում, որն օժտված է մարդկանց 
վարքագծի վրա անմիջականորեն ազդելու իշխանական լծակնե-
րով, այսինքն՝ հիշյալ մտավախությունը նկատելի է գործադիր իշ-
խանության մարմինների առնչությամբ։ Ընդ որում, այս մտայնութ-
յունը դարձել է գերիշխող նաև այն հիմքով, որ խորհրդային իրավա-
կան համակարգում մի տևական շրջան հանրային ծառայություն-
ներ իրականացնող մարմինները, ըստ էության, եղել են պետական 
մարմինների կարգավիճակով օժտված սուբյեկտներ՝ «պետական 
ձեռնարկություններ»։ Վերջիններս ձևական հիմքերով ևս պայմա-
նագրեր էին կնքում քաղաքացիների հետ, սակայն հասկանալի 
պատճառով դրանք ընդհանուր ոչինչ չունեին գործարքի կողմին 
բնորոշ կարգավիճակի հետ։ Բացի այդ, նշված կազմակերպություն-
ները գտնվում էին գործադիր իշխանության համապատասխան 
մարմինների անմիջական ենթակայության ներքո, ինչը երաշխավո-
րում էր դրանց իրավական ակտերի, գործողության կամ անգոր-
ծության վերադասության, վարչական կարգով վիճարկման ընթա-
ցակարգերի առկայություն։ 

Ներկայումս, ազատ տնտեսական հարաբերությունների պա-
րագայում իրատեսական չէ նույն այդ կազմակերպությունների 
կտրվածքով խոսել վարչական կարգով իրավունքների և ազատութ-
յունների պաշտպանության մասին, քանզի իրավաչափ չի կարող 
համարվել տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության նկատ-
մամբ ընդհանուր հսկողությունն ու պետական որևէ մարմնի կող-
մից անհիմն միջամտությունը։  
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Նկատենք, որ «հանրային» եզրույթը տարբեր հոլովաձևերով 
արդեն լայն կիրառում ունի հայրենական օրենսդրությունում, սա-
կայն այն բովանդակային կտրվածքով դեռևս անհրաժեշտ միասնա-
կանություն ձեռք չի բերել։ Այսպես, դրանք տարբեր իմաստով մոտ, 
սակայն տարբերակված են օգտագործված «Հանրային ծառայութ-
յունները կարգավորող մարմնի մասին», «Տեղեկատվության ազա-
տության մասին» ՀՀ օրենքներով և այլն, ինչին կանդրադառնանք 
ստորև։  

Բայց, եթե ներկազմակերպական հարաբերություններում 
դրսևորվող բյուրոկրատիան անմիջականորեն չի ներգործում ֆիզի-
կական և իրավաբանական անձանց իրավական կարգավիճակի 
վրա1, ապա նույնը չի կարելի ասել այդ բյուրոկրատական գործոն-
ներով պայմանավորված արդեն արտաքին ներգործության տիրույ-
թում ձևավորվող հարաբերությունների առնչությամբ։ Բնական է, 
որ կորպորատիվ հարաբերություններում բյուրոկրատական հա-
մակարգին նախապատվություն տալն անխուսափելիորեն իր 
կնիքն է դնում նույն այդ կազմակերպության արտաքին ներգոր-
ծության հարաբերությունների վրա. դա դրսևորվում է ֆիզիկական 
և իրավաբանական անձանց հետ քաղաքացիաիրավական հարա-
բերություններում քաղաքացիական իրավունքի այնպիսի ճանաչ-
ված ու առանցքային նշանակություն ունեցող սկզբունքների ան-
տեսմամբ, ինչպիսիք են՝ քաղաքացիական հարաբերության մաս-
նակիցների հավասարությունը, պայմանագրի ազատությունը և 
այլն։ 

                                            
1 Տվյալ դեպքում, ինչ խոսք, նշված կազմակերպություններում աշխատող 
անձինք ևս գտնվում են խոցելի վիճակում, քանզի առնվազն իրենց աշխա-
տանքային իրավունքների պաշտպանության կտրվածքով հանդիպում են 
էական խոչընդոտների, սակայն սույն հոդվածը նվիրված է այն քաղաքա-
ցիների ու իրավաբանական անձանց իրավունքների պաշտպանությանը, 
որոնք հանրային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների 
հետ գտնվում են բացառապես քաղաքացիաիրավական հարաբերություն-
ների մեջ։  
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Հիշյալ կազմակերպությունների հետ քաղաքացիների առն-
չությունն անխուսափելի է (վերջին հաշվով, խոսքը նաև կենսական 
նշանակություն ունեցող կոմունալ-կենցաղային ծառայություն մա-
տուցելու մասին է), սակայն այդ կազմակերպությունների հետ հա-
րաբերություններում ոչ միայն իրատեսական չէ խոսել փաստացի 
իրավահավասարության, պայմանագրային ազատության 
սկզբունքներով առաջնորդվելու, այլև խախտված իրավունքների 
վերականգնման ողջամիտ երաշխիքների մասին։ Մի կողմ թողնենք 
կոռուպցիոն ռիսկերը, բավարարվենք միայն այն փաստարկներով, 
որ հիշյալ կազմակերպություններն օժտված են վարչական բնույթի 
ներուժով, իրենց տիրապետման տակ է գտնվում անհամեմատ լայն 
շրջանակներ ընդգրկող տեղեկատվություն, դրանց շահերը պաշտ-
պանում են արհեստավարժ, բարձր վարձատրվող իրավաբաններ և 
այլն։  

Բավարար ու համարժե՞ք են արդյոք վերը նշված հարաբերութ-
յուններում քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության ներ-
կայիս իրավական կարգավորումները, դրանք չե՞ն հանգեցնում 
սահմանադրաիրավական կարգավորումների էության խաթարմա-
նը, կարո՞ղ ենք վարչարարության ոլորտում ֆիզիկական և իրավա-
բանական անձանց պաշտպանության իրավական եղանակները 
կիրառելի համարել նաև նշված հարաբերություններում։ Այս և ն-
մանաբնույթ հարցերին փորձենք պատասխանել ստորև արտացոլ-
վող վերլուծության արդյունքներով։ 

Նշված հիմնախնդրի իրավաչափ լուծմանը խոչընդոտում են 
մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության 
առնչությամբ վերջին շրջանում սկիզբ առած անհարկի ծայրահեղ 
մոտեցումները։ Անդրադառնալով մարդու իրավունքների և ազա-
տությունների պաշտպանության խնդրին, շատերն անթաքույց այն 
պարզունակ թեզն են առաջադրում, ըստ որի՝ մարդու իրավունք-
ներն ու ազատությունները ենթադրում են պարտականություններ 
միայն պետության համար։ Առանձին իրավագետներ հանդես են ե-

 102

կել հրապարակային ելույթներով, որոնցում քննադատելով, օրի-
նակ, Սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումնե-
րը, ընդգծել են այն գաղափարը, ըստ որի՝ Սահմանադրական դա-
տարանի կողմից որպես ելակետ ճանաչված իրավական դիրքորո-
շումների համաձայն` մարդու իրավունքների ու ազատությունների 
առնչությամբ իբր հավասարապես պարտականություններ ունեն 
ինչպես պետությունը, այնպես էլ քաղաքացիներն ու իրավաբանա-
կան անձինք1։ 

Վերը նշված հարցադրման առնչությամբ համարժեք գնահատ-
ման պարագայում պարզ կդառնար, որ պետության դեպքում Սահ-
մանադրական դատարանը հիմք է ընդունել ակնհայտ լայն բովան-
դակությամբ պարտավորություն, ըստ որի` պետությունը ոչ միայն 
պարտավոր է չխախտել անձանց իրավունքներն ու պարտակա-
նությունները, այլև Սահմանադրությամբ ամրագրված սահմաննե-
րում պաշտպանել ու երաշխավորել դրանք։ Երբ ընդգծում ենք, որ 
պետությունը սահմանափակված է մարդու և քաղաքացու հիմնա-
կան իրավունքներով և ազատություններով, ապա դա բնավ չի նշա-
նակում, որ պետությանը սոսկ վերապահված է անձանց իրավունք-
ները չխախտելու պասիվ դերակատարում. ճիշտ հակառակը, պե-
տությունը դրանով իսկ պարտավորվում է իր գործառույթներն ի-
րականացնել այնպիսի եղանակներով, որոնք կհանգեցնեն այդ ի-
րավունքների ու ազատությունների համակողմանի իրացմանն ու 
պաշտպանությանը։ Ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք ար-
դեն այդպիսի պարտավորություն չունեն, վերջիններս սոսկ չպետք 
է խախտեն ուրիշների իրավունքները, սակայն նրանք պարտավոր 
չեն իրենց միջոցներով երաշխավորել այլոց իրավունքների ու ազա-
տությունների իրացումը։  

Ցավոք, հանրային նշանակության գործունեություն իրակա-
նացնող ոչ պետական կազմակերպությունների դեպքում, թերևս, 
                                            
1 Տե՛ս, օրինակ, Գոռ Հովհաննիսյանի ելույթը։http։//www.youtube.com/ 
user/Lragiram։ 
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տարածման միտում ունի այն թյուր տեսակետը, ըստ որի՝ մարդ-
կանց իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության տեսանկյու-
նից լավագույն եղանակը նշված կազմակերպություններին պար-
զապես վարչական մարմին համարելն է. ենթադրվում է, որ այդպի-
սով ինքնըստինքյան կլուծվեն բոլոր մյուս իրավական խնդիրները։ 
Ի սկզբանե նկատենք, որ այսպիսի դիրքորոշումը խիստ խոցելի է, 
այն ոչ միայն չի լուծում տվյալ ոլորտում կուտակված խնդիրները, 
այլև առաջացնում է նոր հիմնախնդիրներ, որոնք արդեն առաջադր-
ված համակարգի պայմաններում դառնում են անլուծելի։ Վերջին 
հաշվով, ակնհայտ սխալ ուղղությամբ ընթացող իրավաստեղծ գոր-
ծունեությունն ու իրավակիրառ պրակտիկան կանխելու փոխարեն 
նախապատվությունը, ցավոք, տրվում է անհարկի տարածում 
ստացած այն մոտեցմանը, որի էությունը հանգում է ձևավորված ոչ 
իրավաչափ համակարգին օրինական տեսք հաղորդելուն։  

«Վարչարարություն» եզրույթը բացառապես առնչվում է իրա-
վասու պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
կողմից իրականացվող արտաքին այնպիսի գործունեությանը, որի 
արդյունքում անձանց համար առաջանում են փաստական 
հետևանքներ. հենց այս մեկնակետն է դրված նաև «Վարչարարութ-
յան հիմունքների և վարչարարության մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքի հիմքում, որով վարչարարությունը մեկնա-
բանվում է, որպես. «... վարչական մարմինների արտաքին ներգոր-
ծություն ունեցող գործունեություն, որը եզրափակվում է վարչական 
կամ նորմատիվ ակտերի ընդունմամբ, ինչպեu նաև գործողություն 
կամ անգործություն, որն անձանց համար առաջացնում է փաuտա-
կան հետևանքներ»։ Ընդ որում, «վարչարարություն» եզրույթը վար-
չական իրավունքի տեսության մեջ երբեմն օգտագործվում է ավելի 
լայն իմաստով, վերջինիս տակ նկատի է առնվում գործադիր իշխա-
նություն իրականացնելիս վարչական մարմնի կամ գործադիր իշ-
խանություն իրականացնլու դեպքում ցանկացած այլ պետական 

 104

մարմնի նաև այնպիսի գործունեություն, որն ուղղված է նաև ներ-
քին համակարգային խնդիրների լուծմանը1։ 

Ինչևէ, վերոհիշյալ բնորոշումից բխում է, որ հայրենական իրա-
վական համակարգը վարչարարության սուբյեկտ է ճանաչում բա-
ցառապես վարչական մարմիններին, որպիսիք, ըստ նշված օրենքի, 
գործադիր իշխանության պետական կամ տեղական ինքնակառա-
վարման մարմիններ են։  

Իրավագետների մի հատված հակված է այն տեսակետին, որ 
վարչական մարմիններ են և, բնականաբար, վարչարարություն են 
իրականացնում նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպութ-
յունները։ Այս տեսակետի հիմքում ընկած է այն դիտարկումը, ըստ 
որի` «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և նրան 
ենթակա պետական կառավարման այլ մարմինների գործունեութ-
յան կազմակերպման կարգը, որը վարչապետի ներկայացմամբ 
Սահմանադրության 85-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն սահ-
մանվել է Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով, նախա-
տեսում է, որ նախարարության համակարգի մեջ կարող են մտնել 
նաև նախարարության ենթակայությանը հանձնված «պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպությունները»։ ... Ոչ առևտրային կազմա-
կերպությունների մասին դրույթներ է պարունակում Քաղաքացիա-
կան օրենսգիրքը։ Այնտեղ նրանք իրենց իրավաբանական անձանց 
են ներկայացնում (գլուխ 5, ջ, հոդված 122-127)», սակայն Քաղաքա-
ցիական օրենսգիրքը դրանց թվին է դասում միմիայն հասարակա-
կան միավորումները, հիմնադրամները և իրավաբանական ան-
ձանց միությունները2։  

                                            
1 Առավել հանգամանորեն այս հարցադրումը վերլուծված է հեղինակի 
հետևյալ աշխատությունում. Գ.Դանիելյան, Վարչական վարույթ և դատա-
վարություն։ Ուսումնական ձեռնարկ / Երևան։ Տիգրան Մեծ, 2011, էջ 26։ 
2 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր վարչական իրավունք / 
խմբ. Հ.Թովմասյան, Օ.Լուխթերհանդթ, Գ.Մուրադյան, Վ.Պողոսյան, Վ.Ռայ-
մերս, Ռ.Ռուբել. - Եր.։ Բավիղ. 2011, էջ 112։ 
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Նկատենք, որ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն-
ները վարչական մարմիններ համարելն առնվազն հակասում է 
Սահմանադրության 2-րդ հոդվածին, որում հստակ ու սպառիչ 
սահմանված են ժողովրդի կողմից իշխանություն իրականացնելու 
իրավասու սուբյեկտները։ Ինչ վերաբերում է «նախարարության 
համակարգի մեջ» արտահայտությանը, ապա այն բնավ չի ենթադ-
րում, որ ՊՈԱԿ-ներն ինքնաբերաբար ձեռք են բերում պետական 
մարմնի կարգավիճակ, մանավանդ որ որևէ իրավական ակտով 
ամրագրված չէ, թե ինչ կարգավիճակ է ենթադրում այս կամ այն 
նախարարության համակարգի մեջ գտնվելը։ Ընդ որում, գործող օ-
րենսդրությունը ևս ելակետ չի ընդունում այն, որ նախարարության 
համակարգի մեջ գտնվելու փաստը հավասարազոր է պետական 
իշխանությամբ օժտված մարմին համարվելուն, այլապես ստու-
գումների վերաբերյալ օրենսդրությունը չէր նախատեսի ՊՈԱԿ-նե-
րում ստուգումների այնպիսի ընթացակարգ, որը բացառապես բնո-
րոշ է բաժնետիրական ընկերություններին։ Վերջին հաշվով, «պե-
տական մարմնի համակարգի մեջ» գտնվելը զուտ պայմանական, ի-
րավական կոնկրետ բովանդակություն չարտահայտող ձևակեր-
պում է։ Հավելենք, որ քաղաքացիական օրենսդրությունը տվյալ 
դեպքում վկայակոչելը ևս տեղին չէ, քանզի ՊՈԱԿ-ները` որպես 
ինքնուրույն քաղաքացիաիրավական ձևի կազմակերպություններ, 
ընդհանրապես ծանոթ չեն քաղաքացիական իրավունքին (ընդ ո-
րում, խոսքը ոչ միայն մայրցամաքային, այլև անգլոսաքսոնական ի-
րավական համակարգերին է վերաբերում), դրանց վերաբերյալ ի-
րավական նորմերն իրենց նախատիպը չունեն որևէ իրավական 
համակարգում, իսկ վերջիններիս ներմուծումը, որը, վերը նշված 
դատողությունների համատեքստում արդեն ձեռք է բերում արհես-
տականությանը բնորոշ որակ, սոսկ թելադրված էր այն մտավա-
խությամբ, որ մշակույթի, կրթության և սոցիալական ոլորտներում 
գործող բաժնետիրական ընկերությունները, գտնվելով պետության 
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հսկողությունից դուրս, կարող էին պետության կողմից իրենց 
հանձնված միջոցները փոշիացնել։  

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ փոխ-
հարաբերություններում հստակ իրավակիրառ պրակտիկա դեռևս 
չի ձևավորվել նաև գործադիր իշխանության մարմինների գործու-
նեությունում։ Բնորոշ է, օրինակ, ՀՀ կրթության և գիտության նա-
խարարության և, օրինակ, պետական ոչ առևտրային կազմակեր-
պության կարգավիճակ ունեցող բուհերի փոխհարաբերությունում 
վերջինիս իրականացրած վարչարարությունը։ Մի կողմից, պատ-
ճառաբանվում է, որ նշված ՊՈԱԿ-ները, ՀՀ Նախագահի 2007թ. հու-
լիսի 18-ի «Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության և ն-
րան ենթակա պետական կառավարման այլ մարմինների գործու-
նեության կազմակերպման կարգը uահմանելու մաuին» թիվ ՆՀ-
174-Ն հրամանագրի համաձայն, մտնում են նախարարության հա-
մակարգի մեջ, ինչը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ դրանց գործա-
դիր տնօրենները, տվյալ դեպքում՝ ռեկտորները, հանրային ծառա-
յողներ են, մյուս կողմից՝ նույն այդ նախարարությունը նշված 
ՊՈԱԿ-ներում ստուգումներ է նախաձեռնում «ՀՀ-ում ստուգումնե-
րի կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա, 
ինչն արդեն ուղղակի փաստում է, որ պետական մարմինը տվյալ 
դեպքում փոխհարաբերվում է այնպիսի կազմակերպությունների 
հետ, որոնց դասական իմաստով չի համարում իր համակարգի մեջ 
և իր ենթակայության տակ գտնվող կազմակերպություններ։ 

Եթե անգամ պայմանականորեն ընդունենք, որ պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպությունները կարող են վարչական մար-
մին համարվել, միևնույն է, խնդիրն ամբողջական լուծում չի ստա-
նում, քանզի բաց է մնում առևտրային կազմակերպությունների 
հարցը։  

Այսպիսով` վարչական մարմին է համարվում ինչպես գործա-
դիր իշխանության ու տեղական ինքնակառավարման, այնպես էլ 
վարչարարություն իրականացող ցանկացած այլ պետական մար-
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մին։ Այսինքն` վարչարարության սուբյեկտ կարող են համարվել 
նաև դատավորները, դատախազները և այլ այնպիսի պետական 
մարմիններ ու պաշտոնյաներ, որոնք չեն ներառվում գործադիր իշ-
խանության համակարգի մեջ, ինչը գործնականում բավականին 
տարածված է։ Խնդիրն այն է, որ վարչարարություն իրականացնե-
լու լիազորությունները, որպես կանոն, ուղղակիորեն ներառված 
չեն սահմանադրական լիազորությունների մեջ, ինչն արտաքուստ 
կարող է այն թյուր տպավորությունը թողնել, որ որոշ պետական 
մարմիններ կամ պաշտոնատար անձինք, թերևս գերազանցում են 
Սահմանադրությամբ ամրագրված իրենց լիազորությունները։  

Այսպես, Սահմանադրության 103-րդ հոդվածում ամրագրված 
է հետևյալ նորմը. «Դատախազությունը գործում է Սահմանադրութ-
յամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում՝ օրենքի 
հիման վրա»։ Գործնականում, երբ խոսքը վերաբերում է դատախա-
զության դատավարական լիազորությունների շրջանակին, անվե-
րապահորեն նախապատվությունը տրվում է այն դիրքորոշմանը, 
ըստ որի` հիշյալ լիազորությունները չեն կարող իրենց ծավալով 
որևէ կերպ գերազանցել Սահմանադրությամբ ամրագրված լիազո-
րությունները, ինչը միանգամայն իրավաչափ է։ Սակայն, երբ խոս-
քը վերաբերում է վարչարարության իրականացմանը, ապա նույն 
դատողություններն արդեն չեն կարող հիմնավորված համարվել, 
քանի որ վարչարարության լիազորությունները համընդհանուր են 
և բխում են ինչպես պետական մարմինների սահմանադրական 
կարգավիճակից, այնպես էլ մարդու իրավունքների և ազատութ-
յունների պաշտպանության բնականոն հիմքերից։  

Վերը շարադրված մոտեցումները, կարծում ենք, միանգամայն 
կիրառելի են նաև գործադիր իշխանության մեջ չներառված այլ պե-
տական մարմինների պարագայում։ Այսպես, Սահմանադրության 
62-րդ հոդվածի համաձայն` «Ազգային ժողովի լիազորությունները 
սահմանվում են Սահմանադրությամբ»։ Այս նորմի համատեքս-
տում, եթե վերլուծենք «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստա-
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նի Հանրապետության օրենքը, ապա կնկատենք. որ այն խորհրդա-
րանին վերապահում է բազմաթիվ լիազորություններ, որոնք, 
թերևս, ամրագրված չեն Սահմանադրությամբ։ Այսպես, նշված օ-
րենքի 18-րդ հոդվածի համաձայն` Ազգային ժողովի նախագահը մի 
շարք լիազորություններ է (օրինակ` հաuտատում է Ազգային ժողո-
վում լրագրողների հավատարմագրման, ինչպեu նաեւ Ազգային ժո-
ղովի նuտավայրում մամուլի աuուլիuների, ճեպազրույցների անց-
կացման կարգերը, uահմանում է Ազգային ժողովի նիuտերի եւ 
«Խորհրդարանական շաբաթ» հեռուuտահաղորդաշարի հեռար-
ձակման համար մրցույթի պայմանները և այլն) իրականացնում 
դրանք նախապես Ազգային ժողովում քննարկելուց հետո։  

Ակնհայտ է, որ հիշյալ լիազորություններն անմիջականորեն 
սահմանված չեն Սահմանադրությամբ, սակայն դրանց անհրաժեշ-
տությունը թելադրված է այդ պետական մարմնի սահմանադրա-
կան կարգավիճակով, բխում է հենց սահմանադրական լիազորութ-
յունների երաշխավորման բնականոն պահանջներից։  

Այսպիսով` պայմանականորեն ընդունենք, որ թեպետ վերը 
նշված լիազորություններն անմիջականորեն ամրագրված չեն Սահ-
մանադրությամբ, սակայն չեն հակասում տվյալ պետական մարմնի 
սահմանադրական կարգավիճակին, ավելին՝ բխում են դրանից։ Այ-
նուամենայնիվ, հարց է ծագում, ի՞նչ բնույթ ունեն վերը նշված լիա-
զորությունները և ինչո՞ւ անհրաժեշտ չի համարվում Սահմանադ-
րությունում դրանց անմիջական ամրագրումը։ Հարկ ենք համարում 
նկատել, որ այս երկու հարցադրումները փոխկապակցված են՝ ա-
ռաջին հարցի պատասխանը, թերևս, կանխորոշում է երկրորդի 
պատասխանը։  

Խնդրո առարկա օրենսդրության համալիր վերլուծությունը 
թույլ է տալիս հանգելու այն եզրակացության, որ Սահմանադրութ-
յամբ ուղղակիորեն չնախատեսված լիազորությունները պայմանա-
վորված են հիմնականում, երկու փաստարկներով՝ ա) տվյալ պե-
տական մարմնի կազմավորման և ներգերատեսչական մյուս հա-
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րաբերությունների սպառիչ կարգավորման և բ) վարչարարության 
բնականոն ընթացքն ապահովելու անհրաժեշտությամբ։  

Նախ, անդրադառնանք 1-ին խմբի լիազորություններին։ Իհար-
կե, նույն այդ պետական մարմինների կազմավորման առավել ա-
ռանցքային նշանակություն ունեցող հարաբերությունները կարգա-
վորված են Սահմանադրությամբ, սակայն ակնհայտ է, որ դրանց մի 
զգալի հատվածը կոնկրետ պետական մարմնի կարգավիճակի 
հստակեցման կտրվածքով չունի սահմանադրաիրավական արժեք 
և հարիր չէ, որ դրանք անհրաժեշտ մանրամասնությամբ կարգա-
վորման նյութ դառնան երկրի Հիմնական օրենքով։ Տվյալ դեպքում 
օրենսդիրը թերևս պարտավոր է որպես ելակետ ընդունել հետևյալ 
չափանիշները՝ ա) օրենքով ամրագրված լիազորությունները 
չպետք է խաթարեն տվյալ պետական մարմնի սահմանադրական 
կարգավիճակի էությունը, բ) այդ լիազորությունների հիմքում 
պետք է դրվի համապատասխան պետական մարմնի սահմանադ-
րական լիազորությունների ողջամիտ երաշխավորման անհրաժեշ-
տությունը և գ) օրենքով ամրագրված լիազորությունները պետք է 
հնարավորինս զերծ պահեն նշված պետական մարմիններին և դ-
րանց պաշտոնատար անձանց այնպիսի գործառույթներ իրակա-
նացնելուց, ինչի արդյունքում կարող են առաջանալ գործառույթնե-
րի և լիազորությունների տարանջատման լրացուցիչ բարդություն-
ներ։  

Ասվածից, թերևս, բխում է, որ օրենսդիր, դատական իշխա-
նության մարմինները ևս կարող են մասնակիորեն իրականացնել 
գործադիր իշխանությանը բնորոշ լիազորություններ, սակայն դա 
որևէ կերպ չի կարող հանգեցնել իշխանությունների բաժանման և 
հավասարակշռման սկզբունքի խաթարմանը, ինչպես նաև նույն 
այդ պետական մարմնի կամ պաշտոնատար անձի սահմանադրա-
կան լիազորությունների անարգել իրականացմանը։ Այսպես օրի-
նակ` ինչպես ՀՀ դատական օրենսգիրքը, այնպես էլ «Դատական 
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը Վճռաբեկ դատարանի նախագա-
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հին վերապահում են այնպիսի լիազորություններ, որոնք, մեր կար-
ծիքով, ոչ միայն չեն բխում դատավորի` որպես արդարադատութ-
յուն իրականացնող պաշտոնյայի սահմանադրական կարգավիճա-
կից, այլև անհարկի խոչընդոտում են ինչպես վերջինիս, այնպես էլ 
դատական ատյանների լիազորությունների բնականոն ընթացքը1։ 
Բերենք մի քանի այդպիսի վիճահարույց լիազորությունների օրի-
նակներ՝ ա) վերահսկում է Վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի 
գործունեությունը (ՀՀ դատական օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասի 5-րդ կետ), բ) «Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնա-
կան տեղեկագրում» հրապարակման է ուղարկում Վճռաբեկ դա-
տարանի որոշումները (ՀՀ դատական օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի 3-
րդ մասի 3-րդ կետ), գ) դատական դեպարտամենտի ղեկավարի 
ներկայացմամբ նշանակում և այդ պաշտոններից ազատում է դա-
տական դեպարտամենտի ղեկավարի տեղակալներին, դատական 
դեպարտամենտի կենտրոնական մարմնի կառուցվածքային uտո-
րաբաժանումների ղեկավարներին և առանձնացված uտորաբաժա-
նումների ղեկավարներին («Դատական ծառայության մասին» ՀՀ օ-
րենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետ) և այլն։  

Նշված լիազորությունների անհրաժեշտությունն ինքնին վի-
ճահարույց չէ, խնդրահարույց է դրանք դատավորին վերապահելը, 
այն էլ՝ բարձրագույն դատական ատյանի նախագահին։ Մասնավո-
րապես, վերջինս ոչ միայն իր կարգավիճակով ու զբաղվածության 

                                            
1 Առավել հանգամանորեն հիշյալ խնդիրը հետազոտության նյութ է դարձել 
հետևյալ աշխատությունում՝ Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր 
վարչական իրավունք / խմբ. Հ.Թովմասյան, Օ.Լուխթերհանդթ, Գ.Մուրադ-
յան, Վ.Պողոսյան, Վ.Ռայմերս, Ռ.Ռուբել. - Եր.։ Բավիղ. 2011, էջ 103-112, 
ինչպես նաև՝ հեղինակի նշված աշխատությունում՝ Գ.Դանիելյան, Վարչա-
կան վարույթ և դատավարություն։ Ուսումնական ձեռնարկ / Երևան։ Տիգ-
րան Մեծ, 2011, էջ 26-29։ Հավելենք, որ օրենսդրական զարգացումները 
դեռևս չեն նպաստում, որպեսզի հիշյալ պետական մարմիններն ու դատա-
կան ատյանները զերծ մնան իրենց սահմանադրական կարգավիճակին 
անհարիր գործառույթներից ու լիազորություններից։  
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աստիճանով ի զորու չէ արդյունավետ իրականացնել աշխատա-
կազմի ղեկավարին բնորոշ գործառույթներ, այլև առնվազն դրանով 
իսկ խաթարվում է վերջինիս կողմից կայացված վարչական ակտե-
րի, գործողության կամ անգործության դատական կարգով բողո-
քարկման տրամաբանությունը։ Հայրենական իրավական համա-
կարգին դեռ մի քանի տարի առաջ ծանոթ էր տարաբնույթ վարչա-
կան մարմիններում, այդ թվում՝ Կենտրոնական ընտրական հանձ-
նաժողովում դատավորներին ներգրավեու պրակտիկան, սակայն, 
բարեբախտաբար, դրանք ողջամտորեն անհիմն համարվեցին ու 
աստիճանաբար վերանայվեց նշված խոցելի պրակտիկան, սակայն, 
ինչպես երևում է, խնդիրն ամբողջովին դեռևս լուծված չէ՝ հավանա-
բար, գերակայում են իրավական մշակույթի որոշ կարծրատիպեր։ 

Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ նույն Վճռաբեկ դատարանի նա-
խագահը և գործադիր իշխանության մեջ չմտնող բազմաթիվ այլ 
պաշտոնյաներ անխուսափելիորեն պետք է օժտված լինեն այնպի-
սի նվազագույն լիազորություններով, որոնք, չխաթարելով վերը 
նշված նախապայմանները, միտված կլինեն սահմանադրական 
կարգավիճակի երաշխավորմանը։ Օրինակ` միանգամայն իրավա-
չափ են ընկալվում այնպիսի լիազորություններ, ինչպիսիք են՝ 
Վճռաբեկ դատարանի դատավորներին օրենքով սահմանված կար-
գով արձակուրդ տրամադրելը (ՀՀ դատական օրենսգրքի 61-րդ հոդ-
վածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ), Վճռաբեկ դատարանն այլ մարմինների 
հետ հարաբերություններում ներկայացնելը (ՀՀ դատական օ-
րենսգրքի 61-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 6-րդ կետ) և այլն։ 

Այժմ անդրադառնանք 2-րդ խմբի լիազորություններին. սրանք 
այն լիազորություններն են, որոնք դասական իմաստով վերաբե-
րում են վարչարարության իրականացմանը։ Այս լիազորություննե-
րի իրականացմամբ գործադիր իշխանությանը չպատկանող պե-
տական մարմիններն ընդունում են արտաքին ներգործության իրա-
վական ակտեր (վարչական ակտեր) և իրականացնում են այդպիսի 
գործունեություն։ 
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Ընդհանուր առմամբ երկրորդ խմբի լիազորությունները, մեր 
կարծիքով, սահմանազատվում են առաջին խմբի լիազորություննե-
րից, հիմնականում այն հիմքով, որ վերջիններս թելադրված են ոչ 
այնքան տվյալ պետական մարմնի սահմանադրական կարգավի-
ճակի բնականոն իրացմամբ, որքան անձանց սահմանադրական ի-
րավունքների և ազատությունների պաշտպանվածության երաշ-
խավորմամբ։ Այսպես, Սահմանադրության 18-րդ հոդվածի համա-
ձայն` յուրաքանչյուր ոք ունի իրավունքների ու ազատությունների 
դատական, ինչպես նաև պետական այլ մարմինների առջև իրավա-
կան պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իր իրավունքը։ 
Սահմանադրության մեկ այլ՝ 30.2.-րդ հոդվածով ամրագրված է. 
«Քաղաքացիներն ունեն oրենքով uահմանված ընդհանուր հիմունք-
ներով հանրային ծառայության ընդունվելու իրավունք»։ Նշված և 
մի շարք այլ սահմանադրական նորմերի վերլուծությունից բխում է, 
որ անձանց սահմանադրական լիազորություններն անխտիր բոլոր 
պետական մարմինների համար առաջացնում են որոշակի պար-
տավորություն, ինչը գործնականում, հիմնականում, դրսևորվում է 
վարչարարության իրականացմամբ։  

Այսպես օրինակ` եթե բարձրագույն իրավաբանական կրթութ-
յուն ունեցող և դատախազ նշանակվելու համար մյուս այլ պայման-
ներին բավարարող անձը դիմում է հանրապետության գլխավոր 
դատախազություն՝ դատախազ նշանակվելու համար, ապա դատա-
խազության իրավասու պաշտոնյան չի կարող պատճառաբանել, որ 
այդպիսի դիմում չի կարող քննարկել, քանի որ Սահմանադրության 
103-րդ հոդվածով դատախազության լիազորությունները սպառիչ 
են սահմանված, իսկ ամրագրված լիազորությունների ցանկում բա-
ցակայում է դատախազության համակարգ աշխատանքի անցնելու 
վերաբերյալ դիմում քննարկելու, առավել ևս՝ դատախազի պաշտո-
նում նշանակելու լիազորություն։ Բնական է, որ Սահմանադրութ-
յան 103-րդ հոդվածն սպառիչ է սահմանում դատախազության` որ-
պես ինքնուրույն սահմանադրական գործառույթ իրականացնելու 
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համար պատասխանատու պետական մարմնի լիազորությունները, 
սակայն դատախազությունը, լինելով պետական մարմին, ևս կրում 
է անձանց սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների 
բնականոն իրացման ու պաշտպանության պատասխանատվութ-
յունը1։ 

Այժմ անդրադառնանք վարչարարության հաջորդ ասպեկտին, 
կապված այդ ոլորտում քաղաքացիների և իրավաբանական ան-
ձանց, հատկապես, դատական պաշտպանության հետ։ Չանդրա-
դառնալով վարչարարության ոլորտում անձանց խախտված իրա-
վունքների դատական պաշտպանության առանձնահատկություն-
ների անհրաժեշտությանը (դա համարում ենք այլ թեմատիկ հետա-
զոտության նյութ)` քննարկենք դրանց շրջանակները և հանրային 
բնույթի այլ հարաբերություններում դրանց կիրառման հնարավո-
րության հարցը։ 

Նախ, պայմանավորված այն իրողությամբ, որ վարչարարութ-
յուն իրականացնում են բացառապես հանրային իշխանությամբ 
օժտված պետական մարմիններն ու տեղական ինքնակառավար-
ման մարմինները, ելակետ է ընդունվել այն դիրքորոշումը, ըստ ո-
րի՝ վարչական դատավարությունում հարկ է սահմանել ընդհանուր 
կանոնից տարբերվող ապացույցներ ներկայացնելու պարտակա-
նություն և ապացուցման բեռ։ Մասնավորապես, ինչպես նախկին, 
այնպես էլ գործող ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրքը 
վարչական մարմնին պարտավորեցնում են ներկայացնելու ոչ 
միայն իր տիրապետման տակ կամ ազդեցության ոլորտում գտնվող 
այն բոլոր ապացույցները, որոնցով նա հիմնավորում է իր պա-
հանջները կամ առարկությունները, այլև տիրապետման տակ կամ 
ազդեցության ոլորտում գտնվող այն բոլոր ապացույցները, որոնք 

                                            
1 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադության մեկնաբանութ-
յուններ / ընդհանուր խմբագրությամբ՝ Գ.Հարությունյանի, Ա.Վաղարշյանի. 
- Եր.։ «Իրավունք», 20101, էջ 100-1001։ 
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հիմնավորում են հակառակ կողմի պահանջները կամ առարկութ-
յունները։ 

Ի դեպ, այս և նմանաբնույթ այլ կանոնները հիմք են տվել ինչ-
պես իրավագիտության, այնպես էլ օրինաստեղծ գործունեությու-
նում ելակետ ընդունելու այն դիրքորոշումը, ըստ որի` վարչական 
դատավարությունում մրցակցության սկզբունքը չի գործում։ Մաս-
նավորապես, ՀՀ դատական օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի համաձայն` 
«Դատական քննությունը, բացառությամբ oրենքով նախատեuված 
դեպքերի (ընդգծումը մերն է), մրցակցային է», իսկ արդեն ՀՀ վար-
չական դատավարության օրենսգրքով, ի տարբերություն ՀՀ քաղա-
քացիական դատավարության և ՀՀ քրեական դատավարության օ-
րենսգրքերի, մրցակցության սկզբունքը չի ճանաչվում որպես դա-
տավարության սկզբունք։ Իրավագետներից շատերը հակված են 
այն տեսակետին, որ մրցակցության սկզբունքը բնորոշ է նաև վար-
չական դատավարությանը, սակայն դրսևորվում է որոշ անխուսա-
փելի վերապահումներով1։  

Չխորանալով հիշյալ բանավեճի մեջ` նպատակահարմար եմ 
գտնում սոսկ նկատել, որ մրցակցության, ինչպես և կողմերի իրա-
վահավասարության սկզբունքներն անվերապահորեն գործում են 
նաև վարչական դատավարությունում, դրանք ունեն որոշակի 
դրսևորման առանձնահատկություններ։ Թերևս, առավել իրավա-
չափ կլիներ այն մոտեցումը, ըստ որի` մրցակցության կամ կողմե-
րի իրավահավասարության սկզբունքները երաշխավորվում են ոչ 
թե կողմերի համար նույնական կարգավիճակ սահմանելով, այլ 
վերջիններիս փաստացի հնարավորությունների հաշվառմամբ այն-
պիսի կանոններ ամրագրելով, որի արդյունքում կողմերը 
փաստացի (դե ֆակտո) դառնում լիարժեք իրավահավասար։ 

Ինչևէ, կոնկրետ մեր կողմից քննարկվող նյութը վերաբերում է 
ոչ այնքան մրցակցության ու իրավահավասարության սկզբունքնե-
                                            
1 Այս հարցն առավել հանգամանորեն վերլուծված է Գ.Դանիելյանի վերը 
նշված աշխատությունում, էջ 165-174։ 
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րի` դասական իմաստով բովանդակության բացահայտմանը, որ-
քան՝ այն իրողությանը, որ անկախ այդ սկզբունքների իրավական 
արժեքից ու բովանդակությունից, վարչական դատավարությունում 
դրանց արդյունքում ապացուցման բեռն անհամեմատ զգալի է դառ-
նում վարչական մարմինների համար։ Որոշ օրինակների մենք ար-
դեն այլ կտրվածքով անդրադարձանք, հավելենք միայն, որ գործող 
ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 29-րդ հոդվածով միայն 
մի դեպքում է ապացուցման բեռը վերապահված ֆիզիկական կամ 
իրավաբանական անձին. խոսքը ճանաչման հայցով որևէ իրավա-
հարաբերության առկայությունը կամ բացակայությունը հաստա-
տող փաստերի մասով ապացույցներ ներկայացնելու պարտակա-
նության մասին է։ Կարծում ենք` ասվածն ամբողջականացնելու 
նկատառումով նպատակահարմար է նաև նշել, որ վարչական դա-
տավարությունում ընդունված է գործի փաստական հանգամանք-
ներն ի պաշտոնե դատարանի կողմից պարզելու պարտականութ-
յունը («ex officio»). այս նորմն ամրագրված է հիշյալ օրենսգրքի 5-րդ 
հոդվածի 1-ին մաս։  

Ինչ խոսք, հանրային իշխանության մարմինների պարագայում 
վերը նշված առանձնահատկությունները, որոնք լրացուցիչ բեռ են 
նախատեսում վարչական մարմինների համար` որոշակի արտո-
նություններ սահմանելով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 
կտրվածքով, հիմնավորված են և բխում են փաստացի (դե ֆակտո) 
իրավահավասարություն երաշխավորելու անհրաժեշտությունից։ 
Սակայն ներկայումս առայժմ իրավաստեղծ գործունեության շրջա-
նակներում ընթացող զարգացումները, թերևս, ցույց են տալիս, որ 
անհարկի «հրապուրանք» կա այդ ինստիտուտի նկատմամբ, որ 
դրա իրավական արժեքն ու նշանակությունն ակնհայտ անհիմն գե-
րագնահատված է, ինչն էլ ուղեկցվում է նաև խնդրին առնչվող սահ-
մանադրաիրավական հիմքերի անտեսմամբ։ Ընդհանրապես, հիշ-
յալ բնույթի «հրապուրանքը» այս կամ այն չափով բնորոշ է եղել 
նաև արտասահմանյան երկրների իրավական մշակույթին, սակայն 
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նախապատվությունը, այնուամենայնիվ, տրվել է վարչական մար-
մինների վրա իրավաչափ բեռ դնելու տարբերակին1։ 

Այսպես, ներկայումս կառավարությունում շրջանառության 
մեջ դրված օրինագծով, որով նախատեսվում է «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում փոփո-
խություններ կատարելու միջոցով վերանայել «վարչական մարմին» 
եզրույթը և դրանում ներառել նաև, այսպես կոչված, «հանրային 
մարմինները», մեր համոզմամբ, ոչ միայն խնդրի լավագույն լուծու-
մը չէ, այլև անխուսափելիորեն աղերսներ է ունենալու Սահմանադ-
րության հետ։ Տվյալ դեպքում, կարծում ենք, համարժեք չի ընկալվել 
«հանրային» եզրույթը։  

Ընդ որում, իրավակիրառ հարթությունում ձևավորված իրա-
վական մշակույթը դեռևս հնարավորություն չի ընձեռում համար-
ժեք ընկալել այդ եզրույթի համակցմամբ կազմված տարբեր այլ եզ-
րույթներ ևս։ Այսպես` «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ 
օրենքի 1-ին հոդվածի համաձայն` տվյալ օրենքի. «... գործողությու-
նը տարածվում է պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների, պետական հիմնարկների, բյուջեներից ֆինանuավոր-
վող կազմակերպությունների, ինչպեu նաև հանրային նշանակութ-
յան կազմակերպությունների և դրանց պաշտոնատար անձանց 
վրա»։ Նկատենք, որ նույն օրենքի 3-րդ հոդվածով բացահայտված է 
«հանրային նշանակության կազմակերպության» հասկացությունը. 
«... ապրանքային շուկայում մենաշնորհ կամ գերիշխող դիրք ունե-
ցող, ինչպեu նաև առողջապահության, uպորտի, կրթության, մշա-
կույթի, uոցիալական ապահովության, տրանuպորտի և կապի, կո-
մունալ ոլորտներում հանրությանը ծառայություններ մատուցող ոչ 
պետական կազմակերպություններ»։  

Այսպիսով` քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքնե-
րի պաշտպանության կոնկրետ մի հատվածում օրենսդրությունը ե-
                                            
1 Առավել հանգամանորեն այս հարցին անդրադարձ կա հետևյալ մենագ-
րությունում՝ Luchaire F. Le Conseil Constitutionnel. էջ 53-78։ 
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լակետ է ընդունել այն, որ ոչ պետական կազմակերպությունները 
տեղեկատվություն տարածելու կտրվածքով ունեն պետական և տե-
ղական ինքնակառավարման մարմինների հետ միանգամայն հա-
մահավասար պարտականություններ։ Ընդ որում, ինչպես արդեն 
նկատեցինք, իրավակիրառ պրակտիկայում ևս «հանրային նշանա-
կության կազմակերպություն» եզրույթը միանշանակ չի ընկալվում։ 
Այսպես, թեպետ «Տեղեկավտության ազատության մասին» ՀՀ օրեն-
քի 3-րդ հոդվածից հստակ բխում է, որ այդպիսին կարող են հանդի-
սանալ միայն տնտեսական, առողջապահության, սպորտի, կրթութ-
յան, մշակույթի, սոցիալական ապահովության, տրանսպորտի և 
կապի, կոմունալ ոլորտներում հանրությանը ծառայություններ մա-
տուցող ոչ պետական կազմակերպությունները, դատական պրակ-
տիկայում այդպիսիք են համարվել նաև կուսակցությունները։ 
Մասնավորապես, «Ինֆորմացիոն ազատության մասին» ՀԿ-ի հայ-
ցի հիման վրա Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչա-
կան շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը 2012թ. 
դեկտեմբերի 21-ի վճռով «Հայաստանի Դեմոկրատական» կուսակ-
ցությանը պարտավորեցրել է տեղեկատվություն տրամադրել 
նշված ՀԿ-ին՝ նախընտրական քարոզարշավ իրականացնելու հա-
մար ծասխված գումարների վերաբերյալ։ Տվյալ դեպքում տեղե-
կատվություն տրամադրելու պարտականությունն օրենքի ուժով 
վերապահված է եղել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, 
ինչն էլ և սահմանված կարգով արվել է, սակայն ՀԿ-ն, այնուամե-
նայնիվ, ելակետ է ընդունել այն, որ տվյալ գործով կուսակցությունը 
հանրային նշանակության մարմին է և ևս պարտավոր է տեղեկատ-
վություն տրամադրել։ Ընդ որում, այս գործով դիմողը 2013թ. նոյեմ-
բերի 13-ին դիմել էր Սահմանադրական դատարան` վիճարկելով 
«Տեղեկատվական ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 
1-ին մասի, 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, 12-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի սահմանադրականությունը։  
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Ինչևէ, չխորանալով «հանրային նշանակության մարմին» եզ-
րույթի ընկալման խնդիրների մեջ, նկատենք միայն, որ ներկայումս 
միանգամայն իրավաչափորեն հասունացել է այն տեսակետը, ըստ 
որի՝ այդպիսի մարմինների հետ փոխհարաբերությունում ֆիզիկա-
կան և իրավաբանական անձինք պետք է ունենան դատական 
պաշտպանության առավել հուսալի իրավական հիմքեր, քան 
դրանք նախատեսված են քաղաքացիական դատավարության օ-
րենսդրությամբ։ 

Սակայն դրա լավագույն լուծում չեն կարող համարվել այդ 
կազմակերպությունների իրավական ակտերը, գործողություններն 
ու անգործությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերը վարչական 
դատավարության առարկա համարելը, ինչը ներկայումս փորձում 
են անել. դա կլինի չափազանց պարզունակ, սակայն ակնհայտ ան-
հիմն լուծում։ Ընդհանրապես, հասարակական կյանքում ծագած 
բարդությունների, հիմնախնդիրների լուծումը դատավարության 
այս կամ այն տեսակին բնորոշ ինստիտուտների մեջ փնտրելը և 
արտաքուստ պատրաստի լուծումներ առաջադրելը միշտ չէ, որ կա-
րող է արդարացի ու հիմնավորված լինել1։  

Ցավոք, այդ «փորձը» մենք արդեն իրողություն կարող ենք հա-
մարել։ Բնորոշ է դատական կարգով վարչական պատասխանատ-
վության ենթարկելու վերաբերյալ գործերի վարույթում այնպիսի 
բաղադրիչների ներառումը, որը հնարավորություն տվեց պաշտո-
նատար անձին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու 
հայցով դատարան դիմել նաև ֆիզիկական և իրավաբանական ան-
ձանց։ Տվյալ դեպքում մեխանիկորեն ընդօրինակվեց քրեական դա-
տավարությունում միանգամայն իրավաչափ ճանաչված մասնա-
վոր մեղադրանքի ինստիտուտը։ Սակայն, եթե քրեական դատավա-
րությունում այս ինստիտուտի կիրառումն իրավաչափ է, քանի որ 
անձն ինքն է նախաձեռնում իր անձնական, մասնավոր շահերի 

                                            
1 Տե՛ս Nedjati Z. М. Administrative Law. Nicosia, 1974. էջ 151-152։  
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պաշտպանությունը, ապա բացարձակապես իրավաչափ չէ վարչա-
կան դատավարության պարագայում, քանզի խոսքը բացառապես 
հանրային հարաբերություններում հանրային շահերի պաշտպա-
նության մասին է՝ դրանից բխող բոլոր իրավական հետևանքներով 
հանդերձ։ Մասնավորապես, որևէ ողջամիտ բացատրություն չի կա-
րող տրվել այն հարցին, թե ինչո՞ւ պաշտոնատար անձի կողմից 
թույլ տված այնպիսի վարչական զանցանքը, որը բացարձակապես 
չի հանգեցրել տվյալ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի մաս-
նավոր իրավունքների խախտմանը, կարող է դատական կարգով 
քննարկման առարկա դառնալ նույն այդ ֆիզիկական կամ իրավա-
բանական անձի հայցով, ինչո՞ւ պարզապես նույն այդ անձինք չեն 
կարող համապատասխան միջնորդությամբ դիմել իրավասու հան-
րային իշխանության մարմիններին, որպեսզի վերջիններս իրենք 
նախաձեռնեն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ վա-
րույթ։ 

Այսպիսով` այսպես կոչված, «հանրային նշանակության մար-
մինները» պարզապես վարչական մարմին համարելն ու դրանց 
կողմից թույլ տված խախտումները վարչական դատավարության 
կարգով քննության առարկա դարձնելը չեն կարող իրավաչափ հա-
մարվել։ Անվիճելի է, որ նշված կազմակերպությունները ֆիզիկա-
կան կամ իրավաբանական անձանց համար, որպես կանոն, ընկալ-
վում են որպես հանրային իշխանության մարմիններին բնորոշ լիա-
զորություններով ու կարգավիճակով գործող սուբյեկտներ, սակայն 
դա բնավ չի կարող նշանակել, որ հենց այդ պահից վերջիններս 
ձեռք են բերում վարչական մարմնի կարգավիճակ, և պարզապես 
կարելի է «օրինականացնել» ստեղծված իրավիճակը։ 

Ամփոփելով ողջ վերը շարադրվածը, վերլուծելով խնդրին 
առնչվող հիմնահարցերը` առաջադրում ենք հետևյալ եզրահան-
գումները։ Այն, որ հանրային նշանակություն ունեցող կազմակեր-
պությունների գործունեության բնույթն այնպիսին է, որ պարզապես 
հնարավոր չէ մասնավոր սուբյեկտների հետ փոխհարաբերությու-
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նում ապահովել լիարժեք քաղաքացիաիրավական հարաբերութ-
յուններ, ակնհայտ է, սակայն իրավաչափ եղանակը ոչ թե վերջին-
ներիս վարչական մարմնի կարգավիճակ վերապահելն է, այլ 
դրանց կողմից իրավունքների խախտման կամ անմիջական խախ-
տելու սպառնալիքի պարագայում իրավունքների պաշտպանութ-
յունը վարչական դատավարության կանոններով իրականացնելն է։ 
Ընդ որում, հարկ կլինի պարզապես որոշակի առանձնահատկութ-
յուններ սահմանել քաղաքացիական դատավարության օրենսդ-
րությամբ։ Հավելենք, որ այս խնդրի առնչությամբ այլընտրանքային 
տարբերակներ փնտրելը բնավ նորույթ չէ, այն իր արտացոլումն է 
ստացել նաև նախորդ դարի սկզբներին հրատարակված մենագ-
րություններում1։ 

Հաճախ է խոսվում նաև հանրային նշանակության կազմակեր-
պությունների առնչությամբ Մարդու իրավունքների պաշտպանի 
լիազորությունների ընդլայնման մասին, մասնավորապես ենթադր-
վում է, որ իրավաչափ կարող է համարվել նաև վերը նշված իրա-
վունքների խախտման փաստերի քննության ու ներգործության 
լիազորությունները վերապահել Մարդու իրավունքների պաշտ-
պանին։ Կարծում եմ, այդ դատողությունները թեև իրենց նպատա-
կով արդարացի են, սակայն չեն բխում հիշյալ ինստիտուտի էութ-
յունից, իսկ վերը նշված առաջարկությունների համատեքստում, 
թերևս, այդ խնդիրը ևս կորցնում է իր հրատապությունը։  

Բնականաբար, հիշյալ եզրահանգումները վերը նշված հիմ-
նախնդիրների իրավական հարթությունում սպառիչ լուծում չեն ա-
պահովում, սակայն սրանք այն ելակետային դիրքորոշումներն են, 
որոնք կանխորոշում են ողջ իրավական կարգավորման համակար-
գը, որի առանձին բաղադրիչները կարող են հստակեցվել օրինագ-
ծերի մշակման աշխատանքներն իրականացնելիս։  

 

                                            
1 Տե՛ս Елистратов А. И. Очерк административного права. М., 1922. էջ 89-
101: 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕСМОТРА ГРАНИЦ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
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В данной статье исследованы новые аспекты, связанные с 
пересмотром границ администрирования, которые раскрывают на-
личие элементов администрирования в деятельности негосударст-
венных организаций публичного значения, а также правовые рычаги 
адекватного противопоставления этому явлению. 

В статье высказано мнение, согласно которому некоторые 
частные организации, имевшие в экономической сфере монопольную 
и превалирующую позицию, в гражданско-правовых отношениях с 
многочисленными клиентами, по сути, не выступают как равноправ-
ные стороны. Дело в том, что данные организации в одностороннем 
порядке принимают правовые акты, которые непосредственно 
касаются прав и законных интересов юридических и физических лиц, 
находящихся с такими организациями лишь в гражданско-правовых 
отношениях. При этом, принятию таких правовых актов способствует 
также действующее гражданское законодательство, поскольку в 
указанных случаях законодатель данные организациям предоставил 
широкие полномочия устанавливать новые условия договоров. 

Автор, рассмотрев проблему защиты прав человека в указанной 
сфере, критикует подходы, закрепленные в законопроекте по 
инициативе государственных органов, согласно которым частные 
организации, имеющие публичное значение, в административно-
процессуальных отношениях на суде могут выступить в качестве 
административных органов. Автор высказывет мнение, что такой 
подход, по сути, не только не решает проблемы, но и углубляет их, 
поскольку защита прав человека становится более уязвимой. По 
мнению автора, более обоснованным является следующий вариант: 
физические и юридические лица продолжают защищать свои права в 
гражданском суде, однако по правилам административно-
процессуального законодательства. 
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Current article revises the contemporary issues of the 
administration limits that disclose the actual presence of administration 
elements in the functioning of public non-state organizations, as well as 
the legal regulation of those issues. 

According to this article, in the sphere of economy, some major 
monopolist organizations do not appear as an equal party of a civil 
relationship with the majority of customers. The problem is that the 
mentioned organizations unilaterally adopt legal acts which directly 
impact the interests of their customers. Moreover, the adoption of such 
legal acts is supported by the current civil legislation, as in such cases the 
legislative reserves unnecessarily wide jurisdiction for the organizations 
to define the conditions of contracts.  

The author, while referring to the customers' rights protection 
issues, criticizes the approach of the state competent bodies when they 
equalize the mentioned organizations and administrative bodies in the 
context of administrative litigation. The author points out that this 
approach will deepen the already existing controversy. The suggestion is 
to revise the status of those organizations, and at the same time, to 
establish norms that would allow appealing legal acts adopted during the 
mentioned activity in civil litigation. Those norms should be similar to 
the ones that regulate the appealing process in administrative litigation.  
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Բանալի բառեր՝ վարչարարություն, վարչարարության սահմաններ, վար-
չական դատավարություն, վարչական կարգ, հանրային իշխանություն, 
հանրային իշխանության մարմիններ, հանրային նշանակության մարմին-
ներ, հանրային ծառայություն իրականացնող մարմիններ, կորպորատիվ 
կառավարման մարմիններ։ 
Ключевые слова: администрирование, границы администрирования, 
административное судопроизводство, административный порядок, 
общественная власть, органы общественной власти, органы общественного 
значения, органы, осуществляющие общественную службу, органы 
корпоративного правления. 
Key words: administration, administration limits, administrative litigation, 
administrative order, public authorities, public authority bodies, public bodies, 
public service bodies, corporate governance bodies.  

 
 

 124

ԿՈՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԻԶՄԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ  
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

Վարդան Այվազյան 
ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,  

իրավ. գիտ. թեկնածու 
 
Գլոբալացման ձևաչափով ընթացող ինտեգրացիոն գործըն-

թացների աննախադեպ արագացումը առաջացնում է մի իրավի-
ճակ, որում աշխարհն ամբողջությամբ վերցրած փաստացի անց-
նում է գործառնավորման միանգամայն նոր մակարդակի` քաղա-
քական, տնտեսական, մշակութային, սոցիալական, միգրացիոն և 
այլն, և համապատասխանավար խնդիր է առաջանում պոստ ֆակ-
տում վերակազմակերպել նոր համաշխարհային իրավակարգի կա-
ռավարման համակարգն ու իրավական ամրագրում տալ արդեն 
գործող աշխարհակարգի նոր դասավորվածությանը՝ խնդիր դնելով 
այն իրավական կարգավորման համարժեք տրամաբանությամբ 
տեղափոխել համաշխարհային իրավակարգի համակարգ։ Այս պա-
րագայում առանցքային է դառնում գլոբալացման այնպիսի հայա-
ցեկարգը, որը պետք է հստակ արտացոլի առաջ ընթացող տրանս-
նացիոնալիզմի ընթացիկ վիճակը, որն իր մեջ ներառում է ինտեգ-
րացիոն գործընթացի բաղադրիչները և իրավունքի ծագումնաբա-
նության հիմնարար գործոնները, որոնց առնչությամբ միջազգային 
իրավունքի և նրա ինստիտուտների արդյունավետությունն ու հա-
մարժեքությունը պետք է ենթարկվեն մանրակրկիտ ստուգման ու 
ճշտման։ Դա այն էմպիրիկ համատեքստի անքակտելի մասն է, ո-
րում միջազգային իրավունքը, դեռևս գտնվելով դոկտրինալ հիմքի 
վրա, ստանում է իր հիմնական ազդակները։ Այնքանով, որքանով 
պետությունը անտեսում կամ հարկադրաբար հրաժարվում է սե-
փական քաղաքացիների ընդհանուր շահերի երաշխավորի իր դե-
րակատարությունից, այդ կորստի հատուցման համար պետք է ու-
նիվերսալ կամ տարածաշրջանային մակարդակում ստեղծվեն ընդ-
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հանուր ինստիտուտներ։ Այս պարագայում անհրաժեշտություն է 
առաջանում ոչ միայն վերակազմակերպել միջազգային իրավունքը, 
այլև արամատապես վերափոխել համաշխարհային հանրության ի-
րավական կարգավորման ամբողջ պարադիգման՝ միջազգային ի-
րավունքի հիմքի (սուբտրատ) և լեգիտիմության նոր վերաիմաս-
տավորմամբ։  

Անշուշտ, միջազգային իրավունքի ավանդական դերակատա-
րությունը միջպետական հարաբերությունների կարգավորման հա-
մակարգում պետք է համալրվի սահմանադրական գործառնությու-
նով, որը կսահմանի միջազգային իրավունքի այնպիսի նորմեր, ո-
րոնք կվերաբերեն միջազգային, միջպետական, ինչպես նաև ներ-
պետական իրողություններին։ Հատուկ անհրաժեշտ է նկատել, որ 
միջազգային իրավունքի համակարգի զարգացման և կայացման 
հարցում կոնստիտուցիոնալիզմի ամրապնդումն ու ուժեղացումը 
այլընտրանք չունեն, և որ միայն դրա շրջանակներում կարելի է 
խուսափել իրավունքի համակարգում համակարգային հակամար-
տություններից և մեր ընթացիկ իրողությունում կանխել միջազգա-
յին իրավունքի համակարգում տիրող գլոբալ խրոնիկ ճգնաժամը։ 
Միջազգային իրավունքի ճգնաժամի իրավական ձևաբանության 
(մորֆոլոգիա) բացահայտումը համարվում է համաշխարհային 
հանրության մոլորակային համակարգի «իրավական հիվանդութ-
յան» դիագնոստիկայի առաջնային պայմանը, որն իր մեջ ներառում 
է երկու հիմնարար, միմյանցով փոխպայմանավորված բաղադրիչ-
ներ։ Դրանք են. 

1. Աշխարհակարգի կառավարման համակարգի ճգնաժամը` 
որպես իրավական կարգավորման օբյեկտ։ 

2. Գլոբալ իրավակարգի ճգնաժամը` որպես իրավական կար-
գավորման համակարգ։  

Այս առնչությամբ որպես համաշխարհային հանրության քա-
ղաքակրթական կարողությանն ուղղված մարտահրավեր, հայեցա-
կարգային, ֆունկցիոնալ և օպերացիոն մակարդակներում համա-
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լիր ամբողջականությամբ առաջանում են հետևյալ կենտրոնական 
հարցադրումները. 

• Ինչպիսի՞ն պետք է լինի աշխարհակարգի իրավական կար-
գավորման համակարգը 

• Որո՞նք են աշխարհակարգի իրավական կարգավորման 
համակարգի կառուցման մեթոդաբանական և մեթոդական հիմքե-
րը 

• Գոյություն ունի՞ արդյոք և ո՞րն է աշխարահակարգի իրա-
վական ծագումնաբանության համընդհանուր ճանաչված և մատչե-
լի հայեցակարգային հիմքը 

• Ո՞րն է աշխարհակարգի հավասարակշռված գործառնա-
վորման օպերացիոն կանոնակարգը, իրավակիրառ մեխանիզմը  

• Արդյոք միջազգային իրավունքի ընթացիկ համակարգը, ո-
րը գործառնավորվում է դոկտրինալ մակարդակով, համապատաս-
խանո՞ւմ է և կարող է լուծել այդ խնդիրը։ 

• Ո՞րն է միջազգային իրավունքի ծագումնաբանության սիս-
տեմատեխնիկան, կոնստիտուցիոնալիզմի դերը դրանում և կարո՞ղ 
է արդյոք այն սկզբունքորեն իրեն թույլ տալ չհենվելու կոնստիտու-
ցիոնալիզմի վրա։ 

• Ինչպե՞ս ապահովել միջազգային իրավունքի` որպես հա-
մակարգի ամբողջականությունը իր կայացման բոլոր փուլերում՝ 
մեկից մյուսին ներդաշնակ անցումով. որո՞նք են վերոնշված փուլե-
րը. 

Զրոյական մակարդակում միջազգային իրավունքի սուբյեկտ 
պետք է լինի լիարժեք պետական կառույցը։ Ինքնիշխան պետութ-
յան իրավունքներն են` 

Առաջին մակարդակում` միջազգային իրավունքը` որպես մի-
ջազգային գոյակցության իրավունք: 

Երկրորդ մակարդակում` միջազգային իրավունքը` որպես 
համագործակցության իրավունք։ 

Երրորդ մակարդակում՝ միջազգային իրավունքը` որպես հա-



 127

սարակության կյանքի կազմակերպման ունիվերսալ շաբլոն, որը 
ենթադրում է ինտեգրացիայի իրավունքը։ 

Չորրորդ մակարդակում՝ միջազգային իրավունքը` որպես մի-
ջազգային հանրության իրավունք, որը ենթադրում է միջազգային 
տրանսնացիոնալիզմը։ 

Ըստ էության միջազգային իրավունքի ճգնաժամի հիմքում ըն-
կած են համակարգային հակամարտություններ, որոնք հանդես 
գալով որպես հակամարտաբանական ֆենոմենի դրսևորումներ, 
հանգեցնում են միջազգային իրավունքի գործառնավորման խա-
թարման ինչպես գլոբալ կառավարման, այնպես էլ իրավական 
կարգավորման համակարգում, որի ծագումնաբանության բնույթը 
պայմանավորված է հետևյալ հիմնական գործոններով. 

• Աշխարհակարգի մոդելի ընտրության մշակման կտրված-
քով գերարագ կառուցակարգի նախապատվությունը՝ իրավիճակա-
յին կառավարման ձևաչափում հապճեպ կարգով հարցերի լուծման 
առաջնահերթությամբ, որը միջազգային իրավունքի համակարգին 
էմպիրիկ նախադեպի սինթեզի միջոցով տալիս է ինքնաձևավոր-
ման ինդուլգենցիա։  

• Համակարգային հիմքի վրա խարսխված՝ աշխարհակարգի 
ճարտարապետության հիմնարար մշակման (առաջին հերթին գլո-
բալիզացման` որպես նոր բազային ֆենոմենի ակադեմիական և կի-
րառական գիտական նախագծումը), պրոակտիվ կառուցակարգի 
բացակայությունը, որը կհամախմբեր բոլոր մտավոր, վարչական և 
նյութական ռեսուրսները, ինչպես նաև համաշխարհային հանրութ-
յան բոլոր մասնակիցների կոլեկտիվ որոշումների ընդունման կա-
ռուցակարգերի մշակման բացակայությունը։ Ակնհայտ է, որ միայն 
վերոնշյալ գործոնների բացառումը կարող է ապահովել իր էության 
նախապես որոշված բովանդակությամբ և ֆունկցիոնալ առաքե-
լությամբ միջազգային իրավունքի համակարգի կառուցումը։ 

• Մշտական հեղափոխական իրավիճակի անախրոնիզմը 
(հին համակարգը ի վիճակի չէ, նորն էլ պատրաստ չէ)։ Տեխնիկա-
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կան առաջընթացը համաշխարհային քաղաքակրթությունը իր 
դըրսևորման դրվագային բազմազանությամբ փաստացի բերում է 
նոր որակական վիճակի, որին ինքը պատրաստ չէ։  

• Պետական կառույցի կառուցման ունիվերսալ գործիքակազ-
մի բացակայությունը ինչպես ազգային, այնպես էլ վերազգային մա-
կարդակում, որը թույլ կտար ապահովել բոլոր տեսակի անցումնե-
րի կառավարելիությունը ինչպես կառավարման համարժեք համա-
կարգի, այնպես էլ համարժեք իրավական կարգավորման մակար-
դակում, որն ամբողջությամբ համակարգային հիմքով կանխորո-
շում է աշխարհակարգի լեգիտիմությունը (ոչ միայն ընթացիկ պա-
հին) հետևողական և կառավարելի զարգացման ռեժիմում։  

• Միջազգային իրավունքի համակարգի մշակման համա-
կարգային հակամարտության առկայությունը, որը ծագում է իրա-
վական կարգավորման նույն համակարգի ներսում տարբեր մոտե-
ցումների հայեցակարգային անհամատեղելիության հետևանքով, 
որոնցում համաշխարհային հանրությունը, որպես միջազգային ի-
րավունքի ամրագրման առարկա, կազմակերպական առումով 
դըրսևորվում է տարբեր սեգմենտներով։ Մասնավորապես համաշ-
խարհային հանրությունը հանդես է գալիս`  

1. ի դեմս ՄԱԿ-ի անդամների 
2. ի դեմս պետական կոնգլոմերացիաների անդամների, ո-

րոնք միութենական կամ ֆեդերատիվ մակարդակի միասնական ի-
րավաբանական անձի շրջանակներում օժտված են իրավասուբյեկ-
տությամբ (օրինակ` Եվրամիությունը) 

3. ի դեմս պայմանագրային-կոալիցիոն կազմավորումների 
անդամների՝ առանց իրավասուբյեկտության ձևավորման (G8, G 20) 

4. Բիլատերալ միջկառավարական պայմանագրերի կողմերի 
Այս պարագայում տարբեր մոտեցումները փաստացի վերար-

տադրում են տարբեր միջազգային իրավունքներ, որոնք նախաձեռ-
նում են համակարգային հակադրություններ՝ սկսած աննշան տա-
րաձայնություններից մինչև մեկը մյուսի համակարգային փոխա-
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դարձ բացառում, ինչն էլ հայացակարգային, գործառնական և օպե-
րացիոն մակարդակներում հանգեցնում է «միջազգային իրավունքի 
պատերազմի»։  

Ժամանակակից միջազգային իրավունքի` որպես գլոբալ իրա-
վական հանրության կառուցողական բլոկի ընկալումը շարունա-
կում է մնալ որպես բոլոր մակարդակների գիտական հարթակնե-
րում քննարկվող հայեցակարգային թեմա։ Մեր զեկույցում խնդիր է 
դրվում նկարագրել վերոնշյալ համակարգային հակամարտութ-
յան` որպես աշխարհակարգի իրավական կարգավորման համա-
կարգի ճգնաժամի բազային սկզբնապատճառի լուծման մոտեցում-
ները միջազգային իրավունքի համակարգում կոնստիտուցիոնա-
լիզմի սկզբունքների քննարկաման միջոցով։ 

Մեթոդաբանական առումով միջազգային իրավունքի համա-
կարգում կոնստիտուցիոնալիզմի սկզբունքների առանձնացման 
համար մեր կողմից մշակվել են հետևյալ կառուցվածքային ասպեկ-
տենրը`  

• միջազգային իրավունքի գործառույթներն ու նորմատի-
վությունը։ Այս համատեքստում, ի թիվս միջազգային իրավունքի 
տարբեր գործառույթների, հատուկ կարևորվում է լեգիտիմացման, 
ինչպես նաև պետական-քաղաքական գործունեության կառավար-
ման և սահմանափակման սահմանադրական գործառույթը։ 

• Համաշխարհային հանրության` արդեն որպես իրավունքի 
սուբյեկտի սահմանադրական կարգավիճակի ներդաշնակեցման 
մեխանիզմը ներպետական սահմանադրական իրավակարգի և ամ-
բողջությամբ վերցրած սահմանադրաիրավական կարգավորման 
շրջանակներում՝ իրավական անկոնֆլիկտության և համակարգա-
յին ամբողջականության բոլոր հատկանիշների հաշվառմամբ, ինչ-
պես նաև դրանից բխող՝ իր օրենսդրության մեջ իրավաբանական 
կոլիզիաների բացառմամբ։  

• Միջազգային իրավունքի և ներպետական սահմանադրա-
կան իրավունքի փոխհարաբերությունը։ Պետության կարգավիճա-
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կի դիտարկումը` որպես համաշխարհային հանրության գործակալ 
կամ ներկայացուցիչ։ 

• Միջազգային հանրության կազմակերպման մեխանիզմը և 
միջազգային ֆեդերալիզմի սահմանադրականացման հիմնահարցի 
առանձնացումը, իրավական կարգավորման համակարգի այն մո-
դելը, որն ապահովում է ազգային և վերազգային մակարդակների 
հավասարակշռված փոխգործակցությունը, միջազգային ինստի-
տուտների` որպես միջազգային իրավունքնեի սուբյեկտների գոր-
ծառնական կարգավիճակը, ինչպես նաև օպերացիոն և կանոնա-
կարգված փոխգործակցության մեխանիզմը։ 

Կիրառական մակարդակում առանձնացրել ենք այն հիմնա-
կան տենդենցները, որոնք կանխորոշում են միջազգային իրավուն-
քի մեթոդաբանությունն ու պրակտիկ ընկալումը. 

1. Միջազգային իրավունք 1. Համաձայն առաջին հայեցակար-
գի` հիմնական վերազգային կոնգլոմերացիաները պետք է հետևեն 
այն գերտերության հունին, որի շահերը և համոզմունքները առավել 
մոտ են իրենց սեփականին։ Տվյալ հայեցակարգը ենթադրում է մի-
ջազգային իրավունքի միանգամայն իրատեսական ընկալում, մաս-
նավորապես, միջազգային անվտանգության և խաղաղության ա-
պահովման ասպարեզում։ Այն կարելի է անվանել հեգեմոնի մի-
ջազգային իրավունք՝ խարսխված համաշխարհային հանրության և 
գլոբալ կառավարման միաբևեռ մոդելի վրա։ 

2. Միջազգային իրավունք 2. Երկրորդ հայեցակարգը ելնում է 
վերազգային կոնգլոմերացիայի ստեղծման անհրաժեշտությունից 
(մասնավորապես` ԵՄ), որը կարող է հավասարվել այլ համաշ-
խարհային գերտերություններին։ Սա, այսպես կոչված, բազմաբևեռ 
աշխարհի հայեցակարգն է։ 

3. Միջազգային իրավունք 3. Երրորդ հայեցակարգը գլոբալ ի-
րավական համաշխարհային հանրության ձևավորման ուղղութ-
յամբ ընթանալն է, որը կսահմաներ ընդհանուր շրջանակներ և քա-
ղաքական իշխանության իրականացումը կուղղորդեր համընդհա-
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նուր մարդկային արժեքների և համընդհանուր բարօրության լույսի 
ներքո։ Այս մոտեցումը ենթադրում է միջազգային իրավունքի վերա-
կազմավորում, որի էությունը մեկ բառով կոչվում է «Կոնստիտու-
ցիոնալիզմ»։ Մակ-ի կողմնորոշում։ Այն ենթադրում է համաշխար-
հային հանրության և միջազգային իրավունքի սահմանադրական 
մոդելը։ 

Եվրամիության կայացման օրինակով նշված երեք հայեցա-
կարգերը սովորաբար ասոցացվում են համապատասխանաբար 
Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի հետ։ 

Ժամանակակից միջազգային իրավունքի` որպես գլոբալ իրա-
վական հանրության կառուցողական բլոկի ընկալումը, որի հիման 
վրա կառուցվում է աշխարհակարգը, պահանջում է միասնական 
հայեցակարգի առկայություն, որը կընդունվի և կհաստատվի մի-
ջազգային հանրության բոլոր պետությունների կողմից։ Հակառակ 
պարագայում անխուսափելի կդառնա պրեֆերենցիալ հատկանիշ-
ներով միջազգային իրավունքի դրվագայնացումը, որոնց չափանիշ-
ները սահմանվում են մասնակից-պետությունների կողմից կոալի-
ցիոն համագործակցության շրջանակներում, և որը կհանգեցնի հա-
ջորդական ռեցիդիվներով և բռնի ուժով կոալիցիոն իրավունքի 
ներդրմանը։ Հետևաբար միջազգային իրավունքի հիմնարար բո-
վանդակային համալրումը պետք է լինի իրավունքի գերակայութ-
յան սահմանադրական գործառույթի ապահովումը համաշխարհա-
յին հանրության դրսևորման բոլոր կտրվածքներով (արտաքին և 
ներքին), որը պետք է բացառի այն բազային իրավական կոլիզիան, 
որ «Իրավունքի գերակայությունը կարող է սահմանվել բռնի ուժով»։ 

Մինչդեռ իրավունքի գերակայությունը` որպես գոյ, տրամա-
բանական առումով կարող է կենսունակ լինել միայն այն դեպքում, 
երբ իրավունքը հանդես է գալիս որպես լիարժեք գոյ (այսինքն` ի-
րավունք է ունենում լինել որպես այդպիսին), որը համապատաս-
խանաբար պետք է սահմանի իրավունքի ուժի սկզբունքի առավե-
լությունը ուժի իրավունքի նկատմամբ` դրանով ձևավորելով իրա-
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վունքի գերակայության, որպես իրավական օբյեկտի սահմանադ-
րական կարգավիճակը։ Ակնհայտ է, որ վերոնշյալ երեք հայեցա-
կարգերը իրավական բովանդակության առումով ենթադրում են 
միջազգային իրավունքի ծագումնաբանության տարբեր բազային 
հիմքեր, ըստ էության փոխադարձաբար բացառում են միմյանց և 
համապատասխանաբար ենթադրում են միջազգային իրավունքի ի-
րավագոյացման տարբեր գենետիկա, մորֆոլգիա (ձևաբանություն) 
և մեխանիկա։ 

Այսպես օրինակ` միաբևեռ աշխարհակարգի միջազգային ի-
րավունքը ենթադրում է հեգեմոնի աքսիոմատիկան, որը չի կարող 
լինել սահմանադրական բազիսի լիարժեք իրավական էկվիվալեն-
տը, եթե նույնիսկ տեխնիկական մակարդակում էմուլյացվում է 
սահմանադրության ընդունումը։ 

Մորֆոլոգիական մակարդակում կառուցվում է մեկ կենտրո-
նից, առանց քննարկման և առանց այլընտրանքի համապարտադիր 
նորմերի ընդունման պարադիգման, որը հանգեցնում է ինքնուրույն 
օրենսդրական նորմաստեղծագործության ունակության աստիճա-
նական անկման (դեգրադացիա)։  

Նորմի օպերացիոն գործողության իրավակիրառ մակարդա-
կում պետք է ընդամենը իրականացնել գործողության կանոնակար-
գով ձևավորված գործողություններ, ինչը ունիվերսալության 
համարժեքը չէ, այլ փոխարինվում է համապարտադիր միատեսա-
կությամբ։ Իրավունքի տվյալ ծագումնաբանությունը հիմնովին 
տարբերվում է նրանով, որ այն արդեն ապրիորի կոնստիտուցիո-
նալիզմի կարիք չունի, այսինքն` կորչում է իրավական բովանդա-
կությամբ օրենսդրության համալրման գործառույթի իմաստը հատ-
կապես գերտերություն հանդիսացող հեգեմոնից հետո հանդես ե-
կող պետականության երկրորդ էշելոնի համար։  

Երկրորդ մոտեցման դեպքում միջազգային իրավունքի իրա-
վագոյացման գենետիկան ենթադրում է միջպետական հարաբե-
րությունների նորմագոյացման ամբողջ սպեկտրի իրավական հա-
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մալրման ունիվերսալ մոդելի մշակման անհրաժեշտություն՝ աշ-
խարհակարգի կառավարման համակարգի հիմնական կենտրոնն-
ների միջև կոնսենսուսի հիման վրա՝ իրավական կարգավորման 
համակարգի վերազգային հիմնարար սկզբունքների մշակման մի-
ջոցով, որոնք պետք է ունենան սահմանադրական օբյեկտների 
հատկանիշներ։ Մորֆոլոգիական մակարդակում (գործադիր մար-
մինը կարող է լինել, օրինակ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը, 
իսկ օպերացիոն մակարդակում՝ երկնագույն սաղավարտները) 
մշակվում են սահմանադրության չգրված հատկանիշներ՝ այս կամ 
այն մակարդակի կոլեկտիվ մարմնի որոշումների անվիճելի կա-
տարման ձևաչափով։ Միջազգային իրավունքի սահմանադրական 
գործառույթի դերում տվյալ դեպքում հանդես է գալիս աշխարհա-
կարգի կառավարման համակարգի և դրա իրավական ամրագրման 
կոորդինացված և համաձայնեցված գործողությունների սկզբունքը։  

Երրորդ հայեցակարգը ենթադրում է միջազգային իրավունքի 
սահմանադրական համակարգի ներդրման համալիր մոտեցում, ո-
րի հիմքում ընկած է այն սկզբունքը, որ առանց կոնստիտուցիոնա-
լիզմի միջազգային իրավունքը չի կարող հանդես գալ որպես իրա-
վական ամրագրման համապարտադիր պլատֆորմ, որն ըստ էութ-
յան կներառի ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին բոլոր գործըն-
թացները, որոնք ընթանում են ամբողջ համաշխարհային հանրութ-
յան խորը, գլոբալ ինտեգրացման պայմաններում։  

Այս իմաստով կոնստիտուցիոնալիզմը հանդես է գալիս որպես 
միակ իրավական ինստիտուտ, որն ապահովում է սահմանադրա-
կան աստիճանակարգի ինկորպորացված համալիր սկզբունքների 
հիման վրա իրավունքի գերակայությունն իրացնող նորմատիվ 
փաստաթղթերի նկարագրումը, կառուցումը, կիրառումը։ Հետևա-
բար, միջազգային իրավունքի էության ոչ միանշանակ լինելու, ինչ-
պես նաև ընթացիկ ժամանակահատվածում կիրառվող դոկտրինալ 
համակարգի (այն չի կարող հանդես գալ որպես մոլորակային հան-
րության իրավական համակարգն ապահովող հիմնարար բազիս) 

 134

հաշվառմամբ ակնհայտ է դառնում ունիվերսալ բազային հայեցա-
կարգի անհրաժեշտությունը, որը կարողանա հանդես գալ որպես 
համաշխարհային հանրության համաձայնության (պայմանագրի) 
ելակետ, դառնալով իր տեսակի մեջ որպես յուրահատուկ սահմա-
նադրական օբյեկտ, օրինակ` գլոբալ կառավարման համակարգի 
հիմնական օրենք։ 

Ներկա ժամանակահատվածում միջազգային իրավունքը հա-
տուկ իրավական համակարգ է, որը բաղկացած է սկզբունքներից և 
նորմերից, որոնք կարգավորում են միջպետական հարաբերութ-
յունները՝ խաղաղության, անվտանգության և համագործակցության 
նպատակով։ Այս պարագայում միջազգային իրավունքը ազգային 
իրավունքի համեմատությամբ բնութագրվում է հատուկ նորմագո-
յացման գործընթացով։ Նման համակարգում չեն կարող լինել 
կենտրոնական, ազգային օրենսդրական մարմիններից բարձր 
կանգնած մարմիններ, իսկ նման շփումները կարգավորող նորմերը 
կարող են ստեղծվել միայն շփումների մասնակիցների, այսինքն` 
պետությունների կողմից։ Միջազգային իրավունքում բացակայում 
են գործադիր մարմինները։ Միջազգային շփումներում իրավունքի 
նորմերը կիրառվում են, և դրանց իրացումն ապահովվում է շփման 
մասնակից պետությունների կողմից։ 

Միջազգային հարաբերություններն իրենցից ներկայացնում են 
պետությունների միջև կապեր՝ տվյալ պահին գոյություն ունեցող 
նյութական, հոգևոր արժեքների փոխանակման առումով։ 

Միջազգային իրավունքը տարբերվում է ազգային իրավունքից 
նաև կարգավորման օբյեկտով, որպիսին նրա համար հանդիսա-
նում են պետությունների, ինչպես նաև, միմյանցից անկախ ինքնիշ-
խան միավորումների միջև հարաբերությունները։ Ազգային իրա-
վունքը կարգավորում է հարաբերություններ, որոնք ծագում են այդ 
համակարգի սուբյեկտների միջև։ Քանի որ միջազգային շփումների 
սուբյեկտները համարվում են ինքնիշխան պետությունները, ապա 
միջազգային իրավունքի նորմերի խախտման առնչությամբ ծագած 
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վեճերը կարող են քննարկվել այս կամ այն միջազգային դատարա-
նում միայն վեճի կողմ հանդիսացող պետությունների համաձայ-
նությամբ։ 

Միջազգային իրավունքի հիմնական յուրահատկությունն այն 
է, որ որպես նրա սուբյեկտներ հիմնականում հանդես են գալիս 
ինքնիշխան պետությունները։ Այստեղից մասնավորապես հետևում 
է, որ միջազգային արենայում պետությունները հանդես են գալիս 
որպես միջազգային շփումների իրավահավասար մասնակիցներ, և 
նրանցից վեր չկա որևէ գերագույն իշխանություն։ Այստեղից էլ 
տրամաբանորեն բխում է իրավական կոլիզիան և համակարգային 
հակամարտությունը, թե ով և ինչպես պետք է գործի դնի իրավուն-
քի գերակայության մեխանիզմը։  

Ներպետական իրավունքի սուբյեկտներ են հանդիսանում ֆի-
զիկական և իրավաբանական անձինք, պետական մարմինները։ 

Միջազգային իրավունքի սահմանադրական լեգիտիմացման 
գործառույթը հենց պետք է սահմանի և իրացնի այդ «Գերագույն իշ-
խանության» մեխանիզմը՝ իրավունքի գերակայության սահմանադ-
րական բազայի սահմանման միջոցով, որը միջազգային իրավունքը 
միջպետական պայմանագրային իրավունքի հարթությունից կտե-
ղափոխի վերազգային իրավունքի դաշտ։ Պե՞տք է և կարո՞ղ է արդ-
յոք միջազգային իրավունքը հանդես գալ որպես «ամբողջությամբ 
վերցրած ողջ մարդկության համար ընդհանուր իրավակարգի» 
կարգավորման համակարգ։ Մեր ավանդական պատկերացումնե-
րին, որոնց համաձայն՝ միջազգային իրավունքն ու ներպետական 
իրավունքը, որպես կանոն, գործ ունեն տարբեր առարկաների հետ, 
փոխարինելու է գալիս այն տեսակետը, համաձայն որի՝ իրավունքի 
երկու համակարգերն էլ առնչվում են այն հիմնահարցերին, որոնք 
արմատներով նույնական են։ Այսպիսի մեկնաբանությունը 
խարսխվում է այն նախադրյալի վրա, որ միջազգային իրավունքն ի 
վիճակի է ուղղորդել և վերահսկել հասարակական իրողությունն 
ամբողջապես և քաղաքական իշխանությունը՝ մասնավորապես։ 
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Այս իմաստով միջազգային իրավունքը նույնական է ներպետական 
(սահմանադրական և վարչական) իրավունքին։ Այս նույնականութ-
յան նախահիմքը համարվում է սահմանադրականության ազգային 
իրավունքի մակարդակից վերազգային մակարդակ տեղափոխութ-
յան գլխավոր օբյեկտը։ Սահմանադրական փաստարկման էութ-
յունն այն է, որ միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքներն 
ուղղված են քաղաքական իշխանության բոլոր ձևերին և սահմանա-
փակում են այն։ Նման մոտեցման պարագայում միջազգային և ներ-
պետական իրավունքները դիտարկվում են ոչ թե առանձին ոլորտ-
ներ, այլ ավելի շուտ ամբողջական, բազմամակարդակ համակարգ։ 
Այս առումով հիմնախնդիր է համարվում այն, որ միջազգային իրա-
վունքի նորմերը հաճախ ունենում են ոչ հստակ և վիճելի բնույթ։ 
Միաժամանակ պետական ինքնիշխանության և փոքրաքանակ ու-
ժեղ գլոբալ ինստիտուտների աներերության ապահովումը ընդգ-
ծում են հիմնախնդրի ասպեկտները, որոնք ենթադրում են, որ մի-
ջազգային և ներպետական իրավունքները չեն կարող դիտարկվել 
որպես բացարձակ նույնական կատեգորիաներ։ Չնայած այս սահ-
մանափակումներին` միջազգային իրավունքի վերաբերյալ տեղ է 
գտել մոտեցում՝ հիմնված «պոզիտիվիստական» իրավաբանական 
երկխոսության վրա, և թույլատրում է, որ այն գործառնավորվի պե-
տության հանրային իրավունքի անալոգով։ Այս թույլատրության 
համար բացի նախորդից որպես հիմանավորում հանդես է գալիս 
հետևյալ բարոյական հրամայականը. «Միջազգային իրավունքի 
հիմնահարցերի վերաբերյալ երկխոսությունը պետք է տարվի այն 
լեզվով, որը թույլ կտա յուրաքանչյուրին, ում վերաբերում է դրա 
գործողությունը, լսելի լինել երկխոսության մեջ, ամբողջությամբ 
հասկանալ այլոց կողմից բերված փաստարկումների էությունը, և 
այդպիսով, մտնել իմաստավորված երկխոսության մեջ, որը թույլ 
կտա ընկալման ընդհանուր հիմքով հաշվետու կերպով նշմարել 
ցանկացած վիճելի հարց… Երկխոսություններն այն մասին, թե որն 
է ճիշտ և ոչ ճիշտը, ունենան բյուրեղյա մաքրություն, չի կարելի 
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թույլատրել, որ դրանք ուզուրպացվեն մի քանի ձեռնածուների կող-
մից, որոնք իհարկե երկու վայրկյանում կապացուցեն, որ իրա-
վունքն ու արդարությունը իրենց կողմում են»1։ Միջազգային իրա-
վունքի սահմանադրական գործառույթը չի կարող մշակվել տնային 
տնտեսուհիների ակումբի պատահական երկխոսության կամ հե-
ռուստատեսային թոք-շոուների ժամանակ՝ սահմանադրականութ-
յան դասընթացի լեզվով։ Այս առումով կենտրոնական հարցն այն է, 
թե «միջազգային իրավունքը ի վիճակի է, թե ոչ՝ կառավարելու քա-
ղաքական վարքագիծը այն չափով, որ չափով, որ դա իրականաց-
նում է ազգային իրավունքը»։ Միջազգային իրավունքում ինչ չափով 
է պակասում որոշակիությունն և նորմատիվությունը (հակափաս-
տարկումը), որոնք բնորոշ են ներպետական իրավունքին։ Այս հա-
մատեքստում շեշտադրվում է այն թեզը, որ միջազգային իրավունքի 
զարգացման վրա էական ազդեցություն է թողնում առավել ազդե-
ցիկ պետությունների պրակտիկան։ Համապատասխանաբար, իրա-
վական ամրագրման օբյեկտներ են դառնում այս կամ այն մակար-
դակի քաղաքացիական հասարակություն ունեցող ինտեգրացիոն 
կոնգլոմերացիաները՝ պետականագոյացման և քաղաքացիական 
հասարակության համապատասխան մեխանիզմով. 

• Լոկալ հասարակություն (նկատի է առնվում ինքնիշխան 
պետության քաղաքացիությունը) 

• միություն (ինքնիշխան պետությունների հասարակություն-
ներ՝ միութենական մակարդակի իրավական ընդլայնմամբ)-հան-
րություն 

• Միջազգային հանրություն (մոլորակային մոդել և աշխար-
հի քաղաքացու ինստիտուտ)։ Այս պարագայում «համաշխարհային 
հանրային կարգի հայեցակարգային տեսլականը» և իրավունքի 
տեխնոլոգիան պետք է հիմնվեն առավելապես տեսության, քան 
դոկտրինայի վրա՝ ամբողջությամբ վերացնելով վերջինս։ 

                                            
1 Տե՛ս Tomuschat, supra note 8, at 28. 
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ПРИНЦИПЫ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В СИСТЕМЕ 
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Доцент кафедры конституционного права ЕГУ,  

кандидат юридических наук 
В следствии недостаточного осознания и применения 

конституционализма в конструировании и становлении МП 
посредством системотехнической идентификации конституционных 
объектов (таких как Система управления миропорядок, глобальный 
правопорядок, система правоприменения глобального правопорядка, 
и т.д.) , СПР международных отношений остается на доктринальной 
основе, а механизм правогенеза глобального правопорядка узким 
образом замыкается на принципе генерации конвенционального 
права с механизмом нормообразования в рамках коалиционного 
права отдельной группой стран с автоматической индульгенцией 
общеобязательного применения уже всеми участниками МП. Таким 
образом, коалиционное право отменяет или преобразует весьма 
сомнительную ипостась самого принципа верховенства права, 
возвращая миропорядок в доООН-овское состояние в котором 
принцип «сила права» мог быть заменен принципом «права силы», 
что сейчас и происходит  
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identification of constitutional objects (such as World Order 
Management System, Global Law Order, Global Law Order Enforcement 
System etc.), the International Relations Regulation System remains on a 
doctrinal basis and Global Law Order Mechanism narrows down to the 
Conventional Law principles with a norm-formation mechanism within 
the Coalition Law provides a group of countries with automatic 
indulgence, which is compulsory for all the International Law 
participants. 

Thus, the Coalition Law cancels or transforms a doubtful subsistence 
of the Supremacy of Law, returning the World Order to a pre-UN state, 
in which “the Power of Law” principle could be replaced with “the 
Power's Right”. Which can now be seen happening. 

 
Բանալի բառեր`կոնստիտուցիոնալիզմ, համակարգային հակամարտութ-
յուն, միջազգային իրավունք, իրավունքի գերակայություն, կոալիցիոն իրա-
վունք, գլաբալ իրավական համակարգ:  
Ключевые слова: конституционализм, системный конфликт, международное 
право, верховенство права, коалиционное право, глобальная правовая 
система. 
Key words: Constitutionalism, systemic conflict, international law, rule of law, 
coalition law, global law order. 
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ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 
ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՐԴԻ ԻՐԱՎԱՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Անահիտ Մանասյան 
ՀՀ սահմանադրական դատարանի նախագահի  

ավագ խորհրդական, ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի  
ամբիոնի ասիստենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու 

 

Սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումների 
կարևորագույն առանձնահատկություններից մեկը վերջիններիս 
պարտադիր բնույթն է։ «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ 
օրենքի 61-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն` Սահմանադրական 
դատարանի գործով, ընդունված որոշումները, ըստ էության, պար-
տադիր են բոլոր պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների, դրանց պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաև ֆիզի-
կական և իրավաբանական անձանց համար` Հայաստանի Հանրա-
պետության ամբողջ տարածքում:  

Միևնույն ժամանակ, հիշյալ համատեքստում առաջացող կար-
ևորագույն հիմնախնդիրներից է այն, թե արդյոք Սահմանադրական 
դատարանի իրավական դիրքորոշումները պարտադիր են նաև 
հենց իր` Սահմանադրական դատարանի համար, ինչին հարկ ենք 
համարում անդրադառնալ սույն հոդվածի շրջանակներում։ Ան-
կասկած, մեր կողմից ներկայացված հիմնական եզրահանգումնե-
րից մեկն այն է, որ հիշյալ իրավական դիրքորոշումները պարտա-
դիր են բոլոր պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների, դրանց պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաև ֆիզի-
կական և իրավաբանական անձանց համար` Հայաստանի Հանրա-
պետության ամբողջ տարածքում: Այդ հանգամանքը հեղինակների 
մեծ մասին հիմք է տվել եզրակացնելու, որ դրանց պարտադիրութ-
յունը վերաբերում է նաև հենց իրեն` Սահմանադրական դատարա-
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նին1։ Սակայն իրավաբանական գրականության մեջ հանդիպում է և 
այն տեսակետը, որ պարտադիրության հիշյալ կանոնն իր տարած-
ման շրջանակների տեսանկյունից ունի մեկ բացառություն, այն է` 
Սահմանադրական դատարանը, քանզի վերջինս օժտված է իր նա-
խադեպային իրավունքում ամրագրված սկզբունքները փոփոխելու 
հնարավորությամբ2։  

Անդրադառնալով քննարկվող հիմնախնդրի առնչությամբ ՀՀ օ-
րինակին` նշենք, որ, մեր կարծիքով նույնպես, սահմանադրական 
արդարադատությունն իրականացնող մարմինը սահմանափակ-
ված է իր կողմից արտահայտված իրավական դիրքորոշումներով։ 
Հակառակ իրավիճակը կարող է հանգեցնել իրավական պետութ-
յան հիմքում ընկած այնպիսի արժեքների ձևախեղման, ինչպիսիք 
են Սահմանադրական դատարանի գործունեության կանխատեսե-
լիությունը, պրակտիկայի շարունակականությունը, իրավական ո-
րոշակիության սկզբունքի պահպանումը և այլն։ Այդ է պատճառը, 
որ իր գործունեության ընթացքում ՀՀ Սսահմանադրական դատա-
րանը հավատարիմ է մնում նախկինում արտահայտած իր իրավա-
կան դիրքորոշումներին` որոշումների շրջանակներում պարբերա-
բար վկայակոչելով դրանք3։ Սակայն ասվածը չի ենթադրում, որ 
հիշյալ իրավական դիրքորոշումներն իրենց բնույթով բացարձակ 

                                            
1 î»'ë Марченко М. Н., Источники права. М., 2008, էջ 414, Кряжков В. А., 
Лазарев Л. В., Конституционная юстиция в РФ. М., 1998, էջ 239, Кампо В. 
Правовые позиции Конституционного суда Украины как необходимый элемент 
обеспечения судебно-правовой реформы // Конституционное правосудие: 
Вестник Конференции органов конституционного контроля стран молодой 
демократии, 1(47)2010, էջ 27, Ku'ris E. Constitutional Law as Jurisprudential Law 
– the Lithuanian Experience, with Special Reference to Human Rights // 
Конституционное правосудие: Вестник Конференции органов 
конституционного контроля стран молодой демократии, 1(51)2011, էջ 111: 
2 Տե'ս Kommers D. P. The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic 
of Germany. Duke University Press, Durham and London, 1997, էջ 54։ 
3 Տե'ս, օրինակ, ՀՀ սահմանադրական դատարանի` 27 մայիսի 2008թ. ՍԴՈ-
754, 19 հունվարի 2010թ. ՍԴՈ-852, 25 փետրվարի 2011թ. ՍԴՈ-943, 5 մայի-
սի 2012թ. ՍԴՈ-1027 և մի շարք այլ որոշումներ։  
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անփոփոխելի են։ Ակնհայտ է, որ Սահմանադրական դատարանի 
կողմից սահմանադրական դոկտրինի ձևավորումը ոչ թե մեկան-
գամյա, այլ անընդհատ ու աստիճանաբար իրականացվող գործըն-
թաց է1։ Հետևաբար, վերջինս կարծրացած երևույթ չէ և հասարակա-
կան հարաբերությունների զարգացմանը զուգընթաց կարող է փո-
փոխվել։ Պատահական չէ, որ մի շարք պետություններում, ինչպի-
սիք են, օրինակ` ՌԴ-ն, Գերմանիան, Լիտվան, Հունգարիան և այլն, 
Սահմանադրական դատարանին տրված է նման հնարավորութ-
յուն2։ Պարզապես կարևոր է, որ Սահմանադրական դատարանի 

                                            
1 Այդ առումով հիշատակման է արժանի Լիտվայի Սահմանադրական դա-
տարանի իրավական դիրքորոշումը, համաձայն որի` կոնկրետ սահմա-
նադրաիրավական հիմնախնդրի առնչությամբ պաշտոնական սահմանադ-
րական դոկտրինը ձևավորվում է ոչ թե «անմիջապես», այլ «գործ առ գործ» 
սկզբունքով (տե'ս Ruling No. 33/03 of the Constitutional Court of the Republic 
of Lithuania of 28 March 2006, http://www.lrkt.lt/dokumentai/ 2006/r060328.htm): 
Այդ է պատճառը, որ իրավաբանական գրականության մեջ լայնորեն տա-
րածված է այն տեսակետը, որ Սահմանադրական դատարանի իրավական 
դիրքորոշումների կայունությունը չի նշանակում, որ դրանք չեն կարող 
կոնկրետացվել, հստակեցվել կամ փոփոխվել Սահմանադրության և օ-
րենքների շրջանակներում, ինչպես նաև հասարակական ու պետական 
կյանքում տեղի ունեցող փոփոխություններին զուգընթաց (տե'ս, օրինակ, 
Витрук Н. Конституционное правосудие. М., 2005, էջ 119, Бондарь Н. 
Судебный конституционализм в России. М. 2011, էջ 130, Зорькин В. 
Современный мир, право и Конституция. М., 2010, էջ 167): 
2 î»'ë Зорькин В. Принцип разделения властей в деятельности 
Конституционного суда Российской Федерации // Конституционное 
правосудие: Вестник Конференции органов конституционного контроля стран 
молодой демократии, Ереван, 2(40)-3(41) 2008, էջ 34-35, Kommers D. P., 
նշված աշխատությունը, էջ 54, Ruling No. 33/03 of the Constitutional Court of 
the Republic of Lithuania of 28 March 2006, http։//www.lrkt.lt/ 
dokumentai/2006/r060328.htm։ Լիտվայի Սահմանադրական դատարանը 
քննարկվող հիմնախնդրի առնչությամբ նույնիսկ արտահայտել է իրավա-
կան դիրքորոշում` ամրագրելով, որ հակառակ մեկնաբանությունը կնշա-
նակեր, որ Սահմանադրական դատարանը չի իրականացնում սահմանադ-
րական արդարադատություն և չի ապահովում Սահմանադրության գերա-
կայությունը (տե'ս Ruling No. 33/03 of the Constitutional Court of the Republic of 
Lithuania of 28 March 2006, http://www.lrkt.lt/dokumentai/ 2006/r060328.htm): 
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կողմից հիշյալ հնարավորությունն օգտագործվի` հիմքում ունենա-
լով ոչ թե քննարկվող մարմնի անսահմանափակ հայեցողությունը, 
այլ կոնկրետ սահմանադրական անհրաժեշտություն, այն է` սահ-
մանադրական համապատասխան նորմի կամ դրա ընկալման փո-
փոխությունը։ Այլ կերպ ասած` քննարկվող հիմնախնդրի արդյու-
նավետ լուծման հիմնական բանալին Սահմանադրական դատա-
րանի պրակտիկայի շարունակականության ու կանխատեսելիութ-
յան և սահմանադրական դոկտրինի զարգացման հիմքում ընկած 
արժեքների միջև յուրաքանչյուր կոնկրետ իրավիճակում հավասա-
րակշռություն գտնելն է` Սահմանադրական դատարանի կողմից 
«ողջամիտ ինքնասահմանափակման» սկզբունքի պահպանմամբ1։  

Հիշյալ համատեքստում հիշատակման է արժանի «Սահմա-
նադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի 68-րդ հոդվածի 14-րդ 
մասով ամրագրված այն կարգավորումը, որը նախատեսում է սահ-
մանադրական դատարանի կողմից այդ հոդվածի 1-ին մասում 
նշված որևէ գործով ընդունված ըստ էության որոշումից առնվազն 7 
տարի հետո իր հիշյալ որոշումը վերանայելու հնարավորություն, ե-
թե` 1) փոփոխվել է Սահմանադրության` տվյալ գործով կիրառված 
դրույթը, 2) ի հայտ է եկել տվյալ գործով կիրառված Սահմանադ-
րության դրույթի այնպիսի նոր ընկալում, որի առկայությամբ նույն 
հարցի վերաբերյալ կարող է ընդունվել Սահմանադրական դատա-
րանի այլ որոշում, և 3) եթե տվյալ հարցն ունի սկզբունքային սահ-
մանադրաիրավական նշանակություն։  

Որոշ հեղինակների կարծիքով, տվյալ պարագայում պետք է 
խոսք գնա ոչ թե սահմանադրական դատարանի որոշումների, այլ 

                                            
1 Այդ առումով հիշատակման է արժանի Լիտվայի Սահմանադրական դա-
տարանի իրավական դիրքորոշումը, համաձայն որի` Դատարանի կողմից 
իր նախադեպերից շեղումը հնարավոր է միայն, երբ դա անհրաժեշտ է 
Սահմանադրությամբ ամրագրված արժեքների, մասնավորապես, մարդու 
իրավունքների առավել լայն պաշտպանության համար, և այդ հանգաման-
քը պետք է հստակ պատճառաբանվի յուրաքանչյուր գործի շրջանակնե-
րում (տե'ս Ku'ris E., նշված աշխատությունը, էջ 111)։ 
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վերջինիս իրավական դիրքորոշումների վերանայման մասին, քան-
զի Սահմանադրական դատարանի որոշման վերանայումը առաջ է 
բերում նախկինում կայացված որոշման հիման վրա ձևավորված օ-
րենսդրական և իրավակիրառ քաղաքականության փոփոխություն, 
մինչդեռ Սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշման 
վերանայումը նշանակում է, որ Սահմանադրական դատարանը 
փոխում է նախկինում ձևավորած իր դիրքորոշումը և, պայմանա-
վորված հասարակական կյանքի էական փոփոխություններով, նոր 
գործով վերանայում է սահմանադրական նորմի ընկալումը։ Սահ-
մանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշման փոփոխութ-
յունը չի կարող ունենալ հետադարձ նշանակություն և առաջ բերել 
նախկինում կայացված որոշման հիման վրա ձևավորված օրենսդ-
րական և իրավակիրառ պրակտիկայի փոփոխություն1։  

Ակնհայտ է, որ «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օ-
րենքով ամրագրված «որոշման վերանայում» ձևակերպումը վերա-
բերում է նաև իրավական դիրքորոշումներին։ Սակայն, մեր կարծի-
քով, քննարկվող դրույթի նպատակը ոչ թե Սահմանադրական դա-
տարանի իրավական դիրքորոշումների, այլ ակտի սահմանադրա-
կանության կամ հակասահմանադրականության վերաբերյալ վերջ-
նական եզրահանգման վերանայման առնչությամբ կարգավորում-
ներ ամրագրելն է, և իրավական դիրքորոշումներին վերջինս վերա-
բերում է այնքանով, որքանով դրանց փոփոխությունն անհրաժեշտ 
է քննարկվող եզրահանգումը վերանայելու համար։ Այդ են վկայում 
նաև Սահմանադրական դատարանի որոշումները վերջինիս կող-
մից վերանայելու հնարավորություն նախատեսող պետություննե-
րի` հիշյալ հիմնախնդրին առնչվող արդարադատական պրակտի-
կան, երբ նմանատիպ դրույթների հիման վրա վերանայվում է դա-
տարանի վերջնական եզրահանգումը` հիմքում ունենալով նախկին 

                                            
1 Տե'ս Ղամբարյան Ա. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշումների վե-
րանայման թույլատրելիությունը // Իրավագիտության հարցեր, N 1-2, Եր-
ևան, 2009, էջ 50։ 
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իրավական դիրքորոշման փոփոխությունը1։ Մինչդեռ սահմանադ-
րական արդարադատության միջազգային պրակտիկան այնպիսին 
է, որ բացի վերը շարադրվածից, հնարավոր են իրավիճակներ, երբ 
իրավական դիրքորոշման փոփոխության անհրաժեշտությունն ա-
ռաջանա ոչ թե նախկինում կայացված որևէ որոշում վերանայելու 
ու վերջնական եզրահանգումը փոփոխելու, այլ նոր գործով որոշում 
ընդունելու համար։ Ակնհայտ է, որ վերջինս, ի տարբերություն 
նախկինում կայացված վերջնական եզրահանգման վերանայման, 
վերաբերում է ոչ թե արդեն լուծված գործի ճակատագրին, այլ անհ-
րաժեշտ է սահմանադրական դոկտրինի զարգացման և նոր գործե-
րով որոշումներ ընդունելու համար, ուստի բոլոր դեպքերում ունի 
սկզբունքային սահմանադրաիրավական նշանակություն2։  

Հետևաբար, նմանատիպ իրավիճակներում իրավական դիրքո-
րոշման փոփոխությունը չի կարող կախվածության մեջ դրվել այն-
պիսի նախապայմաններից, ինչպիսիք են նախկին որոշման կոնկ-
րետ տեսակը կամ դրա ընդունման ժամանակահատվածը։ Մինչ-

                                            
1 Տե'ս օրինակ` Բելառուսի Հանրապետության Սահմանադրական դատա-
րանի` 15 ապրիլի 1997թ. N З-56/97 եզրակացությունը Բելառուսի Հանրա-
պետության Սահմանադրական դատարանի` 4 նոյեմբերի 1996թ. եզրակա-
ցությունը վերանայելու վերաբերյալ, http://www.lawbelarus.com/ repub2008 
/sub39/text39295.htm, Ղազախստանի Հանրապետության Սահմանադրա-
կան խորհրդի` 24 սեպտեմբերի 2008թ. №7 որոշումը Սահմանադրական 
խորհրդի` 26 դեկտեմբերի 2000թ. № 22/2, 13 դեկտեմբերի 2001թ. № 16-17/3, 
18 մայիսի 2006թ. № 2 որոշումները վերանայելու վերաբերյալ, 
http։//ksrk.gov.kz/rus/resheniya/?cid=21&rid=448։ 
2 Այդ առումով հիշատակման է արժանի իրավաբանական գրականության 
մեջ արտահայտված այն տեսակետը, որ Սահմանադրական դատարանի ո-
րոշման եզրափակիչ մասն ուղղված է անցյալին։ Վերջինիս գործառույթն է 
իրավական շրջանառությունից հանել Սահմանադրությանը հակասող ի-
րավական ակտը, մինչդեռ որոշման պատճառաբանական մասն ուղղված է 
ապագային և իրականացնում է ոչ միայն ընդունված որոշումը հիմնավորե-
լու, այլ նաև կանխարգելիչ, օրենսդրին որոշակի սահմանադրական չափա-
նիշների ուղղորդող գործառույթ, որոնցից վերջինս չի կարող հետ կանգնել 
(տե'ս Курис Э. Конституционное правосудие. Вопросы теории и практики. 
Ереван, 2004, էջ 37): 
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դեռ, «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի 68-րդ հոդ-
վածի 14-րդ մասով ամրագրված կարգավորումն առնչվում է սոսկ 
այն դեպքերին, երբ գործով ըստ էության որոշման ընդունումից ան-
ցել է առնվազն 7 տարի, և դիմումը չի վերաբերում այն իրավական 
ակտերին, դրանց առանձին դրույթներին, որոնք Սահմանադրա-
կան դատարանի որոշմամբ ճանաչվել են Uահմանադրությանը հա-
կաuող և անվավեր։  

Հետևաբար, կարծում ենք, որ «Սահմանադրական դատարանի 
մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված հիշյալ դրույթի հիմնական 
նպատակը ակտի սահմանադրականության կամ հակասահմա-
նադրականության վերաբերյալ վերջնական եզրահանգումը վերա-
նայելու առնչությամբ կարգավորումներ ամրագրելն է, և այն չի վե-
րաբերում հիշյալ նպատակային ուղղվածությունը չունեցող վերը 
նշված այլ իրավիճակներում Սահմանադրական դատարանի իրա-
վական դիրքորոշումների փոփոխությանը։ Հակառակ մոտեցման 
պարագայում կձևավորվի Սահմանադրական դատարանի պրակ-
տիկայի ու սահմանադրական դոկտրինի կարծրացած համակարգ` 
վտանգի տակ դնելով պետության ողջ իրավական անվտանգությու-
նը։ 

Ամփոփելով վերը շարադրվածը` նշենք, որ Սահմանադրական 
դատարանի իրավական դիրքորոշումները պարտադիր են բոլոր 
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, դրանց 
պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաև ֆիզիկական և իրավաբանա-
կան անձանց համար` Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ 
տարածքում։ Ավելին, դրանք սահմանափակում են ոչ միայն հիշյալ 
սուբյեկտներին, այլ նաև հենց իրեն` Սահմանադրական դատարա-
նին, թեև համապատասխան հիմքերի առկայության դեպքում կա-
րող են փոփոխվել։ Ընդ որում` այդ փոփոխությունն իրականացնե-
լիս անհրաժեշտ է նկատի ունենալ քննարկվող հիմնախնդրի արդ-
յունավետ լուծման հիմնական բանալին, այն է` Սահմանադրական 
դատարանի պրակտիկայի շարունակականության ու կանխատե-
սելիության և սահմանադրական դոկտրինի զարգացման հիմքում 
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ընկած արժեքների միջև յուրաքանչյուր կոնկրետ իրավիճակում 
հավասարակշռություն գտնելը` Սահմանադրական դատարանի 
կողմից «ողջամիտ ինքնասահմանափակման» սկզբունքի պահ-
պանմամբ։ 

 
 

ВОПРОС РАЗВИТИЯ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ 
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В статье рассматриваются вопросы относительно развития 

правовых позиций Конституционного Суда. Автор обосновывает, что 
правовые позиции Конституционного Суда обязательны для всех 
государственных органов и органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, а также физических и юридических лиц на всей 
территории Республики Армения. Более того, последние обязательны 
не только для указанных субъектов, но также и для Конституционного 
Суда, хотя при соответствующих условиях правовые позиции могут 
изменяться. В любом случае, при осуществлении указанных изменений 
необходимо принимать во внимание основной ключ эффективного 
решения обсуждаемого вопроса: в каждом конкретном случае находить 
баланс между последовательностью и предсказуемостью практики 
Конституционного Суда и лежащими в основе развития консти-
туционной доктрины ценностями, при соблюдении Конституционным 
Судом принципа “целесообразного самоограничения”.   
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The article considers the issues concerning the development of the 

legal positions of the Constitutional Court. The author concludes that the 
legal positions of the Constitutional Court are mandatory for all the state and 
local self-government bodies, their officials, as well as for the natural and 
legal persons in the whole territory of the Republic of Armenia. Moreover, 
not only the noted subjects, but also the Constitutional Court itself is bound 
by them, though these legal positions can be changed in case of existence of 
corresponding bases. In any case, while making the mentioned changes one 
should take into account the main key for the effective solution of the 
discussed issue - finding balance between the continuity and predictability 
of the practice of the Constitutional Court and the values, underlying the 
development of the constitutional doctrine, in each concrete situation, 
accompanied with the observance of the principle of “expedient self-
restraint” by the Constitutional Court. 
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правовых позиций, конституционная доктрина 



 149

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՈՐՊԵՍ ՔՐԵԱԿԱՆ  
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՂԲՅՈՒՐ 

Արա Գաբուզյան 
ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի վարիչ,  

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 
 

ՀՀ 2003թ. քրեական օրենսգիրքը սկիզբ դրեց քրեական օրենս-
դրության բարեփոխումներին։ Շատ նորամուծությունների հետ 
մեկտեղ ՀՀ քրեական օրենսգրքում առաջին անգամ ձևակերպվեց 
այն դրույթը, որ ՀՀ քրեական օրենսդրությունը հիմնվում է միջազ-
գային իրավունքի հանրաճանաչ սկզբունքների ու նորմերի վրա։ 

Հայտնի է, որ զարգացած երկրների մեծ մասի քրեական օ-
րենսդրությունը կառուցվում է միջազգային իրավունքի հանրաճա-
նաչ սկզբունքների ու նորմերի վրա։ ՀՀ-ի համար սա, ըստ էության, 
նորություն է, ինչը մի շարք հարցերի տեղիք է տալիս։ Մասնավո-
րապես, ինչպե՞ս և ի՞նչ սահմաններում են միջազգային իրավունքի 
հանրաճանաչ սկզբունքներն ու նորմերը ՀՀ քրեական օրենսդրութ-
յան աղբյուր, միջազգային իրավունքի ո՞ր հանրաճանաչ սկզբունք-
ներն ու նորմերն են այդ աղբյուրի դերը կատարում և այլն։  

Ակնհայտ է, որ միջազգային իրավունքը կարող է քրեական օ-
րենսդրության աղբյուր դառնալ այն դեպքում, երբ սահմանում, վե-
րացնում կամ փոփոխում է արարքի հանցավորությունը կամ կար-
գավորում է քրեական պատասխանատվության ու պատժի, ինչպես 
նաև ազգային քրեական օրենսդրության գործողության հարցեր։ 
Դրա համար էլ կարծում ենք, որ քրեական օրենսդրության կապակ-
ցությամբ «իրավունքի աղբյուր» հասկացությունը նշանակություն 
ունի միայն ձևական, իրավաբանական իմաստով։ Այդպիսի աղբյու-
րը իրավաստեղծագործության հետևանք է։ Հետևաբար միջազգային 
իրավունքի սկզբունքը կարող է քրեական օրենսդրության աղբյուր 
լինել այն դեպքում, երբ ձևակերպված է միջազգային իրավական 
նորմերում։ Հատկապես քրեական պատասխանատվության կա-
պակցությամբ զուտ իրավական գաղափարի խախտման փաստը չի 
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կարող բավարար լինել և այդ դեպքում քրեական պատասխանատ-
վությունը բացառվում է1։ Այսպիսով` միջազգային իրավունքի 
դոկտրինալ սկզբունքները, որոնք նորմատիվ ձևակերպում չունեն, 
չեն կարող քրեական իրավունքի աղբյուր լինել։ 

Անդրադառնանք միջազգային իրավունքի նորմերին։ Միջազ-
գային իրավունքի նորմ ասելով հասկանում ենք վարքագծի կանոն, 
որը ճանաչված է միաջազգային իրավունքի սուբյեկտների կողմից` 
որպես իրավաբանորեն պարտադիր։ Մեր կարծիքով քրեական ի-
րավունքի և օրենսդրության աղբյուր կարող են լինել միջազգային 
իրավական այն նորմերը, որոնք պարտադիր, իմպերատիվ բնույթ 
ունեն։ Միայն այդ նորմերի պահանջներն են պետության համար 
պարտադիր և միայն այդ նորմերն են, որ պարտադիր պետք է տեղ 
գտնեն ազգային քրեական օրենսդրության մեջ։ 

Իրենց գործողության բնույթով պայմանավորված` միջազգա-
յին իրավունքի իմպերատիվ նորմերը դասակարգվում են հետևյալ 
կերպ` 

1) անմիջական գործողության նորմեր, որոնք առանց ազգային 
քրեական օրենսդրության մեջ ընդգրկվելու կարող են գործել, 

2) միջնորդավորված գործողության նորմեր, որոնք կամ նույ-
նությամբ ընդգրկվում են ազգային քրեական օրենսդրության մեջ 
կամ ազգային քրեական օրենսդրությունը համապատասխանեց-
վում է դրանց։ 

Բացի դա, շատ կարևոր հարց է միջազգային իրավունքի և ներ-
պետական, ազգային իրավունքի հարաբերակցության հարցը։ Այս 
հարաբերակցության հարցը հիմնականում ընկալվում է դուալիս-
տական մոտեցմամբ։ Դուալիզմի էությունն այն է, որ միջազգային և 
ներպետական իրավունքը դիտվում են որպես տարբեր իրավա-
կարգեր, որոնք կարող են համագործակցել։ Միջազգային իրավա-
կան պարտավորություններ ստանձնելով՝ պետությունը հաշվի է 

                                            
1 Տե՛ս Ñòåïàíåíêî Â. È. Âëèÿíèå ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ íà 
ñîäåðæàíèå è ñôåðó äåéñòâèÿ ñîâåòñêîãî óãîëîâíîãî ïðàâåà. 
Àâòîðåô. … äèññ. Êàí. Þðèä. íàóê. Ñâåðäëîâñê 1981 էջ 8: 
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առնում իր ներպետական իրավական նորմերը, ինչպես նաև անհ-
րաժեշտության դեպքում դրանք փոխելու հնարավորությունը1։ 
Կարծում ենք, որ միջազգային իրավունքի և ազգային իրավունքի 
փոխգործողության նկատմամբ դուալիստական մոտեցումը պետա-
կան սուվերենության և միջազգային իրավունքի միջև փոխզիջման 
հետևանք է։ Եթե ազգային իրավունքի նորմերի ազդեցությունը կա-
րելի է համարել առաջնային, ապա միջազգային իրավունքի արդեն 
գործող նորմերի առկայության պայմաններում պետությունը չի կա-
րող չճանաչել դրանց գերակայությունը ներպետական իրավունքի 
նորմերի նկատմամբ։ Միջազգային իրավունքի նորմերի գերակա-
յությունը ներպետական իրավունքի նկատմամբ նշանակում է, որ 
յուրաքանչյուր պետության իրավունք բաղկացած է երկու իրավա-
կան համակարգերից` ներպետական և միջազգային իրավական։ 
Այս երկուսը համատեղ կազմում են որոշակի միասնություն` պե-
տության իրավունք, իսկ հակասության դեպքում նախապատվութ-
յունը տրվում է միջազգային իրավունքին։ Հետևաբար ներպետա-
կան իրավունքի նորմերը ոչ միայն չեն կարող հակասել միջազգա-
յին իրավական նորմերին, այլև պետք է ապահովեն դրանց պա-
հանջների իրագործումը։ 

Վերոգրյալը թույլ է տալիս որոշ եզրակացություններ անելու 
ազգային քրեական օրենսդրության վրա միջազգային իրավունքի 
ազդեցության միջոցների մասին։ 

Նախ` քրեաիրավական որոշ հարցեր լուծելիս հնարավոր է 
ուղղակիորեն հղում կատարել միջազգային իրավունքի վրա։ 

Ապա` ավելի ունիվերսալ միջոց է քրեական օրենսդրության 
մեջ միջազգային իրավունքի պահանջներն արտացոլելը, որը կա-
րող է իրականացվել երկու եղանակով` 1) միջազգային իրավական 
նորմը նույնությամբ քրեական օրենսդրության մեջ ընդգրկելով, 2) 

                                            
1 Տե´ս Nagy K. Problems of relationships between international and domestic 
law. // Questions of international law. Leyden, 1977, էջ 139։ 
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միջազգային իրավական նորմը քրեական օրենսդրության մեջ իմպ-
լեմենտացիայի ենթարկելով1։ 

Այսպիսով, միջազգային իրավունքի ազդեցությունը ներպետա-
կան քրեական օրենսդրության վրա կարող է ունենալ երեք եղա-
նակ` հղում, ռեցեպցիա (տառացի ընդգրկում) և իմպլեմենտացիա 
(քրեական օրենսդրության մեջ ներառում` ներպետական օրենսդ-
րության առանձնահատկությունները հաշվի առնելով)։ Վերջին 
դեպքում պետությունը մանևրելու և ներպետական իրավական հա-
մակարգի համար առավել արդյունավետ իրավական նորմ ձևավո-
րելու որոշակի հնարավորություն է ստանում2։ 

Ներպետական քրեական օրենսդրության վրա միջազգային ի-
րավունքի ազդեցության այս եղանակները սերտորեն կապված են 
միջազգային իրավունքի և ներպետական քրեական օրենսդրության 
հարաբերակցության հարցի հետ։ Պետք է նկատել, որ թեև միջազ-
գային իրավունքի և ազգային քրեական օրենսդրության հարաբե-
րակցության հարցում միանշանակ նշվում է միջազգային իրավուն-
քի գերակայությունը, այնուամենայնիվ այստեղ որոշ ճշգրտումներ 
են անհրաժեշտ։ Խոսքը հատկապես քրեական պատասխանատ-
վությանը վերաբերող հարցերի մասին է։ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 
առաջին հոդվածի համաձայն` քրեական պատասխանատվություն 
նախատեսող նորմերը պետք է ընդգրկվեն քրեական օրենսգրքում։ 
Սա նշանակում է, որ եթե միջազգային իրավական նորմը որևէ ա-
րարքի համար քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում, 
ապա այդ արարքը կատարած անձը չի կարող ներպետական օ-
րենսդրությամբ քրեական պատասխանատվության ենթարկվել, 
քանի դեռ այդ նորմը իմպլեմետացիայի կամ ռեցեպցիայի չի են-
թարկվել ներպետական օրենսդրության մեջ։ Այս հանգամանքը 
հաշվի առնելով` ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծում ամ-

                                            
1 Տե՛ս Левин Д.Б., Актуальные проблемы теории международного права. М., էջ 
247, 1974։ 
2 Տե´ս Áèáèê Î. Í., Èñòî÷íèêè óãîëîâíîãî ïðàâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Àâòîðåô. … äèññ. êàí. þðèä. íàóê. Îìñê, 2005, էջ 8-12: 
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րագրվել է հետևյալ դրույթը. «Իրավական ակտերում տեղ գտած 
հանցակազմ կամ պատիժ նախատեսող դրույթները կարող են գոր-
ծել միայն Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 
ընդգրկվելուց հետո»։ Ըստ էության սա ճիշտ է։ Բանն այն է, որ մի-
ջազգային իրավական նորմերը սանկցիաներ չունեն, որոշ դեպքե-
րում դրանցում բացակայում է նաև հանցակազմի հստակ նկարագ-
րությունը. միջազգային իրավական ակտը ուղղակի բավարարվում 
է մասնակից պետություններին այս կամ այն արարքը քրեականաց-
նելուն հորդորելով։ Ակնհայտ է, որ նման պայմաններում միջազգա-
յին իրավական նորմերը չեն կարող ուղղակիորեն գործել։ Բացի 
այդ, քրեական օրենքն անալոգիայով կիրառելն արգելվում է։ Պետք 
է նշել, սակայն, որ ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքում առկա այն 
դրույթը, որ քրեական պատասխանատվություն նախատեսող նոր-
մերը պետք է ընդգրկվեն քրեական օրենսգրքում, ինչպես նաև նոր 
քրեական օրենսգրքի նախագծում տեղ գտած վերը նշված ձևակեր-
պումը խնդիրներ են առաջացնում ՀՀ Սահամանադրության հետ, ո-
րի հոդված 6-ի 4-րդ մասի համաձայն՝ միջազգային պայմանագրերը 
ՀՀ իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մասն են, և եթե վավե-
րացված միջազգային պայմանագրերում սահմանվում են այլ նոր-
մեր, քան նախատեսված են օրենքներով, ապա կիրառվում են այդ 
նորմերը։ Կարծում ենք` այս տեսակետից ավելի ճիշտ են վարվել 
այն երկրները, որոնց սահմանադրություններում նման միանշա-
նակ և կոշտ կարգավորում չկա։ Այլ հարց է, որ ներպետական օ-
րենսդրությունը պետք է համապատասխանեցվի միջազգային իրա-
վունքին։ Կարծում ենք` ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածում 
կարելի էր վերապահում նախատեսել պատասխանատվություն 
նախատեսող միջազգային իրավական նորմերի կապակցությամբ և 
ձևակերպել դրույթ այն մասին, որ դրանք կարող են գործել միայն 
ՀՀ օրենսդրության մեջ ռեցեպցիայի կամ իմպլեմենտացիայի են-
թարկվելուց հետո։ 

Պետք է նշել նաև, որ քրեական պատասխանատվություն նա-
խատեսող նորմ հասկացությունը ավելի լայն բովանդակություն ու-
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նի և չի նույնանում այս կամ այն արարքի համար քրեական պա-
տասխանատվություն նախատեսելով, այսինքն` քրեականացմամբ։ 
Մասնավորապես, քրեական պատասխանատվություն նախատե-
սող նորմ կարելի է համարել նաև միջազգային իրավական այն նոր-
մը, որը քաղաքացիության սկզբունքի կիրառման համար պարտա-
դիր համարվող երկկողմանի հետապնդման սկզբունքից բացա-
ռություն է նախատեսում։ Երկկողմանի հետապնդման սկզբունքը 
ենթադրում է, որ ՀՀ տարածքից դուրս հանցանք կատարած ՀՀ քա-
ղաքացին կամ ՀՀ-ում մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունե-
ցող անձը ենթակա է քրեական պատասխանատվության ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքով միայն այն դեպքում, երբ նրա կատարած արար-
քը` որպես հանցանք, նախատեսված է այն կատարելու վայրի պե-
տության քրեական օրենսդրությամբ։ Միևնույն ժամանակ մի շարք 
միջազգային իրավական նորմերով նախատեսվում են բացառութ-
յուններ, երբ որոշ հանցագործությունների (կոռուպցիոն հանցա-
գործություններ, խաղաղության և մարդկության անվտանգության 
դեմ ուղղված հնացագործություններ և այլն) կատարման դեպքում 
վերը նշված անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկե-
լու համար բավական է, որ հանցանքը նախատեսված լինի ՀՀ 
քրեական օրենսգրքով։ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-
րդ մասով նման բացառություն նախատեսված է, և թվարկված են ո-
րոշ հանցանքներ, որոնց կատարման դեպքում երկկողմանի հե-
տապնդում չի պահանջվում։ Միևնույն ժամանակ չի բացառվում, որ 
միջազգային իրավական այլ նորմերով ևս բացառություններ սահ-
մանվեն, որոնք առժամանակ տեղ չգտնեն ՀՀ քրեական օրենսգր-
քում։ Հարց է առաջանում` արդյոք այս դեպքերում էլ ՀՀ տարածքից 
դուրս հանցանք կատարած ՀՀ քաղաքացու կամ ՀՀ-ում մշտապես 
բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձի քրեական պատասխա-
նատվության հարցը պետք է լուծվի ներպետական օրենսդրության 
համաձայն, այսինքն` քանի որ այս հանցագործությունները ՀՀ 
քրեական օրենսգրքով նախատեսված չեն բացառությունների շար-
քում, ուրեմն դրանք այլ պետության տարածքում կատարած ՀՀ քա-
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ղաքացին կամ ՀՀ-ում մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունե-
ցող անձը չպետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ 
Կարծում ենք, որ ոչ։ Նման դեպքերում, երբ խոսքը ոչ թե արարքի 
քրեականացման, այլ արդեն իսկ ներպետական օրենսդրությամբ 
քրեականացված արարքի համար քրեական պատասխանատվութ-
յան պայմանների մասին է, ապա միջազգային իրավական նորմը 
կարող է անմիջականորեն գործել։ Այս գաղափարը իր արտացո-
լումն է ստացել ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի հայեցակարգում և նա-
խագծում։ 

Փոքր-ինչ ավելի բարդ է վիճակը այն դեպքերում, երբ ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքով համապատասխան հանցակազմը նախատեսված 
է, սակայն միջազգային վավերացված պայմանագրերի նորմերը և 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի նորմերը հանցակազմի տարրերի կամ 
հատկանիշների կապակցությամբ տարբեր մոտեցումներ են դրսևո-
րում։ Մասնավորապես, ՀՀ քրեական օրենսգիրքը կարգավորում է 
անհրաժեշտ պաշտպանության հարցերը, ինչպես նաև պատաս-
խանատվություն է նախատեսում անհրաժեշտ պաշտպանության 
սահմանազանցմամբ սպանության համար։ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 
42-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն` անհրաժեշտ պաշտպա-
նության իրավունքը անձին է պատկանում անկախ ոտնձգությունից 
խուսափելու կամ այլ անձանց կամ պետական մարմինների օգ-
նությանը դիմելու հնարավորությունից, ինչպես նաև անկախ անձի 
մասնագիտական կամ այլ հատուկ պատրաստվածությունից և ծա-
ռայողական դիրքից։ Սա նշանակում է, որ նույնիսկ այն դեպքերում, 
երբ հնարավորություն կա պաշտպանությունն իրականացնել այլ 
միջոցներով (փախչել, այլ անձանց կամ պետական մարմինների օգ-
նությանը դիմել), բայց պաշտպանություն իրականացնողը ընտրում 
է պաշտպանության այն ձևը, որը կապված է ոտնձգողին վնաս 
պատճառելու հետ (անհրաժեշտ պաշտպանություն), իրականաց-
ված պաշտպանությունը համարվում է իրավաչափ։ Միևնույն ժա-
մանակ 42-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն`«Անձի կյանքի հա-
մար վտանգավոր բռնության կամ այդպիսի բռնության իրական 
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սպառնալիքով զուգորդված ոտնձգությունից պաշտպանվելիս կա-
րող է պատճառվել ցանկացած վնաս, այդ թվում՝ մահ»։ ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 42-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերի ձևակերպումներից 
բխում է, որ, մահ պատճառելով կարելի է պաշտպանվել նույնիսկ 
այն դեպքում, երբ առկա էին պաշտպանության այլ միջոցներ։ Սա 
հակասում է Մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտ-
պանության մասին Եվրոպական հռչակագրի հոդված 2-ի դրույթնե-
րին, որոնց համաձայն` ոտնձգողին կյանքից զրկելը պետք է արդա-
րացված լինի բացարձակ անհրաժեշտությամբ։ Հակառակ դեպ-
քում` առկա է անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցում։ 
Ստացվում է, որ ներպետական օրենսդրությունը թույլատրում է ա-
րարք, որն արգելված է միջազգային իրավունքով։ Ուստի հարց է ա-
ռաջանում` արդյոք անձը, որը, պաշտպանվելու այլ միջոց ունենա-
լով, պաշտպանությունն իրականացրել է ոտնձգողին կյանքից 
զրկելով, պետք է ենթարկվի քրեական պատասխանատվության 
անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանների անցումով սպանութ-
յան համար։ Կարծում ենք, որ գործող իրավակարգավորման պայ-
մաններում` ոչ։ Մեր կարծիքով այն դեպքերում, երբ անձին քրեա-
կան պատասխանատվության ենթարկելու կամ չենթարկելու հար-
ցը կապված է հանցակազմի հատկանիշների ձևակերպման, դրանց 
ընկալման հետ և այդ կապակցությամբ առկա է հակասություն ներ-
պետական օրենսդրության ու միջազգային իրավունքի միջև, ապա 
հարցի լուծման միակ եղանակը ներպետական օրենսդրությունը 
միջազգային իրավունքին համապատասխանեցնելն է, որովհետև 
հակառակ պարագայում իրավակիրառ պրակտիկայում լուրջ 
խնդիրներ կառաջանան։ 

Վերոգրյալը թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ քրեական օ-
րենսդրության կիրառման ոլորտում միջազգային իրավունքի 
սկզբունքների ու նորմերի ապահովման առավել նպատակահար-
մար միջոցը նշված նորմերի ու սկզբունքների հստակ արտացո-
լումն է ներպետական քրեական օրենսդրության մեջ։ 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО КАК ИСТОЧНИК 
УГОЛОВНОГО ПРАВА  

Ара Габузян  
Заведующий кафедрой уголовного права ЕГУ,  

доктор юридических наук, профессор 
В статье обсуждаются вопросы соотношения международного и 

национального уголовного права.  
В действующем УК РА сформулировано положение, согласно 

которому нормы, предусматривающие уголовную ответственность, 
должны быть включены в УК. Это означает, что нормы 
ратифицированных РА международных договоров, предусматри-
вающие уголовную ответственность, не могут прямо применяться. 
Это, по сути, правильное положение противоречит части 4 статьи 6 
Конституции РА, которая провозглашает приоритет норм ратифи-
цированных международных договоров над национальным законо-
дательством. В связи с этим автор предлагает пересмотреть 
указанную статью Конституции и предусмотреть исключение, 
согласно которому нормы ратифицированных международных 
договоров, предусматривающие уголовную ответственность, могут 
быть применены только после их имплементации или рецепции в 
национальное законодательство. Аналогично должна быть решена 
проблема и в тех случаях, когда нормы ратифицированных 
международных договоров, в отличие от национального 
законодательства, иным образом толкуют признаки состава 
преступления, что приводит к расширению круга преступных 
деяний. Что касается таких норм международного права, которые 
только предусматривают условия уголовной ответственности или 
позволяют освободить лицо от уголовной ответственности, то они 
могут прямо применяться. 

В заключении автор приходит к выводу, что лучшими 
способами обеспечения применения норм международного права в 
национальной правоприменительной практике являются их 
имплементация или рецепция в национальное уголовное 
законодательство.  
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INTERNATIONAL LAW AS A SOURCE OF CRIMINAL LAW 

Ara Gabuzyan  
Head of the YSU Chair of Criminal Law,  

Doctor of Legal Sciences, Professor  
 
The article discusses the issues of interrelation of international law 

and national criminal law.  
According to the regulation set by the RA current Criminal Code, 

all the norms setting criminal responsibility must be included in the 
Criminal Code. This means that the rules of international treaties ratified 
by the Republic of Armenia, which provide criminalization of certain 
deeds, can not be applied directly. In principal, this is a correct approach 
to the regulation of criminalization issues. However, it is in contrary to 
the Part 4 of Article 6 of the RA Constitution, which proclaims the 
priority of ratified international treaties over national legislation. In this 
regard, the author proposes to revise the mentioned article of the RA 
Constitution. He suggests providing an exception in that article, 
according to which the norms of ratified international treaties setting 
criminalization of deeds, can be applied only after their implementation 
or reception into the national legislation. The similar approach should be 
applied in cases when the rules of ratified international treaties, in 
contrast to the national legislation, have different interpretation of the 
attributes of corpus delicti, thus leading to the enlargement of the range 
of criminal acts. As to the rules of international law providing criminal 
liability or conditions for the release from criminal responsibility, they 
can be used directly. 

In conclusion, the author came to the inference that the best way to 
ensure the application of international law in domestic law enforcement 
is it`s implementation or reception into national criminal legislation. 
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Բանալի բառեր`  միջազգային իրավունք, վավերացված միջազգային պայ-
մանագիր, ազգային քրեական օրենսդրություն, քրեական պատասխա-
նատվություն նախատեսող նորմ, քրեական պատասխանատվության պայ-
մաններ, իմպլեմենտացիա, ռեցեպցիա։  
Ключевые слова: международное право; ратифицированный 
международный договор; национальное уголовное законодательство; норма, 
предусматривающая уголовную ответственность; условия уголовной 
ответственности; имплементация; рецепция. 
Key words: international law; ratified international treaty; national criminal 
legislation; norms setting criminal responsibility; conditions of criminal 
responsibility; implementation; reception. 

 
 
 
 

 160

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԴԱՏԱԼՍՈՒՄՆԵՐԸ` ԸՍՏ ՔՐԵԱԿԱՆ  
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ 

Սամվել Դիլբանդյան 
ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի  

ամբիոնի վարիչ, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 
 
Քրեական դատավարությունը` որպես գործընթաց բաժանվում 

է համապատասխան փուլերի, որոնք հաջորդում են միմյանց և 
դրանով ապահովում քրեական քաղաքականության իրականացու-
մը: Քրեական դատավարությունը բնութագրվում է նրանով, որ այն 
բաժանվում է մասերի՝ մինչդատական և դատական վարույթների: 
Այդպիսի բաժանման հիմքում ընկած է քրեական գործերի քննութ-
յան բարդությունը: Մեծամասամբ քրեական գործերով վարույթ ի-
րականացնելու պահին հանցագործություն կատարած անձը հայտ-
նի չի լինում կամ հայտնի լինելու պարագայում՝ պետք է ապացու-
ցել նրա առնչությունը ենթադրյալ հանցագործությանը: Քրեական 
դատավարության պատմական զարգացումը ցույց է տալիս, որ ժա-
մանակի ընթացքում փոփոխվում են դատավարության տիպերը, 
տեսակները և վարույթային ձևերը: Ճիշտ է, բոլոր երկրների համար 
քրեական դատավարության նպատակները մնում են ընդհանուր, 
սակայն դրանց հասնելու մեխանիզմները, պայմանավորված իրա-
վական համակարգերի առանձնահատկությամբ, լինում են տար-
բեր: 

Քրեական դատավարության գործող օրենսգրքի համեմատութ-
յամբ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի Նախագիծն /այ-
սուհետև՝ Նախագիծ/ առանձնանում է իր փուլային վարութային 
կառուցվածքով: Այդ առանձնահատկությանը հանդիպում ենք ինչ-
պես մինչդատական, այնպես էլ դատական վարույթներում: Դատա-
վարության յուրաքանչյուր հաջորդ փուլ իր նախորդի նկատմաբ 
կրում է հսկողական բնույթ:  
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Մինչդատական վարույթն առանձնանում է նրանով, որ վերա-
նում է քրեական գործի հարուցման փուլը, իսկ մինչդատական վա-
րույթն ամբողջությամբ դառնում է նախաքննություն: «Նախնական 
քննություն» հասկացությունը վերանում է, որովհետև հետաքննութ-
յունը դադարում է քննության ինքնուրույն տեսակ լինելուց: Փուլա-
յին փոփոխություն նախատեսված է նաև դատական վարույթնե-
րում: Քրեական դատավարության կառուցվածքային այս փոփո-
խությունն էապես փոխում է դատավարական ձևը, որը նպատակ է 
հետապնդում ապահովել անձի իրավունքների և ազատությունների 
պաշտպանությունը, ինչպես նաև արդար դատական քննության 
արդյունավետ իրականացումը, որոնք ընկած են քրեական դատա-
վարության հիմքում:  

Նախագծով առաջին ատյանի դատարանում իրականացվող 
վարույթը կոչվում է «Դատաքննությունն առաջին ատյանի դատա-
րանում», որն իրականացվում է երեք փուլով՝ նախնական, հիմնա-
կան և լրացուցիչ լսումների վարույթային կարգով:  

Արդար դատական քննության պատշաճ իրականացման հա-
մար կարևոր են այն նախազգուշական գործողությունները, որոնք 
պետք է իրականացվեն մինչև դատարանում գործի ըստ էության 
քննությունը: Դատարանը խնդիր ունի վարույթի այս մասում վե-
րացնել այն բոլոր խոչընդոտները, որոնք կարող են արգելք լինել 
գործի ըստ էության քննությանը: Այս խնդիրն առկա է քրեական 
դատավարության գործող օրենսգրքում, որն իրականացվում է դա-
տական քննության նախապատրաստման փուլում: Դատավարութ-
յան այս փուլը յուրահատուկ «զտիչ» է նախանական քննության և 
դատական քննության փուլերի միջև: Այն խնդիր ունի թուլ չտալ 
դատական քննության փուլ մուտքն այն քրեական գործերի, որոն-
ցով մինչդատական վարույթում թույլ է տրվել դատավարական օ-
րենքի այնպիսի խախտումներ, որոնք կարող են խոչընդոտել դա-
տարանի կողմից արդարադատության իրականացմանը:  
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Դատավարական գրականության մեջ բազմիցս նշվել է այն մա-
սին, որ քրեական դատավարության գործող օրենսգրքում տեղ 
գտած կարգավորումը չի արտացոլում դատական քննության նա-
խապատրաստելու փուլի էությունը, քանի որ պարզ չէ նրա անմի-
ջական խնդիրները, վարույթի առարկան և դատավարական ձևը, 
դատավարության մասնակիցների մասնակցության հնարավորութ-
յունը: Կարելի է փաստել, որ սրանք են այն հիմնական պատճառնե-
րը, որոնք հիմք են հանդիսացել Նախագծում այս ինստիտուտի նո-
րովի իրավական կարգավորմանը:  

Քրեական դատավարության զարգացման պատմությունը ցույց 
է տալիս, որ սա դատավարության այն փուլերից է, որը ժամանակի 
ընթացքում տարբեր իրավական կարգավորման է ենթարկվել: Այս-
պես, նախկին գործող և ապագա քրեական դատավարության օ-
րենսդրությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նշված փու-
լում դատարանի լիազորությունները, դատավարության մասնա-
կիցների հնարավորությունները և վարույթի դատավարական ձևը 
տարբեր են:  

Դեռևս խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո ,,Դա-
տարանի մասին,, թիվ 1 և թիվ 2 դեկրետներով հատուկ ուշադրութ-
յուն հատկացվեց մեղադրյալին դատի տալու ինստիտուտին: ,,Դա-
տարանների մասին,, թիվ 1 դեկրետի 3-րդ կետում սահմանվեց 
հետևյալը, որ դատի տալը դրվում է տեղական դատարանների վրա 
և դատի տալը պետք է հաստատվի տեղական դատարանի որոշ-
մամբ1:  

,,Դատարանների մասին,, թիվ 2 դեկրետը, որը հաստատեց օկ-
րուգային ժողովրդական դատարանների կարգավիճակը, որոնք 
պետք է քննեին տեղական դատարաններին ոչ ենթակա գործերը, 
սահմանեց հետևյալը, որ քրեական գործերով դատի տալն իրակա-
նացվում է քննչական հանձնաժողովի կողմից՝ համպատասխան ո-

                                            
1 Декрет СНК РСФСР от 24.11.1917г. ,,О Суде,, //СУ РСФСР, 1917, N 4, էջ 50: 
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րոշման կայացմամբ: Եթե օկրուգային ժողովրդական դատարանի 
կողմից դատի տալը ճանաչվում է ոչ հիմնավոր, ապա դատարանը 
կարող էր վերադարձնել գործը լրացուցիչ քննության կամ հանձնել 
դատարանի անդամներից մեկին՝ լրացուցիչ քննության համար1: 
Արդեն «Դատարանի մասին» թիվ 3 Դեկրետում դատի տալու ակտն 
իրականացվում է միասնական դատավարական ձևով, այսինքն` 
տեղական դատարանների կողմից նախնական քննության նյութերի 
հիման վրա:  

1923թ. ՀԽՍՀ քրեադատավարական օրենսդրությամբ սահման-
վեց այն հարցերի շրջանակը, որոնք պետք է լուծվեն դատի տալու 
փուլում: Պետք է նշել, որ մեղադրյալին դատի տալու և դատական 
նիստը նախապատրաստելու գործողություններն առավել մանրա-
մասը կարգավորվեցին ՀԽՍՀ քրեական դատավարության օ-
րենսգրքի(1961թ.) 220-րդ հոդվածում, որում հստակ սահմանվեցին 
այն հանգամանքները, որոնք պետք է պարզվեին մեղադրյալի 
նկատմամբ դատի տալու հարցը լուծելիս: 

Հետագայում ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենս-
գրքով (1998թ.) դատավարական այս փուլը ստացավ ավելի պարզ 
կարգավորում, այսինքն` սահմանափակվեցին դատարանի լիազո-
րությունները և վարույթին դատավարության մասնակիցների մաս-
նակցության հնարավորությունները: Այսպես, դատավորի կողմից 
միանձնյա կարգով վարույթի ընթացքի և անձի իրավունքների սահ-
մանափակման վերաբերյալ հարցերի լուծումը, կարծում ենք, որ չի 
բխում մրցակցության սկզբունքից, քանի որ դատավարության մաս-
նակիցները հնարավորություն չունեն իրենց դիրքորոշումը ներկա-
յացնել այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք լուծվում են դատարանի 
կողմից /օրինակ՝ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելը 
կամ կալանքի ժամկետի երկարացումը/: Սա նշանակում է, որ դա-

                                            
1 История законодательства СССР и РСФСР по угоовному процессу и 
организации суда и прокуратуры 1917-1945, Сборник документов, //Под ред. 
С.А. Голунского, М., 1955, էջ 40: 
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տարանը լուծելով այդ հարցերն իր որոշման հիմքում դնում է այն 
փաստական տվյալները, որոնք առկա են մեղադրական եզրակա-
ցության մեջ: Իհարկե, նման որոշում դատարանը կայացնում է այն 
դեպքում, երբ ուսումնասիրում է գործի հանգամանքները: Այս տե-
սանկյունից առավել քննադատության է արժանի դատական 
քննության նախապատրաստման փուլում գործող օրենսդրությամբ 
դատարանի կողմից այս փուլում խափանման միջոցի ընտրության 
հարցի լուծումը: Քրեադատավարական օրենսդրության վերլու-
ծությունը ցույց է տալիս, որ այդ նորմը հակասահմանադրական է, 
քանի որ մեղադրյալին հնարավորություն չի տալիս դատարան 
ներկայացնել իր նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցի վերա-
բերյալ իր դիրքորոշումը: Սա միաժամանակ հակասում է նաև մար-
դու իրավունքների և հիմարար ազատությունների պաշտպանութ-
յան մասին Եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածին, որի համա-
ձայն` «5-րդ հոդվածի 1-ին կետի «գ» ենթակետի դրույթներին հա-
մապատասխան ձերբակալված կամ կալանավորված յուրաքանչ-
յուր ոք անհապաղ տարվում է դատավորի կամ այլ պաշտոնատար 
անձի մոտ, որն օրենքով լիազորված է իրականացնելու դատական 
իշխանություն, և ունի ողջամիտ ժամկետում դատաքննության ի-
րավունք կամ մինչև դատաքննությունն ազատ արձակվելու իրա-
վունք: Ազատ արձակումը կարող է պայմանավորվել դատաքն-
նության ներկայանալու երաշխիքներով»:  

Այս տեսանկյունից ուշագրավ են Նախագծում տեղ գտած իրա-
վական կարգավորումները, որոնք, մեր կարծիքով, գիտական խորը 
ուսումնասիրության անհրաժեշտություն ունեն: Նախագծում դա-
տավարական այս փուլը կոչվում է «Նախնական դատալսումներ», 
կարծում ենք, որ այդպիսի անվանումն արդարացված է, քանի որ 
այս փուլում՝ կողմերի մասնակցությամբ իրականացվում է դատա-
կան վարույթ:  

Նախնական դատալսումների ձևով վարույթի իրականցումը 
նորույթ է մեր դատավարության համար, քանի որ ինչպես նախկին, 
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այնպես էլ քրեական դատավարության գործող օրենսգիրքը չի նա-
խատեսում վարույթի այնպիսի կարգ, ինչպիսին նախատեսված է 
Նախագծով: Առաջին անգամ դատավարական այս փուլում քննութ-
յան առարկա է դառնում ապացույցների թույլատրելիության որոշ-
ման հարցը, որն առանցքային նշանակություն ունի մրցակցային 
դատավարության համար: Դատարանը նշված հարցը լուծում է ոչ 
թե միանձնյա, այլ կողմերի մասնակցությամբ, որոնք իրավունք ու-
նեն իրենց դիրքորոշումն արտահայտել ապացույցների թույլատրե-
լիության կապակցությամբ:  

Դատավարության այս փուլի էության բնորոշման համար 
կարևոր է այն հարցերի շրջանակը, որոնք պետք է լուծվեն վարույ-
թի այս մասում: Այսպես, Նախագծի 317-րդ հոդվածի համաձայն՝ 
նախնական դատալսումների ընթացքում քննարկման ենթակա 
հարցերն են՝ 

1) ինքնաբացարկի, բացարկի և վարույթին մասնակցելուց ա-
զատելու հարցը. 

2) վարույթի ընդդատության հարցը. 
3) քրեական հետապնդումը դադարեցնելու և (կամ) վարույթը 

կարճելու հարցը. 
4) մեղադրյալի նկատմամբ խափանման միջոց կիրառելու 

հարցը. 
5) գույքային հայց հարուցված լինելու դեպքում` գույքային 

պատասխանող ճանաչելու հարցը. 
6) միջնորդության դեպքում` համագործակցության վարույթով 

դատաքննության հատուկ կարգ կամ համաձայնեցման վարույթ կի-
րառելու հարցը. 

7) հետազոտման ենթակա ապացույցների ծավալի հարցը. 
8) միջնորդության դեպքում` ապացույցների թույլատրելիութ-

յան հարցը. 
9) այլ վերաբերելի հարցեր: 
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Կարծում ենք, որ վերը թվարկվածների մեջ առանձնակի հե-
տաքրքրություն են ներկայացնում այն հարցերը, որոնք տեղ չեն 
գտել քրեական դատավարության գործող օրենսգրքի 292-րդ հոդ-
վածում: Ճիշտ է, քրեական դատավարության գործող օրենսգրքում 
առանձին չեն թվարկված այն հարցերը, որոնք պետք է լուծվեն այս 
փուլում, սակայն ընդունվող որոշումների տեսակները՝ վկայում են 
դատավորի քննարկմանը ենթակա հարցերի շրջանակը (ՀՀ քր. 
դատ. օր-ի 292-րդ հոդված): Նախագծում, որպես առանձնահատ-
կություն պետք է առանձնացնել հետևյալ հարցերը՝ 1) գույքային 
հայց հարուցված լինելու դեպքում` գույքային պատասխանող ճա-
նաչելու հարցը, 2) միջնորդության դեպքում` համագործակցության 
վարույթով դատաքննության հատուկ կարգ կամ համաձայնեցման 
վարույթ կիրառելու հարցը, 3) հետազոտման ենթակա ապացույց-
ների ծավալի հարցը, 4) միջնորդության դեպքում` ապացույցների 
թույլատրելիության հարցը:  

Կարևոր նշանակություն ունի այն հարցի պարզաբանումը, որ 
դատարանը խնդիր ունի այս փուլում լուծելու, դատարանում գործը 
քննելու համար ապացույցների ծավալի հարցը1: Ինչպես տեսնում 
ենք այս հարցն իր լուծումն է ստացել Նախագծում, որի 317-րդ հոդ-
վածի 7-րդ կետում քննարկվող հարցերի մեջ առանձնացված է հե-
տազոտման ենթակա ապացույցների ծավալի հարցը: Սա այն 
հարցն է, որը դատարանը պարտավոր է լուծել նախնական լսում-
ների յուրաքանչյուր դեպքում:  

Նախագծի իրավական կարգավորումից հետևում է, որ ապա-
ցույցների ծավալ ասելով հասկացվում է ապացույցների այն շրջա-

                                            
1 Նմանատիպ հարց լուծվում էր նաև ՀԽՍՀ քր. դատ. օ-րի 223-րդ հոդվա-
ծով, համաձայն որի՝ մեղադրյալին դատի տալու վերաբերյալ դատավորի 
որոշումը կամ դատարանի տնօրինական նիստի որոշումը պետք է պարու-
նակի՝ .... եզրակացություն գործը դատական նիստում քննելու համար 
տվյալները բավարար լինելու մասին: Ինչպես տեսնում ենք նախկին օ-
րենսդրությամբ նախատեսված դրույթը՝ վերաբերում է հետազոտման են-
թակա ապացույցների ծավալին:  
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նակի որոշումը, որոնք պետք է հետազոտվեն հիմնական դատալ-
սումների ընթացքում: Նախնական դատալսումների ընթացքում 
քննարկման առարկա չի դառնում՝ մեղադրյալին դատի տալու հա-
մար ապացույցների բավարարության հարցը: Չնայած կարծում 
ենք, որ նախնական դատալսումների ընթացքում նման իրավիճակ 
կարող է առաջանալ այն դեպքում, երբ մեղադրանքի հիմքում ըն-
կած հիմնական ապացույցները ճանաչվեն անթույլատրելի:  

Նշված հարցի լուծումը նպատակ է հետապնդում ընդարձակել 
ապացուցողական բազան: Ապացույցների ծավալի հարցը լուծելիս 
կարծում ենք, որ դատարանը չի ելնում այդ ապացույցների բովան-
դակային հետազոտությունից, որովհետև դատավարության այս 
փուլի խնդիրը չէ ապացույցների բովանդակային հետազոտումը: 
Պատահական չէ, որ Նախագծում սահմանված է այն պարտադիր 
պահանջը, որ ապացույցի թույլատրելիության հարցը լուծելիս, եթե 
անհրաժեշտ է տվյալ կամ այլ ապացույցի բովանդակային հետազո-
տության, ապա այդ հարցի քննարկումը տեղափոխվում է հիմնա-
կան դատալսումների փուլ (Նախագծի 326-րդ հոդված, 2-րդ մաս): 
Իհարկե, այդ ապացույցի հետազոտումը կարող է կապված լինել ոչ 
թե բովանդակային, այլ ապացույցի ձեռք բերման աղբյուրի կամ օ-
րենքով սահմանված կարգի պահպանման հետ, կարծում ենք, որ ե-
թե այդ հարցի պարզաբանումը ենթադրում է վկայի հարցաքննութ-
յուն, ապա նման հարցաքննության հնարավորություն պետք է նա-
խատեսել, չնայած Նախագիծը բացառում է որևէ ապացույցի հետա-
զոտման հնարավորությունը:  

Այդ կապակցությամբ ուշագրավ է ՌԴ Գերագույն դատարանի 
քրեական գործերով կոլեգիայի այն որոշումը, որով անօրինական 
ճանաչվեց առաջին ատյանի դատարանի որոշումը՝ պետական մե-
ղադրողի միջնորդությունը մերժելու մասին, որը վերաբերում էր 
քննչական փորձարարության արձանագրությունը որպես ապա-
ցույց անթույլատրելի ճանաչելու վերաբերյալ պաշտպանության 
կողմի բերված փաստարկների ստուգման համար՝ անձին որպես 
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վկա հարվիրելուն: Դատարանը, նշված միջնորդության մերժման 
մասին կայացնելով որոշում, մասնավորապես՝ նշում է հետևյալը, 
որ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ փաստարկների 
հերքման պարտականությունը դրված է դատախազի վրա, հետևա-
բար կողմի միջնորդությամբ որպես վկա կարող է հարցաքննվել 
ցանկացած անձ, բացառությամբ այն անձանց, ովքեր ունեն վկայի 
իմունիտետ կամ անձեռնմխելիություն: 

Դատարանն ապացույցների անթույլատրելիության հարցին 
անդրադառնում է այն դեպքում, եթե նման միջնորդություն ներկա-
յացրել է կողմը: Սրանից հետևում է, որ դատարանն իր նախաձեռ-
նությամբ իրավունք չունի այդ հարցը քննարկման առարկա դարձ-
նել, եթե նույնիսկ ինքը հայտնաբերել է, որ ապացույցը ձեռք է բեր-
վել օրենքի խախտմամբ: Մտավախությունն այն է, որ նախնական 
դատալսումները ապացույցների ծավալի, ինչպես նաև դրանց ան-
թույլատրելի ճանաչելու հարցի քննարկման մասին, չվերածվի հիմ-
նական դատալսման, և դրանով անձի մեղավորության կամ անմե-
ղության հարցը ստիպված քննարկման առարկա չդառնա:  

Իհարկե, դատարանը նման իրավասությամբ օժտված է հիմ-
նական դատալսումների ընթացքում, այսպես` Նախագծի 341 հոդ-
վածի 3-րդ մասի համաձայն՝ «Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախա-
տեսված միջնորդությունների հարցը քննարկելուց և լուծելուց հետո 
դատարանն իրավասու է իր նախաձեռնությամբ հետազոտված 
ցանկացած ապացույց ճանաչել անթույլատրելի` կայացնելով ա-
ռանձին փաստաթղթի ձևով որոշում»: Կարծում ենք, որ նշված կար-
գավորումն արդարացված է, որովհետև ըստ ՀՀ Սահմանադրութ-
յան 22-րդ հոդվածի՝ դատարանն իրավունք չունի իր կողմից կա-
յացվող դատական ակտի հիմքում դնել այնպիսի ապացույց, որն իր 
կարծիքով, ձեռք է բերվել օրենքի խախտմամբ: 

Բնականաբար այն հարցերի շրջանակը, որոնք քննարկման ա-
ռարկա են դառնում այս փուլում, հարց է առաջանում՝ արդյոք չի 
սահմանափակում դատավորի անկողմնակալությունը, այսինքն` 
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մինչև դատական հիմնական լսումները նախապես ձևավորված մո-
տեցում չունենալ գործի ընթացքի և ելքի մասին:  

Ուշագրավ է Լ.Ե. Վլադիմիրովի այն մոտեցումը, որ «Նախնա-
կան քննության ընթացքում կայացված ակտերի ուսումնասիրութ-
յունը որոշակի համոզմունք է առաջացնում դատավորի մոտ, չնա-
յած օրենքի այն պահանջին, որ նա չի կարող անդրադառնալ անձի 
մեղավորությանը կամ անմեղությանը, դատավորը, ուսումնասիրե-
լով գործի նյութերը և նախապես իմանալով, որ այդ հարցը պետք է 
լուծի, չի կարող գիտակցաբար, թե անգիտակցաբար գործի նյութե-
րը չուսումնասիրի այդ տեսանկյունից»1:  

Եվ քանի որ դատավորը նշված փուլում հիմնականում ծանո-
թանում է մեղադրանքի կողմի ներկայացված մեղադրական եզրա-
կացությանը և այն հաստատող նյութերին, հետևաբար դժվար է ա-
սել, որ դատավորը կանխակալ կարծիք չունի տվյալ քրեական գոր-
ծի քննության ելքի նկատմամբ: Կարծում ենք, որ այս հանգամանքը 
հիմք ընդունելով Եվրոպական շատ երկրների օրենսդրությամբ մե-
ղադրյալին դատի տալու և դատաքննության փուլերը առանձնաց-
ված են և իրականացվում են տարբեր դատավորների կողմից2: 
Նման կարգավորում նախատեսված է նաև ԱՄՆ-ի օրենսդրութ-
յամբ, այսպես՝ եթե տվյալ գործն ընդդատյա է օկրուգային կամ 
բարձրագույն դատարանին, ապա գործի նախնական լսումն իրա-
կանացնում է շրջանային կամ մունիցիպալ դատարանը3: 

Նախնական դատալսումների ընթացքում լուծվում են այնպի-
սի հարցեր, որոնք չեն կարող ընդհանրապես կապված չլինել ապա-
ցուցողական գործունեության հետ, մասնավորապես, այնպիսի 
միջնորդությունների քննարկման, որոնք կապված են նոր վկաներ 

                                            
1 Владимиров Л.Е. Суд присяжениx. Условия действия института присяжениx 
и метод разработки доказательств. Xарьков. 1873, էջ 61: 
2 А.В. Кудрявцева, В.Л. Сысков Доказательственная деятельность суда первой 
инстанции по уголовным делам. М., 2007, էջ 97: 
3 Уильям Бернам Правовая система США, 3-й выпуск, М., 2007, էջ 302-304: 
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կանչելու կամ առարկաներ ու փաստաթղթեր պահանջելու հետ: 
Դատավարական այս փուլում դատավորի ճանաչողական գործու-
նեությունը պետք է սահմանափակվի այն հարցերի շրջանակով, ո-
րոնք պետք է պարզաբանվեն վարույթի այդ հատվածում:  

Դատարանի կողմից անթույլատրելի են ճանաչվում այն ապա-
ցույցները, որոնք ձեռք են բերվել օրենքի խախտմամբ: Իրեղեն ա-
պացույցը կամ փաստաթուղթը անթույլատրելի ճանաչելու վերա-
բերյալ միջնոդրությունը, կարծում ենք, որ նպատակահարմար կլի-
նի քննարկել հիմնական դատալսումների ընթացքում, որովհետև 
առնաց զննման և հրապարակման դժվար է հետևություններ անել 
դրանց անթույլատրելիության մասին: Դատարանը պետք է հնարա-
վորություն ունենա համոզվել, որ իրականում առկա են ապացույցն 
անթույլատրելի ճանաչելու հիմքերը: Եթե ապացույցի ձեռք բերման 
առումով օրենքի խախտումն անվիճելի է, ապա միջնորդությունը 
ենթակա է բավարարման դատարանի որոշմամբ:  

Եթե նախնական դատալսումների ընթացքում ապացույցը ճա-
նաչվել է անթույլատրելի, ապա դա նշանակում է, որ մեղադրողն ի-
րավունք չունի դատական քննության ընթացքում հղում կատարել 
այդ ապացույցի վրա, իսկ դատարանն՝ այդ ապացույցը դնել իր ո-
րոշման հիմքում: Նախնական դատալսումների ընթացքում անու-
թույլատրելի ճանաչված ապացույցը (օրինակ՝ քննչական գործո-
ղության արձանագրությունը) իր հերթին նաև հանգեցնում է դրա 
արդյունքում ձեռք բերված այլ պացույցների (օրինակ՝ առարկանե-
րի կամ փաստաղթերի) անթույլատրելիության:  

Եթե ապացույցն անթույլատրելի ճանաչելու վերաբերյալ 
պաշտպանության կողմի միջնորդությունը դատարանը մերժել է, 
ապա պաշտպանն իրավունք ունի այդ միջնորդությունը ներկայաց-
նել հիմնական դատալսումների ընթացքում: Անթույլատրելի ճա-
նաչված լինելու հանգամանքը, կարծում ենք, որ չպետք է բացառի 
կողմի հնարավորությունը, հիմնական դատալսումների ընթացքում 
միջնորդություն ներկայացնել՝ քննարկելու անթույլատրելի ճանաչ-
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ված ապացույցը թույլատրելի ճանաչելու հարցը: Նախագծում այս 
կապակցությամբ որևէ սահմանափակում չկա, բայց, կարծում ենք, 
Ճիշտ կլիներ այդ հնարավորությունը օրենսդրական առանձին 
կարգավորման ենթարկվեր, որպեսզի իրավակիրառ պրակտիկա-
յում այդ կապակցությամբ այլ մեկնաբանություններ չլինեն: Քանի 
որ Նախագիծը չի բացառում այդ հնարավորությունը, հետևաբար 
սա նշանակում է, որ նախանական դատալսումների ընթացքում ա-
պացույցն անթույլատրելի ճանաչելու վերաբերյալ դատարանի որո-
շումը վերջնական չէ, և կողմերը զրկված չեն հիմնական դատալ-
սումների ընթացքում՝ այդ հարցին կրկին անդրադառնալու:  

Իհարկե, ապացույցների անթույլատրելիության հարցի լուծ-
ման համար կարևոր է նաև խախտման բնույթը, որովհետև դրանք 
իրենց բնույթով կարող են լինել էական և ոչ էական: Ապացույցը 
թույլատրելի ճանաչելիս, պետք է հաշվի առնվեն ապացույցներ հա-
վաքելիս՝ էական կամ ոչ էական խախտումներ թույլ տալու հանգա-
մանքը:  

Նախագծում սահմանված է նախնական դատալսումների իրա-
կանացման պարտադիր և միասնական կարգ, որը բխում է այն 
խնդիրներից, որոնք դրված են դատավարության այս փուլի առջև: 
Մասնավորապես՝ նախնական դատալսումները իրականացվում 
են՝ 1) դատավորի կողմից միանձնյա, 2) դռնբաց դատական նիս-
տում, 3) կողմերի մասնակցությամբ:  

Նախագծում վարույթի իրականացման այս հատվածի համար 
պարզեցված կամ արագացված կարգ չի սահմանվում: Դատարանը, 
ստանալով գործը, երկօրյա ժամկետում որոշում է կայացնում վա-
րույթ ստանձնելու և նախնական դատալսումներ նշանակելու մա-
սին: 

Նախագիծը նաև սահմանում է առաջին դատական նիստը 
նշանակելու ժամկետը, այսինքն` վարույթը ստանձնելու և նախնա-
կան դատալսումներ նշանակելու մասին որոշումը կայացնելու հե-
տո երկշաբաթյա ժամկետում:  
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Դատարանը վարույթի այս փուլում դատավարության մասնա-
կիցների մասնակցությունն ապահովելու նպատակով նշված որո-
շումը կայացնելուց հետո ոչ ուշ քան երկօրյա ժամկետում դատա-
վորը հանրային մեղադրողին և վարույթի մասնավոր մասնակիցնե-
րին ուղարկում է համապատասխան որոշման պատճենը՝ բնակա-
նաբար տեղեկացնելով նրանց իրավունքների և պարտականութ-
յունների մասին, նշված փուլում լուծման ենթակա հարցերի շրջա-
նակը և դրանց կապակցությամբ միջնորդություններ ներկայացնե-
լու իրավունքի մասին պարզաբանում: 

Նախագծում դատավարական այս փուլի օրենսդրական նորո-
վի կարգավորումը հիմք է տալիս ասելու, որ այն ունի տեսական և 
գործնական կարևոր նշանակություն, իսկ առկա հիմնախնդիրներն 
ունեն գիտական խորը վերլուծության անհրաժեշտություն: 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СУДЕБНЫЕ СЛУШАНИЯ, 

СОГЛАСНО ПРОЕКТУ НОВОГО УПК РА 

Самвел Дилбандян 
Заведующий кафедрой уголовного процесса 
 и криминалистики ЕГУ,  д.ю.н., профессор 

 
Данная научная статья посвящена институту предварительных 

судебных слушаний, который является нововведением в отечественном 
уголовном процессе. Данный этап производства не был предусмотрен 
ни в предыдущем, ни в действующем УПК РА.  

Впервые на данном этапе судопроизводства рассматривается 
вопрос о допустимости доказательств, что имеет важное значение с 
точки зрения обеспечения состязательности. Суд решает данный 
вопрос не в одиночку, а при участии сторон, которые вправе 
представить свою позицию относительно допустимости тех или иных 
доказательств. 

Важное значение имеет то обстоятельство, что в ходе судебных 
слушаний суд решает вопрос о пределах доказывания и о 
допустимости доказательств. 
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The Article is dedicated to the preliminary court hearings. It is a 

new institution in our criminal procedure, as it is not set out neither in 
the acting, nor in the previous Codes. For the first time it has been set 
out in the Draft. 

It is the first time that the issue of the admissibility of evidence 
becomes a subject of examination during this stage of proceedings. This 
regulation has a crucial role for adversarial proceedings. The examination 
of the admissibility of the evidence becomes a subject of examination by 
the court with participation of all interested parties, who are entitled to 
express their position about the problem. 

It is important to specify, that during this stage the court has to 
decide the scope of evidentiary material and the issues related to the 
admissibility of evidence, which will be vital for further trial. 

 
 

Բանալի բառեր` նախնական դատական լսումներ, քրեական 
դատավարություն, նախագիծ, ապացուցման սահման, ապացույցների 
թույլատրելիություն, դատարան: 
Ключевые слова: предварительные судебные слушания, уголовный процесс, 
проект, пределы доказывания, допустимость доказательств, суд.        
Key words: preliminary court hearings, criminal proceedings, draft, scope of 
evidence, admissibility of evidence, court. 
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Для современного этапа развития человеческой цивилизации 

характерно наличие глобальных проблем, в основе которых лежит 
все возрастающая взаимозависимость государств, когда действия 
одной или нескольких составляющих международного сообщества 
не может не вызвать определенные сдвиги в состоянии всей системы 
международных отношений. Одной из таких проблем является 
проблема сохранения экологического баланса в глобальном 
масштабе. 

В докладе, подготовленном экспертами Программы ООН по 
окружающей среде – (ПРОООН) и посвященном оценке состояния 
окружающей среды планеты Земля за десятилетия, прошедшие 
после Стокгольмской конференции ООН по проблемам окружающей 
человеком среды в 1972г., указывалось, что, несмотря на 
значительное повышение уровня научных знаний по вопросам 
охраны окружающей среды, эффективность природоохранных 
мероприятий возрастает более медленными темпами. Опыт 
показывает, что политический характер играет первостепенную роль 
в решении глобальных проблем окружающей среды, что многие 
существующие национальные, региональные и международные 
институции не обладают достаточной эффективностью и, что, 
достижение целей международного природоохранения возможно 
только в условиях прочного мира, безопасности и стабильности.1 

Проблема охраны окружающей среды средствами 

                                            
1 The World Environment, 1972-1982, Dublin, 1982, p.630. 
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международного права преобретает научно-практический эколого-
правовой характер, ведущий, в конечном счете, к формированию и 
реализации экологических прав человека. Более подробно об этом 
впервые рассматривались в исследованиях по отдельным отраслям 
международного права, прежде всего, международного морского 
права (работы А.П. Мовгана, Л.В. Сперанской и др.) известные 
работы В. А. Чичварина “Охрана природы и международные 
отношения” и О.С. Колбасова “Международно-правовая охрана 
окружающей среды”. 

В указанных работах детально освещается практика 
регулирования международного природоохранного сотрудничества. 

Процесс формирования международного права находит свое 
отражение в правовой науке. Еще в 1970г. Чичварин В.А. 
подчеркнул, что “международная охрана природы все более 
развивается как международно-правовая, то есть как совокупность 
норм универсального международного права, способствующих 
установлению на основе принципа мирного сосуществования 
единства действий государств по отношению к природе”1. По 
определению Чичварина В.А. “международно-правовая охрана 
природы представляет собой не только совокупность определенных 
действующий принципов и норм, но и одну из отраслей науки 
международного права”2. 

Формирование и наличие общественной потребности “в 
теоритической оценке и официальном признании развивающейся 
отрасли международного права - права окружающей среды или 
права охраны природы, экологического, энвaйроментального права” 
явилось констатацией этого факта3. 

В своем вступительном слове к Пуководству по осуществлению 
Орхусской Конвенции бывшый Генеральный Секретарь ООН Кофи 

                                            
1 Чичварин В. А. “Охрана природы и международные отношения “ М., 1970г., 
ст.31. 
2 Там же, ст. 36. 
3 См. Колбасов О. С. Экология:политика – права, М., 1976г., ст 171. 
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Н Аннан писал: “Наступление нового тысячилетия даст нам повод 
подумать над тем, что хорошего удалось сделать людям за 
прошедшую тысячу лет, и в чем они допустили ошибки, а также над 
тем, какие задачи ждут нас впереди в эту новую, еще более 
взаимозависимую эпоху человерческой истории. Хотя многие из 
наших сегодняшних забот могут показаться – если заглядывать так 
далеко вперед – вполне обыдеными, тем не менее цель устойчивого, 
равноправного и экологически сбалансированного развития 
приобретает даже еще большее значение, поскольку от него зависит 
сохранение самой жизни на земле1”.  

Повышение роли международного сотрудничества в сфере 
охраны окружающей среды основывается на понимании двух 
главных условий дальнейшего существования человеческой 
цивилизации: ограниченность пространства и ресурсов биосферы. 
Среди социальных факторов позитивного характера следует особо 
выделить уверенно формирующееся во многих странах право 
человека на здоровую благоприятную окружающую среду, что 
последовательно закрепляется не только в международно правовой 
норме, но в национальном законодательстве, например, нормы 
Конституции Армения (“Государство обеспечивает охрану и 
воспроизводство окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов” (ст.10), “Каждый имеет право жить в 
окружающей среде, способствующей его здоровью и благополучию, 
обязан лично и совместно с другими лицами охранять и улучшать 
окружающую среду. Должностные лица несут ответственность за 
сокрытие экологической информации или отказ от ее 
предоставления” (ст.33.2), “Основными задачами государства в 
экономической, социальной и культурной сферах являются: 
осуществление политики, обеспечивающей экологическую 
безопасность нынешних и будущих поколений” (ст.48.10)). 

                                            
1 Кофи Н. Аннан, Вступительное слово, Орхусская Конвенция: руководство по 
осуществлению, Нью-Йорк и Женева, 2000г. 
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Таким образом, повышение качества жизни, в том числе 
улучшение окружающей среды, становится стратегическим 
направлением международно-правовой экологической политики, 
что, в результате международного сотрудничества, реализуется в 
национальной эколого-правовой политике. Обьективной 
предпосылкой расширения международно-правового регулирования 
охраны окружающей среды служит развитие самой экологической 
науки. Изучение взаимодействий в природной среде, анализ 
наиболее характерных видов нарушения экологического баланса 
позволяет создать необходимое естественнонаучное обоснование для 
разработки международных соглашений в области борьбы с 
загрзянением, деградицией окружающей природной среды, 
сохранения видов животного и растительного мира находящейся под 
угрозой исчезновени, охраны озоного слоя, регулирование 
воздействия на климат и др. 

Следует особо отметить воздействие, которое оказывает на 
международно-правовое регулирование охраны окружающей среды 
стремительное развитие науки, техники и технологии. С одной 
стороны, развитие науки и техники может стимулировать 
экологически более целеобразные способы получения энергии, 
виды транспорта, технологические циклы, что, в свою очередь, 
обусловило бы ненужность ряда действующих правовых норм, 
регулирующих процесс загрязнения природной среды. Однако, 
одновременно, технический прогресс при определенных условиях 
может повлечь за собой такие побочные явления, как появление 
новых воздействий (пример ДДТ), изменение режима использования 
природных ресурсов (ГМО), что в очередь, требует разработки новых 
международных природоохранительных правил, которые вносят в 
структуру международного права окружающей среды элемент 
нестабильности. Таким образом, система международно-правовых 
правил охраны окружающей среды складывается не только под 
влиянием экологических требований, вытекающий из обьективных 
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законов природы. Формирование и развитие международного права 
окружающей среды обуславливается также взаимодействием 
экологических, политических, экономических, социальных 
требований. Теоретически в основу природоохранительной нормы 
должны быть положены исключительно экологические 
соображения.  

Международное сотрудничество в области охраны окружающей 
среды зародилось в начале прошлого столетия, но долгое время 
носило спорадический характер, касалось охраны отдельных 
природных обьектов, основывалось только на двусторонних мерах. 
Первым значительным многосторонним природоохранительным 
мероприятием в этой области следует считать конференцию по 
международной охране природы, состоявшейся 17-19 ноября 1913 г. 
в Берне(Швецария). 

В 1848г. был создан Международный Союз охраны природы. В 
1962 году вопрос об охране природы в связи с развитием экономики 
впервые был рассмотрен на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
Вопросы охраны природы оказались в программах деятельности ряда 
органов и специализированных учреждений ООН, таких, как 
ЮНЕСКО, ЕЭК, ФАО, ВОЗ, и многих других.  

В рассматриваемом процессе важное значение имеет раскрытие 
понятия и содержания международно-правовой охраны 
окружающей среды. 

Международно-правовые нормы, регулирующие отношения 
государств по поводу окружающей среды, рассматриваются как 
обособленная совокупность норм, цели, содержание и предмет 
которых имеют специфический отличие от других категорий норм 
характер. Данная совокупность норм как часть общего 
международного права формировалась и развивается на основе и в 
полном соответствии с общепризнанными принципами 
международного права. Одновременно указанная совокупность 
содержит ряд специальных принципов, отражающих особенности 
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международных отношений в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования. Эти нормы-принципы выкристализировались 
в процессе формирования международных-правительственных и 
неправительственных организаций. 

В июне 1972г. состоялась Стокгольмская конференция ООН по 
проблемам окружающей человека среды, которая приняла 
Декларацию принципов и План действий. Эти документы были 
одобрены Генеральной Ассамблеей ООН и положили начало 
регулярной деятельности по охране окружающей среды в рамках 
ООН UNEP (1972-1992гг., 2012г.). Современное международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды 
осуществляется в следующих направлениях: 

1. все более расширяется обмен опытом и координация 
деятельности государств в рассматриваемой области отношений; 

2. осуществление научно обоснованных системы мер по охране 
элементов природной среды в ограниченных зонах и 
географических районах, это направление международного 
сотрудничества называют в соответствующих случаях 
двусторонними, субрегиональными и региональными правилами 
охраны окружающей природной среды; 

3. нарастание усилий стран мира в рамках ООН в решении 
глобальных задач охраны окружающей среды. На этом уровне 
происходит разработка и осуществление общечеловеческих 
природоохранных мероприятий, формирование системы 
наблюдений за состоянием и изменением качества окружающей 
среды на планете, определение принципов политики и стратегии 
поведения человечества по отношению к природе, решение вопросов 
охраны окружающей среды в пределах интернациональных 
пространств. 

В реализации указанных направлений сотрудничества 
исключительно важная роль принадлежит международному праву 
окружающей среды. 
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Охрана окружающей среды и рационального использования 
отдельных элементов (обьектов). 

Обьектом данной категории международных правоотношений 
является окружающая среда в широком значении этого понятия. 
Следует отметить, что понятие “окружающая среда” не включает в 
себя среду социальную.1 

Ее благоприятное состояние обеспечивается мероприятиями по 
охране и рациональному ресурсопользованию. 

Принятие “окружающей среды” в качестве обьекта 
обособленной категорий международных отношений в свою очередь 
обусловливает применение термина “международное право 
окружающей среды” для обеспечения комплекса норм, 
регулирующих эти отношения.  

Впервые в международном праве на универсальном уровне 
“экологическая проблема была раскрыта и закреплена в ст. 3 
“Всеобщей декларации прав человека” 1948г.” как право человека на 
жизнь. “Всеобщая декларация прав человека” не содержит в своем 
тексте прямого указания о праве человека на здоровую 
благоприятную среду. Тем не менее существует единое мнение о 
том, что “право человека на жизнь” вытекает из самой идеологии 
Декларация и подтверждается самим процессом стремительного 
становления как отрасли международного экологического права. 

Международное экологическое право тесно связано с другими 
отраслями, а также институтами международного публичного права. 
Оно характеризуется развитием процесса экологизации права в 
целом, и международного права, в частности; глобального характера 
экологических проблем; многообразия существующих подходов к их 
разрешению и т.д.. 

В настоящее время основными целями международного права 
являются- рациональное природопользование, охрана окружающей 

                                            
1 Лисицин Ю.П. Некоторые вопросы социальной экологии В.кн: Социальные 
аспекты экологических проблем, М., 1982, с.82. 
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природной среды и устойчивое развитие. 
Достижение этих целей невозможно обеспечить в отрыве от 

деятельности международных организаций в рамках права на 
международную безопасность. Экологическая безопасность 
постепенно становится один из самых значимых слагаемых во 
всеобьемлющей системе международной безопасности.1 

Миссия ЮНЕП: Обеспечивать руководство и поощрять 
партнерские отношения в природоохранной деятельности, создавая 
для государств и народов соответствующие стимулы, поставляя им 
информацию, а также давая им возможность повысить качество 
своей жизни, не ставя под угрозу качество жизни будущих 
поколений. 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) учреждена 
Генеральной Ассамблеей ООН 15 декабря 1972 года. ЮНЕП 
является основным органом ООН в сфере экологии, через который 
осуществляется сотрудничество государств и международных 
организаций по решению глобальных, региональных и 
национальных проблем в области охраны окружающей среды и 
устойчивого развития. Программа прилагает особые усилия для 
формирования партнерских отношений с другими агенствами 
системы ООН, обладающим дополнительным опытом и 
организационным потенциалом и содействующим более широкому 
участию гражданского общества в достижении устойчивого 
развития.  

Главные задачи ЮНЕП (ПРООН) состоят в анализе и оценке 
состояния глобальной окружающей среды, предупреждении об 
экологических угрозах, развитии международного права в области 
окружающей среды в интересах устойчивого развития, содействии 
повышению осведомленности общественности о международной 
природоохранной политике и деятельности, предоставлсении 

                                            
1 См. Boodm R. Ecological Security, The Oceans and Common Security?Pacem 
inMaribus XVII. 
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помощи в разработке политики и оказании консультативных услуг 
правительственным и неправительственным организациям. 

Экологическое законодательство понимается в узком и широком 
смысле, и в основе этого подход лежит – предмет регулирования. В 
первом случае, оно представляет собой совокупность нормативно-
правовых актов, которые регулируют исключительно общественные 
отношения в сфере охраны окружающей среды и природоохранения. 
Во втором случае предмет правового регулирования включает так же 
отношения по использованию природных ресурсов, экологической 
безопасности и обеспечения “экологического правопорядка”. Важно 
в этом контексте каким является исходить из того, нормативный акт. 
Это, прежде всего, правовой акт, принимаемых субьектами 
правовотворчества, содержащей нормы права, имеющие особую 
офицеально письменную форму и направленный на урегулирование 
определенных общественных отношений. 

Понятие экологического законодательства более узко, чем 
понятие экологического права, поскольку последнее, кроме эколого-
правовых актов, включает в себя и ряд других элементов. 
Экологическое законодательство является результатом 
правотворчества субьектов различных уровней, обладающих 
соответствующими полномочиями, что вытекает из его 
комплексного характера. Определение системы и структуры 
экологического законодательства является достаточно сложной 
задачей. Сложность заключения в том, что систему можно 
сформировать на основе различных критериев (например, по 
юридической силе правовых актов, форме, их действия во времени, 
видов правовых норм, правовых институтов или инструментов, 
степени кодификации и т.д. (ГМО, экологическое страхование, 
экологический аудит и т.д.)), нечеткие границы старых и новых 
актов, между основными и комплексными отраслями. 

Необходимо учитывать и то, что постоянно возникают все 
новые социальные и экологические проблемы, национальные и 
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региональные экологические кризисы, регулирование которых 
отражает в законодательстве. Указанное постоянно ставит перед 
правотворческими органами все новые задачи, тем самым и целью 
совершенствования законодательства. В основе возникновения, 
развития экологического законодательства, в подавляющем числе 
случаев лежат международно- правовые нормы – соглашения, 
которые, в силу их ратификации и ст. 6 Конституции становятся 
источниками экологического права. Источниками экологического 
права являются также те нормативно правовые акты, нормы которых 
призваны регулировать общественные отношения возникающие 
между общественностью и окружающей природной средой по 
поводу использования природы. Эти источники обьединяются в 
систему экологического законодательства, классифицируясь 
различными критериями. 

Многие понимают, что никогда не будет достаточных ресурсов, 
чтобы гарантировать безопасность. На самом деле, свободные 
общества сталкиваются со многими важными проблемами, которые 
также представляют угрозу для их населения – улучшение 
здравоохранения, снижение уровня бедности, расширение 
образовательных возможностей, охраны окружающей среды и 
многое другое.  

Проблема природной среды в последние годы интересует и 
тревожит не только специалиалистов, но и широкие общественные 
круги во всех странах. Несколько десятилетий тому назад основное 
беспокойство вызывала возможность истощения природных 
ресурсов. Многократно производились оценки сроков истощения 
залежей полезных ископаемых и других природных балансов.  

В настоящее время наряду с этим внушают опасение 
загрязнение окружающей среды и другие последствия воздействия 
человека на природу. 

Многие ученые считают, что мы уже подошли к так 
называемому “экологическому кризису”, проистекающем от 
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столкновения безгранично и быстро растущий потребностей и всей 
деятельности человеческого общества с ограниченными размерами и 
ресурсами нашей планеты. 

Большенство авторов книг, статьей и заявлений, посвященных 
этим вопросам, ограничиваются лишь указанием на угрозу кризиса, 
основываясь, чаще всего, на качественном, иногда несколько 
примитивном рассмотрении некоторых сторон взаимодействия 
человеческого общества и природы. Используя множество примеров 
загрязнения и других нежелательных изменений природной среды, 
оно стремятся, прежде всего, создать у читателя понимание 
всеобщей взаимосвязанности явлений в природе и той опасности, 
которую влечет за собой нарушение этих связей в результате 
необдуманных человеческих действий. 

Однако, в последнее время, были предприняты первые попытки 
оценить будущее развитие человечества методами системного 
анализа количественных оценок всех основных аспектов его 
деятельности. 

В 1972г. вышла книга Дж. Форрестера “Мировые динамики”. 
Автор – профессор Массачусетского технологического института 
США, известный своими успешными опытами применения 
системного анализа к описанию и разчету деятельности 
предпринятий и фирм (его книга “Индустриальная динамика” 
вышла в 1970г. на русском языке), - попытался в этой работе дать 
расчеты возможных вариантов развития всего человеческого 
общества. 

Из расчетов Форрестера следует, что при сохранении нынешних 
тенденций развития численность населения планеты может к 2030-
2050гг. Превысить6,5 млрд. человек, после чего, в результате резкого 
истощения природных ресурсов, загрязнения и других 
непоправимых изменений в окружающей среды начнется в 
буклвальном смысле слова вымирание, которое приведет за 20-30 лет 
к снижению численности населения ди о 1,5 – 2,0 млрд. человек. 
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В 1970г. по инициативе А. Печчеи (один из директоров 
компании “Фиат”) группой ученых и общественных деятелей был 
создан так называемый Римский клуб – небольшая по 
количественному составу международная общественная 
организация, поставившая перед собой задачу рассмотреть 
наступающий этап развития человечества в плане его 
взоимодействия с природой и как то убедить мир в необходимости 
принять меры для предотвращения возможного кризиса. 

В следуещем году по заказу Римского клуба группа ученых того 
же Массачусетского института во главе с проф. Мидоузом провела 
теми же, что и Форрестер, методами подобные же рассчеты и пришла 
к тем же, по существу, выводам. Книга “Пределы роста”, написанная 
этой группой, в отличии от предшествовавшей ей работы 
Форрестера, приобрела широкую известность, была переведена на 
многие языки и стала одним из “бестселлеров” в 1972-1973гг.. 

Значительный вклад в освещение взаимоотношений 
человеческое общество – природа предстовляет книга Бари 
Комонера “Замыкающийся круг”. Автор, в результате научного 
анализа пришел к очень интересным выводам, которые имеют не 
только естественно-научное значение, но и предстовляют ценность 
для создания и применения эколого-правовых норм. 

Указанные принципы сводятся к следующему: 
 ничего не дается даром; 
 все свзяанно со всем; 
 все должно куда-то деваться; 
 природа знает лучше.1 
Для обеспечения реализации эколого-правовой нормы одним из 

требований для достижения этой цели является ее экологизация. На 
наш взгляд, для этих целей очень важно использование указанных 
выше законов Б. Коммонера.  

                                            
1 См. Коммонер Б. “Замукающий круг”/Природа.Человек.Технология/Л., 
1974г., ст.32. 
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 I закон экологии: “все связано со всем”. Этот закон отражает 
существование колоссальной сети связей в экосфере: между 
различными живыми организмами, между популяциями, видами, а 
также между отдельными организмами и их физико-химическим 
окружением. Приминительно к формированию, принятию 
юридических законов в сфере окружающей среды , необходимо 
иметь рамочный закон, который учитывал бы систему взаимосвязей 
и взаимозависимостей существующих в природе и учет их в каждом 
юридическом законе этой сферы- экологизация правовых норм. Не 
один закон в этой сфере не должен быть принят в отрыве и без учета 
первого закона экологии. Основы законодательства Республики 
Армения “Об охране природы” (1991) в определенной мере 
соответствовали этим требованиям, однако, к сожалению, по 
непонятным причинам, без обсуждений и консультаций с научной 
общественностью, этот “головной” закон “потерял” свою силу. 
Ситуация в связи с этим усугубляется тем , что отсутствует правовой 
акт в виде закона, который определял бы экологическую политику 
государства. Наличие в природноресурсовых законах 
соответствующей политики в виде водной, лесной , земельной и т.д., 
не может заменить собой потребность в общей экополитики, 
закрепленной в праве.  

 II закон экологии: “все должно куда-то деваться”. Это, 
разумеется, просто неформальная перефразировка 
фундаментального физического закона- “материя не исчезает”. 
Применительно к экологии и природоползования этот закон 
означает, что в природе не существует такой “вещи” как “мусор”. 
Ничто не “исчезает”, то или иное вещество просто перемещается с 
одного места на другое место. Одна из главных причин нынешнего 
кризиса окружающей среды состоит в том, что огромные количества 
веществ извлечены из земли, преобразованны в новые соединения и 
рассеяны в окружающей преродной среды без учета того факта, что 
“все куда-то девается”. Приминительно к праву окружающей среды 
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это означает , что любой вид деятельности, связанной с 
использованием природных ресурсов, должен учитывать указанный 
фактор: разрешения. запреты,ограничении и т.д. должны быть 
регламентерованы в законе (Закон “Об отходах производства и 
потребления” и др. ). 

 III закон экологии: “природа знает лучше”. Этот принцип 
встречает значительное сопротивление, поскольку он противоречит 
укоренившейся уверенности в том, что человеческие существа 
обладают уникальной компетентностью “человек- властелин 
Природы”. Одной из характерны особенностей современной 
технологии является представление о том, что она призвана 
“улучшить”, обеспечить продукты питания, одежду, жилище, и 
средства коммуникации, какие природа не может предоставить. В то 
же время, будучи плохо сформулирован, третий закон экологии 
утверждает, что любое крупное антропогенное изменение 
природной системы вредно для нее. Приминительно к праву и к 
законодательству в этой области необходимо обеспечить 
обезательность проведения оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и экологическую экспертизу, с целью 
предупреждения возможных неблагоприятных для окружающей 
природной среды и человека последствий. В качества примера 
можно указать на историю с ДДТ, допущение генетический 
измененных организмов и д. т.  

 IV закон экологии: “ничто не дается даром”. В экологии, как 
и в экономике, этот закон призван подчеркнуть, что всякая вещь 
чего-то стоит. Этот экологический закон объединяет в себе 
предшествующие три закона, потому что глобальная экосистема 
представляет собой единое целое, в рамках которой не может ничего 
быть выиграно или потеряно, и которая не может быть объектом 
всеобщего улучшения. Платежа по этому векселю нельзя избежать, 
он может быть только отсрочен. Применительно к праву и 
законодательству это означает, что человек должен отвечать за свои 

 188

поступки по отношению к окружающей среде.Это проявление 
принципа привентивности, который выражается в установлении 
санкций за нарушение требований законодательства не только в 
случае причинения вреда окружающей среде и человеку, но, что 
особенно важно, реагирование права на сам факт нарушения 
требований правовой нормы без возможности обозначить вред, 
причиненный окружающей среде.  

В экологической ситуации, сложившейся в Армении, наиболее 
острой и социально значимой является задача повышения 
эффективности экологического законодательства и 
правоприменения, то есть реализация норм права. Часто требования 
законодательства в области охраны окружающей природной среды 
не выполняются, оставаясь, как и в прошлом, декларативным. Такое 
положение, на наш взгляд, является следствием отсутствия научно 
обоснованной экологической политики, возведенной в ранг закона, 
как это имеет место в наиболее развитых странах, таких как, 
например, в США, где законодательство в данной области 
оценивается как одно из наиболее развитых, эффективных и 
действенных, или в Германии, где оно определяется как 
конституционное или в других странах Европы. 

В Армении в сфере законодательства по охране окружающей 
природной среды сложилась парадоксальная ситуация. С одной 
стороны, принят ряд соответствующих законодательных и 
нормативных правовых актов, законодательная техника стала более 
совершенной (например, наличие почти каждом законе понятийного 
аппарата); шире используется опыт других стран в этой области; 
ратифицированы международные конвенции по различным 
аспектам окружающей природной среды, положения которых 
медленно и нечетко имплементируются в нормах национального 
законодательства. С другой стороны, вряд ли можно говорить о 
целенаправленной и системной научно обоснованной 
законотворческой политике в области охраны окружающей среды. 
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ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ  
ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ. ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  

ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ 

Աիդա Իսկոյան  
ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի  

պրոֆեսոր, իրավ. գիտ. թեկնածու 
 

Հոդվածը նվիրված է շրջակա միջավայրի պահպանությանը, 
ինչպես միջազգային իրավունքի, այնպես էլ այդ ոլորտի ազգային 
իրավունքի և օրենսդրության զարգացմանը: Աշխատանքում նշվում 
է բնագիտական ուսումնասիրությունների արդյունքների օգտագոր-
ծումը այդ ոլորտի միջազգային իրավական նորմերում: 

 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF  
ENVIRONMENTAL LAW. NATIONAL AND INTERNATIONAL 

BACKGROUNDS 

Aida Iskoyan  
Professor of the YSU Chair of Civil Procedure,  

Candidate of Legal Sciences 
 

The article is dedicated to protecting the environment, both in the 
sphere of international law and national legislation on law development. 
The author mentions the use of natural sciences outcomes in 
international legal norms. 

 

Բանալի բառեր` միջազգային իրավունք, միջազգային էկոլոգիական իրա-
վունք, շրջակա միջավայրի պահպանություն, շրջակա միջավայրի պահ-
պանության և բարելավման գիտական վերլուծություն, շրջակա միջավայրի 
պահպանության միջազգային իրավունքի բովանդակություն: 
Ключевые слова: международное право, международное экологическое 
право, охрана окружающей среды, наука о сохранении и улучшении 
окружающей среды, содержание международного права охраны 
окружающей среды. 
Keywords: international law, international environmental law, environmental 
protection, environmental protection and improvement of scientific analysis, the 
content of international law protection of the environment. 
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ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՈՉ  
ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ  

ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

Գրիգոր Բեքմեզյան 
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի  

ամբիոնի դոցենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու 
 
Դելիկտային պարտավորություններում պատճառված վնասի 

համար պատասխանատվության առաջացման առաջին պայմանը 
վնասի առկայությունն է։ Իրավաբանական գրականության մեջ 
դեռևս տրված չէ վնասի միասնական բնորոշումը։ Համաձայն Պ. 
Կեյնի` վնասը հայցվորի գործողությունների էությունն է, որը, ըստ 
հեղինակի, նշանակում է, որ մինչև տուժողը չունենա որոշակի ֆի-
նանսական կամ առողջական կորուստ, նա ի վիճակի չի լինի վնա-
սի հատուցում պահանջել պատասխանողից1։ Գ. Ղարախանյանը, 
Ե.Ա. Ֆլեյշիցը, Ա.Մ. Բելյակովան վնասը բնորոշում են որպես ան-
բարենպաստ բացասական հետևանք, որ վրա է հասնում օրենքով 
պահպանվող գույքային իրավունքի կամ ոչ նյութական բարիքի 
խախտման դեպքում2։ Ն.Ս. Մալեինի կարծիքով վնասը սոցիալա-
կան հասկացություն է։ Իսկ ավելի ընդհանուր առումով, ըստ հեղի-
նակի, վնասը կարող է բնորոշվել որպես օրենքով պահպանվող պե-
տության, կազմակերպությունների և քաղաքացիների իրավունքնե-
րի ու շահերի ոտնահարման կամ խախտման հետևանք3։ ՀՀ քաղա-
քացիական օրենսգիրքը վնաս է բնորոշում է որպես իրավունքը 
                                            
1 Տե՛ս Peter Cane, “The Anatomy of Tort Law” Hart Publishing, Oxford, 1997, 
էջ 89: 
2 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, 
Երկրորդ մաս, էջ 603, Флейшиц Е.А., Обяазательства из причинения вреда и 
из неосновательного обогащения. М. 1951г. էջ 20, Белякова А.М., 
Имущественная ответственность за причинение вреда. М. Юрид. Лит., 1979, էջ 
7: 
3 Տե՛ս Малеин Н.С. Возмещение вреда, причиненного личности. М. 1965, էջ 5: 
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խախտված անձի ծախսերը, որ նա կատարել է կամ պետք է կատա-
րի խախտված իրավունքը վերականգնելու համար, նրա գույքի կո-
րուստը կամ վնասվածքը (իրական վնաս), չստացված եկամուտնե-
րը, որոնք այդ անձը կստանար քաղաքացիական շրջանառության 
սովորական պայմաններում, եթե նրա իրավունքը չխախտվեր (բաց 
թողնված օգուտ), ինչպես նաև ոչ նյութական վնասը: 

Պետք է նշել, որ վնասը լինում է երկու տեսակ՝ նյութական և ոչ 
նյութական։ Նյութական վնասը այն է, որը կարելի է հաշվել, իսկ ոչ 
նյութականը հաշվել անհնար է։ Նյութական վնասի դեպքում տու-
ժողը կարող է կորցնել աշխատավարձը, աշխատունակությունը, 
լրացուցիչ ծախսեր կատարել բուժման, դեղեր գնելու, առողջարա-
նային բուժման և այլ նպատակներով, կերակրողին կորցնելու դեպ-
քում առաջանում են թաղման ծախսեր. փոխհատուցվում է կերակ-
րողին կորցնելու հետևանքով ծագած վնասը1։ Եթե վնասը պատ-
ճառվել է գույքին, ապա տուժողը կարող է պահանջել հատուցել 
գույքը վերականգնելուն ուղղված վնասները կամ գույքը փոխարի-
նելու համար կատարվող ծախսերը և այլն։ Եթե վնասը չի կարող 
գնահատվել դրամական ձևով, ապա այն դառնում է ոչ նյութական 
կամ ոչ գույքային վնաս։ 

Մինչև 2014 թվականը ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում բա-
ցակայում էր ոչ նյութական վնասի հասկացությունը, չնայած այն 
հանգամանքին, որ 2010 թվականից պատվի, արժանապատվության 
և գործարար համբավին պատճառված վնասի հատուցման տե-
սանկյունից, առանց որպես այդպիսի ձևակերպման, այն գործում էր 
օրենսգրքում2: Այնուամենայնիվ հարկ է նաև նկատել, որ ոչ նյութա-
կան վնասի կամ բարոյական վնասի ինստիտուտը իրականում ամ-
րագրված է եղել ՀՀ օրենսդրությամբ: Մասնավորապես բարոյական 
վնասի հատուցում է նախատեսված Գովազդի մասին ՀՀ օրենքի 23-
րդ հոդվածի 1-ին մասի գ) ենթակետում, Վարչական իրավախախ-
                                            
1 Տե՛ս ՀՀ Քաղ. օր., հոդվածներ 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1087։ 
2 Տե’ս Քաղաքացիական իրավունք, 3-րդ, 4-րդ մասեր, Երևան 2011, էջ 66։ 
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տումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 268-րդ հոդվածում: 
«Բարոյական վնաս» եզրույթն ամրագրված է նաև ՀՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի մի շարք դրույթներում, մասնավորա-
պես` 6-րդ հոդվածի 45-րդ կետում, որում «վնաս» եզրույթը դի-
տարկվում է որպես «դրամական չափման ենթակա բարոյական, 
ֆիզիկական, գույքային վնաս»: Նույն օրենսգրքի 58-րդ հոդվածի 1-
ին մասը, սահմանելով «տուժող» հասկացությունը, ամրագրում է, 
որ` «Տուժող է ճանաչվում այն անձը, ում քրեական օրենսգրքով 
չթույլատրված արարքով անմիջականորեն պատճառվել է բարոյա-
կան, ֆիզիկական կամ գույքային վնաս: Տուժող է ճանաչվում նաև 
այն անձը, ում կարող էր անմիջականորեն պատճառվել բարոյա-
կան, ֆիզիկական կամ գույքային վնաս, եթե ավարտվեր քրեական 
օրենսգրքով չթույլատրված արարք կատարելը»:  

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մա-
սին» ՀՀ օրենքի` «Ոչ գույքային վնասի հատուցման հիմքերը և կար-
գը» վերտառությամբ 104-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է, որ 
«Ոչ իրավաչափ վարչարարությամբ ֆիզիկական անձի ազատութ-
յունը սահմանափակելու, նրա անձեռնմխելիությունը, բնակարանի 
անձեռնմխելիությունը, անձնական կամ ընտանեկան կյանքի ան-
ձեռնմխելիությունը խախտելու, նրա պատիվը, բարի համբավը կամ 
արժանապատվությունն արատավորելու միջոցով ոչ գույքային 
վնաս պատճառելու դեպքերում այդ անձն իրավունք ունի պահան-
ջելու դրամական միջոցներով հատուցում կամ առաջացած 
հետևանքների վերացում` ոչ իրավաչափ վարչարարությամբ 
պատճառված ոչ գույքային վնասին համարժեք չափով»: 

Վերոնշյալ իրավական ակտերի մի մասը, օրինակ` Գովազդի 
մասին օրենքը և Վարչական իրավախախտումների մասին ՀՀ օ-
րենսգիրքը, բարոյական վնասի մասին դրույթները ներառել են 
մինչև 1998թ Քաղ. օր. ընդունումը, և մեր կարծիքով բարոյական 
վնասի հատուցման դրույթները ուղղակի մեխանիկորեն մնացել են 
օրենքներում, սակայն պրակտիկ կիրառություն չեն ունեցել։ 
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Ոչ նյութական վնասի հատուցում է նախատեսված նաև ֆի-
նանսական օրենսդրությամբ, օրինակ` «Սպառողական կրեդիտա-
վորման մասին» ՀՀ օրենքը նախատեսում է, որ կրեդիտավորողի 
ծառայություններից օգտվող սպառողի իրավունքների խախտման 
փաստը հաստատվելու դեպքում դատարանի վճռով կամ Ֆինան-
սական համակարգի հաշտարարի որոշմամբ հօգուտ սպառողի 
բռնագանձվում է երեք հարյուր հազար դրամ1: 

Ինչպես նշվեց 2014 թվականից ոչ նյութական վնասի հատուց-
ման ինստիտուտը պաշտոնապես ներառվել է նաև ՀՀ քաղաքա-
ցիական օրենսգիրք:  

Մասնավորապես ՀՀ քաղ օր. 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի փոփո-
խության համաձայն` վնասներ են ինչպես իրավունքը խախտված 
անձի ծախսերը, որ նա կատարել է կամ պետք է կատարի խախտ-
ված իրավունքը վերականգնելու համար, նրա գույքի կորուստը 
կամ վնասվածքը (իրական վնաս), չստացված եկամուտները, որոնք 
այդ անձը կստանար քաղաքացիական շրջանառության սովորա-
կան պայմաններում, եթե նրա իրավունքը չխախտվեր (բաց թողն-
ված օգուտ), այնպես էլ ոչ նյութական վնասը: Նույն 17-րդ հոդվածի 
4-րդ մասը սահմանափակում է ոչ նյութական վնասի հատուցման 
դեպքերը` սահմանելով, որ ոչ նյութական վնասը ենթակա է հա-
տուցման միայն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում: 

Քաղաքացիական օրենսգիրքը սահմանում է նաև ոչ նյութա-
կան վնասի հասկացությունը և դրա հատուցման սկզբունքները: Օ-
րենսգրքի 162.1 հոդվածի համաձայն. 

«1. Սույն օրենսգրքի իմաստով ոչ նյութական վնասը ֆիզիկա-
կան կամ հոգեկան տառապանք է, որն առաջացել է անձին ի ծնե 
կամ օրենքի ուժով պատկանող ոչ նյութական բարիքների դեմ 
ոտնձգող կամ նրա անձնական ոչ գույքային իրավունքները խախ-
տող որոշմամբ, գործողությամբ կամ անգործությամբ: 

                                            
1 Տե’ս 2008թ. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենք , հ. 20։ 
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2. Եթե դատական կարգով հաստատվել է, որ պետական 
մարմնի կամ պաշտոնատար անձի որոշման, գործողության կամ 
անգործության հետևանքով ֆիզիկական անձի նկատմամբ թույլ է 
տրվել «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 
պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի 2-րդ, 3-րդ կամ 5-րդ հոդ-
վածներով երաշխավորված իրավունքների խախտում (սույն օ-
րենսգրքի իմաստով՝ կոնվենցիոն իրավունքների խախտում), ապա 
այդ անձը, իսկ նրա մահվան կամ անգործունակության դեպքում 
նրա ամուսինը, ծնողը, որդեգրողը, երեխան, որդեգրվածը, խնամա-
կալն իրավունք ունեն դատական կարգով պահանջելու պատճառ-
ված ոչ նյութական վնասի հատուցում: 

3. Եթե դատապարտյալն արդարացվել է «Մարդու իրավունք-
ների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» 
կոնվենցիային կից թիվ 7 Արձանագրության 3-րդ հոդվածով նախա-
տեսված պայմաններում, ապա նա իրավունք ունի դատական կար-
գով պահանջելու իրեն պատճառված ոչ նյութական վնասի հատու-
ցում (սույն օրենսգրքի իմաստով՝ հատուցում անարդարացի դա-
տապարտման համար): 

4. Պատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար համբա-
վին պատճառված վնասը հատուցվում է սույն օրենսգրքի 1087.1 
հոդվածով, իսկ կոնվենցիոն իրավունքների խախտման և անարդա-
րացի դատապարտման հետևանքով պատճառված ոչ նյութական 
վնասը՝ 1087.2 հոդվածով սահմանված կարգին և պայմաններին 
համապատասխան»: 

Այսպիսով` ակնհայտ է, որ չնայած օրենսգրքով արդեն իսկ 
նախատեսվում է ոչ նյութական վնասի հատուցման ինստիտուտը, 
որը գովելի է, նույն օրենսգրքով կտրուկ սահմանափակվում են դրա 
կիրառման սահմանները, ինչը մեր կարծիքով բացասական մոտե-
ցում է: Ստացվում է, որ ոչ նյութական վնասի հատուցում է նախա-
տեսվում միայն օրենսգրքի 1087.1 հոդվածով` պատվին, արժանա-
պատվությանը կամ գործարար համբավին պատճառված վնասի 
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համար և 1087.2 հոդվածով` կոնվենցիոն իրավունքների խախտման 
և անարդարացի դատապարտման հետևանքով պատճառված ոչ 
նյութական վնասի համար։ Ըստ էության նման ձևակերպմամբ օ-
րենսգիրքը սահմանափակում է նաև անձանց իրավունքը` պահան-
ջել ոչ նյութական վնասի հատուցում այլ իրավական ակտերի, 
օրինակ` Գովազդի մասին օրենքի շրջանակներում: Սա, մեր կար-
ծիքով, սխալ և չհիմնավորված մոտեցում է, քանի որ արհեստակա-
նորեն ստեղծվում է իրավական անհամաձայնություն իրավական 
տարբեր ակտերի միջև, երբ մի օրենքով` Գովազդի մասին օրենքով, 
նախատեսվում է ոչ նյութական վնասի հատուցում, մյուսով` Քա-
ղաքացիական օրենսգրքով, չնայած նույնպես նախատեսվում է ոչ 
նյութական վնասի հատուցում, նախատեսվում է անբարեխիղճ գո-
վազդի հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում, սակայն 
միևնույն ժամանակ սահմանափակվում է ոչ նյութական վնասի 
հատուցումը միայն Օրենսգրքի շրջանակներում, որում, ինչպես 
նշեցինք, ոչ նյութական վնասի հատուցում է նախատեսվում միայն 
երկու հոդվածներով: 

Գտնում ենք, որ Քաղաքացիական օրենսգրքի վերոնշյալ իրա-
վակարգավորումները չեն ապահովում և երաշխավորում ՀՀ-ում ոչ 
նյութական վնասի ամբողջական հատուցում` դրանով իսկ սահմա-
նափակելով անձանց ամբողջական և բավարար վնասի հատուցում 
ստանալու հնարավորությունը, մասնավորապես հաշվի առնելով 
այն հանգամանքը, որ վերջին ժամանակներս բավականին շատա-
ցել են արտադրողների, ապրանքներ վաճառողների, ծառայություն-
ներ մատուցողների կողմից սպառողներին անորակ ապրանքներ 
վաճառելու կամ անորակ ծառայություններ մատուցելու հետևան-
քով պատճառվող համատարած վնասի դեպքերը, ֆինանսական 
կազմակերպությունների կողմից սպառողներին մատուցվող ծառա-
յությունների ընթացքում կազմակերպությունների կողմից իրենց ի-
րավունքների չարաշահման կամ պարտականությունների թերի 
կատարման հետևանքով անձանց պատճառվող վնասների դեպքե-
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րը, որոնք չնչին նյութական վնասի հետ մեկտեղ կարող են առա-
ջացնել էական անհանգստություններ, զրկանքներ, այսինքն՝ ոչ 
նյութական վնաս։ Որպես օրինակ կարելի է նշել բանկերի կողմից 
դատական ակտերի հարկադիր կատարողի կողմից որոշված ար-
գելադրման ենթակա գումարի փոխարեն անձի ողջ դրամական մի-
ջոցների վրա արգելանքի դնումը, որի հետևանքով անձը զրկվում է 
իրեն պատկանող ողջ դրամական միջոցներից օգտվելու հնարավո-
րությունից, կամ ապահովագրական ընկերությունների կողմից ա-
պահովագրական հատուցումների տրամադրման արհեստական 
ձգձգումները, ինչպես նաև կարելի է նշել ապրանքների, աշխա-
տանքների կամ ծառայությունների, անբարեխիղճ գովազդի արդ-
յունքում պատճառված վնասների հետևանքով կրած ոչ նյութական 
զրկանքները:  

Հաշվի անելով այս ամենը` գտնում ենք, որ օրենսգրքի ներկա-
յիս կարգավորումը խիստ թերի է: Մասնավորապես մեր կարծիքով 
ոչ նյութական վնասի հատուցման սահմանումը խիստ սահմանա-
փակ դեպքերի համար, այն էլ բավական սիմվոլիկ գումարով, չի 
բխում արդարության շահերից, ինչպես նաև չի ապահովում տու-
ժողներին պատճառված վնասի ամբողջական հատուցում: Նման 
կարգը չի ապահովում նաև վնասի հատուցման ինստիտուտի կան-
խարգելիչ բնույթը: 

Կարծում ենք` ժամանակն է ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրութ-
յամբ ընդլայնել ոչ նյութական վնասի հատուցման ինստիտուտը` 
ամբողջական ներառելով նաև ոչ նյութական վնասի կամ կանխար-
գելիչ վնասի հատուցումը:  

Կանխարգելիչ վնասը, կամ ինչպես ԱՄՆ-ում են այն անվա-
նում «Punitive damage», այսինքն` պատժիչ վնաս, իրենից ենթադ-
րում է գումարային հատուցում, որը շնորհվում է տուժողին, և որը 
դուրս է վնասի պատճառման արդյունքում վերջինիս կրած իրական 
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վնասներից, և որի նպատակը իրավախախտին պատժելն է1: Ինչ-
պես ակնհայտ է ձևակերպումից, և ինչպես կտեսնենք ստորև, 
պատժիչ վնասի առանձնահատկություններից մեկն է այն, որ ոչ 
նյութական վնասի հատուցումը, որը նման է նաև տուգանքի և ունի 
կանխարգեկիչ-պատժիչ բնույթ, գերազանցում է պատճառված ի-
րական վնասի չափը և վճարվում է անմիջապես տուժողին: 

Ընդհանուր առմամբ պատժիչ վնասները` որպես վնասի հա-
տուցման բացառիկ տեսակ, կարող են շնորհվել դատարանի կող-
մից իրական վնասների հետ միաժամանակ, որի նպատակն է նաև 
հատուցել տուժողին պատճառված զրկանքների համար2: Պատժիչ 
վնասը վնաս պատճառողին պատժելու միջոց է քաղաքացիաիրա-
վական գործի շրջանակներում և հիմնվում է այն տեսության վրա, 
որ տուժած անհատի և հասարակության շահերը կարող են ավելի 
ռեալ պաշտպանվել, եթե լրացուցիչ ֆինանսական պարտավորութ-
յուն դրվի իրավախախտի վրա: Վնասի այս տեսակի նպատակն է 
նաև ակնհայտ կոպիտ իրավախախտման համար պատասխանո-
ղին պատժելով կանխարգելել վերջինիս և այլ հնարավոր իրավա-
խախտների կողմից նմանատիպ վնասի պատճառումը: 

Պատժիչ վնասը` որպես քաղաքացիաիրավական պատասխա-
նատվության տեսակ, առաջին անգամ կիրառվել է Անգլիայում 1763 
թվականին, որից հետո անմիջապես կիրառություն է ստացել նաև 
ամերիկյան գաղութներում: Մինչև 1850-ական թվականները պատ-
ժիչ վնասը դարձավ անգլո-ամերիկյան քաղաքացիական իրավուն-
քի բաղկացուցիչ մաս3: 

Հաշվի առնելով պատժիչ վնասի հատուցման առանձնահատ-
կությունները` շատ կարևոր է հստակ ամրագրել այն հստակ չա-
փանիշները, երբ կարող է տրվել պատժիչ վնասի հատուցումը: 

                                            
1 Տե´ս http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/punitive+damages 
2 Տե´ս http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/punitive+damages, 
http://verdict.justia.com/2013/04/08/the-constitution-and-punitive-damages: 
3 Տե´ս http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/punitive+damages: 
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Դրանց թվում կարելի է նշել իրավունքի կոպիտ չարաշահումը, ան-
բարեխղճությունը, խաբեությունը, բռնությունը, արարքի կամ իրա-
վունքի խախտման հասարակական վտանգավորությունը և այլն: 
Ընդ որում` թվարկվածները պետք է զուգորդվեն վնաս պատճառո-
ղի կողմից դիտավորյալ գործողություններով կամ կոպիտ անզգու-
շությամբ: Կարծում ենք` պատժիչ վնասը պետք է շնորհվի միայն 
դատարանների կողմից և միմիայն այն դեպքում, եթե շնորհվել է 
նաև իրական վնասների հատուցում կամ մեկ այլ դատավարական 
կարգով ապացուցվել է պատասխանողի դիտավորությամբ կամ կո-
պիտ անզգուշությամբ տուժողի իրավունքի խախտումը: 

Պատժիչ վնասների հարցը ամերիկյան իրավական պրակտի-
կայում միշտ էլ եղել է վիճահարույց: Տուժող հայցվորները և նրանց 
փաստաբանները հաճախ են ձգտում ստանալ պատժիչ վնասի հա-
տուցում ծառայություններ մատուցող կամ ապրանքներ արտադրող 
ընկերություններից, իսկ պատասխանողները, որպես կանոն հա-
տուցման այս տեսակը դիտում են որպես ոչ համարժեք, որը ծան-
րացուցիչ բեռ է դնում նրանց ուսերին: Նրանք պնդում են, որ պատ-
ժիչ վնասները անարդար են, անկանխատեսելի և հաճախ չափա-
զանցված, որի արդյունքում հայցվորները ստանում են ֆինանսա-
կան տեսանկյունից գրավիչ, սակայն անհիմն չափով մեծ վնասների 
հատուցում: 

Պատժիչ վնասի կողմնակիցները նշում են, որ վնասների այս 
տեսակը իրականացնում է մի շարք սոցիալական գործոններ, նե-
րառյալ հատուցում, կանխարգելում, զսպում և իրավունքի գերա-
կայություն1: 

Պատժիչ վնասի առանձնահատկությունն այն որ այն նպատակ 
ունի կանխել նույն սուբյեկտի կամ նմանատիպ գործունեություն ի-
րականացնող այլ սուբյեկտների կողմից նույնատեսակ խախտում-
ները հետագայում: Անվիճելի է, որ վնասի հատուցման այս տեսա-
կը ունի նաև հատուցման բնույթ: Հաճախ տուժողները նյութական 

                                            
1 Տե´ս նշվ. աշխ., նույն էջը: 
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վնասից բացի կրում են նաև ոչ նյութական վնասներ, որոնց հաշ-
վարկը խիստ դժվարին է, սակայն դրանց առկայությունը` ակն-
հայտ: Նման վնասների հատուցմանն է ուղղված պատժիչ վնասը, 
քանի որ միայն նյութական վնասի հատուցումը, որը որոշ դեպքե-
րում կարող է լինել շատ չնչին, չի կարող ապահովել տուժողի կրած 
ողջ զրկանքների ամբողջական հատուցումը: Անհնար է գնահատել 
վնասի չափը այն դեպքում, երբ անօրինական կերպով արգելա-
փակվել են քո բանկային հաշիվները, և դու չես կարողացել վճարել 
քո կողմից հրավիրված և քո ապագա գործընկերների համար կազ-
մակերպված կորպորատիվ կամ գործնական ընթրիքի համար։ 
Նման դեպքում ընթրիքի համար կարող է վճարել հրավիրվածնե-
րից մեկը, կամ կարող ես փորձել կանխիկ վճարել, որը կարող է և 
մոտդ չլինել։ Իրականում վնասի մասին խոսելը այստեղ դժվար է։ 
Սակայն արդյո՞ք վնաս չէ ապագա գործընկերոջ մոտ խայտառակ 
լինելը, երբ մատուցողն ասում է, որ «Ձեր բանկային քարտն արգե-
լափակված է»։ Ինչպե՞ս բացատրես, որ դու ունես բավարար դրա-
մական միջոցներ քո քարտի վրա, դու չես խախտել բանկի հետ ոչ 
մի պայմանագրային դրույթ, ուղղակի բանկը իր հեշտության կամ 
ինչ-որ մի աշխատողի անփութության, կամ ցանկացած այլ ոչ օրի-
նական հիմքով որոշել է արգելափակել քո բոլոր հաշիվները։  

Պատժիչ վնասի կողմնակիցները որպես կարևոր դրական 
կողմ նշում են, որ վնասի հատուցման այս տեսակը կարող է նպաս-
տել օրենքի գերակայության հաստատմանը: Այս հանգամանքը 
հիմնավորվում է նրանով, որ առանց խոշոր հատուցում ստանալու 
հնարավորության տուժողները հաճախ կխուսափեն իրենց իրա-
վունքները պաշտպանելու համար պատկան մարմիններին դիմե-
լուց: Իսկ հատուցման ավելի արդյունավետ միջոցները նպաստում 
են անձանց մոտ իրավագիտակցության բարձրացմանը և նպաս-
տում, որ վերջիններս քայլեր ձեռնարկեն խախտված իրավունքների 
ռեալ պաշտպանության ուղղությամբ1: Ասվածի հետ չի կարելի 

                                            
1 Տե´ս http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/punitive+damages: 
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չհամաձայնվել: ՀՀ դատաիրավական պրակտիկայի ուսումնասի-
րությունները ցույց են տալիս, որ անկախ իրավախախտման բնույ-
թից և վտանգավորության աստիճանից, եթե պատճառված վնասը 
խոշոր չէ, տուժողները խուսափում են իրենց իրավունքների պաշտ-
պանության հայցով դատարան դիմելուց: Սրա հիմնական պատ-
ճառներից մեկն էլ այն է, որ վնասի հատուցման հարցով դատական 
գործընթացները, որպես կանոն, ժամանակատար և ծախսատար 
են: Այդ ծախսերի մի ահռելի մասը բաժին է հասնում փաստաբա-
նական ծառայություններին: Սակայն քիչ հավանական է, և գրեթե 
անհավանական է, որ 50000 ՀՀ դրամի վնասի հատուցման համար, 
դատարանը բավարարի փաստաբանին վճարված ծառայության 
վճարը, օրինակ 300000 ՀՀ դրամի չափով: Այնինչ ցանկացած պրակ-
տիկ իրավաբան կասի, որ մեկ տարի տևող բարդ դատական գոր-
ծընթացի համար 300000 ՀՀ դրամ հոնորարը մեծ գումար չէ: Նույ-
նիսկ ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 26.12.2013թ. թիվ 33/3-
Լ որոշմամբ հաստատված ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐ-
ԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԻՋԻՆ ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ-ում վնասը և 
բաց թողնված օգուտը հատուցելու, մասնավորապես կյանքին և ա-
ռողջությանը պատճառված վնասը հատուցելու, ապրանքների, աշ-
խատանքների կամ ծառայությունների թերությունների հետևանքով 
պատճառված վնասը հատուցելու, հանցագործությամբ պատճառ-
ված վնասը հատուցելու և վարչարարությամբ պատճառված վնասը 
հատուցելու համար հոնորարի ուղենիշ է սահմանված բռնագանձ-
ման ենթակա գումարի 5%-ի չափով, բայց ոչ պակաս բազային 
տուրքի 100-ապատիկի չափից1: Ակնհայտ է, որ նման պայմաննե-
րում տուժողներից շատերը կնախընտրեն մնալ առանց պատճառ-
ված վնասի հատուցման, քան կրկնակի կամ եռակի ավել ծախս 

                                            
1 Տե´ս ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 26.12.2013թ. թիվ 33/3-Լ 
որոշմամբ հաստատված ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴԱՏԱԿԱՆ: 
ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԻՋԻՆ ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ, կետ 2: 
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կատարելով` ստանան վնասի սահմանափակ հատուցում: 
Պատժիչ վնասի հակառակորդները նշում են, որ խոշոր հա-

տուցման սահմանումը արդար չէ, անհիմն է և արդյունավետ չէ հա-
սարակության համար: Քննադատության հիմնական հիմնավո-
րումներից է այն, որ նման վնասի հատուցումը կվազի-քրեական է, 
չնայած այն հատուցվում է քաղաքացիական հայցի շրջանակնե-
րում1: 

Հաջորդ փաստարկն այն է, որ տուժողները ստանում են բավա-
կանին խոշոր շահույթ, ինչն անարդար է հասարակության մյուս 
անդամների նկատմամբ: Վիճարկվում է նաև այն հանգամանքը, որ 
պետական մարմինների կողմից պատճառված վնասի դեպքում 
պատժիչ վնասի հատուցումը ծանր բեռ է հարկատուների համար2:  

Իհարկե, վերոնշյալ կարծիքները ունեն իրենց տրամաբանութ-
յունը, սակայն դրանք չեն բացառում պատժիչ վնասի ինստիտուտի 
կիրառումը Հայաստանում, քանի որ դրա ներմուծումը մեր օրենսդ-
րություն չի նշանակում անգլոամերիկյան պատժիչ վնասի բացար-
ձակ նույնությամբ կիրառում: Դեռ ավելին, այս ինստիտուտը ար-
դեն իսկ բավական փոփոխություններ է կրել Միացյալ Նահանգնե-
րի դատական համակարգում ԱՄՆ Գերագույն դատարանի նախա-
դեպային որոշումների արդյունքում, որոնց նպատակն է ավելի կա-
նոնակարգել և հստակեցնել պատժիչ վնասի հաշվարկման չափերի 
որոշումը3: 

Կարևոր է նշել, որ պատժիչ վնասը` որպես վնասի հատուց-
ման տեսակ, բացակայում է եվրոպական մի շարք առաջատար 
երկրների օրենսդրություններում, մասնավորապես` Ավստրիա-
յում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Դանիայում, Ֆինլանդիայում և 

                                            
1http://verdict.justia.com/2013/04/08/the-constitution-and-punitive-damages, 
http://www.biztositasiszemle.hu/files/201206/punitive_damage_in_europe.pdf:  
2 Տե´ս http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/punitive+damages: 
3 Տե´ս State Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Campbell, 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/538/408/case.html: 
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այլն:  
Բայց և այնպես հարկ է նկատել նաև, որ, չնայած նշված երկր-

ներում բացակայում է պատժիչ վնասի հատուցման ինստիտուտը, 
սակայն այդ երկրներից շատերի օրենսդրությունները պարունա-
կում են նորմեր, որոնք նման են պատժիչ վնասին։ Օրինակ` ֆրան-
սիական ապահովագրական օրենսդրությամբ գործում է «ապահո-
վագրողի անբարեխղճություն» հասկացությունը, որը ենթադրում է, 
որ այն դեպքում, եթե ապահովագրողը ձախողում է ժամանակին 
արձագանքել ապահովագրական պոլիսի համաձայն վճարման են-
թակա հատուցմանը, ապա պարտավոր է վճարել հատուցման 
կրկնակին1։ Դեռ ավելին, Ֆրանսիայի Վճռաբեկ դատարանը նույ-
նիսկ ճանաչել է ԱՄՆ-ում կայացված դատական ակտը, որը սահ-
մանում էր պատժիչ վնասի հատուցում, սակայն միաժամանակ 
մերժել է վճռի կատարումը, քանի որ գտել է, որ պատժիչ վնասը 
համաչափ չէ իրական վնասների հետ2։  

Գերմանական արդարադատությունը նույնպես ապահովագ-
րողների կողմից անբարեխղճության դեպքում նախատեսում է 
վնասների հատուցման գումարի ավելացում։ Այս դեպքում անբա-
րեխղճությունը արտահայտվում է գործընթացների ձգձգմամբ, կեղծ 
մեղադրանքներով, տուժողի կամ երրորդ անձի անտեղի և շատ ազ-
դեցությամբ, որոնց ժամանակ պատժիչ վնասները կարող են գերա-
զանցել ընդհանուր վնասների 10 կամ 100 տոկոսը3։ 

Ի տարբերություն Ֆրանսիայի և Գերմանիայի` Իռլանդիան 
մասնավոր իրավունքի երկիր է։ Մասնավոր իրավունքի տեսանկ-
յունից պատժիչ վնասների կիրառումը սահմանադրական իրա-
վունքների խախտման կամ դելիկտային պարտավորությունների 
համար չի բացառվում4։ 

                                            
1 http://www.biztositasiszemle.hu/files/201206/punitive_damage_in_europe.pdf 
2 Տե´ս նույն էջը: 
3 Տե’ս Court of Appeal/OLG Frankfurt, 12-U 7/98, NJW 1999, 2447: 
4 Տե´ս Քաղաքացիական պատասխանատվությունների 1961թ. ակտը: 
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Չնայած պատժիչ վնասը չի նախատեսվում հոլանդական օ-
րենսդրությամբ, սակայն հոլանդական քաղաքացիական օրենսգիր-
քը դատարաններին տալիս է հատուցման գումարի սահմանման 
ճկունություն։ Մասնավորապես դատավորը կարող է վնասների 
չափը գնահատել այն եկամուտի համեմատ, որը ստացել է վնաս 
պատճառողը, ինչը կարող է բերել նրան, որ վնասի հատուցման 
գումարը ավելի լինի, քան իրական պատճառված վնասը1։ 

Անգլիական օրենսդրությունը իրական վնասների հատուցման 
հետ մեկտեղ նախատեսում է նաև պատժիչ վնասի հատուցումը, ո-
րը կոչվում է նաև վնասի հատուցման գումարի ավելացում։ Ամեն 
դեպքում 1964թ.-ին Ռուկերսն ընդդեմ Բերնարդի գործով Լորդերի 
պալատը սահմանել է, որ պատժիչ վնասը կարող է թույլատրվել 
միայն բացառիկ դեպքերում։ Այս որոշման համաձայն պատժիչ 
վնասները կիրառվում են միայն երեք դեպքում՝  

Ա/ պետական ծառայողների դաժան, կամայական կամ ոչ 
սահմանադրական գործողություններով պատճառված վնասի դեպ-
քում։ Ընդ որում պետական ծառայողների թվին են դասվում նաև 
արքունի ծառայողները, ոստիկանության, պետական կամ այլ պաշ-
տոնյաները։  

Բ/ Այնպիսի գործողության դեպքում, որն ուղղված է շահույթի 
ստացմանը, երբ նման շահույթը կարող է գերազանցել տուժողին 
վճարված հատուցումը:  

Գ/ Օրենքով նախատեսված բացառիկ դեպքերում2։ 
Իհարկե, միանշանակ պնդել, որ պատժիչ վնասը այնպես, ինչ-

պես որ գործում է Միացյալ Նահանգներում, պետք է ներառվի մեր 
օրենսդրության մեջ, սխալ է։ Սակայն հաշվի առնելով մեր իրակա-
նությունը, նպատակ ունենալով ավելի ռեալ դարձնել խախտված ի-
րավունքների դեպքում տուժողների շահերի ամբողջական պաշտ-
պանությունը, նկատի ունենալով եվրոպական երկրների ու ամե-
                                            
1 http://www.biztositasiszemle.hu/files/201206/punitive_damage_in_europe.pdf 
2 http://www.biztositasiszemle.hu/files/201206/punitive_damage_in_europe.pdf 
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րիկյան իրավակիրառ փորձը` կարծում ենք` նպատակահարմար 
կլինի ՀՀ օրենսդրություն ներառել այնպիսի վնասի ինստիտուտ, ո-
րը կլինի պատժիչ և կոմպենսացիոն վնասների միաձուլումը և 
ուղղված կլինի ոչ նյութական վնասի հատուցմանը։ Հաշվի առնելով 
այն հանգամանքը, որ վնասի հատուցման ինստիտուտի հիմնական 
նպատակներից մեկն էլ վնասի պատճառման կանխումն է, կառա-
ջարկենք նոր վնասի ինստիտուտը անվանել` կանխարգելիչ վնաս: 

Կարևոր ենք համարում նշել այն, որ կանխարգելիչ վնասի հա-
տուցման համար պետք է հիմք հանդիսանա միայն վնաս պատճա-
ռողի մոտ դիտավորությունը կամ կոպիտ անզգուշությունը: Կան-
խարգելիչ վնասի հատուցում շնորհելու համար պետք է հաշվի 
առնվի իրավախախտման բնույթը, վտանգավորությունը, հասարա-
կական հնչեղությունը, արարքի տնտեսական բացասական արժե-
քը, այն, թե ինչ եկամուտ է ստացել դրանից իրավախախտը և այլն1։  

Կանխարգելիչ վնասի հատուցման հիմնական խնդիրներից է 
նաև վնասի հատուցման չափի որոշումը: Կարծում ենք` դատա-
րաններին ոչ թե պետք է հնարավորություն տալ իրենց հայեցողութ-
յամբ շնորհել ցանկացած գումար, այլ օրենսդրորեն հստակ 
ամրակցել այն գումարային սահմանները, որոնց սահմաններում 
դատարանները, հաշվի առնելով իրավախախտման բնույթն ու վե-
րոնշյալ մյուս հանգամանքները, կսահմանեն վնասի հատուցման 
չափը:  

 
  

                                            
1 Տե´ս http://lawbrain.com/wiki/Punitive_Damages: 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ВРЕДА ПО ГРАЖДАНСКОМУ 

КОДЕКСУ РА  

Григор Бекмезян  
Доцент кафедры гражданского права ЕГУ,  

кандидат юридических наук 
 

В статье автор исследует возможность полного внедрения в 
Гражданский кодекс Республики Армения института возмещения 
нематериалього вреда. Автор анализирует произведенные изменения 
ГК РА, касающиеся обсуждаемого вопроса, где подвергается критике 
половинчатость произведенных изменений, констатируется сам факт 
введения института нематериального вреда в ГК, однако узкий круг 
его применения не дает гарантии применения этого институте в 
полном обьеме. Особое внимание уделяется возможности внедрения 
в ГК нового вида вреда как иститут карательного ущерба (Punitive 
damage) в англо-американском праве. Автор в сравнительном 
анализе изучает особеннсти института карательного ущерба и его 
применения как в США, так и в европейских странах. В результате 
исследования делается вывод, что идентичное внедрение 
карательного вреда в ГК РА нецелесообразно, но внедрение 
превентивного вреда, который по своей сущности будет схож с 
институтом карательного вреда. Возможно вместе с тем этот 
институт будет различаться тем, что по закону четко будут 
урегулированы все возможные пределы и размеры применения 
судами превентивного вреда.  
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SOME ISSUES OF NON-MATERIAL DAMAGES  
UNDER THE CIVIL CODE  

Grigor Bekmezyan  
Docent of the YSU Chair of Civil Law,  

Candidate of Legal Sciences  
The author explores the possibility of full implementation into the 

Civil Code of the Republic of Armenia institute of reimbursement of 
non-material damage. The author analyzes the changes of RA Civil Code 
relating to the subject matter, where the existing changes are being 
critisized. It is stated, that although the institution of non-material 
damage is introduced in the CC, but the narrow circle of its application 
does not guarantee full protection of victims rights. Particular attention is 
paid to the possibility of introducing a new kind of damage conpensation 
in CC, the institute for punitive damages as in Anglo-American law. 
Author in the comparative analysis studies peculiarities of the punitive 
damages and demonstrates how it is being implemented both in the US 
and in European countries. The study concludes that the introduction of 
punitive damages identical to Annglo-Amercian system in RA Civil Code 
is not appropriate, but the introduction of preventive damage which by 
its nature is similar to the Anglo-American punitive damage is possible, 
but at the same time will be different as the law will clearly define all 
possible limits and sizes based on which the courts will grant the right of 
preventive damage. 

 
Բանալի բառեր` վնաս, պատիժ, կանխարգելել, կանխում, հատուցում, ոչ 
նյութական վնաս: 
Ключевые слова: вред, наказание, превенция, возмещение, нематериальный 
вред. 
Keywoards: damage, punitive, prevent, compensate, non material damage. 
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