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 ՀՈԴ ՎԱԾ 25.
 ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԵՎ ՀՈ ԳԵ ԿԱՆ ԱՆ ՁԵ ՌՆՄ ԽԵ ԼԻ Ո ՒԹՅԱՆ

Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆ ՔԸ

 Հա մա ձայն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 25-րդ հոդ վա ծի`
1. Յու րա քան չյուր ոք ու նի ֆի զի կա կան և հո գե կան ան ձե ռն մխ ե լի ու-

թյան ի րա վունք:
2. Ֆի զի կա կան և հո գե կան ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան ի րա վուն քը կա րող 

է սահ մա նա փակ վել մի  այն օ րեն քո վ՝ պե տա կան ան  վտան գու թյան, 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա նխ ման կամ բա ցա հայտ ման, հա սա րա կա-
կան կար գի, ա ռող ջու թյան և բա րոյա կա նու թյան կամ այ լոց հիմն  ա կան 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան նպա տա կով:

3. Բժշ կու թյան և կեն սա բա նու թյան ո լո րտ նե րում մաս նա վո րա պես 
ար գել վում են եվ գե նի կա կան փոր ձե րը, մար դու օր գան նե րն ու հյուս-
վա ծք նե րը շա հույ թի աղ բյուր դա րձ նե լը, մար դու վե րար տադ րո ղա կան 
կլո նա վո րու մը:

4. Ոչ ոք չի կա րող ա ռա նց իր ա զատ և հս տակ ար տա հայ տած հա-
մա ձայ նու թյան են թա րկ վել գի տա կան, բժշ կա կան կամ այլ փոր ձե րի: 
Մար դը նա խա պես տե ղե կաց վում է նման փոր ձե րի հնա րա վոր հետ ևա-
նք նե րի մա սին: 

Ի ՞նչ են ֆի զի կա կան և հո գե կան ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան ի րա վունք-
նե րը և ո՞րն է դրա նց կար գա վոր ման ա ռար կան: 

Մար դու բնա կան ա զա տու թյունն ա մե  նից ա ռաջ վե րա բե րում է նրա 
ան ձին: Ա զա տու թյան այդ կո ղմն  ան վա նում են ան ձնա կան ա զա տու-
թյուն: Մա րդն ի ծնե ա զատ է, ա զատ ստր կու թյու նից, ճոր տու թյու նից, 
խտ րա կա նու թյու նից, ու նի ներ քին հոգ ևոր ինք նա վա րու թյուն: Քա նի 
որ մար դը մի  ա ժա մա նակ և’ կեն սա բա նա կան (ֆի զի կա կան), և’ հոգ ևոր 
է ակ է, ա պա ան ձնա կան ա զա տու թյու նը են թադ րում է մար դու ար տա-
քին` ֆի զի կա կան և ներ քին` հոգ ևոր ա զա տու թյունն ու ինք նա վա րու-
թյու նը: Հետ ևա բար, ան ձ նա կան ի րա վունք նե րը վե րա բե րում են մար-
դու ֆի զի կա կա նին և ներ քի ն՝ բա րոյա հո գե բա նա կան աշ խար հին: 

Ար տա քին` ֆի զի կա կան ա զա տու թյունն ու նի եր կու կո ղմ. մար դու, 
որ պես հա սար կու թյան ան դա մի  ան ձի (կամ ան ձնա կան) ա զա տու թյու-
նը և մար դու, որ պես ֆի զո լո գի ա կան է ա կի, օր գա նիզ մի  ան ձե ռնմխ  ե-
լի ու թյու նը: Անձ նա կան ա զա տու թյան ի րա վուն քը մար դու, ան ձի ֆի զի-
կա կան ա զա տու թյունն է, ո րը մար դու է ու թյունն է, ծնն դյան պա հից 
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ու նե ցած բնա կան ի րա վուն քը: Դա նշա նա կում է` ոչ ոք չի կա րող են թա-
րկ վել կա մայա կան ձեր բա կալ ման, կա լան քի կամ ար տա քս ման, ա զա-
տու թյան այլ սահ մա նա փակ ման: Այս ի րա վուն քը ամ րա գր ված և ե րաշ-
խա վոր ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 27 հոդ վա ծով:

ՀՀ  Սահ մա նադ րու թյան ի մաս տով ֆի զի կա կան ան ձե ռնմխ  ե լի ու-
թյու նը վե րա բե րում է մար դու ան ձի՝ որ պես օր գա նիզ մի  մա րմն  ա-
կան-ֆի զի կա կան ամ բող ջա կա նու թյա նը, են թադ րում է նրա մա րմն  ի և 
դրա ամ բող ջա կա նու թյա ն՝ որ պես կյ ան քի ու ա ռող ջու թյան հիմ քի ան -
ձեռնմխ  ե լի ու թյուն: 

Սա կայն, լայն ի մաս տով ան ձնա կան ա զա տու թյու նը են թադ րում 
է մար դու ոչ մի  այն ֆի զի կա կան, այլև բա րոյա հո գե բա նա կան կող մը: 
Հետ ևա բար, ան հա տի ան ձնա կան ա զա տու թյու նը, ո րը ե րաշ խա վոր-
վում է նրա ան ձնա կան (քա ղա քա ցի ա կան) ի րա վունք նե րով, են թադ-
րում է ե րեք տե սա կի ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյուն՝ 

ա) ֆի զի կա կան (կյ ա նք, մա րմն  ա կան ամ բող ջու թյուն, ա ռող ջու-
թյուն), 

բ) բա րոյա կան (պա տիվ, ար ժա նա պատ վու թյուն), 
գ) հո գե կան (հ նա րա վո րու թյու նը կամ քի ա զատ ար տա հայտ մա մբ 

տնօ րի նել սե փա կան ա րա րք նե րը, չեն թա րկ վել ա նօ րի նա կան հո գե բա-
նա կան և այլ հար կադ րան քի): 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 25-րդ հոդ վա ծը ամ րագ րում է ան ձնա կան 
ա զա տու թյան վեր ջի ն՝ եր րո րդ տար րը, հո գե ա կան ան ձե ռնմխ  ե լի ու-
թյուն ձևա կե րպ մա մբ: Դրա նով ան ձնա կան ի րա վունք նե րի շր ջա նա-
կում ան ձնա կան ա զա տու թյան, ֆի զի կա կան ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան, 
ինչ պես նաև ար ժա նա պատ վու թյան ի րա վուն քի կող քին ան հրա ժեշ-
տա բար ի հայտ ե կավ հո գե կան ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան ի րա վուն քը: Այս 
ի րա վուն քի սահ մա նադ րա կան ճա նա չու մը ա ռա ջին նե րից մե  կն է, և 
պայ մա նա վոր ված է տեխ նի կայի,  հո գե բա նա կան տեխ նո լո գի ա նե րի, 
դե ղա նյու թե րի մշակ ման զար գաց մա մբ, ո րո նց օգ տա գոր ծու մը կա րող 
է ազ դել մար դու հո գե կան ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան վրա: 

Ի ՞նչ է հո գե կան ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան ի րա վուն քը: 

Ար դի աշ խար հում մար դու ի րա վունք նե րի ո լոր տում նկատ վում է 
դրա նց շր ջա նա կի ա նը նդ հատ ընդ լայն ման մի  տում, որ պես ար ձա գա-
նք 21-րդ դա րի մար տահ րա վեր նե րին: Ան ձի պա շտ պա նու թյան ի րա վա-
կան հաս կա ցու թյան մե ջ, բա ցի ֆի զի կա կա նից, պե տք է նե րառ վի նաև 
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հո գե կան ամ բող ջա կա նու թյու նը: Ա զա տու թյու նը են թադ րում է ան հա-
տի ինք նիշ խան կամ քի ար տա հայ տու թյուն: Մար դը, լի նե լով բա նա կան 
է ակ, ի րա վունք ու նի ա զատ մտա ծե լու, գնա հա տե լու, վեր լու ծե լու և 
կան խա տե սե լու: Հետ ևա բար, ի րա վա կան կար գա վոր ման նոր մա տիվ 
հա մա կար գը պե տք է ար գե լի ստի դե դեկ տոր նե րի, թմ րա մի  ջոց նե-
րի, ճշ մար տու թյան հա բե րի և ճշ մար տու թյան բա ցա հայտ ման այլ մի -
ջոց նե րի (օ րի նա կ, հիպ նո սի) կի րա ռու մը, քա նի որ դրա նով իսկ ան ձը 
հար կա դր վում է գոր ծո ղու թյուն նե րի և հայ տա րա րու թյուն նե րի, ո րո նք 
իր կամ քով չեն (կամ հա կա ռակ են իր կամ քին): 

Յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք ու նի ի րադ րու թյունն իր սե փա կան 
բա նա կա նու թյա մբ ա զա տո րեն գնա հա տե լու և այդ գնա հա տա կա նին 
հա մա պա տաս խան գոր ծե լու: Աշ խար հում հո գե կան ան ձե ռնմխ  ե լի ու-
թյան ի րա վունքն ա ռայժմ կար գա վոր վում է կամ ըն թա ցիկ օ րե նսդրա-
կան, կամ մի  այն նա խա դե պային ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի մա կար-
դա կում: Օ րի նակ, Շվեյ ցա րի այի դաշ նային դա տա րա նը կա լան քի տակ 
պա հե լու կա նոն նե րի հար ցով ո րո շումն  ե րից մե  կում սահ մա նել է, որ 
ան թույ լատ րե լի են այն մի  ջոց նե րը, ո րո նք հան գեց նում են ա զա տա-
զրկ վա ծի ան հա տա կա նու թյան վե րաց մա նը կամ կա րող են նրա մոտ 
ա ռաջ բե րել ծա նր հո գե բա նա կան խախ տումն  եր:  Մեկ այլ գոր ծով, 
որն ավ տով թա րի հետ կապ ված քրե ա կան գո րծ էր, վա րոր դը են թա րկ-
վել էր հո գե բա նա կան փոր ձա քն նու թյան. նրան ա ռա ջա րկ վել էր խմե լ 
նույն քան ալ կո հոլ, որ քան նա խմե լ էր մի  նչև պա տա հա րը: Վա րոր դը 
հրա ժար վել էր դա ա նել: Դաշ նային դա տա րա նը բա վա րա րել էր նրա 
գան գա տը և գտել, որ ան հա տի ա զա տու թյու նը մար դուն պա շտ պա-
նում է նաև այն պի սի մի  ջոց նե րից, ո րո նք փո խում կամ ճն շում են նրա 
ըն դու նա կու թյու նը` գնա հա տել ի րադ րու թյու նը և ձեռ նար կել դրա նից 
հե տո ինչ-որ գոր ծո ղու թյուն նե ր1: 

Հո գե կան ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան ի րա վուն քը հա տուկ նշա նա կու թյուն 
է ձե ռք բե րում այն ի րա վի ճակ նե րում, երբ ան ձը գտն վում է պե տու-
թյու նից հա տուկ կախ վա ծու թյան մե ջ, օ րի նակ, ձեր բա կա լում, կա լա նք 
ա զա տա զրկ ման վայ րում, նույ նի սկ դպ րո ցում, բա նա կում, պե տա կան 
հի վան դա նո ցում և այլն: 

1 Տե՛ս К. Экштайн Основние права и свободы. По россииской Конституции и 
европейской конвенции. М., 2004, էջ 84:
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Ի ՞նչ խն դիր ներ են ա ռա ջաց նում կեն սա տեխ նո լո գի այի և բժշ կու-
թյան նոր հայտ նա գոր ծու թյուն նե րը մար դու ի րա վուն քե րի ո լոր տում: 

Ար դի հա սա րա կու թյու նում ծա գել և ա րագ տեմ պե րով զար գա նում է 
նոր գի տա տեխ նի կա կան ուղ ղու թյուն՝ կեն սա տեխ նո լո գի ան: Նոր տեխ-
նո լո գի ան ա ռաջ է բե րում նոր հիմն  ա խն դիր ներ, ո րո նք հա կա սու թյան 
մե ջ են մտ նում ա վան դա կան է թի կա կան պատ կե րա ցումն  ե րի և կար-
ծիք նե րի հետ: Կեն սա տեխ նո լո գի այի և բժշ կու թյան նոր հայտ նա գոր-
ծու թյուն նե րը դառ նում են մա րդ կային կյ ան քի կա ռա վար ման մի  ջոց 
(օ րի նա կ, գե նային ին ժե նե րի ան և մար դու գե նե տիկ ա ռա նձ նա հատ կու-
թյուն նե րի փո փո խու մը, դո նո րու թյան թույլտ վու թյունն ա ռա նց հա մա-
ձայ նու թյան և այլն): Ըստ է ու թյան, ար դի բժշ կու թյունն ի րա կան հնա-
րա վո րու թյուն ներ ու նի կյ ա նք շնոր հել (ար հես տա կան բե ղմն  ա վո րում), 
ո րո շել և փո խել դրա ո րա կա կան կող մե  րը (գե նային ին ժե նե րի ան, 
տրա նս սեք սուալ վի րա բու ժու թյուն), հե տաձ գել մա հը (վե րա կեն դա նա-
ցում, տրա նսպ լան տա ցի ա, հե րոն տո լո գի ա): Էվ թա նա զի այի, ա բոր տի, 
մար դու մա րմն  ի մա սե րի և հյուս վա ծք նե րի հետ կապ ված հիմն  ա հար-
ցե րն աշ խար հի շատ երկր նե րում ի րա վա կան կար գա վոր ման են են թա-
րկ ված: Այս հա մա տե քս տում ա ռաջ է գա լիս մար դու ան ձնա կան նոր 
ի րա վունք՝ սե փա կան գե նո տի պի ի րա վուն քը և կլո նա վոր ման ար գել քը, 
ինչ պես կեն դա նու թյան օ րոք, այն պես էլ մահ վա նից հե տո: Բի ո տեխ նո-
լո գի այի զար գաց ման պայ ման նե րում ա ռաջ ե կող ան ձնա կան նոր ի րա-
վունք նե րից է մար դու ի րա վուն քը` տնօ րի նե լու սե փա կան մար մի  նը, ինչ-
պես կեն դա նու թյան օ րոք, այն պես էլ մահ վա նից հե տո: 

Այս հա մա տե քս տում ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը բժշ կու թյան և կեն-
սա բա նու թյան ո լո րտ նե րում ար գե լում է եվ գե նի կա կան փոր ձե րը, մար-
դու օր գան նե րն ու հյուս վա ծք նե րը շա հույ թի աղ բյուր դա րձ նե լը, մար-
դու վե րար տադ րո ղա կան կլո նա վո րու մը: 

Ի ՞նչ է մար դու կեն դա նու թյան օ րոք և մահ վա նից հե տո սե փա կան 
մար մի  նը տնօ րի նե լու ի րա վուն քը: 

Այս ի րա վուն քը հրա տապ է դառ նում տրա նսպ լան տա ցի այի լայն 
կի րառ ման հետ ևան քով: Ան հա տի պա շտ պա նու թյու նը են թադ րում է 
նրա ի րա վուն քը` ինք նու րույն տնօ րի նե լու իր մար մի  նը: Մար դու մա-
րմն  ից տար բեր օր գան ներ վե րց նե լն ու դրա նք այլ մար դու մա րմն  ում 
տրա սպ լան տա ցի ա ա նե լը ընդ հա նուր առ մա մբ թույ լատ րե լի է, սա կայն 
այդ ըն թաց քում պե տք է նկա տի ու նե նալ հետ ևյալ դրույթ նե րը.
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- այդ ի րա վուն քը գոր ծում է եր կու պա րա գայում՝ մար դու կեն-
դա նու  թյան օ րոք և մար դու մահ վա նից հե տո,

-  մար դու կեն դա նու թյան օ րոք մա րմն  ի մա սի կամ հյուս ված քի վեր-
ց նու մը թույ լատ րե լի է մի  այն նրա բա ցա հայտ ձևով ար տա հայտ ված 
հա մա ձայ նու թյա մբ,

- կեն դա նու թյան օ րոք կեն սա կան մար մի ն նե րի վե րց նու մը, որ կա-
րող են հան գեց նել դո նո րի մահ վան կամ վտան գել նրա կյ ան քը, ար-
գել վում է բո լոր պա րա գա նե րում: Այդ դեպ քում դո նո րի հա մա ձայ նու-
թյունն ա ռո չի նչ է,

- մա հա ցած ան ձի մա րմն  ից նրա որ ևէ մա սի վե րց նու մը հնա րա վոր է 
մի  այն նրա հա մա ձայ նու թյա մբ, ո րը պե տք է ար տա հայտ վի նրա կտա-
կում կամ դո նո րա կան կար գադ րու թյու նում,

-ե թե մա հա ցա ծի կամ քը հնա րա վոր չէ պար զել, ա պա մա հա ցա ծի 
մա րմն  ի վե րց նու մը հնա րա վոր է մի  այն նրա հա րա զատ նե րի հա մա-
ձայ նու թյա մբ: 

Ո ՞ր կլո նա վո րումն  է ար գե լում Սահ մա նադ րու թյու նը: 

Ար դի մի  ջազ գային ի րա վուն քում սե փա կան գե նո տի պի բա ցար ձակ 
ի րա վուն քը և կլո նա վոր ման ար գել քը կար գա վոր վում է մի  այն եվ րո պա-
կան տա րա ծա շր ջա նում: Կլո նա վոր ման ար գե լքն ա պա հով վում է եվ-
րո պա կան մի  ջազ գային մա կար դա կով, ԵՄ-ի ի րա վուն քով և եվ րո պա-
կան երկր նե րի ազ գային օ րե նսդրու թյան մա կար դա կով: Եվ րո պայում 
ներ կայումս գոր ծում է ԵԽ-ի « Կեն սա բժշ կու թյան ո լոր տում մար դու 
ի րա վունք նե րի» 1996թ. կոն վեն ցի այի լրա ցու ցիչ ար ձա նագրու թյու նը 
« Մար դու կլո նա վոր ման ար գել ման մա սին» (1998թ.): Ար գել քի հիմն  ա-
վոր ման հիմ քում դր ված են է թի կա կան հիմն  ա վո րումն  եր: Սա կայն, որ-
պես լրա ցու ցիչ ար ձա նագրու թյան թե րու թյուն՝ ա) այն չի տար բե րում 
վե րար տադ րող և թե րա պև տիկ կլո նա վո րու մը, բ) այն չեն ստո րագ րել 
Եվ րո պայի մի  այն 19 պե տու թյուն նե րը2: ԵՄ « Հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի 
մա սին խար տի ան» ել նե լով մար դու ամ բող ջա կա նու թյան հայե ցա կար-
գից սահ մա նում է վե րար տադ րող կլո նա վոր ման ար գել քը (Նից ցա, 
2000 թ.): Եվ րո պա կան մի  ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի օ րե նսդրու-
թյու նը չի տար բե րում վե րա տադ րող և թե րա պև տիկ կլո նա վո րու մը, 

2 Ապագայի խնդիրն է այս արգելքը համընդհանուր դարձնելը, հատ կապես 
որ կան տեսակետներ, որ հիմն ավորում են հակառակ մոտե ցումը, այսինքն՝ 
կլոնավորման թույլտվությունը և իր գենոտիպը կլոնա վորման մի ջոցով 
վերարտադրելու սուբյեկտիվ իրավունքը:



10

ար գե լե լով եր կուսն էլ: Ներ կայումս այն ար գել ված է Գեր մա նի այում, 
Իս պա նի այում, Դա նի այում, Ի տա լի այում, Հո լան դի այում, Շվե դի այում, 
Ֆրան սի այում, Բել գի այում, Մեծ Բրի տա նի այում: Ա պա գայի խն դի րն է 
այս ար գել քը հա մը նդ հա նուր դա րձ նե լը, հատ կա պես որ կան տե սա-
կետ ներ, որ հիմն  ա վո րում են հա կա ռակ մո տե ցու մը, այ սի նքն՝ կլո նա-
վոր ման թույլտ վու թյու նը և իր գե նո տի պը կլո նա վոր ման մի  ջո ցով վե-
րար տադ րե լու սուբյեկ տիվ ի րա վուն քը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը բժշ կու թյան և կեն սա բա նու թյան ո լո րտ նե-
րում ար գե լում է մի  այն մար դու վե րար տադ րո ղա կան կլո նա վո րու մը: 
Ստաց վում է, որ թե րա պև տիկ կա նա վո րու մը ար գել ված չէ: 

Ի ՞նչ է ա ռա նց մար դու հա մա ձայու թյան գի տա կան, բժշ կա կան և 
այլ փոր ձե րի են թար կե լու ար գել քը: 

Ոչ ոք չի կա րող ա ռա նց իր ա զատ և հս տակ ար տա հայ տած հա-
մա ձայ նու թյան են թա րկ վել գի տա կան, բժշ կա կան կամ այլ փոր ձե րի: 
Այլ փոր ձե րից են տն տե սա կան, ի րա վա կան, սո ցի ա լա կան և բո լոր այն 
փոր ձե րը, ո րո նք կա րող են կրել ան մա րդ կային բնույթ, վն ա սել մար դու 
ա ռող ջու թյա նը կամ պա րու նա կել այդ պի սի վտա նգ, նվաս տաց նել նրա 
պա տի վն  ու ար ժա նա պատ վու թյու նը: Մար դը նա խա պես տե ղե կաց վում 
է նման փոր ձե րի հնա րա վոր հետ ևա նք նե րի մա սին: 

ՀՀ զա նա զան օ րե նք նե րով սահ մա վում են վե րը նշ ված փոր ձե րի կի-
րառ ման կար գը: Մաս նա վո րա պե ս՝ «Բ նակ չու թյան բժշ կա կան օգ նու-
թյան և սպա սա րկ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը սահ մա նում է, որ մա րդ կա-
նց բուժ ման նպա տա կով նոր դե ղե րի, մե  թոդ նե րի, ձևե րի, մի  ջոց նե րի 
կի րա ռու մը, ցան կա ցած կենuա բժշ կա կան հե տա զո տու թյուն ի րա կա-
նաց վի մի  այն նրա նց ի րա զեկ ված գրա վոր հա մա ձայ նու թյան դեպ քում: 
Հա մա ձայ նու թյու նը պե տք է լի նի կո նկ րետ և հս տակ ձևա կե րպ ված: 
Մար դը ի րա վունք ու նի հրա ժար վել հե տա զո տու թյա նը մաu նակ ցե լուց 
դրա ցան կա ցած փու լում: 

ՀՀ քրե ա կան օ րե նսգր քի 127 հո դվ. քրե ա կան պա տաս խա նատ վու-
թյուն է սահ մա նում ան ձի ն՝ ա ռա նց իր ա զատ կա մար տա հայ տու թյան 
և ի րա զեկ ված ու պատ շաճ ձևա կե րպ ված հա մա ձայ նու թյան բժշ կա կան 
կամ գի տա կան փոր ձե րի են թար կե լու հա մար: Պա տաս խա նատ վու-
թյու նը ա վե լի խի ստ է, ե թե այդ ա րար քը կա տար վել է  ա նօգ նա կան 
վի ճա կում գտն վող ան ձի, հան ցա վո րից նյու թա կան կամ այլ կախ վա-
ծու թյան մե ջ գտն վող ան ձի, ան չա փա հա սի նկատ մա մբ:
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 Բա ցար ձակ է արդյո ՞ք ֆի զի կա կան և հո գե կան ան ձե ռնմխ  ե լի ու-
թյան ի րա վուն քը: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը սահ մա նում է, որ ֆի զի կա կան և հո գե կան 
ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել մի  այն 
օ րեն քով` պե տա կան ան վտան գու թյան, երկ րի տն տե սա կան բա րե-
կե ցու թյան, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա նխ ման կամ բա ցա հայտ ման, 
հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջու թյան և բա րոյա կա նու թյան կամ այ-
լոց հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան 
նպա տա կով: Ֆի զի կա կան ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան սահ մա նա փակ ման 
օ րի նակ է ան ձնա կան խու զար կու թյու նը, զն նու մը, հե տա զոտ ման հա-
մար նմուշ ներ ստա նա լը և այլն: 

Ի ՞նչ է ան ձնա կան խու զար կու թյու նը և ո՞րն է դրա ի րա կա նաց ման 
կար գը: 

Ա նձ նա կան խու զար կու թյու նը, որ պես խու զար կու թյան ա ռան ձին 
տե սակ, ան ձի հա գուս տի մե ջ, ի րե րում կամ մա րմն  ի վրա գտն վող 
ա ռար կա նե րը և փաս տա թղ թե րը ո րո նե լուն և վե ր ց նե լուն ուղղ ված 
գոր ծո ղու թյունն է: Քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի դրույթ նե-
րի հա մե  մա տա կան վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս ա ռա նձ նաց նել ան-
ձնա կան խու զար կու թյան ե րեք տա րա տե սակ. 

ա) ան ձնա կան խու զար կու թյուն, որ կա տար վում է քն նի չի ա ռան ձին 
ո րոշ ման հի ման վրա, երբ առ կա են օ րեն քով սահ ման ված բա վա րար 
հիմ քե րը, 

բ) ան ձնա կան խու զար կու թյուն, որ կա տար վում է շի նու թյու նում 
խու զար կու թյուն կա տա րե լիս, այն տեղ գտն վող ան ձա նց նկատ մա մբ, 
ա ռա նց ա ռան ձին ո րոշ ման կայաց ման,  

գ) ան ձնա կան խու զար կու թյուն, ա ռա նց այդ մա սին ո րո շում կայաց-
նե լու, օ րեն քով սահ ման ված հա տուկ հիմ քե րի առ կայու թյան դեպ քում: 

Ա նձ նա կան խու զար կու թյուն, ա ռա նց այդ մա սին ո րո շում կայաց նե-
լու, կա րող է կա տար վել`

1. կաս կա ծյա լին ձեր բա կա լե լիս և ոս տի կա նու թյուն կամ այլ ի րա վա-
պահ մար մի ն բե րե լիս,

2. կաս կա ծյա լի և մե  ղադ րյա լի նկատ մա մբ որ պես խա փան ման մի -
ջոց կա լան քը կի րա ռե լիս,

3. երբ բա վա րար հիմ քեր կան են թադ րե լու, որ այն շի նու թյու նում 
գտն վող ան ձը, որ տեղ խու զար կու թյուն է կա տար վում, իր մոտ կա րող 
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է թա քց նել փաս տա թղ թեր կամ այլ ա ռար կա ներ, ո րո նք գոր ծով կա րող 
են ու նե նալ ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն: 

Ա նձ նա կան խու զար կու թյու նը կա րող է կա տար վել քն նի չի կող մի ց` 
խու զա րկ վո ղի հետ նույն սե ռի ըն թե րա կան ե րի և մաս նա գե տի մաս-
նակ ցու թյա մբ: Խու զար կու թյուն կա տա րե լիս ար գել վում են ար ժա նա-
պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քը, ան ձի ստո րա ցու մը, 
մար դու կյ ան քին և ա ռող ջու թյա նը վտա նգ ներ կայաց նող մի  ջոց նե րի 
կի րա ռու մը: 

Խու զար կու թյունն ա վար տե լիս քն նի չը կազ մում է ար ձա նագրու-
թյուն: Խու զար կու թյան ար դյու քում վե րց վա ծի մա սին պե տք է նշ վի 
քնն չա կան գոր ծո ղու թյան ար ձա նագրու թյան մե ջ` ճշգ րիտ նշե լով դրա-
նց քա նա կը, չա փը, քա շը, ան հա տա կան հատ կա նիշ նե րը և այլ ա ռա-
նձ նա հատ կու թյուն նե րը: Քն նի չը պար տա վոր է ար ձա նագրու թյա նը 
ծա նո թաց նել քնն չա կան գոր ծո ղու թյան բո լոր մաս նա կից նե րին, ո րո-
նք ծա նո թա նա լուց հե տո ստո րագ րում են ար ձա նագրու թյու նը և ի րա-
վունք ու նեն պա հան ջել ար ձա նագրու թյան մե ջ ներառե լու ի րե նց դի-
տո ղու թյուն նե րը:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 27. 
Ա ՆՁ ՆԱ ԿԱՆ Ա ԶԱ ՏՈ ՒԹՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆՔ 

Հա մա ձայն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 27-րդ հոդ վա ծի`
1. Յու րա քան չյուր ոք ու նի ան ձնա կան ա զա տու թյան ի րա վունք։ Ոչ 

ոք չի կա րող ան ձնա կան ա զա տու թյու նից զրկ վել այլ կե րպ, քան հետ-
ևյալ դեպ քե րում և օ րեն քով սահ ման ված կար գով`

1) ան ձին ի րա վա սու դա տա րա նը դա տա պար տել է հան ցա նք կա-
տա րե լու հա մար.

2) դա տա րա նի ի րա վա չափ կար գադ րու թյա նը չեն թա րկ վե լու հա մար.
3) օ րեն քով սահ ման ված ո րո շա կի պար տա կա նու թյան կա տա րումն  

ա պա հո վե լու նպա տա կով.
4) ան ձին ի րա վա սու մար մի ն ներ կայաց նե լու նպա տա կով, երբ առ-

կա է նրա կող մի ց հան ցա նք կա տա րած լի նե լու հիմն  ա վոր կաս կած, 
կամ երբ դա հիմն  ա վոր կեր պով ան հրա ժե շտ է հան ցան քի կա տա րու մը 
կամ դա կա տա րե լուց հե տո ան ձի փա խուս տը կան խե լու նպա տա կով.

5) ան չա փա հա սին դաս տի ա րակ չա կան հս կո ղու թյան հա նձ նե լու 
կամ ի րա վա սու մար մի ն ներ կայաց նե լու նպա տա կով.
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6) հան րու թյան հա մար վտան գա վոր վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի 
տա րա ծու մը, ինչ պես նաև հո գե կան խան գա րում ու նե ցող, հար բե ցող 
կամ թմ րա մոլ ան ձան ցից բխող վտան գը կան խե լու նպա տա կով.

7) ան ձի ա նօ րի նա կան մուտ քը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն 
կան խե լու կամ ան ձին ար տաք սե լու կամ այլ պե տու թյան հա նձ նե լու 
նպա տա կով:

2. Անձ նա կան ա զա տու թյու նից զրկ ված յու րա քան չյուր ոք ի րեն հաս-
կա նա լի լեզ վով ան հա պաղ տե ղե կաց վում է ա զա տու թյու նից զրկ վե լու 
պատ ճառ նե րի, իսկ քրե ա կան մե  ղադ րա նք ներ կայաց վե լու դեպ քում՝ 
նաև մե  ղադ րան քի մա սին:

3. Անձ նա կան ա զա տու թյու նից զրկ ված յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք 
ու նի, որ այդ մա սին ան հա պաղ տե ղե կաց վի իր ընտ րած ան ձը։ Այս 
ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը կա րող է հե տա ձգ վել մի  այն օ րեն քով սահ-
ման ված դեպ քե րում, կար գով և ժամկ  ե տո վ՝ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
կա նխ ման կամ բա ցա հայտ ման նպա տա կով:

4. Ե թե սույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի հիմ քով ա զա տու թյու-
նից զրկ ված ան ձի վե րա բե րյալ ա զա տու թյու նից զրկ վե լու պա հից ող-
ջա մի տ ժամկ  ե տում, սա կայն ոչ ուշ, քան յո թա նա սու ներ կու ժամ վա 
ըն թաց քում դա տա րա նը ո րո շում չի կայաց նում ա նա զա տու թյան մե ջ 
նրան հե տա գա պա հե լը թույ լատ րե լու մա սին, ա պա նա ան հա պաղ 
ա զատ է ար ձակ վում:

5. Անձ նա կան ա զա տու թյու նից զրկ ված յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք 
ու նի վի ճար կե լու ի րեն ա զա տու թյու նից զր կե լու ի րա վա չա փու թյու նը, 
ո րի վե րա բե րյալ դա տա րա նը սե ղմ ժամկ  ե տում ո րո շում է կայաց նում և 
կար գադ րում է նրան ա զատ ար ձա կել, ե թե ա զա տու թյու նից զր կե լը ոչ 
ի րա վա չափ է:

6. Ոչ ոք չի կա րող ան ձնա կան ա զա տու թյու նից զրկ վել մի  այն այն 
պատ ճա ռով, որ ի վի ճա կի չէ կա տա րե լու քա ղա քա ցի աի րա վա կան 
պար տա վո րու թյուն նե րը:

 Ի ՞նչ է ան ձնա կան ա զա տու թյու նը: 

Սահ մա նադ րու թյան 27 հոդ վա ծի 1-ին մա սի ա ռա ջին դրույթն ամ-
րագ րում է, որ «Յու րա քան չյուր ոք ու նի ան ձնա կան ա զա տու թյան 
ի րա վունք»: Այս ի րա վուն քը բխում է մար դու բնա կան ա զա տու թյու նից 
և ա մե  նից ա ռաջ վե րա բե րում է նրա ան ձին: Քա նի որ մար դը նախ կեն-
սա բա նա կան (կամ ֆի զի կա կան) է ակ է, ա պա ան ձնա կան ա զա տու-
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թյու նը են թադ րում է մար դու ար տա քին ֆի զի կա կան ա զա տու թյուն: 
Հետ ևա բար, ան ձնա կան ա զա տու թյան ի րա վուն քը մար դու ան ձի 
ֆի զի կա կան ա զա տու թյունն է, ո րը մար դու է ու թյունն է, ծնն դյան 
պա հից ու նե ցած բնա կան ի րա վուն քը: Մա րդն ի ծնե ա զատ է, ա զատ 
ստր կու թյու նից, ճոր տու թյու նից, խտ րա կա նու թյու նից: Հետ ևա բար, ոչ 
ոք չի կա րող են թա րկ վել կա մայա կան ձեր բա կալ ման, կա լան քի կամ 
ար տա քս ման, ա զա տու թյան այլ սահ մա նա փակ ման: 

Ո րո ՞նք են ա զա տու թյան սահ մա նա փակ ման հիմ քե րը և կար գը: 

Որ պես մար դու այս բնա կան ի րա վուն քի ե րաշ խիք Սահ մա նադ-
րու թյու նը սահ մա նում է, որ ան ձին կա րե լի է զր կել ան ձնա կան ա զա-
տու թյու նից մի  այն Սահ մա նադ րու թյա մբ սահ ման ված դեպ քե րում և 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Դա նշա նա կում է, որ ա զա տու թյու նից 
զր կե լու կամ այն սահ մա նա փա կե լու հիմ քե րը սպա ռիչ թվա րկ ված են 
Սահ մա նադ րու թյան 27 հոդ վա ծի 1-ին մա սում և օ րե նք նե րը չեն կա-
րող սահ մա նել ա զա տու թյու նից զր կե լու այլ դեպ քեր (հիմ քեր): Օ րեն-
քը սահ մա նում է մի  այն ա զա տու թյու նից զր կե լու Սահ մա նադ րու թյա մբ 
թվա րկ ված դեպ քե րի ի րա կա նաց ման կար գը (ըն թա ցա կար գը): 

Ո րո ՞նք են ա զա տու թյու նից զր կե լու Սա հա մա նդ րու թյա մբ նա խա-
տես ված դեպ քե րը: 

Պատ մա կան փոր ձը ցույց է տվել, որ օ րեն քը ևս կա րող է լի նել ի րա-
վա խա խտ, այ սի նքն` օ րեն քով կա րող են ան հի մն  ըն դար ձակ վել ա զա-
տու թյու նից զր կե լու դեպ քե րը: Որ պես զի կան խի նման օ րեն քի ըն դու-
նու մը և կի րա ռու մը, Սահ մա նադ րու թյու նը փակ շր ջա նա կով թվար կում 
է այն դեպ քե րը, ո րոն ցով օ րեն քը կա րող է նա խա տե սել ա զա տու թյու-
նից զր կում: Հիմ քե րի սպա ռիչ շր ջա նա կը և հս տակ ի րա վա կան ձևա-
կեր պումն  ե րը բա ցա ռում են դրա նց տա րա ծա կան մե կ նա բա նու թյու նը:

1. Ան ձին ա զա տու թյու նից զր կե լու հի մք է հան ցա նք կա տա րե լը, 
ո րի հա մար ի րա վա սու դա տա րա նը նրան դա տա պար տել է ա զա տա-
զրկ ման: Սահ մա նադ րու թյա մբ ամ րա գր ված ան ձնա կան ա զա տու թյու-
նից զր կե լու այս դեպ քում փաս տա կան հի մքն օ րեն քով ար գել ված 
հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քի (հան ցան քի) կա տա րումն  է, իսկ ի րա-
վա բա նա կան հի մքն ի րա վա սու դա տա րա նի մե  ղադ րա կան դա տավ ճի-
ռը, ո րով ան ձը ճա նաչ վել է հան ցան քի կա տար ման մե ջ մե  ղա վոր և 
նրա նկատ մա մբ նշա նակ վել է օ րեն քով նա խա տես ված ա զա տու թյու-
նից զր կե լու հետ կապ ված քրե ա կան պա տիժ: 
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Ա զա տու թյու նից զր կե լու այս հիմ քի հա ջո րդ պայ մա նը դա տա րա նի 
ի րա վա սու լի նե լն է, որ նշա նա կում է. դա տա րա նը պե տք է լի նի Սահ-
մա նադ րու թյան ի մաս տով ի րա վա զոր և պատ շա ճ՝ ան ձին ա զա տու-
թյու նից զր կե լու հար ցում:

2. Ան ձը կա րող է զրկ վել ան ձնա կան ա զա տու թյու նից դա տա րա նի 
ի րա վա չափ կար գադ րու թյա նը չեն թա րկ վե լու հա մար: Դա տա րա նը 
կա րող է ար ձա կել ի րա վա չափ կար գադ րու թյուն ներ, ո րո նք ուղղ ված 
են դա տա վա րու թյան պատ շաճ և ան կան գառ ըն թա ցա կար գի ա պա-
հով ման: Օ րի նա կ, դա տա րան կա նչ ված վկան չի ներ կայա նում դա տա-
կան նիս տին և դա տա րա նը կար գադ րում է նրան են թար կել հար կա դիր 
բեր ման: Բեր ման կա րող են են թա րկ վել ա ռա նց հար գե լի պատ ճառ նե-
րի կան չով չներ կայա ցած կաս կա ծյա լը, մե  ղադ րյա լը, վկան, տու ժո ղը՝ 
քրե ա կան գոր ծով վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մն  ի պատ ճա ռա բան-
ված ո րոշ մամբ: 

Ա զա տու թյան այս սահ մա նա փա կու մը ոչ թե պա տաս խա նատ վու-
թյուն է, այլ ըն դա մե  նը կոչ ված է ա պա հո վել ար դա րա դա տու թյան 
պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը:

3. Ան ձը կա րող է զրկ վել ան ձնա կան ա զա տու թյու նից օ րեն-
քով նա խա տես ված ո րո շա կի պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րումն  
ա պա հո վե լու նպա տա կով: Ո րո շա կի պար տա կա նու թյուն նե րի կա-
տա րումն  ա պա հո վե լու նպա տա կով ա զա տու թյու նից զր կե լու լի ա-
զո րու թյուն ու նեն հե տա քն նու թյան և նա խա քն նու թյան մար մի ն նե րը: 
Օ րի նակ, գոր ծով վկային բեր ման են թար կե լու ձևով ա զա տու թյու նից 
զր կե լը ա պա հո վում է ցուց մունք տա լու պար տա կա նու թյան կա տա րու-
մը:

4. Ան ձին ան ձնա կան ա զա տու թյու նից կա րող են զր կե լ՝ նրան 
ի րա վա սու մար մի ն ներ կայաց նե լու նպա տա կով, երբ առ կա է նրա 
կող մի ց հան ցա նք կա տա րած լի նե լու հիմն  ա վոր կաս կած, կամ երբ 
դա հիմն  ա վոր կեր պով ան հրա ժե շտ է հան ցան քի կա տա րու մը կամ 
դա կա տա րե լուց հե տո ան ձի փա խուս տը կան խե լու նպա տա կով: 
Հիմն  ա վոր կաս կած ձևա կեր պու մը նշա նա կում է, որ կան բա վա րար 
հիմ քեր են թադ րե լու, որ հան ցա վոր ա րար քը կա տար վել է տվյ ալ ան ձի 
կող մի ց: Կաս կա ծը պե տք է հի մն  վի հս տակ և կո նկ րետ փաս տա րկ նե-
րի վրա, այլ ոչ թե ին տուի ցի այից: Ե թե այս հիմ քով ա զա տու թյունից 
զրկ ված ան ձի վե րա բե րյալ ա զա տու թյունի ց զրկ վե լու պա հից ող ջա-
մի տ ժամկ  ե տում, սա կայն ոչ ուշ քան 72 ժամ վա ըն թաց քում ըն թաց-
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քում դա տա րա նը ո րո շում չի կայաց նում ա նա զա տու թյան մե ջ նրան 
հե տա գա պա հե լը թույ լատ րե լու մա սին, ա պա նա ան հա պաղ ա զատ է 
ար ձակ վում: Այս պի սով, ա ռա ջին 72 ժամ վա ըն թաց քում ան ձը հա մար-
վում է ձեր բա կալ ված: 

Ձեր բա կա լումն  ան ձին ար գե լան քի վե րց նե լն է, նրան վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մար մի ն բե րե լը, հա մա պա տաս խան վայ րում և պայ-
ման նե րում ար գե լան քի տակ կար ճա ժամկ  ետ պա հե լու հա մար: Ձեր-
բա կալ վա ծին բե րե լուց հե տո կա զմ վում է ար ձա նագրու թյուն և այդ մա-
սին հայ տա րար վում է ձեր բա կալ վա ծին: 

72 ժա մը լրա նա լուց հե տո ան ձը կա րող է ա զատ ար ձակ վել: Բայց 
հնա րա վոր է նաև նրա նկատ մա մբ նոր խա փան ման մի  ջո ց՝ կա լան քի 
(կա լա նա վոր ման) կի րա ռու մը: Կա լա նա վո րումն  ան ձին օ րեն քով նա-
խա տես ված տե ղե րում և պայ ման նե րում կա լան քի տակ պա հե լն է: Կա-
լա նա վո րու մը որ պես խա փան ման մի  ջոց կի րա ռե լու ո րո շումն  ըն դու-
նում է դա տա րա նը` հա մա պա տաս խան մի ջ նոր դու թյան հի ման վրա: 

Դա տա րա նը կի րա ռում է կա լա նք հետ ևյալ հիմ քե րից մե  կի առ-
կայու թյան դեպ քում՝ 

ա) առ կա է վտա նգ, որ ան ձը կա րող է թա քն վել քն նու թյու նից, 
բ) առ կա է քն նու թյա նը ա պօ րի նի մի  ջամ տե լու վտա նգ, 
գ) հնա րա վոր է նոր հան ցան քի կա տա րում և ան հրա ժե շտ է դա 

կան խել, 
դ) ան հրա ժե շտ է պահ պա նել հա սա րա կա կան կար գը, օ րի նա կ, 

հնա րա վոր է վրե ժխնդ րու թյուն հան ցա գոր ծի նկատ մա մբ: 
5. Ան չա փա հաս ան ձին ա զա տու թյունից կա րող են զր կել նրան 

դաս տի ա րակ չա կան հս կո ղու թյան հա նձ նե լու կամ ի րա վա սու մար-
մի ն ներ կայաց նե լու նպա տա կով: Ան չա փա հաս է համար վում 18 տա-
րին չլ րա ցած ան ձը: Դաս տի ա րակ չա կան հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե-
լու հա մար գոյու թյուն ու նեն հա տուկ հիմն  ա րկ ներ: Ան չա փա հաս նե րի 
դեպ քում ի րա վա սու մար մի ն են դա տա րան նե րը, խնա մա կա լու թյան և 
հո գա բար ձու թյան մար մի ն նե րը, ո րո նք ո րոշ դեպ քե րում ի րա վա զոր են 
լու ծե լու ան չա փա հա սին դաս տի ա րակ չա կան հս կո ղու թյան հա նձ նե լու 
հա րց:

6. Ան ձին ան ձնա կան ա զա տու թյու նից կա րող են զր կել հան րու-
թյան հա մար վտան գա վոր վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի տա րա ծու-
մը, ինչ պես նաև հո գե կան խան գա րում ու նե ցող, հար բե ցող կամ թմ-
րա մոլ ան ձան ցից բխող վտան գը կան խե լու նպա տա կով:
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7. Ան ձին ան ձա նա կան ա զա տու թյու նից կա րող են զր կել նրա 
ա նօ րի նա կան մուտ քը ՀՀ-ն կան խե լու կամ ան ձին ար տաք սե լու կամ 
այլ պե տու թյան հա նձ նե լու նպա տա կով: 

Ի ՞նչ ի րա վունք ներ ու նի ան ձնա կան ա զա տու թյու նից զրկ ված ան-
ձը: Սահ մա նադ րու թյու նը ան ձնա կան ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի 
հա մար սահ մա նում է մի  շա րք ի րա վունք-ե րաշ խիք ներ, ո րո նք կոչ ված 
են ա պա հո վե լու նրա ա պօ րի նի ա զա տա զր կու մի ց պա շտ պա նու թյան 
ի րա վունք: Այդ ի րա վունք նե րն են՝ 

ա) ան ձնա կան ա զա տու թյու նից զրկ ված յու րա քան չյուր ոք ի րեն 
հաս կա նա լի լեզ վով ան հա պաղ տե ղե կաց վում է ա զա տու թյու նից զր-
կե լու պատ ճառ նե րի, իսկ քրե ա կան մե  ղադ րա նք ներ կայաց վե լու դեպ-
քում՝ նաև մե  ղադ րան քի մա սին: Անձ նա կան ա զա տու թյու նից զրկ ման 
պատ ճառ նե րի մա սին տե ղե կա ցու մը՝ որ պես պե տու թյան պար տա-
կա նու թյուն, պե տք է կա տար վի ա զա տու թյու նից զրկ ման բո լոր տե-
սակ նե րի դեպ քում: Օ րե նք նե րը պե տք է պար տա վո րեց նեն հա մա-
պա տաս խան սուբյե կտ նե րին կա տա րե լու այդ պար տա կա նու թյու նը: 
Ի րա զե կու մը ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի հա մար պե տք է լի նի հաս-
կա նա լի, սպա ռիչ, 

բ) ան ձնա կան ա զա տու թյու նից զրկ ված յու րա քան չյուր ան ձ ի րա-
վունք ու նի, որ այդ մա սին ան հա պաղ տե ղե կաց վի իր ընտ րած ան ձը։ 
Այս ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը կա րող է հե տա ձգ վել մի  այն օ րեն քով 
սահ ման ված դեպ քե րում, կար գով և ժամկ  ե տո վ՝ հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի կա նխ ման կամ բա ցա հատ ման նպա տա կով: Այս ի րա վուն քը կոչ-
ված է ա պա հո վե լու ա զա տու թյու նից զր կե լու հրա պա րա կայ նու թյու նը 
և ե րաշ խիք է ան ձի ար տա դա տա կան կամ դա տա կան կար գով պա շտ-
պա նու թյան հա մար, 

գ) ան ձնա կան ա զա տու թյու նից զրկ ված յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք 
ու նի վի ճար կե լու ի րեն ա զա տու թյու նից զր կե լու ի րա վա չա փու թյու նը, 
ո րի վե րա բե րյալ դա տա րա նը սե ղմ ժամկ  ե տում ո րո շում է կայաց նում և 
կար գադ րում է նրան ա զատ ար ձա կել, ե թե ա զա տու թյու նից զր կու մը 
ոչ ի րա վա չափ է: 

Ա րդյո ՞ք կա րող է մար դը զրկ վել ան ձնա կան ա զա տու թյու նից պայ-
մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու պատ ճա ռով: 

Ոչ ոք չի կա րող ան ձնա կան ա զա տու թյու նից զրկ վել մի  այն այն 
պատ ճա ռով, որ ի վի ճա կի չէ կա տա րե լու պայ մա նագ րային պար տա-
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վո րու թյուն նե րը: Օ րի նա կ, ե թե դուք փող եք պա րտք և չեք կա րո ղա-
նում վե րա դա րձ նել, ա պա դրա հա մար Ձեզ չեն կա րող զր կել ա զա տու-
թյու նից: Քա ղա քա ցիաի րա վա կան պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու 
հա մար օ րե նք նե րը կա րող են սահ ման ել մի  այն ա զա տա զրկ ման հետ 
չկապ ված պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց ներ:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 29. 
ԽՏ ՐԱ ԿԱ ՆՈ ՒԹՅԱՆ ԱՐ ԳԵԼ ՔԸ 

Ը ստ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան` 29-րդ հոդ վա ծի` Խտ րա կա նու թյու նը, 
կախ ված սե ռից, ռա սայից, մաշ կի գույ նից, էթ նիկ կամ սո ցի ա լա կան 
ծա գու մի ց, գե նե տի կա կան հատ կա նիշ նե րից, լեզ վից, կրո նից, աշ խար-
հայաց քից, քա ղա քա կան կամ այլ հայա ցք նե րից, ազ գային փոք րա-
մաս նու թյա նը պատ կա նե լու թյու նից, գույ քային վի ճա կից, ծնուն դից, 
հաշ ման դա մու թյու նից, տա րի քից կամ ան ձնա կան կամ սո ցի ա լա կան 
բնույ թի այլ հան գա մա նք նե րից, ար գել վում է: 

Ի ՞նչ է խտ րա կա նու թյու նը: 

Խտ րա կա նու թյու նը ո րո շա կի ան ձա նց, կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի կամ պե տու թյուն նե րի ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կումն  է կամ 
դրան ցից զր կե լը՝ հի մք ըն դու նե լով ռա սայա կան, ազ գային, սե ռային, 
պե տա կան պատ կա նե լ ու թյու նը, ինչ պես նաև գույ քային դրու թյու նը, 
քա ղա քա կան և կրո նա կան հա մոզ մունք նե րը և այլն: Այս պես, քա ղա-
քա կան խտ րա կա նու թյան տա րած ված տե սակ նե րից է ընտ րա կան 
ի րա վունք նե րից զր կե լը: Շատ ա վե լի տա րած ված է ռա սայա կան խտ-
րա կա նու թյու նը: 

Ո՞ րո նք են խտ րա կա նու թյան պատ ճառ նե րը: 

Խտ րա կա նու թյան պատ ճառ նե րից է ան հան դուր ժո ղա կա նու թյու-
նը: Կախ ված մար դու կեն սա գոր ծու նե ու թյան ո լո րտ նե րի ց՝ ան հան-
դուր ժո ղա կա նու թյու նը կա րող է դրս ևոր վել ըն տա նի քում, կեն ցա ղում, 
աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րում, քա ղա քա կան-պե տա կան, 
մշա կու թային-կ րո նա կան և այլ ո լո րտ նե րում: Օ րի նակ, քա ղա քա կան-
պե տա կան ո լոր տում ան հան դուր ժո ղա կա նու թյունն առ կա է, երբ պե-
տու թյունն ան հան դուր ժող և խտ րա կան վե րա բեր մունք է դրս ևո րում իր 
քա ղա քա ցի նե րի նկատ մա մբ, ո րո նք հա մա ձայն չեն կա ռա վա րող վեր-
նա խա վի հայա ցք նե րի կամ քա ղա քա կա նու թյան հետ: 
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Մար դիկ բնա կա նից տար բեր վում են ի րե նց ար տա քին տես քով, 
դիր քով, խոս քով, վար քագ ծով ու ար ժեք նե րով: Այդ տար բե րու թյուն-
նե րի նկատ մա մբ հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը նշա նա կում է, որ նրա նք 
ի րա վունք ու նեն ապ րել խա ղաղ ու պահ պա նել ի րե նց ան հա տա կա-
նու թյու նը: 

Ի ՞նչ դեր է խա ղում ի րա վա կան կար գա վո րու մը ան հա նդու ժո ղա-
կա նու թյան հաղ թա հար ման գոր ծում: 

Ի րա վա կան կար գա վո րու մը, մա րդ կա նց և խմ բե րին հար կադ րան-
քի կի րառ ման սպառ նա լի քով պար տադ րե լով նոր մա տիվ, օ րի նահ պա-
տակ վար քա գիծ, դրա նով իսկ հա սա րա կա կան կյ ան քում հաս տա տում 
է կայուն, քա ղա քա կի րթ կա րգ՝ դուրս մղե լով ան հան դուր ժո ղա կա-
նու թյան բո լոր դրս ևո րումն  ե րը: Քա ղա քա կր թու թյան հա մը նդ հա նուր 
սկզ բունք նե րի շր ջա նակ նե րում կի րառ վող հար կադ րան քը կան խում 
է հա սա րա կա կան խմ բե րի փո խո չն չա ցու մը: Որ պես ընդ հա նուր նա-
խադ րյալ, այն իր հեր թին տա րան ջատ ված է եր կու ա ռան ձին նա խադ-
րյալ նե րի՝ մի  ջազ գային ի րա վա կան և ներ պե տա կան (ազ գային) ի րա-
վա կան: Ինչ պես մի  ջազ գային ի րա վուն քը, այն պես էլ յու րա քան չյուր 
պե տու թյան օ րե նսդրու թյու նը պե տք է ամ րագ րի և կի րա ռի մար դու 
ի րա վունք նե րի, դրա նց պա շտ պա նու թյան վե րա բե րյալ հա մը նդ հա նուր 
ճա նա չում գտած նոր մե  րը: Եվ մի  ջազ գային հան րու թյու նը և պե տու-
թյուն նե րը պար տա վոր են ըն դու նել այն պի սի նոր մե ր, ո րո նք կն պաս-
տեն հա սա րա կա կան կյ ան քում հան դուր ժո ղա կա նու թյան հաս տատ-
մա նը, հնա րա վո րու թյուն ներ կս տեղ ծեն ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան 
հաղ թա հար ման, դրա դրս ևոր ման ձևե րի վե րաց ման հա մա ր՝ սահ մա-
նե լով ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյուն: 

Ո ՞րն է հան դուր ժո ղա կա նու թյան, ի րա վա հա վա սա րու թյան և խտ-
րա կա նու թյան ար գել քի կա պը: 

Հան դուր ժո ղա կա նու թյունն առ կա է այն տեղ, որ տեղ կա ի րա վա հա-
վա սա րու թյուն հա սա րա կու թյան բո լոր ան դամն  ե րի մի  ջև: Յու րա քան-
չյուր ոք ու նի սո ցի ա լա կան բա րիք նե րից օգտ վե լու, ինչ պես նաև պե տա-
կան կամ հա սա րա կա կան գոր ծե րին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն՝ 
ան կախ սե ռից, ռա սայա կան, ազ գային, կրո նա կան, սո ցի ա լա կան 
պատ կա նե լու թյու նից և այլն: Ի րա վա հա վա սա րու թյու նը են թադ րում է 
բո լոր քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի, սո-
ցի ա լա կան ա զա տու թյան հա վա սար չափ: Ի րա վա հա վա սա րու թյու նը, 



20

որ պես հան դուր ժո ղա կա նու թյան ցու ցա նիշ են թադ րում է նաև ան ձա նց 
օ րեն քի առջև պա տաս խա նատ վու թյան հա վա սար աս տի ճա ն, բա ցա-
ռե լով նրա նց փաս տա կան տար բե րու թյուն նե րը, օ րի նա կ՝ մաշ կի գույ-
նը, լե զուն և այլն: Ի րա վա հա վա սա րու թյու նը բա ցա ռում է նաև օ րեն քով 
վե րա պահ ված ար տո նու թյուն նե րը, ա ռա վե լու թյուն նե րն ի րա վա կան 
վե ճե րի մաս նա կից նե րի մի  ջև: 

Այս մե կ նա կե տե րից ել նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 29 հոդ վա ծը 
ար գե լում է խտ րա կա նու թյու նը՝ կախ ված սե ռից, ռա սայից, մաշ կի գույ-
նից, էթ նի կա կան կամ սո ցի ա լա կան ծա գու մի ց, գե նե տի կա կան հատ-
կա նիշ նե րից, լեզ վից, կրո նից, աշ խար հայաց քից, քա ղա քա կան կամ 
այլ հայա ցք նե րից, ազ գային փոք րա մաս նու թյա նը պատ կա նե լու թյու-
նից, գույ քային վի ճա կից, ծնուն դից, հաշ ման դա մու թյու նից, տա րի քից 
կամ ան ձնա կան կամ սո ցի ա լա կան բնույ թի այլ հան գա մա նք նե րից: 

Խտ րա կա նու թյան ի՞նչ դրս ևո րումն  եր կա րող են լի նել: 

Խտ րա կա նու թյու նը կա րող է լի նել ռա սայա կան: Ռա սայա կան 
խտ րա կա նու թյու նը մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը կամ 
դրան ցից զր կե լն է ռա սայա կան պատ կա նե լու թյան հիմ քով: Ռա սայա-
կան խտ րա կա նու թյան ձևե րն են ա պա րտ հեյ դը, սեգ րե գա ցի ան և այլն: 
Ա պա րտ հեյ դը ռա սայա կան խտ րա կա նու թյան և սեգ րե գա ցի այի քա-
ղա քա կա նու թյուն է, որն ուղղ ված է որ ևէ ռա սայա կան խմ բի կող մի ց 
մյուս խմ բի նկատ մա մբ գե րիշ խա նու թյուն հաս տա տե լուն և նրան ճն-
շե լուն ու շա հա գոր ծե լուն: Սեգ րե գա ցի ան ռա սայա կան խտ րա կա նու-
թյան ծայ րա հեղ ձևե րից մե  կն է, երբ սևա մո րթ կամ մաշ կի այլ գույն 
ու նե ցող բնակ չու թյունն ա ռա նձ նաց վում է սպի տա կա մո րթ նե րից: Այն 
կի րառ վում է հա սա րա կա կան կյ ան քի բո լոր ո լո րտ նե րում զու գա հե ռ՝ 
սևա մո րթ նե րի հա մար ա ռան ձին, սպի տա կա մո րթ նե րի հա մար ա ռան-
ձին հիմն  ար կու թյուն ներ կամ բա ժան մունք ներ ստեղ ծե լու ճա նա պար-
հով: Օ րի նակ, սր ճա րա նը նա խա տես ված է մի  այն սպի տա կա մո րթ նե րի 
հա մար: Եր բե մն  կի րառ վում է նաև բնա կա վայրն ա զա տո րեն ընտ րե լու 
ար գել քը:

 Սե ռային խտ րա կա նու թյունն ար տա հայտ վում է տղա մար դու հա-
մե  մատ կնոջ ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ մա մբ, հա սա րա կա կան և 
պե տա կան կյ ան քին կնոջ մաս նակ ցու թյան ար գել մա մբ կամ սահ մա-
նա փակ մա մբ:

Խտ րա կա նու թյան տա րած ված դրս ևո րումն  ե րից է ագ րե սիվ ազ-
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գայ նա մո լու թյու նը, ո րը են թադ րում է ա ռան ձին ազ գե րի ա ռա վե լու-
թյու նը, գե րա կայու թյու նը մյուս ազ գե րի նկատ մա մբ: Դրա հետ ևան քը 
կա րող է լի նել բռ նի ա սի մի  լա ցի ան: Այն գե րիշ խող ազ գի կող մի ց վար-
վող հա տուկ քա ղա քա կա նու թյուն է, ո րի նպա տա կն է ձու լել որ ևէ էթ-
նի կա կան խումբ: Ար դյուն քում վեր ջի նս վե րա նում է կամ էլ կո րց նում է 
իր ազ գային ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը: Ազ գային խտ րա կա նու թյու-
նը կա րող է հան գեց նել նաև ցե ղաս պա նու թյան: Վեր ջի նը դրս ևոր վում 
է այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րում, ո րո նք ուղղ ված են որ ևէ ազ գային, 
ռա սայա կան, էթ նի կա կան կամ կրո նա կան խմ բի լրիվ կամ մաս նա կի 
վե րաց մա նը (այդ խմ բե րի ան դամն  ե րի սպա նու թյուն, նրա նց ծա նր մա-
րմն  ա կան վն աս վա ծք նե րի կամ մտա վոր խան գա րումն  ե րի պատ ճա-
ռում, ման կած նու թյան կան խում և այլն):

Կ րո նա կան խտ րա կա նու թյու նը որ պես կրո նա կան մո լե ռան դու-
թյան հետ ևա նք ար տա հայտ վում է ո րո շա կի դա վա նան քի պար տա-
դր մա մբ և դրա հետ կապ ված ծի սա կա տա րու թյուն նե րին հա սա րա-
կու թյան բո լոր ան դամն  ե րին հար կադ րա բար մաս նա կից դա րձ նե լով, 
կրո նա կան խտ րա կա նու թյուն սահ մա նե լու և այլ ձևե րով:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 35. 
Ա ՄՈ ՒՍ ՆԱ ՆԱ ԼՈՒ Ա ԶԱ ՏՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Ա մուս նա նա լու ա զա տու թյունն ամ րա գր ված է ՀՀ Սահ մա նա դրու-
թյան 35-րդ հոդ վա ծով, հա մա ձայն ո րի` «1. Ա մուս նա կան տա րի քի հա-
սած կի նը և տղա մար դը մի  մյա նց հետ ի րե նց կամ քի ա զատ ար տա-
հայ տու թյա մբ ա մուս նա նա լու և ըն տա նիք կազ մե  լու ի րա վունք ու նեն: 
Ա մուս նու թյան տա րի քը, ա մուս նու թյան և ա մուս նա լու ծու թյան կար գը 
սահ ման վում են օ րեն քով: 2. Ա մուս նա նա լիս, ա մուս նու թյան ըն թաց-
քում, ա մուս նա լուծ վե լիս կի նը և տղա մա րդն ու նեն հա վա սար ի րա-
վունք ներ: 3. Ա մուս նա նա լու ա զա տու թյու նը կա րող է սահ մա նա փակ վել 
մի  այն օ րեն քով` ա ռող ջու թյան և բա րոյա կա նու թյան պա շտ պա նու թյան 
նպա տա կով»: 

 Ի՞նչ կար գով է կնք վում ա մուս նու թյու նը: 

Ա մուս նու թյու նը կնք վում է քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե-
րի պե տա կան գրան ցում ի րա կա նաց նող (Ք ԿԱԳ) մար մի ն նե րում՝ ՀՀ 
օ րենս դրու թյա մբ սահ ման ված կար գո վ՝ ա մուս նա ցող ան ձա նց պար-
տա դիր ներ կայու թյա մբ: 
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 Ո՞ր ՔԿԱԳ մար մի  նն է կա տա րում ա մուս նու թյան պե տա կան 
գրան ցու մը:

Ա մուս նու թյան պե տա կան գրան ցու մը կա տա րում է ա մուս նա ցող նե-
րից մե  կի բնա կու թյան վայ րի ՔԿԱԳ մար մի  նը: 

 Ի՞նչ ժամկ  ե տում է ի րա կա նաց վում ա մուս նու թյան պե տա կան 
գրան ցու մը: 

Ա մուս նու թյան պե տա կան գրան ցումն  ի րա կա նաց վում է ՔԿԱԳ 
մար մի ն ա մուս նա ցող ան   ձա նց ներ կայաց րած հա մա տեղ դի մու մում 
նշ ված օ րը, սա կայն ոչ շուտ, քան դի մու մը ներ  կայաց նե լու օր վան հա-
ջոր դող 10-րդ օ րը և ոչ ուշ, քան ե րեք ա մի  սը։ Ա մուս նա ցող ան ձա նց 
հա մա տեղ դի մու մի  հի ման վրա ա մուս նու թյան պե տա կան գրա նց ման 
10-օ րյա ժամկ  ե տը կա րող է կր ճատ վել հար գե լի պատ ճառ նե րի առ-
կայու թյան դեպ քում: 

 Ո րո՞նք են ա մուս նու թյան գրա նց ման ժամկ  ե տը կր ճա տե լու հա-
մար հի մք հա մար վող հար գե լի պատ ճառ նե րը: 

Ա մուս նու թյան գրա նց ման ժամկ  ե տը կր ճա տե լու հա մար հի մք հա-
մար վող հար գե լի պատ ճառ ներ են`

1) ա մուս նա ցող ան ձա նց հա մա տեղ ե րե խա (ներ) ու նե նա լը.
2) ա մուս նա ցող կնոջ հղի ու թյու նը (առն վա զն 12 շա բա թա կան).
3) ա մուս նա ցող ան ձի զո րա կոչ վե լը ժամկ  ե տային զին վո րա կան 

ծա ռայու թյան.
4) ա մուս նա ցող ան ձի` ՀՀ զին ված ու ժե րում ծա ռայու թյան կամ 

ժամկ  ե տային զին վո րա կան ծա ռայու թյան մե ջ գտն վե լը.
5) ՀՀ-ում ա մուս նա ցող օ տա րե րկ րյա քա ղա քա ցի նե րի, քա ղա քա-

ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց, օ տա րե րկ րյա պե տու թյու նում մշ տա պես 
բնակ վող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի` մի  մյա նց կամ օ տա րե րկ րյա քա ղա քա ցի-
նե րի, քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց, ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի հետ 
ա մուս նու թյան դեպ քում ա մուս նա ցող նե րի կամ նրան ցից մե  կի` ՀՀ տա-
րած քից եր կա րա տև ժա մա նա կով մե կ նե լու (բա ցա կայե լու) դեպ քում.

6) ա մուս նա ցող ան ձի ծա նր հի վան դու թյու նը: 
Ա մուս նու թյան պե տա կան գրա նց ման ժամկ  ե տը, ել նե լով կո նկ րետ 

հան գա մա նք նե րից, կա րող է կր ճատ վել նաև ՀՀ ար դա րա դա տու թյան 
նա խա րա րու թյան քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրա նց ման 
գոր ծա կա լու թյան պե տի թույլտ վու թյա մբ: 



23

 Ե՞րբ են ծա գում ա մու սին նե րի ի րա վունք նե րն ու պար տա կա նու-
թյուն նե րը: 

Ա մու սին նե րի ի րա վունք նե րն ու պար տա կա նու թյուն նե րը ծա գում են 
ՔԿԱԳ մար մի ն նե րում ա մուս նու թյան պե տա կան գրա նց ման պա հի ց։ 

 Ո րո՞նք են ա մուս նու թյան կնք ման պայ ման նե րը: 

Ա մուս նու թյան կնք ման հա մար ան հրա ժե շտ են ա մուս նա ցող տղա-
մար դու և կնոջ փո խա դա րձ կա մա վոր հա մա ձայ նու թյու նը և նրա նց 
ա մուս նա կան` 18 տա րե կան տա րի քի հաս նե լը:

  Կա րո՞ղ է, արդյոք, ա մուս նու թյուն կնք վել մի  նչև ան ձի 18 տա րին 
լրա նա լը: 

Այո: Ան ձը կա րող է ա մուս նա նալ նաև 17 տա րե կա նում, ե թե առ կա է 
նրա ծնող նե րի, որ դեգ րող նե րի կամ հո գա բար ձուի հա մա ձայ նու թյու նը: 
Ան ձը կա րող է ա մուս նա նալ նաև 16 տա րե կա նում, ե թե առ կա է նրա 
ծնող նե րի, որ դեգ րող նե րի կամ հո գա բար ձուի հա մա ձայ նու թյու նը, և 
ա մուս նա ցող մյուս ան ձը առն վա զն 18 տա րե կան է: 

 Ե՞րբ է ար գել վում ա մուս նու թյան կն քու մը: 

Ար գել վում է ա մուս նու թյուն կն քե լ՝ 
ա) այն ան ձա նց մի  ջև, ո րոն ցից թե կուզև մե  կը գտն վում է օ րեն քով 

սահ ման ված կար գով գրա նց ված մե կ այլ ա մուս նու թյան մե ջ.
բ) մե ր ձա վոր ազ գա կան նե րի (ու ղիղ վե րըն թաց ու վայ րըն թաց ազ-

գա կան նե րի՝ ծնող նե րի ու զա վակ նե րի, պա պի, տա տի ու թոռ նե րի, 
ինչ պես նաև հա րա զատ և հա մա հայր կամ հա մա մայր եղ բայր նե րի ու 
քույ րե րի, մո րաք րոջ, հո րաք րոջ, հո րեղ բոր և մո րեղ բոր զա վակ նե րի) 
մի  ջև.

գ) որ դեգ րող նե րի և որ դե գր ված նե րի մի  ջև. 
դ) այն ան ձա նց մի  ջև, ո րոն ցից թե կուզև մե  կին դա տա րա նը ճա նա-

չել է ան գոր ծու նակ:

  Պար տա դի՞ր է արդյոք, ա մուս նա ցող ան ձա նց բժշ կա կան հե տա-
զո տու թյու նը: 

Ա մուս նա ցող ան ձա նց բժշ կա կան հե տա զո տու թյու նը, ինչ պես նաև 
բժշ կա գե նե տի կա կան և ըն տա նի քի պլա նա վոր ման հար ցե րով խո րհր-
դատ վու թյունն ան ցկաց վում են ա մուս      նա ցող ան ձա նց ցան կու թյա մբ: 
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 Հ րա պա րակ ման են թա կա՞ են, արդյոք, ա մուս նա ցող ան ձի բժշ-
կա կան հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը: 

Ա մուս նա ցող ան ձի հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը հա մար վում 
են բժշ կա կան գաղ տնիք: Այդ ար դյունք նե րը հե տա զո տու թյուն ան ցած 
ան ձի հա մա ձայ նու թյա մբ կա րող են հա ղո րդ վել այն ան ձին, ո ւմ հետ 
նա մտա դիր է ա մուս նա նալ: 

 Ո րո՞նք են ա մուս նու թյան դա դար ման հիմ քե րը: 

Ա մուս նու թյու նը դա դա րում է ա մու սին նե րից մե  կի մահ վան կամ 
նրան դա տա րա նի կող մի ց մա հա ցած ճա նա չե լու հետ ևան քո վ։ 

Ա մուս նու թյու նը կա րող է դա դա րել ա մուս նա լու ծու թյան մի  ջո ցո վ՝ 
ա մու սին նե րի կամ ա մու  սին նե րից մե  կի դի մու մի  հի ման վրա, ինչ պես 
նաև դա տա րա նի կող մի ց ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ա մուս նու խնա մա-
կա լի դի մու մի  հի ման վրա։ 

 Ե՞րբ ա մու սի նն ի րա վունք չու նի ա ռա նց կնոջ հա մա ձայ նու թյան 
ա մուս նա լու ծու թյան դի մում ներ կայաց նել: 

Ա մու սի նը, ա ռա նց կնոջ հա մա ձայ նու թյան, ի րա վունք չու նի ա մուս-
նա լու ծու թյան դի մում ներ կայաց նե լու կնոջ հղի ու թյան ըն թաց քում: 

 Ի՞նչ կար գով է ի րա կա նաց վում ա մուս նա լու ծու թյու նը: 

Ա մուս նա լու ծու թյու նը կա տար վում է ՔԿԱԳ մար մի ն նե րում՝ ՀՀ ըն-
տա նե կան օ րե նս գր քով նա խա տես ված դեպ քե րում և օ րե նսդրու թյա մբ 
սահ ման ված կար գով, ինչ պես նաև դա տա կան կար գով: 

 Ո՞ր դեպ քե րում է ա մուս նա լու ծու թյու նը կա տար վում ՔԿԱԳ մար-
մի ն նե րում: 

Ա մու սին նե րի մի  ջև ա մուս նա լուծ վե լու վե րա բե րյալ փո խա դա րձ հա-
մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան դեպ քում նրա նց ա մուս նա լու ծու թյու նը 
կա տար վում է ՔԿԱԳ մար մի ն նե րում: 

Ա մու սին նե րից մե  կի դի մու մի  հի ման վրա ա մուս նա լու ծու թյու նը կա-
տար վում է ՔԿԱԳ մար մի ն նե րում, ե թե մյուս ա մու սի նը՝ 

ա) դա տա րա նի կող մի ց ճա նաչ վել է ան հայտ բա ցա կայող.
բ) դա տա րա նի կող մի ց ճա նաչ վել է ան գոր ծու նակ.
գ) դա տա պա րտ վել է ա զա տա զրկ ման` ե րեք տա րուց ոչ պա կաս 

ժամկ  ե տով: 
Ա մու սին նե րի ընդ հա նուր գույ քի բա ժան ման, ա նաշ խա տու նակ 

ա նա պա հով ա մուս նու ապ րուս տի մի  ջո ցը հո գա լու վե րա բե րյալ վե ճե-
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րը, ինչ պես նաև ե րե խա նե րի պատ ճա ռով ա մու սին նե րի մի  ջև ծա գող 
վե ճե րը քն նա րկ վում են դա տա կան կար գո վ՝ ան կախ ՔԿԱԳ  մար մի ն-
նե րում ա մուս նու թյու նը լու ծե լուց ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քի սահ-
ման ված կար գով:

  Ո՞ր ՔԿԱԳ մար մի  նն է կա տա րում ա մուս նա լու ծու թյան պե տա-
կան գրան ցու մը: 

Ա մուս նա լու ծու թյան պե տա կան գրան ցու մը կա տա րում է ա մու սին-
նե րի (ա մու սին նե րից մե  կի) բնա կու թյան վայ րի կամ ա մուս նու թյան պե-
տա կան գրա նց ման վայ րի Ք ԿԱԳ մար մի  նը: 

 Ի՞նչ ժամկ  ե տում է կա տար վում ա մուս նա լու ծու թյան պե տա կան 
գրան ցումն  ա մու սին  նե րի փո խա դա րձ հա մա ձայ նու թյան դեպ քում: 

Ա մուս նա լու ծու թյան պե տա կան գրան ցումն  ի րա կա նաց վում է 
ա մուս նա լու ծու թյան մա սին դի մում տա լու օր վա նից մե կ ա մի ս ան ցնե-
լուց  հե տո, բայց ե րեք ամ սից ոչ ուշ, եր կու ա մու սին նե րի ներ կայու-
թյա մբ կամ ա մու սին նե րից մե  կի պար տա դիր ներ կայու թյա մբ և մյու սի՝ 
սահ ման ված կար գով վա վե րաց ված հա մա ձայ նու թյա մբ: 

 Ո՞ր դեպ քե րում է ա մուս նա լու ծու թյուն կա տար վում դա տա կան 
կար գով: 

Ա մուս նա լու ծու թյու նը կա տար վում է դա տա կան կար գով, ե թե՝ 
ա) բա ցա կայում է ա մուս նա լու ծու թյան մա սին ա մու սին նե րից մե  կի 

հա մա ձայ նու թյու նը.
բ) ա մու սին նե րից մե  կը, չնայած ա ռար կու թյան բա ցա կայու թյան, 

խու սա փում է ա մուս նա լու ծու թյու նը ՔԿԱԳ մար մի ն նե րում կա տա րե լուց.
գ) ա մու սին նե րը ցան կա նում են փո խա դա րձ հա մա ձայ նու թյա մբ 

ա մուս նա լուծ վել դա տա կան կար գով: 
Ա մու սին նե րից մե  կի դի մու մով ա մուս նա լու ծու թյան գոր ծեր քն նե-

լիս դա տա րա նը ի րա վունք ու նի մի  ջոց ներ ձեռ նար կե լու ա մու սին նե րին 
հաշ տեց նե լու հա մար և ի րա վունք ու նի գոր ծի քն նու թյու նը հե տաձ գե-
լու՝ հա շտ վե լու հա մար ա մու սին նե րին տրա մադ րե լով մի  նչև ե րե քամ-
սյա ժամկ  ետ: Դա տա րա նն ի րա վունք ու նի նաև կող մե  րին ա ռա ջար կե-
լու ա մուս  նա լու ծու թյան, ինչ պես նաև ա մուս նա լուծ վե լիս ա մու սին նե րի 
մի  ջև ծա գող վե ճե րով գոր ծը լու ծել հաշ տա րա րու թյան մի  ջո ցով` պար-
զա բա նե լով վեր ջի նիս է ու թյու նը, ինչ պես նաև քայ լեր ձեռ նար կե լու 
ա մու սին նե րին հաշ տեց նե լու հա մար: 
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Այս դեպ քում ա մուս նա լու ծու թյու նը կա տար վում է, ե թե ա մու սին նե-
րը (ն րան ցից մե  կը) պն դում են ա մուս նա լուծ վե լու հա մար: 

Ա մուս նա լու ծու թյան հա մար ա մու սին նե րի փո խա դա րձ հա մա ձայ-
նու թյան առ կա յու թյան դեպ քում դա տա րա նը լու ծում է ա մուս նու թյու նը 
ա մու սին նե րի կող մի ց ա մուս նա լու ծու թյան մա սին դի մում տա լու օր վա-
նից ոչ ուշ՝ մե  կամ սյա ժամկ  ե տում: 

 Ի՞նչ կար գով է քն նա րկ վում ա մուս նա լուծ վե լիս ա մու սին նե րի 
մի  ջև ծա գող վե ճե րը:

 Դա տա կան կար գով ա մուս նա լուծ վե լիս, ինչ պես նաև ան կախ 
ՔԿԱԳ մար մի ն նե րում ա մուս նա լուծ վե լիս ա մու սին նե րը կա րող են դա-
տա րան ներ կայաց նել հա մա ձայ նու թյուն այն մա սին, թե նրան ցից ում 
հետ են ապ րե լու ե րե խա նե րը, ե րե խա նե րին և (կամ) ա նաշ խա տու նակ 
ա նա պա հով ա մուս նուն պա հե լու հա մար ապ րուս տի մի  ջոց նե րը հո-
գա լու կար  գի, այդ մի  ջոց նե րի չա փե րի կամ ա մու սին նե րի ընդ հա նուր 
գույ քի բա ժան ման մա սի ն։ 

Ա մու սին նե րի մի  ջև հա մա ձայ նու թյան բա ցա կայու թյան դեպ քում 
դա տա րա նը պար տա վոր է` 

ա) ո րո շել, թե ա մուս նա լու ծու թյու նից հե տո ծնող նե րից ում հետ 
պետք է ապ րեն ե րե խա նե րը. 

բ) ո րո շել, թե որ ծնո ղից և ինչ չա փով պե տք է ա լի մե  նտ (ապ րուս-
տավ ճար) բռ նա գա նձ վի.

գ) ա մու սին նե րի (ա մու սին նե րից մե  կի) պա հան ջով կա տա րել նրանց 
ընդ հա նուր սե փա կա նու թյու նը հա մար վող գույ քի բա ժա նու մը.

դ) ա մուս նուց ապ րուս տի մի  ջոց ստա նա լու ի րա վունք ու նե ցող մյուս 
ա մուս նու պա հան ջով ո րո շել այդ մի  ջոց նե րի չա փը։ 

Ե թե գույ քի բա ժա նու մը շո շա փում է եր րո րդ ան ձա նց շա հե րը, ա պա 
դա տա րա նը կա րող է գույ քի բա ժան ման մա սին պա հա նջն ա ռա նձ-
նաց նել որ պես ա ռան ձին վա րույթ։ 

Ե թե ա մու սին նե րի ընդ հա նուր գույ քի բա ժա նու մը չի շո շա փում եր-
րո րդ ան ձա նց շա հե րը, ա պա ա մու սին նե րն ի րե նց ընդ հա նուր գույ քը 
բա ժա նե լու հետ կապ ված վե ճը փո խա  դա րձ հա մա ձայ նու թյա մբ կա րող 
են հա նձ նել ար բիտ րա ժային տրի բու նա լի լուծ մա նը` ՀՀ  քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի և «Ա ռևտ րային ար բիտ րա ժի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խան: Ար բիտ րա ժային 
հա մա ձայ նու թյու նը չի սահ  մա նա փա կում ա մուս նու գույ քը բա ժա նե լու 
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հետ կապ ված վե ճը դա տա րան հա նձ նե լու ի րա  վուն քը, բա ցա ռու թյա մբ 
ե թե ար բիտ րա ժային հա մա ձայ նու թյու նը կնք վել է վե ճը ծա գե լուց հե-
տո, և կող մե  րն ան վե րա պա հո րեն հա մա ձայ նել են վե ճը հա նձ նել ար-
բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի լուծ մա նը: 

 Ե՞րբ է հա մար վում ա մուս նու թյան դա դար ման պա հը ա մուս նա-
լու ծու թյան դեպ քում: 

Ա մուս նու թյու նը, ո րը լուծ վում է ՔԿԱԳ մա րմն  ում, հա մար վում է դա-
դա րած ա մուս նա լու ծու թյան պե տա կան գրա նց ման պա հից: 

Ա մուս նու թյու նը, ո րը լուծ վում է դա տա կան կար գով, հա մար վում է 
դա դա րած դա տա րա նի վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հից: 

 Են թա կա՞ է, արդյոք, դա տա կան կար գով կա տար ված ա մուս նա-
լու ծու թյու նը պե տա կան գրա նց ման: 

Այո: Դա տա րա նն ա մուս նա լու ծու թյան մա սին դա տա րա նի վճի ռն 
օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հից ե րեք օր վա ըն թաց քում պար տա-
վոր է այդ վճ ռի քաղ վա ծքն ու ղար կել ա մուս  նու թյան պե տա կան գրա-
նց ման վայ րի ՔԿԱԳ մար մի ն: 

Դա տա կան կար գով կա տար ված ա մուս նա լու ծու թյու նը են թա կա է 
պե տա կան գրա նց մա ն՝ ՀՀ օ րե նսդրու թյա մբ սահ ման ված կար գով: 

Ա մուս նա լուծ ված ա մու սին նե րի նոր ա մուս նու թյան պե տա կան 
գրան ցում չի կա տար վում ա ռա նց ա մուս նա լու ծու թյան վկայա կա նի 
առ կայու թյան: 

 Են թա կա՞ է, արդյոք, ա մուս նու թյու նը վե րա կա նգն ման մա հա-
ցած կամ ան հայտ բա ցա կայող ճա նաչ ված ա մուս նու ներ կայա նա լու 
դեպ քում:

 Դա տա րա նի կող մի ց մա հա ցած կամ ան հայտ բա ցա կայող ճա նաչ-
ված ա մուս նու ներ կա յա նա լու և դա տա րա նի հա մա պա տաս խան վճ ռի 
վե րա նայ ման դեպ քում ա մու սին նե րի հա մա տեղ դի մու մի  հի ման վրա 
ա մուս նու թյու նը կա րող է վե րա կա նգ նել ՔԿԱԳ մար մի  նը, բա ցա ռու-
թյա մբ այն դեպ քե րի, երբ մյուս ա մու սի նը սահ ման ված կար գով նոր 
ա մուս նու թյուն է կն քել: 

 Ե՞րբ կա րող է ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նաչ վել: 

Ա մուս նու թյունն ան վա վեր է ճա նաչ վում, ե թե այն կնք վել է ա մուս-
նու թյան կնք ման պայ    ման նե րի և ա մուս նու թյան կնք մա նն ար գե լք հան-
դի սա ցող հան գա մա նք նե րի առ կա յու  թյա մբ, ինչ պես նաև ե թե ա մուս-
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նա ցած ան ձը մյուս ա մուս նուց թա քց րել է ա մուս նու թյան պե տա կան 
գրա նց ման պա հին իր մոտ սե ռա վա րա կի (ընդ ո րում՝ մար դու ի մու-
նային ան բա վա րա րու թյան վի րու սի), ինչ պես նաև հո գե կան հի վան-
դու թյան և թմ րա մո լու թյան, թու նա մո լու թյան առ կայու թյան փաս տը։ 
Ան վա վեր է ճա նաչ վում նաև այն ա մուս նու թյու նը, երբ ա մու սին նե րը 
կամ նրան ցից մե  կը ա մուս նու թյու նը գրան ցել են ա ռա նց ըն տա նիք 
ստեղ ծե լու մտադ րու թյան (կե ղծ ա մուս նու թյուն): 

 Ո՞ր մար մի  նն է ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նա չում: 

Ա մուս նու թյունն ան վա վեր է ճա նա չում դա տա րա նը: Դա տա րա նն 
ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին դա տա րա նի վճի ռն օ րի-
նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հից ե րեք օր վա ըն թաց քում պար տա վոր 
է այդ վճ ռի քաղ վա ծքն ու ղար կել ա մուս նու թյան պե տա կան գրա նց ման 
վայ րի ՔԿԱԳ մար մի ն: 

 Ո՞ր պա հից է ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նաչ վում: 

Ա մուս նու թյունն ան վա վեր է ճա նաչ վում դրա պե տա կան գրա նց ման 
պա հի ց։ 

 Ո՞վ ի րա վունք ու նի ներ կայաց նե լու ա մուս նու թյունն ան վա վեր 
ճա նա չե լու պա հա նջ: 

Ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հա նջ ներ կայաց նե լու 
ի րա վունք ու նե ն՝ 

ա) ան չա փա հաս ա մու սի նը, նրա ծնող նե րը (օ րի նա կան ներ կայա-
ցու ցիչ նե րը), խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի  նը, ե թե 
ա մուս նու թյու նը կնք վել է ա մուս նա կան տա րի քի չհա սած ան ձի հե տ։ 
Ան չա փա հաս ա մուս նու տաս նութ տա րին լրա նա լուց հե տո ա մուս նու-
թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հա նջ ներ կայաց նե լու ի րա վունք ու նի 
մի  այն այդ ա մու սի նը.

բ) ա մու սի նը, ո ւմ ի րա վունք նե րը ա մուս նու թյան կնք մա մբ խա խտ վել 
են, ե թե ա մուս նու թյու նը կա տար վել է ա մու սին նե րից մե  կի կա մա վոր 
հա մա ձայ նու թյան բա ցա կայու թյան դեպ քում՝ հար կադ րան քի, խա բե-
ու թյան, մո լո րու թյան կամ ա մուս նու թյան պե տա կան գրա նց  ման պա-
հին իր գոր ծո ղու թյուն նե րը գի տակ ցե լու և դրա նք ղե կա վա րե լու ան-
հնա րի նու թյան ար դյուն քով.

գ) ա մու սի նը, ո րը չի ի մա ցել ա մուս նու թյան կնք մա նն ար գե լք հան-
դի սա ցող հան գա մա նք նե րի առ կայու թյան մա սին, դա տա րա նի կող մի ց 
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ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ա մուս նու խնա  մա կա լը, նա խո րդ չա մուս-
նա լուծ ված ա մուս նու թյան մե ջ գտն վող ա մու սի նը, այլ ան ձի նք, ո րո նց 
ի րա վունք նե րը խա խտ վել են օ րեն քի պա հա նջ նե րի խախ  տու մով կա-
տար ված ա մուս նու թյան կնք մա մբ, ինչ պես նաև խնա մա կա լու թյան և 
հո գա  բար ձու թյան մար մի  նը.

դ) ա մուս նու թյան կե ղծ լի նե լու մա սին չի մա ցող ա մու սի նը. 
ե) ա մու սի նը, ո ւմ ի րա վունք նե րը խա խտ վել են այն պատ ճա ռով, որ 

ա մուս նա ցած ան ձը մյուս ա մուս նուց թա քց րել է ա մուս նու թյան պե տա-
կան գրա նց ման պա հին իր մոտ սե ռա վա րա կի (ընդ ո րում՝ մար դու ի մու-
նային ան բա վա րա րու թյան վի րու սի), ինչ պես նաև հո գե կան հի վան դու-
թյան և թմ րա մո լու թյան, թու նա մո լու թյան առ կայու թյան փաս տը։ 

 Ո րո՞նք են ա մուս նու թյան ան վա վե րու թյու նը բա ցա ռող հան գա-
մա նք նե րը: 

Դա տա րա նը կա րող է ա մուս նու թյու նը վա վե րա կան ճա նա չել, ե թե 
ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին գոր ծի քն նու թյան պա հին 
վե րա ցել են դրա կնք մա նն ար գե լք հան դի սա ցող հան գա մա նք նե րը։ 

Կ նոջ հղի ու թյան կամ ե րե խա ծն վե լու դեպ քում, կամ ե թե դա են պա-
հան ջում ան չա փա հաս ա մուս նու շա հե րը, ինչ պես նաև ա մուս նու թյունն 
ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին ան չա փա հաս ա մուս նու հա մա ձայ նու թյան 
բա ցա կայու թյան դեպ քում դա տա րա նը կա րող է մե ր ժել ա մուս նա ցող 
ան ձի հետ կնք ված ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին հայ-
ցը:

 Դա տա րա նը չի կա րող ա մուս նու թյու նը ճա նա չել կե ղծ, ե թե նման 
ա մուս նու թյուն գրան   ցած ան ձի նք մի  նչև դա տա րա նի կող մի ց գոր ծի 
քն նու թյու նը, փաս տո րեն, ըն տա նիք են  կազ մե  լ։ 

Ա մուս նու թյան դա դա րու մի ց հե տո ա մուս նու թյու նը չի կա րող ան-
վա վեր ճա նաչ վել, բա ցա ռու թյա մբ ա մու սին նե րի մի  ջև օ րեն քով ար-
գել ված ազ գակ ցա կան կա պի առ կայու թյան կամ ա մուս նու թյան պե-
տա կան գրա նց ման պա հին ա մու սին նե րից մե  կի կող մի ց այլ չլուծ ված 
ա մուս նու թյան մե ջ գտն վե լու դեպ քե րի: 

 Ի՞նչ հետ ևա նք ներ է ա ռա ջաց նում ա մուս նու թյան ան վա վե րու-
թյու նը: 

Ա մուս նու թյան ան վա վե րու թյու նը, մաս նա վո րա պես, ա ռա ջաց նում է 
հետ ևյալ հետ ևա նք  նե րը.
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- ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նա չած ան ձա նց կն քած ա մուս նա-
կան պայ մա նա գի րը, որ պես կա նոն, ճա նաչ վում է ան վա վեր,

- ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լը չի ազ դում այդ պի սի ա մուս-
նու թյու նից ծն ված կամ ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հից 
հե տո` ե րեք հա րյուր օր վա ըն թաց քում, ծն ված ե րե խա նե րի ի րա վունք-
նե րի վրա, 

- ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին վճիռ կայաց նե լիս 
դա տա րա նը կա րող է ճա նա չել ա մուս նուց ապ րուս տի մի  ջոց ստա նա-
լու` մյուս ա մուս նու (բա րե խի ղճ ա մուս նու) ի րա վուն քը, ո ւմ ի րա վունք-
նե րը խա խտ վել են նման ա մուս նու թյան կնք մա մբ,

- ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու դեպ քում բա րե խի ղճ ա մու-
սի նն ի րա վունք ու նի պահ պա նե լու ա մուս նու թյան պե տա կան գրա նց-
ման ժա մա նակ ընտր ված ազ գա նու նը և այլն: 

 Ի՞նչ է նե րա ռում ա մու սին նե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ-
բուն քը: 

Ա մու սին նե րից յու րա քան չյուրն ա զատ է աշ խա տա նք, զբաղ մունք, 
մաս նա գի տու թյուն, բնա կու թյան վայր ընտ րե լու հար ցում։

 Մայ րու թյան, հայ րու թյան, ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան և կր-
թու թյան, ինչ պես նաև ըն տա նե կան կյ ան քի այլ հար ցեր ա մու սին նե րը 
հա մա տեղ լու ծում են՝ ել նե լով ա մու սին նե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան 
սկզ բուն քի ց։ 

Ա մու սին նե րն ըն տա նի քում պար տա վոր են ի րե նց հա րա բե րու թյուն-
նե րը կա ռու ցել փո խա դա րձ օգ նու թյան և հար գան քի վրա, նպաս տել 
ըն տա նի քի ամ րու թյա նը, հոգ տա նել ի րե նց ե րե խա նե րի բա րե կե ցու-
թյան ու զար գաց ման հա մա ր։ 

 Ի նչ պե՞ս են ա մու սին նե րն ա մուս նա նա լիս ընտ րում ազ գա նուն: 

Ա մուս նա նա լիս ա մու սին նե րը, ըստ ի րե նց ցան կու թյան, կա րող են 
ա մու սին նե րից մե  կի ազ գա նունն ընտ րել որ պես ընդ հա նուր ազ գա նուն 
կամ պահ պա նել մի ն չա մուս նա կան ազ գա նու նը։ 

Ա մու սին նե րի ընդ հա նուր ազ գա նու նը կա րող է լի նել ա մու սին նե րից 
մե  կի ազ գա նու նը կամ այն պի սի ազ գա նուն, ո րը նե րա ռում է ա մու սին-
նե րի ազ գա նուն նե րը մի  ա ժա մա նակ: Ընդ հա նուր ազ գա նու նը չի կա-
րող լի նել եր կու ազ գա նու նից ա վե լի: 

Ա մու սին նե րից մե  կի ազ գան վան փո փո խու թյու նը մյուս ա մուս նու 
ազ գան վան փո փո խու թյուն չի ա ռա ջաց նում։ 
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Ա մուս նա լուծ վե լիս ա մու սին նե րն ի րա վունք ու նեն պահ պա նե լու 
ընդ հա նուր ազ գա նու նը կամ վե րա կա նգ նե լու ի րե նց մի ն չա մուս նա կան 
ազ գա նու նը ։

 Ի՞նչ է ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը: 

Ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը ա մուս նա ցող ան ձա նց հա մա ձայ-
նու թյունն է կամ ա մու սին նե րի հա մա ձայ նու թյու նը, ո րով ո րոշ վում են 
ա մու սին նե րի գույ քային ի րա վունք նե րն ու պար տա կա նու թյուն նե րը 
ա մուս նու թյան և (կամ) այն լուծ վե լու ըն թաց քում: 

 Ե՞րբ կա րող է կնք վել ա մուս նա կան պայ մա նա գիր: 

Ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը կա րող է կնք վել ինչ պես մի  նչև ա մուս-
նու թյան պե տա կան գրան ցու մը, այն պես էլ ա մուս նու թյան ցան կա ցած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում։ 

Ա մուս նու թյան պե տա կան գրան ցու մի ց ա ռաջ կնք ված ա մուս նա-
կան պայ մա նա գի րն ու ժի մե ջ է մտ նում ա մուս նու թյան պե տա կան 
գրա նց ման պա հի ց։ 

 Ի՞նչ կար գով է կնք վում ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը: 

Ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը կնք վում է գրա վոր և են թա կա է նո-
տա րա կան վա վե րաց ման: 

 Ի՞նչ բո վան դա կու թյուն կա րող է ու նե նալ ա մուս նա կան պայ մա-
նա գի րը: 

Ա մուս նա կան պայ մա նագ րով ա մու սին նե րը կա րող են փո փո խել 
ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան շր ջա նա կը, սահ մա նել հա մա տեղ, բաժ-
նային կամ յու րա քան չյու րի սե փա կա նու թյուն՝ ա մու սին նե րի ողջ գույ-
քի, դրա ա ռան ձին տե սակ նե րի կամ ա մու սին նե րից յու րա քա նչ յու րի 
գույ քի նկատ մա մբ։ 

Ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը կա րող է կնք վել ինչ պես ա մու սին նե-
րի առ կա, այն պես էլ հե տա գայում ձե ռք բեր վե լիք գույ քի նկատ մա մբ։ 

Ա մու սին նե րն ի րա վունք ու նեն ա մուս նա կան պայ մա նագ րով ո րո շե-
լու մի  մյա նց ապ րուս տը հո գա լու ի րե նց փո խա դա րձ ի րա վունք նե րն ու 
պար տա կա նու թյուն նե րը, մի  մյա նց ե կամ ուտ նե րին մաս նակ ցե լու ե ղա-
նակ նե րը, ի րեն ցից յու րա քան չյու րի կող մի ց ըն տա նե կան ծախ սեր կա-
տա րե լու կար գը, այն գույ քը, որ պե տք է հա նձն վի ի րեն ցից յու րա քան-
չյու րին ա մուս  նա լուծ վե լիս, ինչ պես նաև ի րա վունք ու նեն ա մուս նա կան 
պայ մա նագ րով նա խա տե  սե լու ի րե նց գույ քային հա րա բե րու թյուն նե-
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րին վե րա բե րող ցան կա ցած այլ նոր մե  ր։ Ա մուս   նա կան պայ մա նագ րով 
ա մու սին նե րը կա րող են նա խա տե սել ընդ հա նուր գույ քը բա  ժա նե լու 
հետ կապ ված վե ճն առևտ րային ար բիտ րա ժի մի  ջո ցով լու ծե լու հնա-
րա վո րու թյուն: 

Ա մուս նա կան պայ մա նագ րով նա խա տես ված ի րա վունք նե րն ու 
պար տա կա նու թյուն նե րը կա րող են սահ մա նա փակ վել ո րո շա կի ժամ-
կե տով կամ կախ ման մե ջ դր վել ո րո շա կի պայ ման նե րի վրա հաս նե-
լուց կամ հա կա ռա կը։ 

 Ի՞նչ չի կա րող սահ մա նա փակ վել ա մուս նա կան պայ մա նագ րով: 

Ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը չի կա րո ղ՝
- սահ մա նա փա կել ա մու սին նե րի ի րա վու նա կու թյու նը կամ գոր ծու-

նա կու թյու նը, 
- սահ մա նա փա կել ա մու սին նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան 

հա մար դա տա րան դի մե  լու նրա նց ի րա վուն քը, 
- կար գա վո րել ա մու սին նե րի մի  ջև ան ձնա կան ոչ գույ քա յին հա րա-

բե րու թյուն նե րը, 
- սահ մա նա փա կել ե րե խա նե րի նկատ մա մբ ա մու սին նե րի ի րա-

վունք նե րն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, 
- նա խա տե սել ա նաշ խա տու նակ ա նա պա հով ա մուս նու ապ րուս տի 

մի    ջոց պա հան ջե լու ի րա վուն քը սահ մա նա փա կող նո րմ, 
- նե րա ռել այլ պայ ման ներ, ո րո նք ա մու սին նե րից մե  կին դնում են 

ան բա րեն պա ստ ի րա վի ճա կի մե ջ կամ հա կա սում են ըն տա  նե կան 
օ րենս դրու թյան հիմն  ա կան սկզ բունք նե րի ն։

 Կա րո՞ղ է, արդյոք, փո փոխ վել և լուծ վել ա մուս նա կան պայ մա-
նա գի րը: 

Ա մուս նա կան պայ մա նա գի րն ա մու սին նե րի հա մա ձայ նու թյա մբ կա-
րող է փո փոխ վել կամ լուծ վել ցան կա ցած ժա մա նակ: Ա մուս նա կան 
պայ մա նա գի րը փո փոխ վում և լուծ վում է ա մուս նա կան պայ մա նա գիր 
կն քե լու հա մար սահ ման ված կար գով: 

Ա մուս նա կան պայ մա նագ րի կա տա րու մի ց մի  ա կող մա նի հրա ժա-
րում չի թույ լա տր վում։ 

Ա մու սին նե րից մե  կի պա հան ջով ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը կա-
րող է փո փոխ վել կամ լուծ վել դա տա կան կար գո վ՝ պայ մա նագ րե րի 
փո փոխ ման և լուծ ման հա մար ՀՀ քա ղա  քա ցի ա կան օ րե նսդրու թյա մբ 
սահ ման ված հիմ քե րով ու կար գո վ։ 
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Ա մուս նա կան պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րում է ա մուս-
նու թյան դա դար ման պա հից, բա ցա ռու թյա մբ այն պար տա վո րու թյուն-
նե րի, ո րո նք ա մուս նա կան պայ մա նագ րով նա խա տես ված են ա մուս-
նու թյու նը դա դա րե լուց հե տո ըն կած ժա մա նա կա շր ջա նի հա մա ր։ 

 Ո րո՞նք են ա մուս նա կան պայ մա նա գիր կն քե լիս, փո փո խե լիս և 
լու ծե լիս պար տա տե րե րի ի րա վունք նե րի ե րաշ խիք նե րը: 

Ա մու սի նը պար տա վոր է ծա նու ցել իր պար տա տի րո ջը (պար տա-
տե րե րին) ա մուս նա կան պայ մա նագ րի կնք ման, դրա փո փոխ ման 
կամ լուծ ման մա սի ն։ Այդ պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու դեպ քում 
ա մու սի նը պա տաս խա նա տու է իր պար տա վո րու թյուն նե րո վ՝ ան կախ 
ա մուս նա կան պայ մա նագ րի բո վան դա կու թյու նի ց։

 Պար տա պան ա մուս նու պար տա տե րը (պար տա տե րե րը) ի րա վունք 
ու նի պա հան ջե լու փո փո խել ի րե նց մի  ջև կնք ված պայ մա նագ րի պայ-
ման նե րը կամ լու ծել պայ մա նա գի րը՝ հան գա մա նք նե րի է ա կան փո-
փո խու թյուն նե րի պատ ճա ռո վ՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նս դրու թյա մբ 
սահ ման ված կար գո վ։ 

 Ե՞րբ կա րող է ա մուս նա կան պայ մա նա գի րն ան վա վեր ճա նաչ վել:

 Դա տա րա նը կա րող է ա մուս նա կան պայ մա նա գի րն ան վա վեր ճա-
նա չել ամ բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի ո րե ն՝ գոր ծա րք նե րի ան վա վե-
րու թյան մա սին ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նս  գր քով սահ ման ված հիմ-
քե րով: 

Դա տա րա նը կա րող է նաև ա մուս նա կան պայ մա նա գի րն ամ բող-
ջու թյա մբ կամ մաս նա կի ո  րեն ան վա վեր ճա նա չել ա մու սին նե րից մե -
կի պա հան ջով, ե թե այդ պայ մա նագ րի պայ ման նե րը տվյ ալ ա մուս նուն 
դնում են ծայ րա հեղ ան բա րեն պա ստ ի րա վի ճա կի մե  ջ։ Ա մուս նա կան 
պայ մա նագ րի` այն պի սի պա հա նջ նե րը խախ տող պայ ման նե րը, հա-
մա ձայն ո րո նց` սահ մա նա փակ վել են ա մու սին նե րի ի րա վու նա կու թյու-
նը կամ գոր ծու նա կու թյու նը, ի րե նց ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան 
հա մար դա տա րան դի մե  լու նրա նց ի րա վուն քը, կար գա վոր վել են ա մու-
սին նե րի մի  ջև ան ձնա կան ոչ գույ քային հա րա բե րու թյուն նե րը, ե րե-
խա նե րի նկատ մա մբ ա մու սին նե րի ի րա վունք նե րն ու պար տա կա նու-
թյուն նե րը, նա խա տես վել են ա նաշ խա տու նակ ա նա պա հով ա մուս նու 
ապ րուս տի մի  ջոց պա հան ջե լու ի րա վուն  քը սահ մա նա փա կող նորմ, նե-
րառ վել են այլ պայ ման ներ, ո րո նք հա կա սում են ըն տա նե կան օ րենս -
դրու թյան հիմն  ա կան սկզ բունք նե րին, առ ո չի նչ են: 
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 Ե՞րբ կա րող է ա մու սին նե րի գույ քի վրա բռ նա գան ձում տա րած վել: 

Ա մու սին նե րից մե  կի պար տա վո րու թյուն նե րով բռ նա գան ձում կա-
րող է տա րած վել մի  այն այդ ա մուս նու գույ քի նկատ մա մբ։ Այդ գույքն 
ան բա վա րար լի նե լու դեպ քում պար տա տե րն ի րա վունք ու նի պա հան-
ջե լու ա մու սին նե րի ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մե ջ պար տա պան 
ա մուս նու հա սա նե լիք բաժ նի ա ռա նձ նա ցու մը՝ դրա նկատ մա մբ բռ նա-
գան ձում տա րա ծե լու հա մար: 

Ա մու սին նե րի ընդ հա նուր գույ քի նկատ մա մբ բռ նա գան ձու մը տա-
րած վում է ա մու սի ննե րի ընդ հա նուր պար տա վո րու թյուն նե րո վ։ Ե թե 
դա տա վճ ռով հաս տատ վել է, որ ա մու սին նե րի ընդ հա նուր գույ քը ձե ռք 
է բեր վել կամ ա վե լա ցել է ա մու սին նե րից մե  կի կող մի ց հան ցա վոր ճա-
նա պար հով ձե ռք բեր ված մի  ջոց նե րի հաշ վին, ա պա բռ նա գան ձու մը 
կա րող է տա րած վել հա մա պա տաս խա նա բար ա մու սին նե րի ընդ հա-
նուր հա մա տեղ գույ քի կամ դրա մի  մա սի վրա: 

Հի շյալ կար գով է կա տար վում նաև ա մու սին նե րի գույ քի նկատ-
մամբ բռ նա գան ձում՝ ի րե նց ե րե խա նե րին պատ ճա ռած վն ա սի հա մա ր։

 ՀՈԴ ՎԱԾ 36.
Ծ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆՔ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ՊԱՐ ՏԱԿ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ ՆԵ ՐԸ 

Ծ նող նե րի ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րն ամ րա գր-
ված են ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 36-րդ հոդ վա ծով, հա մա ձայն ո րի` «1. 
Ծնող նե րն ի րա վունք ու նեն և պար տա վոր են հոգ տա նել ի րե նց ե րե-
խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան, կր թու թյան, ա ռող ջու թյան, լի ար ժեք ու 
ներ դաշ նակ զար գաց ման մա սին: 2. Ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե-
լը կամ դրա նց սահ  մա նա փա կու մը կա րող է կա տար վել մի  այն օ րեն-
քով, դա տա րա նի ո րոշ մա մբ` ե րե խայի կեն սա կան շա հե րն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով: 3. Չա փա հաս աշ խա տու նակ ան ձի նք պար տա վոր են հոգ 
տա նել ի րե նց ա նաշ խա տու նակ և կա րի քա վոր ծնող նե րի մա սի ն։ Ման-
րա մաս նե րը սահ ման վում են օ րեն քով»:

 Հա վա սա՞ր են, արդյոք, ե րե խա նե րի նկատ մա մբ ծնող նե րի ի րա-
վունք նե րն ու պար տա կա նու թյուն նե րը: 

Այո: Ծնող նե րն ու նեն հա վա սար ի րա վունք ներ և կրում են հա վա-
սար պար տա կա նու թյուն  ներ ի րե նց ե րե խա նե րի նկատ մա մբ (ծ նո ղա-
կան ի րա վունք ներ)։ 
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 Ե՞րբ են դա դա րում ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը:

Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րը դա դա րում են ե րե խա նե րի 18 տա րե կա-
նը լրա նա լով, ինչ պես նաև սահ ման ված կար գով ե րե խա նե րի ա մուս-
նա նա լու, օ րեն քով նա խա տես ված կար գով մի  նչև չա փա հաս դառ նա լը 
ե րե խա նե րի կող մի ց լրիվ գոր ծու նա կու թյուն ձե ռք բե րե լու դեպ քե րում։ 

 Ի՞նչ ի րա վունք ներ ու նեն ա մուս նու թյան մե ջ չգտն վող ան չա փա-
հաս ծնող նե րը: 

Ա մուս նու թյան մե ջ չգտն վող ան չա փա հաս ծնող նե րն ու նեն ի րե նց 
ե րե խայի հետ հա մա տեղ ապ րե լու և նրա դաս տի ա րա կու թյա նը մաս-
նակ ցե լու ի րա վունք նե ր։ 

Ա մուս նու թյան մե ջ չգտն վող ան չա փա հաս ծնող նե րից ե րե խա ծն վե-
լու դեպ քում, ինչ պես նաև նրա նց մայ րու թյու նը և (կամ) հայ րու թյու նը 
ո րո շե լիս ծնող նե րը ա մուս նու թյան տա րի քը լրա նա լուց հե տո կա րող 
են ինք նու րույն ի րա կա նաց նել ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը:

 Մի նչև ան չա փա հաս ծնող նե րի ա մուս նու թյան տա րի քը լրա նա լը 
նրա նց ե րե խայի հա մար կա րող է նշա նակ վել խնա մա կալ, ո րը ան չա-
փա հաս ծնող նե րի հետ հա մա տեղ կի րա կա նաց նի այդ ե րե խայի դաս-
տի ա րա կու թյու նը: Ե րե խայի խնա մա կա լի և ան չա փա հաս ծնող նե րի 
մի  ջև ա ռա ջա ցած տա րա ձայ նու թյուն նե րը կար գա վո րում է խնա մա կա-
լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի  նը: 

Ա մուս նու թյան մե ջ չգտն վող ան չա փա հաս ծնող նե րն ի րա վունք ու-
նեն ընդ հա նուր սկզ բունք նե րով ըն դու նե լու կամ վի ճար կե լու ի րե նց 
հայ րու թյու նը և մայ րու թյու նը:  

 Ի՞նչ են նե րա ռում ե րե խա նե րին դաս տի ա րա կե լու` ծնող նե րի 
ի րա վունք նե րն ու պար տա կա նու թյուն նե րը: 

Ծ նող նե րն ի րա վունք ու նեն և պար տա վոր են դաս տի ա րա կե լու 
ի րենց ե րե խա նե րի ն։

Ծ նող նե րը պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում ի րե նց ե րե խա նե րի 
դաս տի ա րա կու թյան և զար գաց ման հա մա ր։ Նրա նք պար տա վոր են 
հոգ տա նել ի րե նց ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյան, ֆի զի կա կան, հո գե կան, 
հոգ ևոր և բա րոյա կան զար գաց ման մա սի ն։

Ծ նող նե րը բո լոր այլ ան ձա նց հան դեպ ու նեն ի րե նց ե րե խա նե րին 
դաս տի ա րա կե լու նա  խա պատ վու թյան ի րա վունք։
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  Պար տա վո՞ր են, արդյոք, ծնող նե րն ա պա հո վե լու ե րե խա նե րի 
կր թու թյուն ստա նա լը: 

Այո, ծնող նե րը պար տա վոր են ա պա հո վել ե րե խա նե րի կր թու թյուն 
ստա նա լը ։

Ծ նող նե րը, ե րե խա նե րի կար ծի քը հաշ վի առ նե լով հան դե րձ, ու նեն 
կր թա կան հաս տա տու թյան և ե րե խա նե րի ու սուց ման ձևի ընտ րու թյան 
ի րա վունք մի  նչև ե րե խա նե րի հիմն  ա կան ընդ հա նուր կր թու թյուն ստա-
նա լը։ 

 Ի՞նչ են նե րա ռում ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը և շա հե րը պա շտ-
պա նե լու` ծնող նե րի ի րա վունք նե րն ու պար տա կա նու թյուն նե րը: 

Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պա շտ պա նու թյու-
նը դր վում է նրա նց ծնող նե րի վրա ։

Ծ նող նե րը հա մար վում են ի րե նց ե րե խա նե րի օ րի նա կան ներ կայա-
ցու ցիչ նե րը և նրա նց ի րա վունք նե րի ու շա հե րի պա շտ պա նու թյա մբ 
ա ռա նց լի ա զո րագ րի հան դես են գա լիս ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա-
կան ան ձա նց հետ ցան կա ցած հա րա բե րու թյուն նե րում, ինչ պես նաև 
դա տա րա նում։ 

 Ի՞նչ սահ մա նա փա կումն  եր են առ կա ծնո ղա կան ի րա վունք նե րն 
ի րա կա նաց նե լիս:

Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րը չեն կա րող ի րա կա նաց վել ե րե խա նե րի 
շա հե րին հա կա ռակ: Ե րե խա նե րի շա հե րի ա պա հո վու մը պե տք է լի նի 
ծնող նե րի հիմն  ա կան հո գա ծու թյան ա ռար  կան:

Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րն ի րա կա նաց նե լիս ծնող նե րն ի րա վունք 
չու նեն վն աս պատ ճա ռե լու ե րե խա նե րի ֆի զի կա կան և հո գե կան 
ա ռող ջու թյա նը, նրա նց բա րոյա կան զար գաց  մա նը։ Ե րե խա նե րի դաս-
տի ա րա կու թյան ե ղա նակ նե րը պե տք է բա ցա ռեն նրա նց նկատ   մա մբ 
քա մահ րա կան, դա ժան, կո պիտ, մա րդ կային ար ժա նա պատ վու թյու նը 
նսե մաց   նող վե րա բեր մուն քը, վի րա վո րան քը կամ շա հա գոր ծու մը:

Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րն ի վն աս ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի և 
շա հե րի ի րա կա նաց նող ծնող նե րը պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով: 

 Ի նչ պե՞ս են լու ծում ծնող նե րը ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյա նն 
ու կր թու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րը  

Ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյա նն ու կր թու թյա նը վե րա բե րող բո լոր 
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հար ցե րը ծնող նե րը լու ծում են փո խա դա րձ հա մա ձայ նու թյա մբ՝ ել նե լով 
ե րե խա նե րի շա հե րից և հաշ վի առ նե լով տա սը տա րին լրա ցած ե րե-
խայի կար ծի քը։ Ծնող նե րը (ն րան ցից մե  կը) փո խա դա րձ հա մա ձայ նու-
թյուն ձե ռք չբե րե լու դեպ քում կա րող են առ կա տա րա ձայ նու թյուն նե րը 
լու ծե լու հա մար դի մե լ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի ն 
կամ դա տա րան: 

 Ի նչ պե՞ս է ո րոշ վում ե րե խա նե րի բնա կու թյան վայ րի հար ցը 
ծնող նե րի` մի  մյան ցից ա ռան ձին ապ րե լու դեպ քում: 

Ծ նող նե րի` մի  մյան ցից ա ռան ձին ապ րե լու դեպ քում ե րե խա նե րի 
բնա կու թյան վայ րը ո րոշ վում է ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյա մբ։ Հա մա-
ձայ նու թյան բա ցա կայու թյան դեպ քում ծնող նե րի մի  ջև վե ճը լու ծում է 
դա տա րա նը` ել նե լով ե րե խա նե րի շա հե րից և հաշ վի առ նե լով տա սը 
տա րին լրա ցած ե րե խայի կար ծի քը։ Ընդ ո րում, դա տա րա նը հաշ վի է 
առ նում ե րե խայի կապ վա ծու թյու նը ծնող նե րից յու րա քան չյու րի, քույ-
րե րի ու եղ բայր նե րի հետ, ե րե խայի տա րի քը, ծնող նե րի բա րոյա կան և 
ան ձնա կան այլ հատ կա նիշ ներ, ծնող նե րից յու րա քան չյու րի և ե րե խայի 
մի  ջև գոյու թյուն ու նե ցող հա րա բե րու թյուն նե րը, ե րե խայի դաս տի ա-
րա կու թյան ու զար գաց ման հա մար պայ ման ներ ստեղ ծե լու հնա րա վո-
րու թյու նը (ծ նող նե րի գոր ծու նե ու թյան (աշ խա տան քի) բնույ թը, նրա նց 
գույ քային ու ըն տա նե կան դրու թյու նը և այլն): 

 Ի՞նչ ի րա վունք ներ ու նի ե րե խայից ա ռան ձին ապ րող ծնո ղը: 

Ե րե խայից ա ռան ձին ապ րող ծնո ղը ի րա վունք ու նի ե րե խայի հետ 
շփ վե լու, նրա դաս տի ա րա կու թյա նը մաս նակ ցե լու, ե րե խայի կր թու-
թյուն ստա նա լու հար ցե րը լու ծե լու:

Ծ նո ղը, ո ւմ հետ ապ րում է ե րե խան, չպե տք է խո չըն դո տի մյուս ծնո-
ղի հետ ե րե խայի շփ մա  նը, ե թե նման շփու մը վն աս չի պատ ճա ռում 
ե րե խայի ֆի զի կա կան ու հո գե կան ա ռող  ջու թյա նը, նրա բա րոյա կան 
զար գաց մա նը ։

Ծ նող նե րն ի րա վունք ու նեն գրա վոր հա մա ձայ նու թյուն կն քե լու ե րե-
խայից ա ռան ձին ապ րող ծնո ղի կող մի ց ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի 
ի րա կա նաց ման մա սի ն։ 

Ե թե ծնող նե րը չեն կա րող հա մա ձայ նու թյան գալ, ա պա նրա նց կամ 
նրան ցից մե  կի պա հան ջով խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մա-
րմն  ի պար տա դիր մաս նակ ցու թյա մբ վե ճը լու ծում է դա տա րա նը:

 Դա տա րա նի վճի ռը չա րամ տո րեն չկա տա րե լու դեպ քում ե րե խայից 
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ա ռան ձին ապ րող ծնո ղի պա հան ջով դա տա րա նը կա րող է ո րո շում 
կայաց նել ե րե խան նրան հա նձ նե լու մա սի ն՝ ել նե լով ե րե խայի շա հե րից 
և հաշ վի առ նե լով տա սը տա րին լրա ցած ե րե խայի կար ծի քը։ 

Ե րե խայից ա ռան ձին ապ րող ծնո ղն ի րա վունք ու նի իր ե րե խայի 
մա սին տե ղե կա տվու թյուն ստա նա լու դաս տի ա րակ չա կան ու բժշ կա-
կան, ազ գաբ նակ չու թյան սո ցի ա լա կան պա շտ պա նու թյան կամ նմա-
նա տիպ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րից, ինչ պես նաև ծնո ղից, ում մոտ 
ապ րում է ե րե խա ն։ Տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լը կա րող է մե  րժ վել 
մի  այն ծնո  ղի կող մի ց ե րե խայի կյ ան քին և ա ռող ջու թյա նն սպառ նա-
ցող վտան գի առ կայու թյան դեպ  քում։ Տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե-
լու մե ր ժու մը կա րող է վի ճա րկ վել դա տա կան կար գո վ։ 

 Ի՞նչ պար տա կա նու թյուն ու նեն խո րթ ե րե խա նե րին դաս տի ա րա-
կե լու և խնա մե  լու հար ցում խո րթ ծնող նե րը: 

Խո րթ ծնող նե րը պար տա վոր են դաս տի ա րա կել և խնա մե լ ի րե նց 
ա մուս նու՝ նախ կին ա մուս նու թյու նից ծն ված և ի րե նց հետ հա մա տեղ 
ապ րող ե րե խա նե րին (խո րթ ե րե խա նե րին): 

 Ի՞նչ հետ ևա նք ներ է ա ռա ջաց նում մե ր ձա վոր ազ գա կան նե րի 
հետ ե րե խային շփ վե լու հնա րա վո րու թյուն տա լուց ծնող նե րի կամ 
նրան ցից մե  կի մե ր ժու մը: 

Ե րե խայի պա պե րը, տա տե րը, եղ բայր նե րը, քույ րե րը և այլ ազ գա-
կան նե րն ի րա վունք ու նեն շփ վե լու ե րե խայի հետ:

 Մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի հետ ե րե խային շփ վե լու հնա րա վո րու-
թյուն տա լուց ծնող նե րի կամ նրան ցից մե  կի մե  րժ ման դեպ քում խնա-
մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի  նը կա րող է պար տա վո րեց-
նել ծնող նե րին կամ նրան ցից մե  կին` չխան գա րե լու այդ շփ մա նը: 

Ե թե ծնող նե րը կամ նրան ցից մե  կը չեն կա տա րում խնա մա կա լու-
թյան և հո գա բար ձու թյան մա րմն  ի ո րո շու մը, ե րե խայի մե ր ձա վոր ազ-
գա կան նե րը կա րող են ե րե խայի հետ շփ վե լու ար  գելք նե րը վե րաց-
նե լու հայ ցով դի մե լ դա տա րա ն։ Դա տա րա նը վե ճը լու ծում է՝ ել նե լով 
ե րե խայի շա հե րից և հաշ վի առ նե լով տա սը տա րին լրա ցած ե րե խայի 
կար ծի քը: 

 Ի նչ պե՞ս է ա պա հով վում  ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի պա շտ պա-
նու թյու նը: 

Ծ նող նե րը կա րող են պա հան ջել վե րա դա րձ նել ի րե նց ե րե խային 
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այն ան ձից, ով նրան իր մոտ է պա հում ա ռա նց օ րի նա կան հիմ քի կամ 
ա ռա նց դա տա րա նի ո րոշ մա ն։ Վե ճի առ կա յու թյան դեպ քում ծնող նե րն 
ի րե նց ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը պա շտ պա նե լու հա մար կա րող են դի-
մե լ դա տա րան:

 Հաշ վի առ նե լով տա սը տա րին լրա ցած ե րե խայի կար ծի քը` դա տա-
րա նը կա րող է մե ր ժել ծնող նե րի հայ ցի բա վա րա րու մը, ե թե հան գի այն 
եզ րա կա ցու թյան, որ ծնող նե րին վե րա դա րձ նե լը չի բխում ե րե խայի 
շա հե րից: 

Ե թե դա տա կան կար գով հաս տատ վում է, որ ո՛չ ծնող նե րը, ո՛չ էլ այն 
ան ձը, ո ւմ մոտ գտն վում է ե րե խան, ի վի ճա կի չեն ա պա հո վե լու նրա 
դաս տի ա րա կու թյունն ու զար գա ցու մը, ա պա դա տա րա նը ե րե խային 
հա նձ նում է խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մա րմն  ի խնամ քին: 

 Ե՞րբ և ի՞նչ կար գով է ե րե խան վե րց վում ծնո ղից: 

Ե րե խայի կյ ան քը կամ ա ռող ջու թյու նը վտան գող ան մի  ջա կան 
սպառ նա լի քի դեպ քում խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար -
մի նն ի րա վա սու է ան մի  ջա պես ե րե խային վե րց նե լու ծնող նե րից 
(ն րան ցից մե  կից) կամ այն ան ձան ցից, ո րո նց խնամ քին է հա նձն ված 
ե րե խան: 

Ե րե խային վե րց նե լիս խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար-
մի  նը պար տա վոր է ան հա պաղ ա պա հո վել ե րե խայի ժա մա նա կա վոր 
տե ղա վո րու մը և յոթ օր վա ժամկ  ե տում դի մե լ դա տա րան` ծնող նե րին 
(ն րան ցից մե  կին) ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե լու կամ նրա նց ծնո-
ղա կան ի րա վունք նե րը սահ մա նա փա կե լու հայ ցով: 

 Ե՞րբ է ծնո ղը զրկ վում ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից:

Ծ նող նե րը կամ նրան ցից մե  կը կա րող են զրկ վել ծնո ղա կան ի րա-
վունք նե րից, ե թե նրա նք՝ 

ա) չա րամ տո րեն խու սա փում են ծնո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե-
րը կա տա րե լուց, ընդ ո րում՝ ա լի մե  նտ վճա րե լուց.

բ) ա ռա նց հար գե լի պատ ճառ նե րի հրա ժար վում են վե րց նել ի րենց 
ե րե խային ծնն դա տնից կամ բժշ կա կան այլ կազ մա կեր պու թյու նից, 
ինչ պես նաև դաս տի ա րակ չա կան, ազ գա բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան 
պա շտ պա նու թյան կամ նմա նա տիպ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րից.

գ) չա րա շա հում են ի րե նց ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը, ընդ ո րում՝ 
ի րե նց հա կա բա րոյա կան վար քագ ծով վն ա սա կար ազ դե ցու թյուն են 
գոր ծում ե րե խա նե րի վրա.
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դ) դա ժա նա բար են վար վում ե րե խա նե րի հետ, ընդ ո րում՝ ֆի զի-
կա կան կամ հո գե կան բռ նու թյուն են գոր ծադ րում նրա նց նկատ մա մբ, 
ոտնձ գում են նրա նց սե ռա կան ան ձե ռն մխ ե լի ու թյու նը. 

ե) տա ռա պում են քրո նիկ ալ կո հո լա մո լու թյա մբ կամ թմ րա մո լու -
թյամբ, թու նա մո լու թյա մբ.

զ) կա տա րել են ի րե նց ե րե խա նե րի դեմ դի տա վո րյալ հան ցա գոր-
ծու թյուն։  

 Ի՞նչ կար գով է ի րա կա նաց վում ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զր-
կու մը:

Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե լը կա տար վում է դա տա կան կար գո վ։
Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րը քնն-

վում են ծնող նե րից մե  կի (օ րի նա կան ներ կայա ցուց չի), ինչ պես նաև 
այն մար մի ն նե րի ու կազ մա կեր պու թյուն նե րի (խ նա մա կա լու թյան և հո-
գա բար ձու թյան մար մի ն նե րի, որբ ե րե խա նե րի և ա ռա նց ծնո ղա կան 
խնամ քի մն ա ցած ե րե խա նե րի հա մար նա խա տես ված կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի և այլ նի) դի մու մի  հի ման վրա, ո րո նց վրա դր ված են ե րե խա-
նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան պար տա կա նու թյուն նե րը։ 

Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե լու մա սին գոր ծե րը քնն վում են 
խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մա րմն  ի պար տա դիր մաս նակ-
ցու թյա մբ։ 

Ե թե դա տա րա նը ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե լու գոր ծը քն նե-
լիս ծնող նե րի կամ նրան ցից մե  կի գոր ծո ղու թյուն նե րում հայտ նա բե-
րում է քրե ո րեն պատ ժե լի ա րար քի հատ կա նիշ ներ, ա պա այդ մա սին 
պար տա վոր է տե ղե կաց նել հա մա պա տաս խան ի րա վա սու մար մի ն նե-
րին:

Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե լու մա սին դա տա րա նի վճիռն 
օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հից ե րեք օր վա ըն թաց քում դա տա-
րա նը պար տա վոր է այդ վճ ռի քաղ վա ծքն ու ղար կել ե րե խայի ծնն դի 
պե տա կան գրա նց ման վայ րի քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի 
պե տա կան գրան ցում ի րա կա նաց նող մար մի ն: 

 Ո րո՞նք են  ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե լու հետ ևա նք նե րը:

Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րից զրկ ված ծնող նե րը կո րց նում են այն 
ե րե խայի հետ ազ գա կցու թյան փաս տի վրա հի մն  ված բո լոր ի րա վունք-
նե րը, ո րի նկատ մա մբ ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից նրա նք զրկ վել են 
(ընդ ո րում՝ նրան ցից ապ րուս տի մի  ջոց ստա նա լու, ինչ պես նաև ե րե-
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խա ներ ու նե ցող քա ղա քա ցի նե րի հա մար սահ ման ված ար տո նու թյուն-
նե րի ու պե տա կան նպա ստ նե րի ի րա վունք նե րը):

Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե լը ծնող նե րին չի ա զա տում ի րե նց 
ե րե խայի ապ րուս տը հո գա լու պար տա կա նու թյու նից: 

Ե րե խայի և ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զրկ ված ծնող նե րի կամ 
նրան ցից մե  կի հե տա գայում հա մա տեղ ապ րե լու մա սին հար ցը լուծ-
վում է դա տա կան կար գով:

Ծ նող նե րին կամ նրան ցից մե  կին ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե-
լու դեպ քում ե րե խան պահ պա նում է բնա կե լի տա րա ծու թյան սե փա կա-
նու թյան կամ բնա կե լի տա րա ծու թյան օգ տա գո րծ ման իր ի րա վուն քը, 
իսկ բնա կե լի տա րա ծու թյան բա ցա կայու թյան դեպ քում՝ բնա կա րա-
նային օ րե նսդրու թյա նը հա մա պա տաս խան` բնա կե լի տա րա ծու թյուն 
ստա   նա լու ի րա վուն քը, ինչ պես նաև ծնող նե րի և այլ ազ գա կան նե րի 
հետ ազ գա կցա կա նու թյան կա պի վրա հի մն  ված գույ քային ի րա վունք-
նե րը (ընդ ո րում՝ ժա ռան գու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը): 

Ե թե ան հնա րին է ե րե խային հա նձ նել մյուս ծնո ղին, կամ եր կու 
ծնող նե րն էլ ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զրկ վել են, ա պա նա հա նձն-
վում է խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մա րմն  ի խնամ քին:

Ծ նող նե րին կամ նրան ցից մե  կին ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զր-
կե լու դեպ քում ե րե խային որ դեգ րել թույ լա տր վում է ոչ շուտ, քան ծնո-
ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե լու մա սին դա տա րա նի վճի ռն օ րի նա կան 
ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հից վեց ա մի ս հե տո: 

 Ե՞րբ կա րող են վե րա կա նգն վել  ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը: 

Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րը կա րող են վե րա կա նգն վել, ե թե ծնող-
նե րը կամ նրան ցից մե  կը փո խել են ի րե նց վար քա գի ծը, կեն սաձ ևը և 
(կամ) ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյան նկատ մա մբ վե րա բեր մուն քը։ 

 Ի՞նչ կար գով են վե րա կա նգն վում ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը: 

Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րը վե րա կա նգն վում են դա տա կան կար-
գո վ՝ ծնո ղա կան ի րա վունք  նե րից զրկ ված ծնո ղի դի մու մի  հի ման վրա։ 
Ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի վե րա կա նգն ման մա սին գոր ծե րը քնն վում 
են խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մա րմն  ի պար տա դիր մաս-
նակ ցու թյա մբ։

Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րի վե րա կա նգն ման մա սին դի մու մի  հետ 
մի  ա ժա մա նակ կա րող է քն նու թյան առն վել նաև ե րե խային ծնող նե րին 
կամ նրան ցից մե  կին վե րա դա րձ նե լու մա սին պա հան ջը ։
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 Տա սը տա րին լրա ցած ե րե խայի նկատ մա մբ ծնո ղա կան ի րա վունք-
նե րի վե րա կա նգ նու մը կա տար վում է` հաշ վի առ նե լով նրա կար ծի քը։ 

 Ե՞րբ կա րող է մե  րժ վել ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի վե րա կա նգ-
նու մը: 

Դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով տա սը տա րին լրա ցած ե րե խայի 
կար ծի քը, ի րա վունք ու նի մե ր ժե լու ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի վե րա-
կա նգն ման հայ ցը, ե թե ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի վե րա կա նգ նու մը 
հա կա սում է ե րե խայի շա հե րին:

Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րի վե րա կա նգ նում չի թույ լա տր վում, ե թե 
ե րե խան որ դե գր ված է, և որ դեգ րու մը սահ ման ված կար գով չի վե րաց-
վել:  

 Ի՞նչ է նե րա ռում ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը: 

Ել նե լով ե րե խայի շա հե րից` դա տա րա նը կա րող է վճիռ կայաց նել 
ծնող նե րից (ծ նող նե րից մե  կից) ե րե խային վե րց նե լու մա սին (ծ նո ղա-
կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում)` ա ռա նց ծնո ղա կան ի րա վունք-
նե րից զր կե լու:

Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում թույ լա տր վում է, ե թե 
ե րե խային ծնող նե րի կամ նրան ցից մե  կի հետ թող նե լը նրա հա մար 
վտան գա վոր է ծնող նե րից կամ նրան ցից մե  կից ան կախ հան գա մա նք-
նե րից (հո գե կան կամ այլ քրո նիկ հի վան դու թյուն, ծա նր հան գա մա նք-
նե րի առ կայու թյուն և այլն)։

Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում թույ լա տր վում է նաև 
այն դեպ քե րում, երբ թեև ե րե խային ծնող նե րի կամ նրան ցից մե  կի մոտ 
թող նե լը վեր ջին նե րիս վար քագ ծի հետ ևան քով վտան գա վոր է ե րե-
խայի հա մար, սա կայն բա վա րար հիմ քեր չկան ծնող նե րին կամ նրան-
ցից մե  կին ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե լու հա մա ր։ Ե թե ծնող նե րը 
կամ նրան ցից մե  կը չփո խեն ի րե նց վար քա գի ծը, խնա մա կա լու թյան 
և հո գա բար ձու թյան մար մի  նը ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա-
փակ ման մա սին դա տա րա նի վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լուց վեց 
ա մի ս հե տո պար տա վոր է հայց ներ կայաց նել ծնո ղա կան ի րա վունք նե-
րից զր կե լու մա սի ն։ Խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի  նը 
կա րող է ծնող նե րին կամ նրան ցից մե  կին ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից 
զր կե լու մա սին հայց ներ կա յաց նել մի  նչև այդ ժամկ  ե տը լրա նա լը՝ ել-
նե լով ե րե խայի շա հե րից: 
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 Ի՞նչ կար գով է կա տար վում ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի սահ մա-
նա փա կու մը: 

Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման մա սին հայց կա րող 
են ներ կայաց նել ե րե խայի մե ր ձա վոր ազ գա կան նե րը, այն մար մի ն -
ներն ու կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րո նց վրա օ րեն քով դր ված են ե րե-
խա նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պան ման պար տա կա նու թյուն ներ, նա-
խա  դպրո ցա կան, հան րա կր թա կան և այլ կազ մա կեր պու թյուն ներ:

Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման մա սին գոր ծե րը 
քնն վում են խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մա րմն  ի պար տա-
դիր մաս նակ ցու թյա մբ:

Ծ նող նե րի կամ նրան ցից մե  կի ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի սահ մա-
նա փակ ման մա սին դա  տա րա նի վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լու 
պա հից ե րեք օր վա ըն թաց քում դա տա րա նը պար տա վոր է վճ ռի քաղ-
վա ծքն ու ղար կել ե րե խայի ծնն դի պե տա կան գրա նց ման քա ղա քա ցի-
ա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրան ցում ի րա կա նաց նող մար-
մի ն: 

 Ո րո՞նք են ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման հետ-
ևա նք նե րը:

Ծ նող նե րը, ո րո նց ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը սահ ման ված կար գով 
սահ մա նա փակ վել են, կո րց նում են ե րե խային ան ձա մբ դաս տի ա րա կե-
լու ի րա վուն քը, ինչ պես նաև ե րե խա ներ ու նե ցող քա ղա քա ցի նե րի հա-
մար սահ ման ված ար տո նու թյուն ներ ու պե տա կան նպա ստ ներ ստա-
նա լու ի րա վուն քը:

Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը ծնող նե րին չի ա զա-
տում ե րե խայի ապ րուս տը հո գա լու պար տա կա նու թյու նից:

Ծ նող նե րի կամ նրան ցից մե  կի ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի սահ մա-
նա փակ ման դեպ քում ե րե խան պահ պա նում է բնա կե լի տա րա ծու-
թյան սե փա կա նու թյան կամ բնա կե լի տա րա ծու թյան օգ տա գո րծ ման 
իր ի րա վուն քը, իսկ բնա կե լի տա րա ծու թյան բա ցա կայու թյան դեպ-
քում՝ բնա կա րա նային օ րե նսդրու թյա նը հա մա պա տաս խան` բնա կե լի 
տա րա ծու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը, ինչ պես նաև ծնող նե րի և այլ 
ազ գա կան նե րի հետ ազ գա կցա կա նու թյան կա պի վրա հի մն  ված գույ-
քային ի րա վունք նե րը (ընդ ո րում՝ ժա ռան գու թյուն ստա նա լու ի րա-
վուն քը):

Ծ նող նե րի ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման դեպ քում 
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ե րե խան հա նձն վում է խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի ն-
նե րի խնամ քին: 

 Ի՞նչ կար գով կա րող է ե րե խան շփ վել ծնո ղա կան սահ մա նա փակ 
ի րա վունք նե րով ծ նող նե րի հետ: 

Ծ նող նե րին, ո րո նց ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը սահ ման ված կար գով 
սահ մա նա փակ վել են, կա րող է թույ լա տր վել կապ ու նե նալ ե րե խայի 
հետ, ե թե դա ե րե խայի վրա բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն չի ու նե նա: 
Ե րե խայի հետ ծնող նե րի շփու մը թույ լա տր վում է խնա մա կա լու թյան և 
հո գա բար ձու թյան մա րմն  ի, խնա մա տար ծնող նե րի կամ ե րե խայի խնա-
մա կա լի (հո գա բար ձուի) կամ այն կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րի կամ 
նրան փո խա րի նո ղի հա մա ձայ նու թյա մբ, որ տեղ գտն վում է ե րե խան: 

 Ե՞րբ է վե րաց վում ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու-
մը: 

Ե թե վե րա ցել են այն հան գա մա նք նե րը, ո րո նց հի ման վրա սահ մա-
նա փակ վել են ծնող նե րի կամ նրան ցից մե  կի ծնո ղա կան ի րա վունք-
նե րը, ա պա դա տա րա նը ծնող նե րի կամ նրան ցից մե  կի հայ ցի հի ման 
վրա կա րող է վճիռ կայաց նել ե րե խային իր ծնող նե րին կամ նրան ցից 
մե  կին վե րա դա րձ նե լու և ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քով նա խա տես ված 
սահ մա նա փա կումն  ե րը վե րաց նե լու մա սին:

 Հաշ վի առ նե լով տա սը տա րին լրա ցած ե րե խայի կար ծի քը` դա տա-
րա նը կա րող է մե ր ժել հայ ցի բա վա րա րու մը, ե թե ե րե խային իր ծնող-
նե րին կամ նրան ցից մե  կին վե րա դա րձ նե լը հա կա սում է նրա շա հե րին: 

 Ո րո՞նք են  ե րե խա նե րի ապ րուս տը հո գա լու` ծնող նե րի պար տա-
կա նու թյուն նե րը:

Ծ նող նե րը պար տա վոր են պա հել ի րե նց ե րե խա նե րի ն։ 
Ե րե խա նե րին ապ րուս տի մի  ջոց տրա մադ րե լու կա րգն ու պայ ման-

նե րը ծնող նե րը ո րո շում են ինք նու րույն։
Ծ նող նե րը կա րող են հա մա ձայ նու թյուն կն քել ի րե նց ե րե խա նե րին 

պա հե լու մա սին (ա լի մե  նտ վճա րե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյուն)։ 
Ե թե ծնող նե րը ապ րուս տի մի  ջոց չեն տրա մադ րում ի րե նց ե րե խա-

նե րին, ա պա վեր ջին նե րիս պա հե լու հա մար մի  ջոց նե րը (ա լի մե ն տը) 
ծնող նե րից բռ նա գա նձ վում են դա տա կան կար գո վ։ 
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 Որ քա՞ն է կազ մում ե րե խա նե րի հա մար դա տա կան կար գով բռ-
նա գա նձ վող ա լի մե ն տի չա փը: 

Ե րե խա նե րի հա մար ա լի մե  նտ վճա րե լու վե րա բե րյալ նրա ծնող նե րի 
մի  ջև հա մա ձայ նու թյան բա ցա կայու թյան դեպ քում ծնող նե րից ա լի մե ն-
տի բռ նա գան ձու մը կա տար վում է դա տա կան կար գո վ՝ հետ ևյալ չա փե-
րով ա մե  նամ սյա վճա րումն  եր կա տա րե լու մի  ջո ցո վ՝ 

ա) մե կ ե րե խայի հա մար ծնող նե րի վաս տա կի և (կամ) այլ ե կամ տի 
մե կ քա ռոր դը.

բ) եր կու ե րե խա նե րի հա մա ր՝ մե կ եր րոր դը.
գ) ե րեք և ա վե լի ե րե խա նե րի հա մա ր՝ կե սը ։
 Հի շյալ ա մե  նամ սյա վճա րումն  ե րի չա փը յու րա քան չյուր ե րե խայի 

հա մար չպե տք է պա կաս լի նի սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա-
վար ձի տաս նա պա տի կի չա փից, իսկ գոր ծա զր կու թյան նպա ստ ստա-
ցող ծնող նե րից ա լի մե  նտ բռ նա գան ձե լիս` գոր ծա զր կու թյան նպաս տի 
20 տո կո սից:

Նշ ված չա փե րը կա րող են դա տա րա նով նվա զեց վել կամ ա վե լաց-
վել` հաշ վի առ նե լով կող մե  րի գույ քային ու ըն տա նե կան դրու թյու նը և 
ու շադ րու թյան ար ժա նի շա հե րը: 

 Ո՞ր դեպ քում է ե րե խա նե րի հա մար ա լի մե ն տի բռ նա գան ձու մը 
կա տար վում կայուն դրա մա կան գու մա րով: 

Ծ նող նե րի մի  ջև ե րե խա նե րի հա մար ա լի մե  նտ վճա րե լու վե րա -
բերյալ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կայու թյան դեպ քում դա տա րա նն ի րա-
վունք ու նի բռ նա գա նձ վող ա լի մե ն տի ա մե  նա մս յա չա փը սահ մա նե-
լու կայուն դրա մա կան գու մա րով կամ մի  ա ժա մա նակ և’ դրա մա կան 
կայուն գու մա րով, և’ բա ժին նե րով: Այս կա նո նը կի րառ վում է, ե թե այդ 
ծնող նե րի վաս տա կից և (կամ) այլ ե կամ տից բաժ նային հա րա բե րակ-
ցու թյա մբ ա լի մե ն տի բռ նա գան ձումն  ան հնար կամ դժ վար է կամ էլ է ա-
կա նո րեն վն ա սում է ստա ցող նե րից որ ևէ մե  կի շա հե րին, ինչ պես նաև 
այն դեպ քե րում, երբ ե րե խա նե րի հա մար ա լի մե  նտ վճա րե լու պար տա-
կա նու թյուն ու նե ցող ծնո ղը՝ 

ա) ստա նում է ոչ կա նո նա վոր կամ փո փոխ վող վաս տակ և (կամ) այլ 
ե կա մուտ.

բ) վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ է ստա նում բնամ թեր քի տես քով 
կամ ար տար ժույ թով.

գ) վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ չի ստա նում կամ չու նի:
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 Կայուն դրա մա կան գու մա րի չա փը ո րո շում է դա տա րա նը` ել նե-
լով ե րե խայի նախ կին կեն սա պա հով ման մա կար դա կի ա ռա վե լա գույն 
պահ պան ման հնա րա վո րու թյու նից` հաշ վի առ նե լով կող մե  րի գույ-
քային ու ըն տա նե կան դրու թյու նը և ու շադ րու թյան ար ժա նի շա հե րը: 

Ե թե ծնող նե րից յու րա քան չյու րի մոտ ե րե խա ներ են ապրում, ա վե-
լի պա կաս ա պա հով ված ծնո ղի հետ բնակ վող ե րե խայի օգ տին մյուս 
ծնո ղից բռ նա գա նձ վե լիք ա լի մե ն տի չա փը դա տա րա նը ո րո շում է ա մե -
նամ սյա բռ նա գա նձ ման են թա կա կայուն դրա մա կան գու մա րով: 

 Ո՞ր դեպ քում չա փա հաս զա վակ նե րն ու նեն ա լի մե ն տի ի րա-
վունք:

Ծ նող նե րը պար տա վոր են ապ րուս տի մի  ջոց ներ տրա մադ րել ի րե նց 
օգ նու թյան կա րի քն ու նե ցող ա նաշ խա տու նակ չա փա հաս զա վակ նե րին: 

Ա լի մե  նտ վճա րե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կայու թյան 
դեպ քում ա նաշ խա տու նակ չա փա հաս զա վակ նե րի հա մար ա լի մե ն տի 
չա փը` կայուն դրա մա կան գու մա րով, ո րո շում է դա տա րա նը: Դա են-
թա կա է վճար ման յու րա քան չյուր ա մի ս` ել նե լով կող մե  րի գույ քային ու 
ըն տա նե կան դրու թյու նից և ու շադ րու թյան ար ժա նի շա հե րից: 

 Ի՞նչ մաս նակ ցու թյուն ու նեն ծնող նե րը ե րե խա նե րի հա մար կա-
տար վող լրա ցու ցիչ ծախ սե րին:

 Հա մա ձայ նու թյան բա ցա կայու թյան և բա ցա ռիկ հան գա մա նք նե րի 
առ կայու թյան (ծա նր հի վան դու թյուն, ե րե խա նե րի կամ ա նաշ խա տու-
նակ չա փա հաս ա նա պա հով զա վակ նե րի խե ղում, նրա նց նկատ մա մբ 
հա տուկ խնամ քի հա մար վճա րե լու ան հրա ժեշ տու թյուն և այլն) դեպ քում 
ծնող նե րից յու րա քան չյու րը կա րող է դա տա րա նի վճ ռով նե րգ րավ վել 
այդ հան գա մա նք նե րից բխող լրա ցու ցիչ ծախ սեր կրե լու գոր ծին:

Լ րա ցու ցիչ ծախ սե րը կրե լուն ծնող նե րի մաս նակ ցու թյան կար գը 
և այդ ծախ սե րի չա փը` կայուն դրա մա կան գու մա րով, ո րո շում է դա-
տա րա նը` ել նե լով ծնող նե րի և զա վակ նե րի գույ քային ու ըն տա նե կան 
դրու թյու նից և ու շադ րու թյան ար ժա նի շա հե րից: Դա են թա կա է վճար-
ման յու րա քան չյուր ա մի ս:

 Դա տա րա նը կա րող է պար տա վո րեց նել ծնող նե րին` մաս նակ ցե-
լու ինչ պես փաս տա ցի կա տար վող լրա ցու ցիչ ծախ սե րին, այն պես էլ 
ա պա գայում կա տար վե լիք ան հրա ժե շտ լրա ցու ցիչ ծախ սե րի ն։ 

 Ո րո՞նք են ծնող նե րի ապ րուս տը հո գա լու` չա փա հաս զա վակ նե-
րի պար տա կա նու թյուն նե րը: 
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Աշ խա տու նակ չա փա հաս զա վակ նե րը պար տա վոր են պա հել ի րե նց 
ա նաշ խա տու նակ և օգ նու թյան կա րիք ու նե ցող ծնող նե րին և հոգ տա-
նել նրա նց մա սի ն։ 

Ա լի մե  նտ վճա րե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կայու թյան 
դեպ քում օգ նու թյան կա րիք ու նե ցող ծնող նե րի հա մար նրա նց չա փա-
հաս աշ խա տու նակ զա վակ նե րից ա լի մե ն տը բռ նա գա նձ վում է դա տա-
կան կար գո վ։ 

Զա վակ նե րից յու րա քան չյու րից բռ նա գա նձ վող ա լի մե ն տի չա փը` 
կայուն դրա մա կան գու մա րով, ո րո շում է դա տա րա նը` ել նե լով ծնող-
նե րի և զա վակ նե րի գույ քային ու ըն տա նե կան դրու թյու նից և ու շադ-
րու թյան ար ժա նի շա հե րից: Դա են թա կա է վճար ման յու րա քա նչ յուր 
ա մի  ս։

 Չա փա հաս զա վակ նե րից յու րա քան չյու րի առն չու թյա մբ ա լի մե ն տի 
չա փը ո րո շե լիս դա տա րա նը կա րող է հաշ վի առ նել տվյ ալ ծնո ղի չա-
փա հաս աշ խա տու նակ բո լոր զա վակ նե րին, ան կախ նրա նից, թե պա-
հան ջը ներ կայաց վել է նրան ցից մե  կի, մի  քա նի սի, թե բո լո րի դեմ: 

 Ե՞րբ կա րող են զա վակ նե րն ա զատ վել ծնող նե րի ապ րուս տը հո-
գա լու պար տա կա նու թյուն նե րից:

 Զա վակ նե րը կա րող են ա զատ վել ի րե նց ա նաշ խա տու նակ և օգ-
նու թյան կա րիք ու նե ցող ծնող նե րի ապ րուս տը հո գա լու պար տա կա-
նու թյու նից, ե թե դա տա րա նի վճ ռով կհաս տատ վի, որ ծնող նե րը ժա-
մա նա կին խու սա փել են ի րե նց ծնո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը 
կա տա րե լուց։

 Զա վակ նե րն ա զատ վում են ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զրկված 
ծնող նե րին ա լի մե  նտ վճա րե լու պար տա կա նու թյու նի ց։

  Ե՞րբ են չա փա հաս աշ խա տու նակ զա վակ նե րը մաս նակ ցում 
ա նաշ խա տու նակ ծնող նե րի նկատ մա մբ կա տար վող լրա ցու ցիչ ծախ-
սե րին: 

Ա նաշ խա տու նակ ծնող նե րի հան դեպ չա փա հաս աշ խա տու նակ զա-
վակ նե րի կող մի ց հո  գա  տա րու թյան բա ցա կայու թյան և բա ցա ռիկ հան-
գա մա նք նե րի (ծ նո ղի ծա նր հի վան դու թյուն, խե ղում ստա նալ, նրա նց 
կո ղմն  ա կի խնամ քի հա մար վճա րե լու ան հրա ժեշ տու թյուն և այլն) առ-
կայու թյան դեպ քում նրա նք կա րող են դա տա րա նի վճ ռով մաս նա կից 
դա րձ վել այդ հան գա մա նք նե րից բխող լրա ցու ցիչ ծախ սե րը կրե լու 
գոր ծին:
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 Չա փա հաս աշ խա տու նակ զա վակ նե րից յու րա քան չյու րի կող մի ց 
լրա ցու ցիչ ծախ սե րը կրե լու կար գը և այդ ծախ սե րի չա փը ո րո շում է 
դա տա րա նը` հաշ վի առ նե լով ծնող նե րի և զա վակ նե րի գույ քային ու 
ըն տա նե կան դրու թյու նը և ու շադ րու թյան ար ժա նի շա հե րը:

Լ րա ցու ցիչ ծախ սե րը կրե լու կար գը և այդ ծախ սե րի չա փը կա րող 
են ո րոշ վել կող մե  րի հա մա ձայ նու թյա մբ:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 37. 
Ե ՐԵ ԽԱՅԻ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆՔ ՆԵ ՐԸ 

Ե րե խայի ի րա վունք նե րն ամ րա գր ված են ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 
37-րդ հոդ վա ծով, հա մա ձայն ո րի` «1. Ե րե խան ի րա վունք ու նի ա զատ 
ար տա հայ տե լու իր կար ծի քը, ո րը, ե րե խա յի տա րի քին և հա սու նու թյան 
մա կար դա կին հա մա պա տաս խան, հաշ վի է առն վում ի րեն վե րա բե-
րող հար ցե րում: 2. Ե րե խային վե րա բե րող հար ցե րում ե րե խայի շա հե րը 
պե տք է ա ռաջ նա հե րթ ու շադ րու թյան ար ժա նա նան: 3. Յու րա քան չյուր 
ե րե խա ու նի իր ծնող նե րի հետ կա նո նա վոր ան ձնա կան փոխ հա րա-
բե րու թյուն ներ և ան մի  ջա կան շփումն  եր պահ պա նե լու ի րա վունք, բա-
ցա ռու թյա մբ այն դեպ քի, երբ դա, դա տա րա նի ո րոշ ման հա մա ձայն, 
հա կա սում է ե րե խայի շա հե րին: Ման րա մաս նե րը սահ ման վում են 
օ րեն քով: 4. Ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մն ա ցած ե րե խա նե րը պե տու-
թյան հո գա ծու թյան և պա շտ պա նու թյան ներ քո են»: 

 Ո՞ր ան ձն է հա մար վում ե րե խա: 

Ե րե խա է հա մար վում 18 տա րին չլ րա ցած ան ձը: 

 Ի նչ պե՞ս է հաս տատ վում ե րե խայի մայ րու թյու նը: 

Ե րե խայի մայ րու թյու նը հաս տատ վում է ե րե խայի՝ բժշ կա կան կազ-
մա կեր պու թյու նում տվյ ալ մո րից ծն ված լի նե լու փաս տը հա վաս տող 
փաս տա թղ թե րի, իսկ ե թե ե րե խան ծն վել է բժշ կա կան կազ մա կեր պու-
թյու նից դուրս՝ հա մա պա տաս խան բժշ կա կան փաս տա թղ թե րի, վկա-
նե րի հայ տա րա րու թյուն նե րի կամ այլ ա պա ցույց նե րի հի ման վրա: 

 Ի նչ պե՞ս է ճա նաչ վում ե րե խայի հայ րու թյու նը: 

Մի մյա նց հետ ա մուս նու թյան մե ջ գտն վող ան ձան ցից, ինչ պես նաև 
ա մուս նա լու ծու թյու  նից կամ ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լուց հե-
տո կամ ե րե խայի մոր ա մուս նու մահ  վան պա հից ե րեք հա րյուր օր վա 
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ըն թաց քում ե րե խա ծն վե լու դեպ քում ե րե խայի հայր է ճա նաչ վում ե րե-
խայի մոր ա մու սի նը (նախ կին ա մու սի նը), ե թե այլ բան չի ա պա ցուց-
վե լ։ Ե րե խայի մոր ա մուս նու (նախ կին ա մուս նու) հայ րու թյու նը հա վա-
ստ վում է նրա նց ա մուս նու թյան պե տա կան գրան ցու մո վ։ 

Ե րե խայի մոր հետ ա մուս նու թյան մե ջ չգտն վող ան ձի հայ րու թյու նը 
ո րոշ վում է  քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրան-
ցում ի րա կա նաց նող (Ք ԿԱԳ) մար մի ն նե րում՝ ե րե խայի հոր և մոր հա-
մա տեղ դի մու մի  հի ման վրա: Մոր մահ վան կամ դա  տա րա նի կող մի ց 
վեր ջի նիս ան գոր ծու նակ ճա նաչ վե լու կամ բնա կու թյան վայ րը ո րո շե լու 
ան հնա րի նու թյան կամ ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զրկ վե լու դեպ քում 
ե րե խայի հայ րու թյու նը ո րոշ վում է ե րե խայի հոր դի մու մի  հի ման վրա՝ 
խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մա րմն  ի հա մա ձայ նու թյա մբ, 
իսկ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կայու թյան դեպ քում՝ դա տա րա նի վճ ռո վ։ 

Այն պի սի հան գա մա նք նե րի առ կայու թյան դեպ քում, ո րո նք հի մք են 
տա լիս են թա դրե լու, որ ե րե խայի ծն վե լուց հե տո հայ րու թյու նը ո րո շե-
լու մա սին հա մա տեղ դի մում ներ կա յաց նե լը կա րող է դառ նալ ան հնար 
կամ դժ վա րա նալ, ա պա գա ե րե խայի ծնող նե րը, ո րո նք ա մուս նու թյան 
մե ջ չեն գտն վում, ՔԿԱԳ մար մի ն նման դի մում կա րող են ներ կայաց նել 
մոր հղի ու թյան ըն թաց քում։ Այդ դեպ քում ե րե խայի ծնող նե րի մա սին 
գրա ռու մը կա տար վում է ե րե խայի ծն վե լուց հե տո:

 Չա փա հաս ան ձի նկատ մա մբ հայ րու թյան ո րո շում թույ լա տր վում է 
մի  այն իր հա մա ձայ  նու  թյա մբ, իսկ ե թե նա դա տա րա նի կող մի ց ճա նաչ-
վել է ան գոր ծու նա կ՝ նրա խնա մա կա լի (հո գա բար ձուի) կամ խնա մա-
կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մա րմն  ի հա մա ձայ նու թյա մբ: 

 Ե՞րբ և ի՞նչ կար գով է տր վում ե րե խայի ծնն դյան մա սին հայ տա-
րա րու թյու նը: 

Ե րե խայի ծնն դյան մա սին գրա վոր հայ տա րա րու թյու նը ՔԿԱԳ մա-
րմն  ին տր վում է ոչ ուշ, քան ե րե խայի ծնն դի օր վա նից հե տո` մե կ տար-
վա ըն թաց քում: 

Ե րե խայի ծնն դյան մա սին հայ տա րա րու թյան հետ պե տք է ներ-
կայաց վի ե րե խայի ծնուն դը հաս տա տող փաս տա թուղթ, ինչ պես նաև 
ծնող նե րի (ծ նող նե րից մե  կի) կամ դի մո ղի ան ձը հաս տա տող, ե րե խայի 
ծնն դի ակ տի գրառ ման մե ջ հոր մա սին տե ղե կու թյուն ներ լրաց  նե լու 
հա մար հի մք հա մար վող փաս տա թղ թեր:

Ծնն դյան դի մու մը (հայ տա րա րու թյու նը) գրա վոր ներ կայաց վում է 
ՔԿԱԳ մար մի ն, դի մու մում պե տք է նշել հետ ևյալ տե ղե կու թյուն նե րը. 
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ա) ե րե խայի ա նու նը, հայ րա նու նը և ազ գա նու նը.
բ) ծնն դյան վայ րը, ժա մա նա կը և սե ռը.
գ) ան հրա ժե շտ այլ տե ղե կու թյուն ներ: 
Ե թե ե րե խայի ծնն դի պե տա կան գրան ցու մը կա տար վում է ա մուս-

նու թյան մե ջ գտն վող ան ձա նց, ա մուս նու թյան մե ջ չգտն վող տղա մար-
դու կամ կնոջ հայ տա րա րու թյա մբ, ո րո նք օգտ վել են օ րեն քով նա խա-
տես ված վե րար տադ րո ղա կա նու թյան օ ժան դակ տեխ նո լո գի ա նե րից, 
ա պա ծնն դյան մա սին սահ ման ված ձևի փաս տա թղ թի հետ ներ կայաց-
վում է նաև փոխ նակ մոր հետ օ րեն քով սահ ման ված կար գով կնք ված 
պայ մա նագ րի մե կ օ րի նա կը: 

Ե րե խայի ծնն դյան մա սին հայ տա րա րու թյուն տա լու ան հնա րի նու-
թյան դեպ քում ե րե խա յի ծնն դի պե տա կան գրա նց ման գրա վոր հայ տա-
րա րու թյու նը տա լիս է ե րե խայի գտն վե լու վայ րի հա մայն քի ղե կա վա րը 
(Եր ևան քա ղա քում` վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րը) կամ լի ա զոր ված 
ան ձը: 

 Ո՞ր ՔԿԱԳ մա րմն  ում է ի րա կա նաց վում ե րե խայի ծնն դի պե տա-
կան գրան ցու մը: 

Ե րե խայի ծնն դի պե տա կան գրան ցումն  ի րա կա նաց նում է ե րե խայի 
ծնն դի կամ ծնող նե րի (ծ նող նե րից մե  կի) բնա կու թյան վայ րի, գտն ված 
(ըն կե ցիկ) ե րե խա նե րի նը` գտն վե լու վայ րի կամ ե րե խայի բնա կու թյան 
վայ րի, իսկ կյ ան քի 4 շա բաթ վա ըն թաց քում մա հա ցած ե րե խայի ծնուն-
դը` նաև մահ վան վայ րի ՔԿԱԳ մար մի  նը: 

Ե թե ե րե խան ծն վել է տրա նս պոր տային մի  ջո ցում՝ ու ղեր թի ըն թաց-
քում, ա պա ծնն դի պե տա կան գրան ցումն  ի րա կա նաց նում է ծնող նե րի 
(ծ նող նե րից մե  կի) բնա կու թյան վայ րի կամ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
ու ղեր թի տա րած քում գտն վող ՔԿԱԳ որ ևէ մար մի ն: 

Ծնն դի ակ տի գրառ ման մե ջ, որ պես ե րե խայի ծնն դյան վայր, ի՞նչ 
վայր է  նշ վում:

Ծնն դի ակ տի գրառ ման մե ջ, որ պես ե րե խայի ծնն դյան վայր, նշ վում 
է ե րե խայի փաս տա   ցի ծնն դյան վայ րը կամ այն վայ րը, որ տեղ գտն վել 
է ե րե խան (վար չա տա րած քային մի  ա   վո րի, քա ղա քային կամ գյու ղա-
կան հա մայն քի ան վա նու մը): 

Ե թե ե րե խան ծն վել է տրա նս պոր տային մի  ջո ցում՝ ու ղեր թի ըն թաց-
քում, որ պես ե րե խայի ծնն դյան վայր, նշ վում է ե րե խայի ծնն դի պե տա-
կան գրա նց ման վայ րը: 
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 Ի՞նչ կար գով է ե րե խային տր վում ա նուն, հայ րա նուն, ազ գա նուն: 

Ե րե խային ա նուն տր վում է ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյա մբ, իսկ հայ-
րա նուն տր վում է հոր ա նու նո վ՝ ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քով նա խա-
տես ված կար գով: 

Ե րե խայի ազ գա նու նը ո րոշ վում է ծնող նե րի ազ գա նու նո վ։ Ե թե 
ծնող նե րը կրում են տար  բեր ազ գա նուն ներ, ա պա ե րե խային ծնող նե րի 
հա մա ձայ նու թյա մբ տր վում է հոր կամ մոր ազ գա նու նը:

Ծ նող նե րի մի  ջև ե րե խայի ան վան, ազ գան վան վե րա բե րյալ հա մա-
ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան հետ ևան քով ա ռա ջա ցած տա րա ձայ նու-
թյուն նե րը լու ծում է խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի  նը: 

Ե թե ե րե խայի հայ րու թյու նը չի ո րոշ վել, ա պա նրան ա նուն է տր-
վում մոր ցու ցու մով, հայ րա նուն` որ պես ե րե խայի հայր գրառ ված ան ձի 
ա նու նով, ազ գա նուն՝ մոր ազ գա նու նով: 

 Ի՞նչ կար գով կա րող է փոխ վել ե րե խայի ա նու նը և ազ գա նու նը:

 Մի նչև ե րե խայի տա սը տա րին լրա նա լը նրա ծնող նե րի հա մա տեղ 
դի մու մի  հի ման վրա ՔԿԱԳ մար մի ն նե րը փո խում են ե րե խայի ա նու նը, 
ինչ պես նաև նրան տր ված ազ գա նու նը՝ մյուս ծնո ղի ազ գա նու նով: 

Ե թե ծնող նե րը ապ րում են ա ռան ձին, և ծնո ղը, ո ւմ մոտ ապ րում է 
ե րե խան, ցան կա նում է նրան տալ իր ազ գա նու նը, այդ հար ցը լուծ վում 
է` հաշ վի առ նե լով մյուս ծնո ղի կար ծի քը:

 Մյուս ծնո ղի կար ծի քը հաշ վի առ նե լը պար տա դիր չէ, ե թե`
1) հնա րա վոր չէ պար զել նրա բնա կու թյան վայ րը. 
2) նա զրկ ված է ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից.
3) նա դա տա րա նի կող մի ց ճա նաչ ված է ան գոր ծու նակ.
4) նա, ա ռա նց հար գե լի պատ ճառ նե րի, խու սա փում է ե րե խային 

դաս տի ա րա կե լուց ու պա հե լուց:
 Տա սը տա րին լրա ցած ե րե խայի ան վան փո խու մը կա րող է կա տար-

վել ե րե խայի հա մա ձայ նու թյա մբ, իսկ ազ գան վան փո խու մը` հաշ վի 
առ նե լով ե րե խայի կար ծի քը: 

 Ի՞նչ ի րա վունք ներ ու նեն ե րե խա նե րը: 

Ե րե խա նե րն ու նեն`
- կյ ան քի ի րա վունք.
- ան վան և քա ղա քա ցի ու թյան ի րա վունք.
- ա ռող ջու թյան պահ պան ման և ամ րա պնդ ման ի րա վունք.
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- ֆի զի կա կան, մտա վոր և հոգ ևոր լի ար ժեք զար գաց ման հա մար 
ան հրա ժե շտ կեն սա պայ ման նե րի ի րա վունք.

- ա մե ն տե սա կի (ֆի զի կա կան, հո գե կան և այլ) բռ նու թյու նից պա-
շտ պա նու թյան ի րա վունք.

- մտ քի, խղ ճի և դա վա նան քի ա զա տու թյան ի րա վունք.
- կր թու թյուն ստա նա լու և ու սումն  ա կան հաս տա տու թյուն ընտ րե լու 

ի րա վունք.
- ծնող նե րին ճա նա չե լու և նրա նց հետ հա մա տեղ ապ րե լու ի րա-

վունք.
- ժա ռան գու թյուն ստա նա լու ի րա վունք. 
- իր ժո ղո վր դի պատ մու թյա նը, ա վան դույթ նե րին, հոգ ևոր ար ժեք-

նե րին և հա մաշ խար հա յին մշա կույ թին հա ղոր դա կց վե լու ի րա վունք.
- գե ղար վես տա կան, գի տա կան և տեխ նի կա կան ստեղ ծա գոր ծու-

թյան ա զա տու թյան, մշա կու թային կյ ան քին մաս նակ ցե լու, իր ու նա կու-
թյուն նե րն ու հե տա քրք րու թյուն նե րը դրս ևո րե լու ի րա վունք.

- իր տա րի քային հնա րա վո րու թյուն նե րին, զար գաց ման ա ռա նձ նա-
հատ կու թյուն նե րին և ու նա կու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան մաս նա-
գի տու թյուն ստա նա լու, օ րեն քով չար գել ված աշ խա տան քային գոր ծու-
նե ու թյուն ծա վա լե լու ի րա վունք.

- աշ խա տան քի ար տո նյալ պայ ման նե րի ի րա վունք.
- հա նգս տի և ժա ման ցի, իր տա րի քին հա մա պա տաս խան խա ղե րին 

և մի  ջո ցա ռումն  ե րին ա զա տո րեն մաս նակ ցե լու ի րա վունք.
- քա ղա քա ցի նե րի մի  ա վո րումն  ե րին, այդ թվում` հա սա րա կա կան, 

ման կա պա տա նե կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին ան դա մակ ցե լու, խա-
ղաղ հա վաք նե րին մաս նակ ցե լու ի րա վունք.

- պատ վի և ար ժա նա պատ վու թյան ի րա վունք.
- ծնող նե րի (ծ նո ղի) հետ հա մա տեղ չբ նակ վող ե րե խան` նրա նց (ն-

րա) հետ ան ձնա կան կա նո նա վոր փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի և ուղ ղա-
կի կա պե րի պահ պան ման ի րա վունք.

- բնա կե լի տա րա ծու թյան վար ձա կա լի կամ սե փա կա նա տի րոջ ըն-
տա նի քի ան դամ հան դի սա ցող ե րե խան` այդ վար ձա կա լի կամ սե փա-
կա նա տի րոջ զբա ղեց րած բնա կե լի տա   րա ծու թյու նում ապ րե լու ի րա-
վունք.

- երկ կող մա նի ծնո ղա զուրկ ե րե խան` ար տա հե րթ բնա կե լի տա րա-
ծու թյուն ստա նա լու ի րա վունք և այլն: 
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 Ե՞րբ պե տք է  ու շադ րու թյուն դա րձ նել ե րե խայի լա վա գույն շա-
հե րին: 

Ե րե խա նե րի նկատ մա մբ բո   լոր գոր ծո ղու թյուն նե րում, ան կախ այն 
բա նից, թե դրա նք ձեռ նա րկ վում են սո ցի ա լա կան ա պա   հո վու թյան 
հար ցե րով զբաղ վող պե տա կան կամ մաս նա վոր հիմն  ա րկ նե րի, դա-
տա րան  նե րի, վար չա կան կամ օ րե նս դրա կան մար մի ն նե րի կող մի ց, 
ա ռաջ նա հե րթ ու շա դրու թյուն է դա րձ վում ե րե խայի լա վա գույն շա հե-
րին: 

 Ի՞նչ է նե րա ռում սե փա կան կար ծի քն ար տա հայ տե լու ե րե խայի 
ի րա վուն քը: 

Ե րե խան ի րա վունք ու նի իր շա հե րը շո շա փող ցան կա ցած հա րց լու-
ծե լիս ունկն դիր լի նե լու  հար ցի քն նու թյա նը և ար տա հայ տե լու սե փա-
կան կար ծի քը ըն տա նի քում, դա տա կան և այլ մար մի ն նե րում։ 

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

ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում տա սը 
տա րին լրա ցած ե րե խա յի վե րա բե րյալ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար-
ձու թյան մար մի  նը կամ դա տա րա նը կա րող են ո րո շում ըն դու նել մի  այն 
նրա հա մա ձայ նու թյա մբ:

  Կա րո՞ղ է, արդյոք, սահ մա նա փակ վել ե րե խայի սե փա կան կար-
ծի քն ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը: 

Ե րե խայի սե փա կան կար ծի քն ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու ի րա-
վուն քը կա րող է են թա րկ վել ո րո շա կի սահ մա նա փա կումն  ե  րի, սա կայն 
այդ սահ մա նա փա կումն  ե րը կա րող են լի նել մի  այն այն պի սիք, ո րո նք 
նա խա   տես ված են օ րեն քով և ան հրա ժե շտ են այլ ան ձա նց ի րա վունք-
նե րը և հե ղի նա կու թյու նը հար գե լու, կամ պե տա կան ան վտան գու թյու-
նը կամ հա սա րա կա կան կար գը, կամ բնակ չու թյան ա ռող ջու թյու նը, 
կամ բա րո   յա կա նու թյու նը պա շտ պա նե լու հա մար: 

 Ի՞նչ է նե րա ռում ծնող նե րի հետ շփ վե լու ե րե խայի ի րա վուն քը:

Յու րա քան չյուր ե րե խա ու նի ծնող նե րին ճա նա չե լու և նրա նց հետ 
հա մա տեղ ապ րե լու ի րա վունք` բա ցա ռու թյա մբ ՀՀ օ րե նսդրու թյա մբ 
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սահ ման ված այն դեպ քե րի, երբ դա տա րա նի ո րոշ մա մբ ծնող նե րից 
կամ ծնո ղից ե րե խայի բա ժա նու մը հա մար վում է ան հրա ժեշ տու թյուն` 
ել նե լով ե րե խայի շա հե րից: 

Ծ նող նե րի ա մուս նու թյան դա դա րե ցու մը, այն ան վա վեր ճա նաչ վե լը 
կամ նրա նց ա ռան ձին ապ րե լը չեն ազ դում ե րե խայի ի րա վունք նե րի 
վրա:

Ծ նող նե րի ա ռան ձին (ընդ ո րում՝ տար բեր պե տու թյուն նե րում) ապ-
րե լու դեպ քում ե րե խան նրան ցից յու րա քան չյու րի հետ շփ վե լու ի րա-
վունք ու նի: 

Ար տա կա րգ ի րադ րու թյան մե ջ գտն վող (ձեր բա կալ ված, կա լա նա-
վոր ված, բժշ կա կան կազ մա կեր պու թյու նում գտն վե լու և այլ դեպ քե-
րում) ե րե խան իր ծնող նե րի և մե ր ձա վոր ազ գա կան նե րի, ինչ պես նաև 
ար տա կա րգ ի րադ րու թյան մե ջ գտն վող ծնո ղն իր ե րե խայի հետ շփ վե-
լու ի րա վունք ու նեն օ րեն քով սահ ման ված կար գով: 

 Ի նչ պե՞ս է ի րա կա նաց վում ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մն ա ցած 
ե րե խայի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյու նը:

 Պե տու թյունն ու նրա հա մա պա տաս խան մար մի ն նե րն ա պա հո վում 
են ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մն ա ցած ե րե խա նե րի խնամ քը և դաս-
տի ա րա կու թյու նը` որ դե գր ման, խնա մա  կա լու թյուն կամ հո գա բար ձու-
թյուն սահ մա նե լու և խնա մա տար ըն տա նի քում տե ղա վո րե լու, իսկ դրա 
ան հնա րի նու թյան դեպ քում` հա մա պա տաս խան ման կատ նե րում տե-
ղա վո րե լու մի  ջո ցով: 

Խ նամ քի ձևն ընտ րե լիս հաշ վի են առն վում ե րե խայի դաս տի ա րա-
կու թյան հա ջոր դա կա նու թյան ա պա հո վու մը, մայ րե նի լե զուն, տա րի քը, 
սե ռը և այլն: 

 Ի՞նչ է որ դեգ րու մը: 

Որ դեգ րու մը ի րա վա բա նա կան այն ակտն է, ո րի հա մա ձայն որ դեգ-
րող նե րը և որ դե գր ված նե րը ձե ռք են բե րում ծնող նե րի և զա վակ նե րի 
հա մար օ րեն քով նա խա տես ված ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն-
ներ:

 Չի թույ լա տր վում եղ բայր նե րի ու քույ րե րի որ դեգ րու մը տար բեր ան-
ձա նց կող մի ց, բա ցա ռու թյա մբ այն դեպ քե րի, երբ այդ որ դեգ րու մը ել-
նում է ե րե խա նե րի շա հե րից: 

Ե րե խայի որ դե գր ման գա ղտ նի քը պահ պան վում է օ րեն քով: 
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 Ի՞նչ կար գով է կա տար վում որ դեգ րու մը: 

Որ դեգ րու մը կա տա րում է դա տա րա նը՝ ե րե խային որ դեգ րել ցան-
կա ցող ան ձի (ան ձա նց) դի մու մո վ։ 

Ե րե խա նե րի որ դեգ րու մը հաս տա տե լու մա սին գոր ծե րը դա տա րա-
նը քն նում է խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մա րմն  ի և որ դեգ-
րել ցան կա ցող ան ձի պար տա դիր մաս նա կցու թյա մբ: 

 Ով քե՞ր կա րող են լի նել որ դեգ րող ներ: 

Որ դեգ րող ներ կա րող են լի նել չա փա հաս ան ձի նք, բա ցա ռու թյա մբ՝ 
ա) դա տա րա նի կող մի ց ան գոր ծու նակ կամ սահ մա նա փակ գոր ծու-

նակ ճա նաչ ված ան ձա նց.
բ) ա մու սին նե րի, ո րոն ցից մե  կը դա տա րա նի կող մի ց ճա նաչ վել է 

ան գոր ծու նակ կամ սահ մա նա փակ գոր ծու նակ.
գ) դա տա կան կար գով ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զրկ ված կամ 

ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը սահ մա նա փակ ված ան ձա նց.
դ) օ րեն քով ի րե նց վրա դր ված պար տա կա նու թյուն նե րը ոչ պատ-

շաճ կա տա րե լու հա մար խնա մա կա լի (հո գա բար ձուի) պար տա կա նու-
թյուն նե րից հե ռաց ված ան ձա նց. 

ե) նախ կին որ դեգ րող նե րի, ե թե որ դեգ րու մը դա տա րա նով վե րաց-
վել է նրա նց մե ղ քով.

զ) այն ան ձա նց, ո վքեր ա ռող ջա կան վի ճա կով չեն կա րող ի րա կա-
նաց նել ծնո ղա կան ի րա վունք ներ. 

է) այն ան ձա նց, ովքեր որ դե գր ման պա հին չու նեն այն պի սի ե կա-
մուտ, ո րը կա պա հո վի որ դե գր վող ե րե խայի նվա զա գույն կեն սա պայ-
ման նե րը. 

ը) այն ան ձա նց, ո վքեր չու նեն մշ տա կան բնա կու թյան վայր, ինչ պես 
նաև այն պի սի բնա կե լի տա րա ծու թյուն, ո րը հա մա պա տաս խա նում է 
սա նի տա րա կան և տեխ նի կա կան սահ ման ված պա հա նջ նե րին.

թ) որ դե գր ման պա հին մար դու դեմ ուղղ ված կամ հա սա րա կա կան 
կար գի և բա րոյա կա  նու թյան դեմ ուղղ ված ծա նր կամ ա ռա նձ նա պես 
ծա նր հան ցա գոր ծու թյան հա մար դատ  վա ծու թյուն ու նե ցող ան ձա նց: 

Ա մուս նու թյան մե ջ չգտն վող ան ձի նք չեն կա րող հա մա տեղ որ դե-
գրել մի և նույն ե րե խա յին: 

 Որ քա՞ն պե տք է լի նի ա մուս նու թյան մե ջ չգտն վող որ դեգ րո ղի և 
որ դե գր վող ե րե խայի տա րի քային տար բե րու թյու նը: 

Ա մուս նու թյան մե ջ չգտն վող որ դեգ րո ղի և որ դե գր վող ե րե խայի 
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տա րի քային տար բե րու թյու նը պե տք է լի նի տաս նութ տա րուց ոչ պա-
կաս: Հի շյալ տա րի քային տար բե րու թյան սահ մա նա փա կում չի նա խա-
տես վում ե րե խային խո րթ հոր (խո րթ մոր) կող մի ց որ դեգ րե լիս: 

 Ա նհ րա ժե՞շտ է, արդյոք, որ դեգ րե լու հա մար ե րե խայի ծնող նե րի 
հա մա ձայ նու թյու նը: 

Ե րե խային որ դեգ րե լու հա մար ան հրա ժե շտ է նրա ծնող նե րի գրա-
վոր հա մա ձայ նու թյու նը։ Ան չա փա հաս ծնող նե րի ե րե խային որ դեգ րե-
լիս ան հրա ժե շտ է նաև նրա նց ծնող նե րի կամ խնա մա կալ նե րի (հո-
գա բար ձու նե րի) հա մա ձայ նու թյու նը, իսկ ծնող նե րի կամ խնա մա կա լի 
(հո գա բար ձուի) բա ցա կայու թյան դեպ քում՝ խնա մա կա լու թյան և հո գա-
բար ձու թյան մա րմն  ի հա մա ձայ նու թյու նը:

Ծ նող նե րը կա րող են հետ վե րց նել ե րե խային որ դեգ րե լու հա մար 
ի րե նց տված հա մա ձայ նու թյու նը մի  նչև նրան որ դեգ րե լու մա սին դա-
տա րա նի վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լը:

Ծ նող նե րը կա րող են հա մա ձայ նու թյուն տալ ե րե խային որ դեգ րե լու 
ո րո շա կի ան ձի կող մի ց կամ ա ռա նց նշե լու ո րո շա կի ան ձի։ Ե րե խա որ-
դեգ րե լու հա մար հա մա ձայ նու թյու նը կա րող է տր վել մի  այն ե րե խայի 
ծն վե լուց հե տո: 

 Ո՞ր դեպ քում չի պա հա նջ վում որ դեգ րե լու հա մար ե րե խայի 
ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյու նը: 

Ե րե խային որ դեգ րե լու հա մար նրա ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյու նը չի 
պա հա նջ վում այն դեպ քե րում, երբ` 

ա) նրա նք ան հայտ են, կամ դա տա րա նը ճա նա չել է ան հայտ բա-
ցա կայող.

բ) դա տա րա նը նրա նց ճա նա չել է ան գոր ծու նակ.
գ) դա տա րա նը նրա նց զր կել է ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից.
դ) նրա նք դա տա րա նով ան հար գե լի ճա նաչ ված պատ ճառ նե րով 

մե կ տա րուց ա վե լի ե րե խայի հետ հա մա տեղ չեն ապ րում և խու սա-
փում են նրան դաս տի ա րա կե լուց ու պա հե լուց: 

Ա նհ րա ժե՞շտ է, արդյոք, որ դեգ րե լու հա մար ե րե խայի հա մա ձայ նու-
թյու նը:

 Տա սը տա րին լրա ցած ե րե խայի որ դե գր ման հա մար ան հրա ժե շտ է 
նրա հա մա ձայ նու թյու նը: 

Ե թե մի  նչև որ դե գր ման հա մար դի մում տա լը ե րե խան ապ րել է որ-
դեգ րո ղի ըն տա նի քում և նրան հա մա րում է իր ծնո ղը, ա պա որ դե գրու-
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մը բա ցա ռու թյան կար գով կա րող է կա տար վել ա ռա նց որ դե գր վող 
ե րե խայի հա մա ձայ նու թյունն ստա նա լու։

 Պա հա նջ վու՞մ է, արդյոք, որ դեգ րե լու հա մար որ դեգ րո ղի ա մուս-
նու հա մա ձայ նու թյու նը: 

Ե րե խան ա մու սին նե րից մե  կի կող մի ց որ դե գր վե լու դեպ քում որ դե-
գր ման հա մար պա հա նջ վում է մյուս ա մուս նու գրա վոր հա մա ձայ նու-
թյու նը, ե թե ե րե խան չի որ դե գր վում եր կու ա մու սին նե րի կող մի ց: 

Ե րե խայի որ դե գր ման հա մար մյուս ա մուս նու հա մա ձայ նու թյու նը չի 
պա հա նջ վում, ե թե ա մու սին նե րը դա դա րեց րել են ա մուս նա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րը, մե կ տա րուց ա վե լի հա մա տեղ չեն ապ րում, և մյուս 
ա մուս նու բնա կու թյան վայ րը ան հայտ է։

  Պահ պան վու՞մ է, արդյոք, որ դե գր ված ե րե խայի ա նու նը, հայ րա-
նու նը և ազ գա նու նը: 

Որ դե գր ված ե րե խայի հա մար կա րող է պահ պան վել նրա ա նու նը, 
հայ րա նու նը և ազ գա նու նը: 

Որ դե գր ված ե րե խայի հայ րա նու նը ո րոշ վում է որ դեգ րո ղի ա նու նով, 
ե թե որ դեգ րո ղը տղա մա րդ է, իսկ ե րե խան կնոջ կող մի ց որ դե գր վե լի ս՝ 
նրա կող մի ց որ պես որ դե գր ված ե րե խայի հայր նշ ված ան ձի ա նու նով: 

Որ դեգ րո ղի խնդ րան քով որ դե գր ված ե րե խային տր վում է որ դեգ րո-
ղի ազ գա նու նը, ինչ պես նաև նրա նշած ա նու նը: 

Ե թե որ դեգ րող ա մու սին նե րի ազ գա նուն նե րը տար բեր են, որ դեգ-
րող ա մու սին նե րի հա մա ձայ նու թյա մբ որ դե գր ված ե րե խային տր վում է 
նրան ցից մե  կի ազ գա նու նը: 

Ա մուս նու թյան մե ջ չգտն վող ան ձի կող մի ց ե րե խա որ դեգ րե լիս նրա 
խնդ րան քով որ դե գր ված ե րե խայի հոր (մոր) ազ գա նու նը, ա նու նը և 
հայ րա նու նը ծնն դի պե տա կան գրա նց ման գր քում գրառ վում են այդ 
ան ձի (որ դեգ րո ղի) ցու ցու մով:

 Տա սը տա րին լրա ցած որ դե գր ված ե րե խայի ան վան, հայ րան վան 
և ազ գան վան փո փո խում կա րող է կա տար վել մի  այն նրա հա մա ձայ-
նու թյա մբ, բա ցի այն դեպ քից, ե թե մի  նչև որ դե գր ման հա մար դի մում 
տա լը ե րե խան ապ րել է որ դեգ րո ղի ըն տա նի քում և նրան հա մա րում է 
իր ծնո ղը:
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 Կա րո՞ղ է, արդյոք, փո փոխ վել որ դե գր վող ե րե խայի ծնն դյան 
ժա մա նա կը: 

Որ դե գր ման գա ղտ նի քն ա պա հո վե լու հա մար որ դեգ րո ղի խնդ րան-
քով կա րող են փո փոխ վել որ դե գր վող ե րե խայի ծնն դյան ժա մա նա կը, 
բայց ոչ ա վե լի, քան ե րեք ա մի ս, ինչ պես նաև նրա ծնն դյան վայ րը: 

Որ դե գր ված ե րե խայի ծնն դյան ժա մա նա կի փո փո խում թույ լա տր-
վում է մի  այն մի  նչև մե կ տա րե կան ե րե խայի որ դեգ րե լիս: 

 Ե՞րբ կա րող է վե րաց վել որ դեգ րու մը: 

Ե րե խայի որ դեգ րու մը կա րող է վե րաց վել այն դեպ քե րում, երբ որ-
դեգ րող նե րը խու սա փում են ի րե նց վրա դր ված ծնո ղա կան պար տա կա-
նու թյուն նե րը կա տա րե լուց, չա րա շա հում են ծնո ղա կան ի րա վունք նե-
րը, դա ժա նա բար են վար վում որ դե գր ված ե րե խայի հետ, հա մար վում 
են քրո նիկ ալ կո հո լա մո լու թյա մբ կամ թմ րա մո լու թյա մբ, թու նա մո լու-
թյա մբ տա ռա պող հի վա նդ ներ, ինչ պես նաև դա տա րա նի կող մի ց մա-
հա ցած կամ ան հայտ բա ցա կայող ճա նաչ ված ծնո ղի ներ կայա նա լու, 
դա տա րա նի հա մա պա տաս խան վճ ռի վե րա նայ ման, ան գոր ծու նակ 
ճա նաչ ված ծնո ղի գոր ծու նա կու թյան վե րա կա նգն ման դեպ քե րում՝ այդ 
ծնող նե րի պա հան ջով: 

Ե րե խայի որ դեգ րու մը կա րող է վե րաց վել նաև այլ հիմ քե րո վ՝ ել նե-
լով ե րե խայի շա հե րից և հաշ վի առ նե լով տա սը տա րին լրա ցած ե րե-
խայի կար ծի քը։ 

Ե րե խայի որ դեգ րու մը վե րաց վում է դա տա կան կար գով: 

 Ե՞րբ չի թույ լա տր վում վե րաց նել որ դեգ րու մը: 

Ե րե խայի որ դե գր ման վե րա ցում չի թույ լա տր վում, ե թե որ դե գ րու մը 
վե րաց նե լու մա սին պա հա նջ ներ կայաց նե լու պա հին որ դե գր ված ե րե-
խան դար ձել է չա փա հաս, բա ցի այն դեպ քե րից, երբ նման վե րաց ման 
հա մար առ կա են որ դեգ րո ղի և որ դե գր ված ե րե խայի, ինչ պես նաև 
որ դե գր ված ե րե խայի ծնող նե րի փո խա դա րձ հա մա ձայ նու թյու նը, ե թե 
ծնող նե րը ողջ են, զրկ ված չեն ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից, կամ դա-
տա րա նը նրա նց ան գոր ծու նակ չի ճա նա չել: 

 Ո՞ր դեպ քե րում է ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի և շա հե րի պա շտ-
պա նու թյու նը դր վում խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար-
մի ն նե րի վրա: 

Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի և շա հե րի պա շտ պա նու թյու նը դր վում 
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է խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի ն նե րի վրա` ե րե խա-
նե րի ծնող նե րի մահ վան, նրա նց ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե լու, 
ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը սահ մա նա փա կե լու, ծնող նե րին ան գոր ծու-
նակ ճա նա չե լու, ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյու նից կամ նրա նց ի րա-
վունք նե րի և շա հե րի պա շտ պա նու թյու նից ծնող նե րի խու սա փե լու (այդ 
թվում՝ դաս տի ա րակ չա կան, բժշ կա կան, ազ գաբ նակ չու թյան սո ցի ա լա-
կան պա շտ պա նու թյան կամ նմա նա տիպ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րից 
ի րե նց ե րե խա նե րին վե րց նե լուց ծնող նե րի հրա ժար վե լու դեպ քե րում), 
ինչ պես նաև ծնո ղա կան խնամ քի բա ցա կայու թյան այլ դեպ քե րում: 

 Ո րո՞նք են  խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի ն նե րը:

Խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի ն նե րը տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րն են:

Խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի ն նե րը բա ցա հայ-
տում են ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մն ա ցած ե րե խա նե րին, վա րում 
են նման ե րե խա նե րի հաշ վա ռու մը և, ել նե լով ծնո ղա կան խնամ քից 
զրկ վե լու ո րո շա կի հան գա մա նք նե րից, ընտ րում են այդ ե րե խա նե րին 
տե ղա վո րե լու ձևե րը: 

 Ի՞նչ կար գով է ի րա կա նաց վում ե րե խայի դաս տի արա կու թյու նը 
խնա մա տար ըն տա նի քում: 

Ե րե խայի (ե րե խա նե րի) դաս տի ա րա կու թյու նը կա րող է ի րա կա նաց-
վել խնա մա տար ըն  տա նի քում` ե րե խային (ե րե խա նե րին) ըն տա նիք 
դաս տի ա րա կու թյան հա նձ նե լու մա սին պայ մա նագ րի հի ման վրա: 

Ե րե խային (ե րե խա նե րին) ըն տա նիք հա նձ նե լու մա սին պայ մա նա-
գի րը կնք վում է խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մա րմն  ի ու 
խնա մա տար ծնող նե րի (ա մու սին նե րի կամ ա ռան ձին քա ղա քա ցի նե րի, 
ով քեր ցան կա նում են դաս տի ա րա կու թյան նպա տա կով ե րե խա նե րին 
վե րց նել ի րե նց ըն տա նիք) մի  ջև: 

 Ի՞նչ են հա մար վում  ե րե խայի դաս տի րա կու թյու նը խնա մա տար 
ըն տա նի քում ի րա կա նաց նող ան ձի նք:

 Քա ղա քա ցի նե րը (ա մու սին նե րը կամ ա ռան ձին ան ձի նք), ո րո նք 
ցան կու թյուն են հայտ նել դաս տի ա րա կու թյան վե րց նել ա ռա նց ծնո ղա-
կան խնամ քի մն ա ցած ե րե խա (ե րե խա ներ), հա մար վում են խնա մա-
տար ծնող ներ: 
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 Ի՞նչ է հա մար վում  խնա մա տար ըն տա նիք դա սի րա կու թյան հա-
նձն ված ե րե խան:

Խ նա մա տար ըն տա նիք դաս տի ա րա կու թյան հա մար հա նձն վող ե րե-
խան (ե րե խա նե րը) հա մար վում է հո գե զա վակ: 

 Ե՞րբ կա րող է ե րե խան դաս տի րա կու թյան նպա տա կով հա նձն-
վել խնա մա տար ըն տա նիք: 

Ե րե խային (ե րե խա նե րին) խնա մա տար ըն տա նի քում դաս տի ա րակ-
վե լու նպա տա կով հա նձ նում են մի  նչև նրա չա փա հաս դառ նա լը՝ պայ-
մա նագ րով նա խա տես ված ժամկ  ե տով: 

 Ե՞րբ կա րող է վա ղա ժամկ  ետ լուծ վել ե րե խային ըն տա նիք դաս-
տի ա րա կու թյան հա նձ նե լու մա սին պայ մա նա գի րը:

 Դաս տի ա րա կու թյան հա մար ե րե խային (ե րե խա նե րին) ըն տա նիք 
հա նձ նե լու մա սին պայ մա նա գի րը կա րող է վա ղա ժամկ  ետ լուծ վել 
խնա մա տար ծնող նե րի նա խա ձեռ նու թյա մբ, հար գե լի պատ ճառ նե րի 
(հի վան դու թյուն, ըն տա նե կան կամ գույ քային դրու թյան փո փո խում, 
ե րե խայի (ե րե խա նե րի) հետ փո խը մբռն ման բա ցա կայու թյուն, ե րե խա-
նե րի մի  ջև բա խումն  եր և այլն) առ կայու թյան դեպ քում, ինչ պես նաև 
խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մա րմն  ի նա խա ձեռ նու թյա մբ՝ 
խնա մա տար ըն տա նի քում ե րե խային (ե րե խա նե րին) պա հե լու, դաս տի-
ա րա կե լու և կր թու թյան հա մար ան բա րեն պա ստ պայ ման ներ ա ռա ջա-
նա լու կամ ե րե խային (ե րե խա նե րին) ծնող նե րին վե րա դա րձ նե լու կամ 
ե րե խային (ե րե խա նե րին) որ դեգ րե լու դեպ քե րում: 

 Ով քե՞ր կա րող են լի նել խնա մա տար ծնող ներ: 

Խ նա մա տար ծնող ներ կա րող են լի նել ՀՀ տա րած քում բնակ վող ՀՀ 
չա փա հաս քա ղա քա ցի նե րը, բա ցա ռու թյա մբ՝ 

ա) դա տա րա նի կող մի ց ան գոր ծու նակ կամ սահ մա նա փակ գոր ծու-
նակ ճա նաչ ված ան ձա նց.

բ) ա մու սին նե րի, ո րոն ցից մե  կին դա տա րա նը ճա նա չել է ան գոր ծու-
նակ կամ սահ մա նա փակ գոր ծու նակ.

գ) դա տա կան կար գով ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զրկ ված կամ 
ծնո ղա կան սահ մա նա փակ ի րա վունք նե րով ան ձա նց.

դ) օ րեն քով ի րե նց վրա դր ված պար տա կա նու թյուն նե րը ոչ պատ-
շաճ կա տա րե լու պատ ճա ռով խնա մա կա լի (հո գա բար ձուի) պար տա-
կա նու թյուն նե րից հե ռաց ված ան ձա նց. 
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ե) նախ կին որ դեգ րող նե րի, ե թե որ դեգ րու մը դա տա րա նով վե րաց-
վել է նրա նց մե ղ քով.

զ) այն ան ձա նց, ո վքեր ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ ճա ռով չեն կա-
րող ի րա կա նաց նել ծնո ղա կան ի րա վունք ներ. 

է) այն ան ձա նց, ո վքեր չու նեն մշ տա կան բնա կու թյան վայր, ինչ պես 
նաև այն պի սի բնա կե լի տա րա ծու թյուն, ո րը հա մա պա տաս խա նում է 
սա նի տա րա կան և տեխ նի կա կան սահ ման ված պա հա նջ նե րին. 

ը) այն ան ձա նց, ո վքեր այդ պա հին ու նեն դատ վա ծու թյուն մար դու 
դեմ ուղղ ված կամ հա սա րա կա կան կար գի և բա րոյա կա նու թյան դեմ 
ուղղ ված ծա նր կամ ա ռա նձ նա պես ծա նր հան ցա գոր ծու թյան հա մար:

  Հաշ վի առն վու՞մ է, արդյոք, խնա մա տար ըն տա նիք հա նձ նե լիս 
ե րե խայի կար ծի քը: 

Ե րե խային (ե րե խա նե րին) խնա մա տար ըն տա նիք հա նձ նե լն ի րա-
կա նաց վում է՝ հաշ վի առ նե լով տա սը տա րին լրա ցած ե րե խայի կար-
ծի քը։ 

 Ո՞ր ե րե խա նե րը չեն կա րող հա նձն վել խնա մա տար ըն տա նի քի 
դաս տի արա կու թյա նը:

Խ նա մա տար ըն տա նի քին դաս տի ա րա կու թյան չեն կա րող հա նձն-
վել սուր կամ քրո նիկ վա րա կիչ հի վան դու թյա մբ տա ռա պող ե րե խա նե-
րը, ե թե խնա մա տար ըն տա նի քը հա կա ռա կը չի պն դում: 

Ար գել վում է եղ բայր նե րին ու քույ րե րին ա ռան ձին խնա մա տար ըն-
տա նիք ներ հա նձ նե լը, բա ցա ռու թյա մբ այն դեպ քե րի, ե թե դա բխում է 
նրա նց շա հե րից:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 38. 
ԿՐ ԹՈ ՒԹՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆ ՔԸ 

Մար դու կր թու թյան ի րա վուն քը և դրա ի րա կա նաց ման կար գը ամ-
րա գր ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 38-րդ հոդ վա ծում և ՀՀ օ րե նք նե-
րում։ Հա մա ձայն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 38-րդ հոդ վա ծի` 

“1. Յու րա քան չյուր ոք ու նի կր թու թյան ի րա վունք։ Պար տա դիր կր-
թու թյան ծրագ րե րը և տևո ղու թյու նը սահ ման վում են օ րեն քո վ։ Պե տա-
կան ու սումն  ա կան հաս տա տու թյուն նե րում մի ջ նա կա րգ կր թու թյունն 
ան վճար է։ 

2. Յու րա քան չյուր ոք օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով 
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ու նի մր ցու թային հի մունք նե րով պե տա կան բա րձ րա գույն և այլ մաս-
նա գի տա կան կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում ան վճար կր թու թյուն 
ստա նա լու ի րա վունք։ 

3. Բա րձ րա գույն ու սումն  ա կան հաս տա տու թյուն նե րն օ րեն քով սահ-
ման ված շր ջա նակ նե րում ու նեն ինք նա կա ռա վար ման ի րա վունք, նե-
րա ռյալ ա կա դե մի  ա կան և հե տա զո տու թյուն նե րի ա զա տու թյու նը ”։

 Հան րա կր թու թյու նը, որ պես հա սա րա կա կան եր ևույթ, մա րդ կու թյան 
զար գաց ման շատ ա վե լի ուշ շր ջա նի ի րո ղու թյուն է3։

 Բա րոյա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թաց նե րը մա րդ կային գոր ծու-
նե ու թյան  մե ջ մի  շտ էլ ներ կայաց ված են ե ղել, դե ռևս ան տիկ շր ջա-
նում ար դեն կար ևոր վում է ին հա տուկ կազ մա կե րպ ված ու սումն  ա կան 
խն դիր նե րի ու գոր ծըն թաց նե րի հար ցե րը։ Պե տք է  նկա տել, որ Հին 
աշ խար հում ար դեն ու սու ցու մը ան հա տա կան բնույթ ու ներ, այն որ պես 
կա նոն, ի րա գո րծ վում էր ու սու ցիչ-ա շա կե րտ, վար պետ-են թա վար պետ 
տար բե րա կո վ։ 

Միջ նա դա րից սկ սած ա վե լի ու ա վե լի է կար ևոր վում հա սա րա կու-
թյան կր թա կան մա կար դա կի բա րձ րաց ման խն դի րը, ին չը ա ռա ջին 
հեր թին են թադ րում էր կր թու թյան զա նգ վա ծայ նա ցում։ Հե նց այս ժա-
մա նա կա շր ջա նում է հս տակ դրս ևոր վում հա սա րա կու թյան հա սու նաց-
ման հեր թա կան փու լի մի  շատ կար ևոր հայ տա նիշ. աշ խար հայաց քային 
պատ կե րա ցումն  ե րը ոչ թե ա ռա ջա նում են էմ պի րիկ ընդ հան րա ցումն  ե-
րից ու ա ռո ղջ դա տո ղու թյուն նե րից, այլ ձևա վոր վում են որ պես գի տա-
հե տա զո տա կան փոր ձար կումն  ե րի ու տե սա կան ընդ հան րա ցումն  ե րի 
ար դյունք։

Մ տա ծո ղու թյան տե սա կան մա կար դա կի յու րաց մա մբ սկի զբ դր վեց 
գի տու թյան և գի տա կան ա ռար կա նե րի  ա ռա ջաց մա նն ու զար գաց մա-
նը։ Աս տի ճա նա բար գի տու թյու նը և գի տա կան մտա ծե լա կեր պը դառ-
նում են գե րա կայող հա սա րա կու թյան զար գաց ման, հա սա րա կա կան 
կյ ան քի կազ մա կե րպ ման, հա սա րա կա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի կան-
խա տես ման, բնու թյան ու հա սա րա կու թյան եր ևույթ նե րի վե րա փոխ-
ման ու կա ռա վար ման հար ցե րում։ Սա կայն գի տա կան մտա ծե լա կեր պը 

3 Ֆրասիայում 1880-ական թվականներին ընդունվեց օրենք համընդ հանուր 
տարրական կրթության մասին: Այն, որը հայտնի է «Ֆերիի օրենքներ» անունով, 
փաստորեն տարրական կրթությունը հայտարարեց պարտադիր, իսկ դպրոցը 
անջատեց եկեղեցուց (տե՛ս Джуринский А. Н. Условия развития общего образования 
во Франции на рубеже Х1Х-ХХвв. // ж. Советская педагогика N 2, 1986, стр. 119-124):   
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ա վե լի ար դյու նա վետ ու նպաս տա վոր գտն վեց բնու թյան եր ևույթ նե րի 
ու սումն  ա սիր ման և բնու թյան օ րե նք նե րի ու օ րի նա չա փու թյուն նե րի 
բա ցա հայտ ման, պար զա բան ման ու մե կ նա բան ման հա մա ր։ Ար դյուն-
քը ե ղավ այն, որ մա րդ կու թյան պատ մու թյան այդ ժա մա նա կա շր ջա նը 
նշա նա վոր վեց բնու թյան ա ներ ևա կայե լի գա ղտ նիք նե րի բա ցա հայտ-
մա մբ և խո շո րա գույն գի տա տեխ նի կա կան նվա ճումն  ե րո վ։ 

Այս ա մե  նը խի ստ ան դրա դար ձավ նաև կր թու թյան նպա տակ նե րի 
ու բո վան դա կու թյան ո րոշ ման և ընդ հան րա պես կր թու թյան կազ մա-
կե րպ ման հար ցե րի վրա։ Կր թու թյու նը նպա տա կա ուղղ վեց գի տա կան 
աշ խար հայաց քի ձևա վոր ման և գի տե լիք նե րի յու րաց ման խն դիր նե-
րին, իսկ ու սուց ման բո վան դա կու թյան հիմն  ա կան մի  ա վո րը դար ձավ 
գի տե լի քը ։

 Բո վան դա կային ա ռու մով վե րաի մաս տա վոր ված և կո ղմն  ո րոշ ված 
կր թու թյու նը ու սուց ման կազ մա կե րպ ման ձևե րի ա ռու մով աս տի ճա-
նա բար վե րա փոխ վեց ու ներ կայա ցավ որ պես ու սուց ման կազ մա-
կե րպ ման խմ բային ե ղա նա կ՝ դաս-դա սա րա նա յին (դպ րոց նե րում) և 
դա սա խո սու թյուն-սե մի  նա րային (բու հե րում) տա րա տե սակ նե րո վ։ Կր-
թու թյան բո վան դա կու թյան հիմն  ա կան մի  ա վո րը դար ձավ գի տե լի քը,  
իսկ ու սուց ման կազ մա կե րպ ման հիմն  ա կան ձևը՝ խմ բային ու սու ցու մը 
(ու սու ցիչ-ա շա կեր տա կան խումբ  փո խազ դե ցու թյան սխե մա յով)։ Փաս-
տո րեն, կր թու թյու նը վե րաի մաս տա վոր վեց որ պես հան րա կր թու թյուն։ 

Հա րկ է ընդ գծել, որ գի տե լի քը՝  որ պես կր թու թյան բո վան դա կու-
թյան հիմն  ա կան մի  ա վոր և « գի տա  կան աշ խար հա յա ցք» հաս կա ցու-
թյու նը խի ստ ան բա վա րար են  հան րա կր թա կան նպա տակ նե րի ու 
խն դիր նե րի սահ ման ման ու ձևա կե րպ ման հա մա ր։ Հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման ար դյուն քում ա ռա ջին պլան մղ-
վե ցին ար ժե քային հա մա կար գը, մտա ծո ղու թյան ո րա կը, մտա հա ղոր-
դակ ցա կան ընդ հա նուր ու նա կու թյուն նե րը, գոր ծու նե ա կան կա րո ղու-
թյուն նե րը և այլ ո րա կա նիշ նե ր։ Ընդ ո րում, խոս քը վե րա բե րում է և’ 
հա սա րա կու թյան ընդ հա նուր ո րա կին, և’  հա սա րա կու թյան յու րա քան-
չյուր ան դա մի  ո րա կի ն։   

Աս տի ճա նա բար հան րա կր թու թյու նը հաս տատ վեց որ պես հա սա-
րա կա կան կե ցու թյան ան խու սա փե լի եր ևույթ, պե տա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան կար ևո րա գույն խն դիր և հա սա րա կու թյան հա սու-
նաց ման հե տա գա մա կար դակ նե րի ան ցման ո րո շիչ գոր ծո ն։ 

Սա կայն հե նց հան րա կր թա կան ի մաս տով վե րաձ ևա կե րպ ված կր-
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թա կան խն դիր նե րը մա րդ կու թյան հա մար դրս ևոր վե ցին որ պես պե-
տա կան ու հա սա րա կա կան կյ ան քի կազ մա կե րպ ման դժ վա րա գույն 
հիմն  ա հար ցե ր։ Այ սօր, փաս տո րեն, չկա մի  եր կիր, որն ընդ հա նուր 
առ մա մբ բա վա րար ված լի նե լով իր կր թա կան հա մա կար գի վի ճա կո վ՝ 
չկար ևո րի այդ հա մա կար գի բա րե փոխ ման հար ցը։  Ա մե  նու րեք ա ռաջ-
նա հե րթ են հատ կա պես պե տա կան հան րա կր թա կան քա ղա քա կա-
նու թյան, հան րա կր թու թյան զար գաց ման ծրագ րե րի և պե տա կան 
հան րա կր թա կան չա փո րո շիչ նե րի մշակ ման հիմն  ա հար ցե րը։ Աս վա ծի 
վառ ա պա ցույ ցը, կր թու թյան կազ մա կե րպ ման հետ կապ ված մե ր հան-
րա պե տու թյու նում տե ղի ու նե ցող բա րե փո խումն  ե րի գոր ծըն թա ցն է։ 

Ի ՞ն չումն  է կայա նում կր թու թյան կազ մա կե րպ ման ե ղա նակ նե րի 
ա ռա նձ նա հատ կու թյու նը։ 

Ու սումն  ա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կեր պու մը 
մի  շտ էլ ե ղել է մա րդ կու թյան կար ևո րա գույն ու դժ վար լու ծե լի խն դիր-
նե րից մե  կը։ Հին ժա մա նակ նե րում հա սա րա կու թյան կր թա կան պա-
հա նջ նե րը բա վա կան հա մե  ստ է ին. կր թա կան հա տուկ մա կար դակ 
ու նե ցող փոք րա թիվ ան հատ նե րի առ կայու թյու նը բա վա րար էր հա-
սա րա կու թյան գոյա տև ման ու հե տա գա զար գաց ման գո րծ ըն թաց նե րի 
ա պա հով ման հա մա ր4։

 Սա կայն, ար դեն մի  ջի նա դա րում ա ռա ջա դեմ ազ գե րը առնչ վե ցին 
այն ի րո ղու թյան հետ, որ հա տուկ կր թա կան մա կար դակ ու նե ցող փոք-
րա թիվ ան հատ նե րի առ կայու թյունն դե ռևս բա վա րար պայ ման չէ հա-
սա րա կու թյան հե տա գա զար գաց ման հա մա ր։ Ան հ րա ժե շտ էր ա պա հո-
վել ոչ թե ան հա տա կան, այլ հա սա րա կա կան կր թա կան մա կար դա կ։ 
Այս խն դի րը են թադ րում էր ան ցում զա նգ վա ծային կր թու թյան կազ մա-
կե րպ ման, ին չը հնա րա վոր կլի ներ մի  այն կր թու թյան կազ մա կե րպ ման 
ըն դուն ված ձևից հար կադ րա բար հրա ժար վե լու և ա վե լի նպաս տա վոր 
ձևեր ստեղ ծե լու ու տա րա ծե լու մի  ջո ցո վ։ Այս ժա մա նա կա շր ջա նում 
գոր ծում էր ու սուց ման ան հա տա կան ձևը` վար պետ-են թա վար պետ, 

4 2000 տարի առաջ Հին Հռոմում տեղի ունեցավ մի  արտակարգ երևույթ: 
Սենատը կայսրության մի ջոցների հաշվին  աշխատավարձ նշանակեց Մարկոս 
Կվինտիլիանին, որը, չնայած երիտասարդ տարիքին, արդեն ձեռք էր բերել մե ծ 
մանկավարժի համբավ: Փաստորեն հասարա կությունը սկսում էր շահագրգիռ 
վերաբերմունք դրսևորել  կրթության խնդիրների նկատմամբ (տե’ս  Кумарин В. 
Какая педагогика – такая школа // ж. «Народное образование», N9, 1999 г., стр 77-
91): 
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դաս տի ա րակ-սան կա ռուց ված քո վ։ Պե տք է ընդ գծել, որ այս ձևը, լի-
նե լով ար դյու նա վետ, այ դու հան դե րձ, ու ներ խի ստ սահ մա նա փակ 
հնա րա վո րու թյուն ներ սո վո րող նե րի բազ մա թի վու թյունն ա պա հո վե-
լու ա ռու մո վ։ Ի հար կե, կի րառ վում է ին նաև խմ բային քն նար կումն  ե րի 
ձևե րը՝ որ ևէ հե ղի նա կա վոր ի մաս տու նի ու փի լի սո փայի ա ռաջ նոր դու-
թյա մբ, սա կայն դա վե րա բե րում էր ար դեն հա սուն տա րի քի հա սած և 
ի մաս տա սի րու թյու նը որ պես կյ ան քի ու ղի ընտ րած ան հատ նե րի ն։ 

XV-XVII դա րե րում, ման կա վար ժու թյան ո լոր տում նո րա մու ծու թյուն-
նե րն ու հայտ նա  գոր ծու թյուն նե րը, հան գեց րե ցին ման կա վար ժա կան 
հե ղա շրջ ման, ինչ պես մա րդ կա նց գի տակ  ցա կան պատ կե րա ցում-
նե րում, այն պես էլ հա սա րա կու թյան ապ րե լա կեր պում։ Այս ժա մա-
նա կա շր ջա նում էր, որ բա ցա հայտ վե ցին ու ցու ցա դր վե ցին խմ բե րով 
ու սու ցում կազ մա կեր պե լու հնա րա վո րու թյուն նե րն ու ա ռա նձ նա հատ-
կու թյուն նե րը։ 

Աս տի ճա նա բար ձևա վոր վեց ու ա մե  նու րեք գե րիշ խեց կր թու թյան 
կազ մա կե րպ ման խմ բային ե ղա նա կը, իր այն պի սի ան բա ժա նե լի ատ-
րի բուտ նե րով, ինչ պի սիք են դա սա րան նե րը, դա սե րը, ու սումն  ա կան 
ա ռար կա նե րը, ու սումն  ա կան պլան նե րը, ա ռար կայա կան մաս նա գի-
տաց ված ու սու ցիչ նե րը և այլն։ Հա սա րա կու թյու նը հնա րա վո րու թյուն 
ստա ցավ ա պա հո վե լու իր ա վե լի մե ծ թվով ան դա մն ե րի ան հրա ժե շտ 
կր թա կան մա կար դա կը։ 

Մի նչ օրս հա սա րա կու թյան գրե թե բո լոր շեր տե րում մա րդ կային 
մի տ քը չի դա դա րում պրպ տել ու ո րո նել կր թու թյան ո լոր տի կա տա  րե-
լա գո րծ մա նն ու զար գաց մա նը նպաս տող ձևեր ու մո տե ցումն  ե ր։ 

Այ սօր, քա ղա քա կան ու պե տա կան գոր ծիչ նե րի հա մար հան րա կր-
թու  թյու նը դար ձել է ծրագ րային նպա տակ նե րի են թա կետ և գա ղա փա -
րա խո սա կան պայ քա րի կար ևո րա գույն ո լո րտ։

 Գի տու թյան ու մշա կույ թի ա ռա ջա վոր դեմ քե րը ա ռի թը չեն կո րց-
նում ներ կայաց նե լու կր թու թյան կազ մա կե րպ ման հար ցե րի վե րա բե-
րյալ ի րե նց դի տո ղու թյուն նե րն ու դա տո ղու թյուն նե րը ։

 Փի լի սո փայա կան ու հո գե բա նա կան բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն-
ներ են կա տար վում հան րա կր թու թյան նպա  տակ նե րի ու բո վան դա կու-
թյան վե րա նայ ման ուղ ղու թյա մբ։ 

Այս բո լո րը լրաց վում ու ամ րա պնդ վում են ման կա վար ժա կան 
պրակ տի կայի նո րա րար նե րի ու ստեղ ծա գոր ծող նե րի տե սա կան նոր 
մո տե ցումն  ե րով, ո րո նք վա ղուց ար դեն հա վակ նում են հա մա տեղ վե-
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լու, հա մա կա րգ վե լու և վե րած վե լու կր թու թյան կազ մա կե րպ ման նոր, 
հա ջո րդ ե ղա նա կի հիմն  ա քա րե րի։ 

Ա րդյո ՞ք պե տու թյան ներ սում ժո ղո վր դա վա րու թյան առ կայու թյու-
նը կամ բա ցա կայու թյու նը որ ևէ կե րպ ազ դում է կր թու թյան կազ մա-
կե րպ ման գոր ծըն թա ցի վրա։ 

Հա սա րա կա կան կյ ան քի կազ մա կե րպ ման, հա մա կե ցու թային խն-
դիր նե րի հաղ թա հար ման, մա րդ կա նց ու մա րդ կային մի  ա վո րումն  ե րի 
բա րե կե ցիկ գոյա տև ման ա պա հով ման հար ցե րը բո լոր դա րա շր ջան-
նե րում էլ ե ղել են փի լի սո փայա կան և քա ղա քա կան մտա ծո ղու թյան 
կար ևո րա գույն հար ցե րից մե  կը։ Պատ մա կան զար գաց ման ըն թաց քը 
հան գեց րել է Ժո ղո վր դա վա րա կան ար ժեք նե րի գե րա կայու թյա նն ու 
ժո ղո վր դա վա րա կան կա ցու թաձ ևի կա ռուց մա նը։ Այս հան գա ման քը, 
փաս տո րեն, հի մք է հան դի սա նում հան րա կր թու թյան ի մաս տի ու նշա-
նա կու թյան հար ցե րում կար ևո րե լու ժո ղո վր դա վա րա կան հա սա րա-
կար գի քա ղա քա ցի ձևա վո րե լու խն դի րը ։

 Ժո ղո վր դա վա րա կան հա սա րա կար գի քա ղա քա ցի լի նե լու ա մե -
նաա նհ րա ժե շտ պայ մա նը հա սա րա կա կան կյ ան քի կազ մա կե րպ  մանն 
ու կա ռա վար մա նը գոր ծուն մաս նա կից լի նե լն է, ո րը են թադ րում է 
հա սա րա կա կան եր ևույթ նե րի վեր լու ծու թյան, հա սա րա կա կան գոր-
ծըն թաց նե րի կա ռա վար ման, հա սա րա կա կան ի րա դար ձու թյուն նե-
րում կո ղմն  ո րոշ վե լու և հա սա րա կա կան ի րադ րու թյուն նե րի վրա 
ազ դե լու յու րա հա տուկ գի տե լիք նե րի ու կա րո ղու թյուն նե րի ձե ռք բե-
րում։ 

Դա պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ մա րդ կային գոր ծու նե ու թյու-
նը, ըստ է ու թյան կա ռու ցո ղա կան է, և հաշ վի առ նե լով նրա հա սա րա-
կա կան բնույ թը՝ այն մի  շտ ներ կայա նում է որ պես, այս պես կոչ ված, 
«ա պա գայի կա ռու ցում»։ Ակն հայտ է, որ գոր ծու նե ու թյան տար բեր տե-
սակ նե րը ու նեն ինք նու րույն նշա նա կու թյուն ու ար ժեք, սա կայն վեր-
ջին հաշ վով նրա նք նե րառ վում են մե կ ամ բող ջա կան գոր ծու նե ու թյան 
կազ մում, որն ա վե լի ու ա վե լի նշ մա րե լի է դրս ևոր վում իր կա ռու ցո ղա-
կան բնույ թով ու ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րո վ։

Ս րա նով է պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քը, որ հա սա րա կա գի-
տու թյան մե ջ հե տզ հե տե ա վե լի արժ ևոր վում ու կար ևոր վում են մե  թո-
դա կան գի տե լիք նե րն ու մե  թո դա բա նա կան մի  ջոց նե րը։ «Ի ՞նչ է», «ի նչ-
պի սի ՞ն է» և «ին չո ՞ւ է այդ պես» հար ցադ րումն  ե րը կո րց նում են ի րե նց 
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ինք նու րույն ար ժե քը և դառ նում են «ի ՞նչ ա նել» և «ի նչ պե ՞ս ա նել» հար-
ցե րին են թա կա։ 

Այս ա մե  նը խի ստ առնչ վում է հան րա կր թու թյան խն դիր նե րի ձևա-
կե րպ ման ու հան րա կր թու թյան բո վան դա կու թյան վե րա կա ռուց ման 
հար ցե րի ն։ Գի տե լիք նե րի ձե ռք բեր ման խն դի րը են թա կա է դառ նում 
նոր գի տե լիք նե րի ստաց ման մե  թոդ նե րի ու մի  ջոց նե րի յու րաց ման 
խնդ րին, բնա կան ու հա սա րա կա կան եր ևույթ նե րի ճա նաչ ման խն-
դի րը են թա կա է դառ նում բնա կան ու հա սա րա կա կան եր ևույթ նե րի 
վե րա փոխ ման մե  թոդ նե րի ու մի  ջոց նե րի յու րաց ման խնդ րի ն։

Որ քա ՞ն ար դյու նա վետ է, արդյոք, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կող մի ց կր թու թյան բնա գա վա ռում ի րա կա նաց վող պե տա կան քա-
ղա քա կա նու թյու նը ։

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը հռ չա կում և ե րաշ խա վո րում է կր-
թու թյան բ նա գա վա ռի ա ռա ջան ցիկ զար գա ցու մը` որ պես պե տա կա նու-
թյան ամ րա պնդ ման կար ևո րա գույն գոր ծո ն։ Կր թու թյան բ նա գա վա-
ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան հե նքն ազ գային դպ րո ցն է, ո րի 
գլ խա վոր նպա տա կը մաս նա գի տա կան պատ շաճ պատ րա ստ վա ծու-
թյուն ու նե ցող և հա մա կող մա նի ո րեն զար գա ցած, հայ րե նա սի րու թյան, 
պե տա կա նու թյան և մար դա սի րու թյան ո գով դաս տի ա րակ ված ան ձի 
ձևա վո րումն  է։ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կր թա կան հա մա կար-
գը նպա տա կաուղղ ված է հայ ժո ղո վր դի հոգ ևոր և մտա վոր նե րու ժի 
ամ րա պնդ մա նը, ազ գային և հա մա մա րդ կային ար ժեք նե րի պահ պան-
մա նն ու զար գաց մա նը։ Այդ գոր ծին իր նպա ստն է բե րում նաև Հայ 
Ե կե ղե ցի ն։ Կր թու թյան բ նա գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան 
կազ մա կեր պա կան հիմ քը կր թու թյան  զար գաց ման պե տա կան ծրա-
գի րն է, ո րը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան ներ-
կայաց մա մբ հաս տա տում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ազ գային 
ժո ղո վը։ Պե տու թյու նը բյու ջե տային նպա տա կային ֆի նան սա վոր ման 
մի  ջո ցով ա պա հո վում է կր թու թյան բ նա գա վա ռի պահ պա նու մը և զար-
գա ցու մը, ո րի ծա վալ նե րը ո րոշ վում են կր թու թյան  զար գաց ման պե-
տա կան ծրագ րին հա մա պա տաս խա ն։ Նշ ված քա ղա քա կա նու թյու նը 
ի րա վա բա նո րեն ամ րա գր ված է կր թու թյան մա սին ՀՀ օ րե նսդ րու թյու-
նում։ 
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Ա րդյո ՞ք Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ա պա հով ված է կր-
թու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար ան հրա ժե շտ ի րա վա կան և 
նյու թա կան ե րաշ խիք նե րը։ 

Ան հա տի կող մի ց իր կր թու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար ան-
հրա ժե շտ են ինչ պես ի րա վա կան, այն պես էլ նյու թա կան ե րաշ խիք-
նե ր։ Ինչ խո սք, յու րա քան չյուր պե տու թյուն կր թա կան գոր ծու նե ու թյան 
կազ մա կե րպ ման հա մար կա րող է տրա մադ րել այն քան ֆի նա նս ներ և 
նյու թա տն տե սա կան մի  ջոց ներ, որ քան նե րում է իր բյու ջե տային հնա-
րա վո րու թյու նը, սա կայն կր թու թյան ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի հար-
ցում պե տու թյուն նե րը պար տա վոր են խս տո րեն ղե կա վար վել մար դու 
ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ մի  ջազ գային չա փո րո շիչ նե րո վ։ Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նը, հի մք ըն դու նե լով իր մի  ջազ գային պայ-
մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րը, իր Սահ մա նադ րու թյան 38-րդ 
հոդ վա ծում ար ձա նագ րել է, որ «Յու րա քան չյուր ոք ու նի կր թու թյան 
ի րա վուն ք»։ Այս ի րա վադ րույ թի սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա-
կու թյու նից բխում է, որ մե ր հան րա պե տու թյունն ա պա հո վում է կր-
թու թյան ի րա վունք` ան կախ ազ գու թյու նից, ռա սայից, սե ռից, լեզ վից, 
դա վա նան քից, քա ղա քա կան կամ այլ հայա ցք նե րից, սո ցի ա լա կան 
ծա գու մի ց, գույ քային դրու թյու նից կամ այլ հան գա մա նք նե րի ց։ Իսկ 
մաս նա գի տա կան կր թու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կումն  ե րը նա-
խա տես վում են օ րեն քո վ։ 

Ի նչ վե րա բե րում է կր թու թյան ի րա վուն քի նյու թա կան ե րաշ խիք նե րի 
ա պա հով մա նը, ա պա դրա նք կա րե լի է դա սա կար գել հետ ևյալ կե րպ.

- կր թու թյան  հա մա կար գի բնա կա նոն գոր ծառ նու թյա մբ և կր թու-
թյուն ստա նա լու հա մար սո ցի ալ-տն տե սա կան պայ ման նե րի ստեղ-
ծում,

- մաս նա գի տա կան կր թու թյա նև ու սուց ման հա մա կար գի զար գաց-
ման ա պա հո վում,  

- պե տա կան ու սումն  ա կան հաս տա տու թյուն նե րում ան վճար ընդ-
հա նուր մի ջ նա կա րգ և մր ցու թային կար գով` ան վճար նախ նա կան (ար-
հես տա գոր ծա կան), մի  ջին, բա րձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա գի-
տա կան կր թու թյան ա պա հո վում։ 

Հա րկ է նշել, որ ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի հա մար ե րաշ խա վոր վում է պե-
տա կան ու սումն  ա կան հաս տա տու թյուն նե րում ան վճար ընդ հա նուր 
մի ջ նա կա րգ և մր ցու թային կար գով` ան վճար նախ նա կան (ար հես տա-
գոր ծա կան), մի  ջին, բա րձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան 
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կր թու թյուն։ Իսկ ՀՀ երկ քա ղա քա ցի նե րը նախ նա կան մաս նա գի տա-
կան (ար հես տա գոր ծա կան), մի  ջին մաս նա գի տա կան և բա րձ րա գույն 
ու սումն  ա կան հաս տա տու թյուն ներ ըն դուն վում են Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի կամ օ տա րե րկ րա ցի նե րի հա մար 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար-
գով` ի րե նց ընտ րու թյա մբ։ 

Ի նչ պիս ՞ի ի րա վունք ներ ու նեն երկ քա ղա քա ցի նե րը, օ տա րե րկ րա-
ցի նե րը, Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան և Վրա սա տա նի 
Սա մց խե-Ջա վա խք ու Քվե մո-Քա րթ լի նա հա նգ նե րում գրա նց ված և 
բնակ վող հայազ գի քա ղա քա ցի նե րը ե թե ցան կա նում են կր թու թյուն 
ստա նալ ՀՀ-ում։ 

Ար գել վում է ու սումն  ա կան հաս տա տու թյուն նե րի վճա րո վի հա մա-
կար գում սո վո րող, ու սումն  ա ռո ղ՝ Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե-
տու թյան և Վրաս տա նի Սա մց խե-Ջա վա խք ու Քվե մո-Քա րթ լի նա հա նգ-
նե րում գրա նց ված և բնակ վող հայազ գի քա ղա քա ցի նե րի նկատ մա մբ 
կի րա ռել ուս ման վար ձավ ճա րի ա վե լի բա րձր չափ, քան սահ ման ված է 
տվյ ալ ու սումն  ա կան հաս տա տու թյան հա ման ման պայ ման նե րում սո-
վո րող Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի նկատ մա մբ։ 

Ա րդյո ՞ք գոր ծում է մե ր հան րա պե տու թյու նում նպա տա կային ու-
սու ցում, և ե թե այո՝ ա պա ի՞նչ պայ ման նե րո վ։ 

Այո թույ լա տր վում է, սա կայն մի  այն ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի ն։ Այս կա-
տե գո րի այի ան ձի նք կա րող են պե տա կան ու սումն  ա կան հաս տա տու-
թյուն նե րում մր ցու թային կար գով ան վճար նախ նա կան (ար հես տա-
գոր ծա կան), մի  ջին, բա րձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան 
կր թու թյուն ստա նա լ։ Այս դեպ քում մր ցու թային ըն դու նե լու թյունն ի րա-
կա նաց վում է ընդ հա նուր մր ցույ թից ա ռա նձ նաց վա ծ՝ ՀՀ օ րե նսդ րու-
թյա մբ սահ ման ված կար գո վ։ Ընդ ո րում, նպա տա կային ու սուց մա մբ 
ըն դուն ված ու սա նո ղի հետ կնք ված պայ մա նագ րում պար տա դիր ամ-
րա գր վում է նաև հետ ևյալ պայ մա նը. ու սա նո ղն ա վար տե լուց հե տո 
առն վա զն 3 տա րի ժամկ  ե տով ՀՀ կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար-
գով գոր ծուղ վում է աշ խա տե լու ու ղեգ րող կազ մա կեր պու թյան նա-
խա տե սած վայ րե րում։ Այս պայ մա նը չկա տա րե լու դեպ քում շր ջա նա-
վար տը ՀՀ կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով և ժամկ  ետ նե րում 
պար տա վոր է փոխ հա տու ցել ու սումն  ա ռու թյան տա րի նե րի հա մար 
պե տա կան բյու ջե ից տրա մա դր ված ու սա նո ղա կան նպաս տի ձևով ուս-
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ման վճա րի լրիվ փոխ հա տուց ման չա փի և պե տա կան կր թա թո շա կի 
չա փի հան րա գու մա րի կրկ նա պա տի կը։ Փոխ հա տուց ված գու մա րի 70 
տո կո սը բա րձ րա գույն ու սումն  ա կան հաս տա տու թյու նը վե րա դա րձ նում 
է ՀՀ պե տա կան բյու ջե, իսկ 30 տո կո սը տնօ րի նում է ՀՀ օ րե նսդ րու-
թյա մբ սահ ման ված կար գո վ։ 

Ա րդյո ՞ք ծնող նե րը պար տա վոր են վճա րել ի րե նց ե րե խան ե րի 
տար րա կան կր թու թյան հա մա ր։ 

Ոչ, պար տա վոր չեն, ա վե լին, պե տա կան հան րա կր թա կան դպ րոց-
նե րի ա ռա ջի նից չոր րո րդ դա սա րան նե րի ա շա կե րտ նե րին պե տու-
թյու նը պե տա կան բյու ջե ի մի  ջոց նե րի հաշ վին ան վճար ա պա հո վում է 
տար րա կան ընդ հա նուր կր թա կան ծրագ րե րով նա խա տես ված դա սա-
գր քե րո վ։

 Մեր հան րա պե տու թյու նում ինչ պիս ի՞ ար տո նու թյուն նե րից են 
օգտվում ար տա կա րգ ըն դու նա կու թյուն ներ դրս ևո րած սո վո րող նե րը։ 

Ար տա կա րգ ըն դու նա կու թյուն ներ դրս ևո րած սո վո րող նե րին պե-
տու թյունն ա ջակ ցում է` ստա նա լու հա մա պա տաս խան մա կար դա կի 
կր թու թյուն` ՀՀ կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գո վ։ 

Ի ՞նչ ի րա վունք ներ ու նեն կր թու թյան ա ռա նձ նա հա տուկ պայ ման-
նե րի կա րիք ու նե ցող քա ղա քա ցի նե րը: 

Այս կա տե գո րի այի մե ջ մտ նող ան ձա նց հա մար պե տու թյու նը ան-
հրա ժե շտ պայ ման ներ է ստեղ ծում ի րե նց զար գաց ման ա ռա նձ նա-
հատ կու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան կր թու թյուն ստա նա լու և սո ցի-
ա լա կան հար մար վա ծու թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կո վ։ 

Ա րդյո ՞ք հան րա կր թու թյան բնա գա վա ռում մե ր հան րա պե տու թյու-
նը ու նի հս տակ ձևա վոր ված  քա ղա քա կա նու թյուն և ո րո նք են դրա 
հիմն  ադ րույթ նե րը։ 

Ւ հար կե ու նի, իսկ դրա հիմն  ադ րույթ նե րը կամ բա ղադ րիչ նե րը ամ-
րա գր ված են Կր թու թյան մա սին ՀՀ օ րեն քում։ Դրա նք են`

 - հան րա կր թու թյան բնա գա վա ռի զար գա ցու մը հռ չակ վում և ե րաշ-
խա վոր վում է, որ պես ան հա տի և հա սա րա կու թյան ան վտան գու թյան 
և կայուն զար գաց ման ա պա հով ման, հայ ինք նու թյան պահ պան ման 
կար ևոր ե րաշ խիք,

- հան րա կր թու թյան բնա գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան 
հե նքն ազ գային դպ րո ցն է, ո րի գլ խա վոր նպա տա կը հա մա կող մա նի-
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ո րեն զար գա ցած, հայ րե նա սի րու թյան, պե տա կա նու թյան և մար դա սի-
րու թյան ո գով դաս տի ա րակ ված և մաս նա գի տա կան կո ղմն  ո րո շում ու-
նե ցող ան ձի ձևա վո րումն  է,

- հա մը նդ հա նուր նե րա ռա կան կր թու թյու նը հռ չակ վում է որ պես յու-
րա քան չյուր ե րե խայի կր թու թյան ի րա վուն քի ա պա հով ման ե րաշ խի ք։ 
Նե րա ռա կան կր թու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը նպա տա կաուղղ ված է 
յու րա քան չյուր ե րե խայի կր թու թյան մատ չե լի ու թյան, հա վա սար մաս-
նակ ցու թյան հնա րա վո րու թյան և ո րա կի ա պա հով մա նը,

- հան րա պե տու թյու նում ա պա հով վում է կր թու թյան ժո ղո վր դա վա-
րա կան և աշ խար հիկ բնույ թը,

- հիմն  ա կան ընդ հա նուր կր թու թյու նը պար տա դիր է, բա ցա ռու -
թյամբ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի։ 

-  մի ջ նա կա րգ կր թու թյու նը պե տա կան ու սումն  ա կան հաս տա տու-
թյուն նե րում ան վճար է,

-  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ի րա կա նաց վում է 12-ա մյա 
մի ջ նա կա րգ կր թու թյուն, 

- հան րա կր թու թյան բնա գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան 
կազ մա կեր պա կան հիմ քը կր թու թյան զար գաց ման պե տա կան ծրա -
գիրն է, 

- ու սումն  ա կան հաս տա տու թյուն նե րում ար գել վում է ի րա կա նաց նել 
քա ղա քա կան գոր ծու նե ու թյուն կամ քա րոզ չու թյուն,

- կրո նա կան գոր ծու նե ու թյու նը և քա րոզ չու թյունն ու սումն  ա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում ար գել վում են, բա ցա ռու թյա մբ օ րեն քով սահ-
ման ված դեպ քե րի,

- հան րա պե տու թյու նում հան րա կր թու թյունն ի րա կա նաց վում է 
գրա կան հայե րե նով` « Լեզ վի մա սի ն» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րեն քի պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խան, բա ցա ռու թյա մբ օ րեն քով 
նա խա տես ված դեպ քե րի,

- Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե-
րի հան րա կր թու թյու նը կա րող է կազ մա կե րպ վել ի րե նց մայ րե նի կամ 
ազ գային լեզ վով` հայե րե նի պար տա դիր ու սուց մա մբ։ 

Ի նչ պիս ՞ի պե տա կան չա փո րո շիչ ներ են գոր ծում հան րա  կրթու-
թյա ն ո լոր տում։

Հան րա կր թու թյան պե տա կան չա փո րո շի չը նե րա ռում է` հան րա կր-
թա կան հիմն  ա կան ծրագ րե րի ու սումն  ա կան բնա գա վառ նե րը. դրա նց 
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բո վան դա կու թյա նը ներ կայաց վող պա հա նջ նե րը. շր ջա նա վա րտ նե րին 
ներ կայաց վող ո րա կա կան պա հա նջ նե րը` ըստ կր թա կան աս տի ճան նե-
րի. հեն քային ու սումն  ա կան պլա նը և ա ռար կայա ցան կե րի ձևա վոր ման 
հիմն  ա կան սկզ բունք նե րը. սո վո րող նե րի գնա հատ ման ձևե րը, սա նդ-
ղա կը, հաշ վառ ման կար գը ։

Հան րա կր թու թյան պե տա կան չա փո րոշ չի պա հա նջ նե րը պար տա-
դիր են կր թա կան ծրագ րե րի և ու սումն  ա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
հա մա ր։ Հան րա կր թու թյան պե տա կան չա փո րո շի չը հաս տա տում է ՀՀ 
կա ռա վա րու թյու նը ։

Հեն քային ու սումն  ա կան պլա նը սահ մա նում է հան րա կր թա կան 
հիմն  ա կան ծրագ րե րի նոր մա տի վային ծա վա լը` ըստ ու սումն  ա կան 
տա րի նե րի` ար տա հայտ ված ու սումն  ա կան պա րապ մունք նե րի ժա մա-
քա նա կով (դա սա ժա մե  րով), նե րա ռյալ` ու սումն  ա կան բնա գա վառ նե-
րին հատ կաց վող պար տա դիր նվա զա գույն ժա մա քա նակ նե րը ։

 Ու սումն  ա կան բնա գա վառ նե րին հատ կաց վող պար տա դիր նվա զա-
գույն ժա մա քա նա կը հիմն  ա կան դպ րո ցում չի կա րող լի նել ընդ հա նուր 
նոր մա տի վային ժա մա քա նա կի կե սից պա կաս, իսկ ա վագ դպ րո ցում` 
30 տո կո սից պա կա ս։ 

Ի ՞նչ տե սա կի ու սումն  ա կան հաս տա տու թյուն ներ են գոր ծում մե  ր 
հան րա պե տու թյու նում։

Ու սումն  ա կան հաս տա տու թյուն նե րը, ըստ դրան ցում ի րա կա նաց-
վող հան րա կր թա կան հիմն  ա կան ծրագ րե րի, դա սա կա րգ վում են հե-
տ ևյալ տե սակ նե րի.

  - հան րա կր թա կան դպ րոց.
  - մաս նա գի տաց ված հան րա կր թա կան դպ րոց.
 -  հա տուկ հան րա կր թա կան դպ րո ց։
ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, այ լը նտ րան քային հան րա կր թա կան ծրագ-

րե րին հա մա պա տաս խան, կա րող է ստեղ ծել այլ տե սա կի ու սում-
նա կան հաս տա տու թյուն։ Այլ տե սա կի ոչ պե տա կան ու սումն  ա կան 
հաս տա տու թյու նը կա րող է ստե ղծ վել հիմն  ադ րի ո րոշ մա մբ` օ րեն քով 
սահ ման ված կար գո վ։ 

Ու սումն  ա կան հաս տա տու թյու նը, ըստ ի րա կա նաց վող կր թա կան 
ծրագ րե րի աս տի ճա նի, լի նում է`

- տար րա կան դպ րոց (1-4-րդ դա սա րան ներ).
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- մի  ջին դպ րոց (5-9-րդ դա սա րան ներ). 
- հիմն  ա կան դպ րոց (1-9-րդ դա սա րան ներ).
- ա վագ դպ րոց (10-12-րդ դա սա րան ներ).
- վար ժա րան (5-12-րդ դա սա րան ներ).
- մի ջ նա կա րգ դպ րոց (1-12-րդ դա սա րան ներ)։

 Պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան ինչ պի սի՞ սկզ բունք ներ են գոր-
ծում բա րձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան կր թու թյան  
բնա գա վա ռում և ո րո ՞նք են բա րձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա-
գի տա կան կր թու թյան բնա գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու-
թյան խն դիր նե րը։ 

Բա րձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան կր թու թյան բնա-
գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան սկզ բունք նե րն են՝

- մար դու և քա ղա քա ցու` բա րձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա գի-
տա կան կր թու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քի ա պա հո վու մը և պա շտ պա-
նու թյու նը.

- բա րձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան կր թու թյան 
մատ չե լի ու թյու նը. 

- կր թա կան գոր ծըն թա ցի ա նը նդ հա տու թյու նը, հա ջոր դայ նու թյու նը 
և շա րու նա կա կա նու թյու նը.

- մր ցու թայ նու թյու նը, թա փան ցի կու թյու նը և հրա պա րա կայ նու թյու-
նը. 

- եվ րո պա կան և օ տա րե րկ րյա այլ պե տու թյուն նե րում Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան բա րձ րա գույն և հետ բու հա կան կր թու թյան ո րա կա-
վոր ման աս տի ճան նե րի հա մե  մա տե լի ու թյու նը և դիպ լոմն  ե րի, դրա նց 
ներ դիր նե րի  ճա նա չե լի ու թյունն ա պա հո վե լը.

-  ու սա նող նե րի մի  ջազ գային շար ժու նու թյա նը նպաս տե լը.
- բա րձ րա գույն ու սումն  ա կան հաս տա տու թյուն նե րի ա կա դե մի  ա կան 

ա զա տու թյուն նե րը և ինք նա վա րու թյու նը խթա նե լն ու զար գաց նե լը.
- հայ կա կան սփյուռ քի հա մար, ինչ պես նաև հայա գի տու թյան զար-

գաց ման նպա տա կով մաս նա գետ նե րի պատ րաս տու մը և ո րա կա վոր-
ման բա րձ րա ցու մը ։

  Բա րձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան կր թու թյան բնա-
գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան խն դիր նե րն են` 

- բա րձ րա գույն և հետ բու հա կան կր թու թյան ո րա կի ա պա հո վու մը.
- պե տու թյան հա մար ա ռաջ նային և կար ևո րու թյուն ներ կայաց նող 
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բնա գա վառ նե րում, ինչ պես նաև սահ մա նա մե  րձ կամ բա րձր լեռ նային 
բնա կա վայ րե րում  մաս նա գետ նե րի պատ րա ստ մա նն ա ջակ ցե լը. 

- մի  ջազ գային գի տա կր թա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան զար գաց մա-
նը և դրա ին տե գր մա նը նպաս տե լը.

- բա րձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան կր թու թյան հա-
մա կար գի զար գա ցու մը և մր ցու նա կու թյան բա րձ րա ցու մը մի  ջազ-
գային աս պա րե զում.

- Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան բա րձ րա գույն և հետ բու հա կան 
մաս նա գի տա կան կր թու թյան հա մա կար գում ու սուց ման ո րա կի ներ-
քին (ներ բու հա կան) ու ար տա քին գնա հատ ման և հա վա տար մա գր ման 
մի  ջազ գային (եվ րո պա կան) չա փո րո շիչ նե րի նե րդ րու մը.

- հա վա տար մա գր ված բա րձ րա գույն ու սումն  ա կան հաս տա տու-
թյուն նե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան ա պա հո վու մը՝ ան կախ սե փա կա-
նու թյան ձևի ց։ 

Ի նչ պե ՞ս է պե տու թյունն ա պա հո վում է բա րձ րա գույն և հետ բու հա-
կան մաս նա գի տա կան կր թու թյան զար գա ցու մը ։

Պե տու թյունը բա րձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան կր-
թու թյան զար գա ցու մը ա պա հո վում է հետ ևյալ ձևե րով.

- ան ցում բա րձ րա գույն կր թու թյան ո րա կա վոր ման եր կաս տի ճան 
հա մա կար գի.

- հետ բու հա կան կր թու թյան հա մա կար գի կա տա րե լա գոր ծում.
- կր թու թյան զար գաց ման պե տա կան ծրագ րե րի մշա կում և ի րա-

կա նա ցում.
- կր թա կան ծրագ րե րի հա մա պա տաս խա նե ցում աշ խա տան քային 

շու կայի պա հա նջ նե րին.
- պե տու թյան պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խան` բա րձ րա գույն և 

հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան կր թա կան ծրագ րեր ի րա կա նաց նող 
ու սումն  ա կան հաս տա տու թյուն նե րին և դրան ցում սո վո րող նե րին ֆի-
նան սա կան ա ջակ ցու թյան ա պա հո վում.

- օ րեն քով սահ ման ված կար գով բա րձ րա գույն և հետ բու հա կան 
մաս նա գի տա կան կր թու թյան հա մա կար գի ու սա նող նե րին և աս պի-
րանտ նե րին պե տա կան ֆի նան սա կան օ ժան դա կու թյուն (կր թա թո շակ-
ներ, ուս ման վար ձի փոխ հա տու ցում (լ րիվ և մաս նա կի (զե ղչ), կր թա-
կան դրա մաշ նո րհ ներ, վար կեր).

- բա րձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան կր թու թյան հա-
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մա կար գում գի տե լիք նե րի ստուգ ման և ո րա կի գնա հատ ման, ու սուց-
ման կազ մա կե րպ ման նոր ձևե րի, նե րա ռյա լ՝ կրե դի տային հա մա կար-
գի նե րդ րում.

- կր թա կան նոր հայե ցա կար գե րի և տեխ նո լո գի ա նե րի նե րդ րում` 
զար գա ցում ա պա հո վե լու նպա տա կով.

- բա րձ րա գույն ու սումն  ա կան հաս տա տու թյուն նե րում գի տու թյան և 
կր թու թյան ին տե գր ման ա պա հո վում, գի տա հե տա զո տա կան ստո րա-
բա ժա նումն  ե րի կազ մա կեր պում։ 

Ի ՞նչ է ի րե նից ներ կայաց նում նե րա ռա կան կր թու թյու նը։ 

ՀՀ Ազ գային ժո ղո վը 2014 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 1-ին ըն դու-
նեց « Հան րա կր թու թյան մա սի նե ՀՀ օ րեն քում լրա ցումն  եր և փո-
փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սի ն» ՀՀ օ րեն քը (ՀՕ-200-Ն), ո րով 
նա խա տես վում է հան րա կր թու թյան հա մա կար գում ան ցում կա-
տա րել հա մը նդ հա նուր նե րա ռա կան կր թու թյա ն։ Հա մա ձայն օ րեն-
քի, մի  նչև 2025 թվա կա նի օ գոս տո սի 1-ը, հան րա պե տու թյու նում 
կնե րդր վի համ ը նդ հա նուր նե րա ռա կան կր թու թյան հա մա կար գը։  
* նե րա ռա կան կր թու թյու նը՝  յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար, այդ 
թվում՝ կր թու թյան ա ռա նձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող, 
զար գաց ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան, ան-
հրա ժե շտ պայ ման նե րի և հար մա րեց ված մի  ջա վայ րի ա պա հով ման 
մի  ջո ցով կր թա կան գոր ծըն թա ցին ա ռա վե լա գույն մաս նակ ցու թյան 
և հան րա կր թու թյան պե տա կան չա փո րո շի չով սահ ման ված ար դյուն-
քի ա պա հո վումն  է։ 

Օ րեն քի կի րա րկ ման ար դյուն քում կր թու թյան ա ռա նձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րը ման կա վար ժա հո գե բա նա-
կան ա ջակ ցու թյուն կս տա նան 3 մա կար դա կում՝ հան րա կր թա կան դպ-
րո ցում, տա րած քային և հան րա պե տա կան  ման կա վար ժա հո գե բա նա-
կան ա ջակ ցու թյան կե նտ րոն նե րի կող մի  ց։ 

 Մի նչև 2022 թվա կա նի օ գոս տո սի 1-ը՝ Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան յու րա քան չյուր մար զում գոր ծող առն վա զն մե կ, Եր ևան 
քա ղա քում՝ առն վա զն չո րս հա տուկ հան րա կր թա կան ու սումն  ա կան 
հաս տա տու թյուն վե րա կազ մա կե րպ վե լու է տա րած քային ման կա վար-
ժա հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան կե նտ րո նի ։

 Ե թե տվյ ալ մար զում առ կա չէ հա տուկ հան րա կր թա կան ու սում-
նա կան հաս տա տու թյուն, ա պա, որ պես ման կա վար ժա հո գե բա նա կան 
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ա ջակ ցու թյան կե նտ րո նի կա րող է վե րա կազ մա կե րպ վել կամ պատ վի-
րակ վել այն պի սի կազ մա կեր պու թյան, ո րում առ կա են ծա ռայու թյուն-
նե րի մա տուց ման հա մար ան հրա ժե շտ պայ ման նե ր։

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան հան րա կր թա կան ու-
սումն  ա կան հաս տա տու թյուն նե րում կնե րդր վեն ու սուց չի օգ նա կա նի 
հաս տիք ներ, ո րո նց թի վը ո րոշ վե լու  է տվյ ալ դպ րո ցում սո վո րող նե րի 
մի  ջին տա րե կան թվի 10 տո կո սի հաշ վար կի հա րա բե րակ ցու թյու նից, 
հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մի ց հաս տատ ված կար գի  (ՀՀ կա-
ռա վա րու թյան 16  փե տր վա րի  2017  թվա կա նի  «Կր թու թյան  ա ռա նձ-
նա հա տուկ  պայ ման նե րի  կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար  սահ-
ման ված   ֆի նան սա վոր ման  բա րձ րաց ված չա փա քա նա կի սա նդ ղա կը`  
ըստ ե րե խայի կա րի քի ծան րու թյան աս տի ճա նի սահ մա նե լու, Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան  կա ռա վա րու թյան  2005 թվա կա նի օ գոս տո-
սի 25-ի N 1365-ն ո րոշ ման  մե ջ փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու եվ  2011 
թվա կա նի հուն վա րի 27-ի  N 46-ն ո րո շումն  ու ժը կո րց րած ճա նա չե լու 
մա սի ն» N  141 – Ն ո րո շում)։ 

 Մի նչև 2025 թվա կա նի օ գոս տո սի 1-ը կնե րդր վի հա մը նդ հա նուր նե-
րա ռա կան կր թու թյան հա մա կար գը՝ հա մա ձայն Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան կա ռա վա րու թյան հաս տա տած գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նի 
և ժա մա նա կա ցույ ցի (ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2016 թվա կա նի  փե տր վա րի 
18-ի ար ձա նագ րային ո րո շում՝ “Հա մը նդ հա նուր նե րա ռա կան կր թու-
թյան հա մա կար գի նե րդր ման գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նին  եվ ժա մա-
նա կա ցույ ցին հա վա նու թյուն տա լու մա սի ն”։

2015թ. փե տր վա րի 17-ի ՀՀ վար չա պե տի N108-Ա ո րոշ մա մբ հաս-
տատ վել է « Հան րա կր թու թյան մա սի ն»  Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան օ րեն քում լրա ցումն  եր և փո փո խու թյունն ներ կա տա րե լու մա սի ն» 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2014 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 1-ի ՀՕ-
200-Ն օ րեն քի կի րար կումն  ա պա հո վող մի  ջո ցա ռումն  ե րի ցան կը»։ 

 Նոր ձևա վոր ված հա մա կար գը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի կր թու-
թյան ա ռա նձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի կր-
թու թյունն ու դաս տի ա րա կու թյու նը կազ մա կեր պել ա ռա նց ե րե խային 
ըն տա նի քից ան ջա տե լու՝ ա պա հո վե լով նրա հա մա կող մա նի հա սա րա-
կա կան զար գա ցու մը և նե րա ռե լով նրան հան րա կր թա կան ու սումն  ա-
կան հաս տա տու թյուն։ Ո լոր տում ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նու թյան 
ար դյուն քում նա խա տես վում է ընդ լայ նել կր թու թյան ա ռա նձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի ո րա կյ ալ կր թու թյուն ստա-



77

նա լու հնա րա վո րու թյուն նե րը` ստեղ ծե լով նե րա ռա կան կր թու թյան հա-
մա կա րգ բո լոր հան րա կր թա կան դպ րոց նե րում։ 

Ա րդյո ՞ք ա գային գա ղա փա րա խո սու թյու նը և հան րա կր թու թյու նը 
փոխ կա պա կց ված են։ 

Ան շուշտ, ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյու նը ազ դե ցու թյուն կա րող 
է ու նե նալ ցան կա ցած պե տու թյան հան րա կր թա կան քա ղա քա կա նու-
թյան վրա։ Մեր հան րա պե տու թյու նում, որ պես կր թու թյան հա մար գա-
ղա փա րա խո սու թյան ե լա կե տային հիմ քեր կա րող են հան դի սա նալ. 

- քրիս տո նե ու թյու նը և Հայ ա ռա քե լա կան սուրբ ե կե ղե ցու վար դա-
պե տու թյու նը,

- ազ գային մշա կու թային ար ժեք նե րի, ա վան դույթ նե րի ու սո վո-
րույթ նե րի պահ պա նու մը,

- ցե ղակ րո նու թյու նը,
- ժո ղո վր դա վա րա կան ա ժեք նե րի յու րա ցումն  ու ին տեգ րու մը 

արևմտյան քա ղա քա կր թա կան հան րու թյա նը։ 

Ա րդյո ՞ք ներ կա աշ խա րա քա ղա քա կան զար գա ցումն  ե րը ազ դում 
են պե տու թյուն նե րի հան րա կր թա կան քա ղա քա կա նու թյան վրա։     

Կար ծում ենք ազ դում են։ Եր րո րդ հա զա րա մյա կի ա ռա նձ նա հատ-
կու թյունն այն է, որ հա մա մա րդ կային հա մա կե ցու թյան սուբյե կտ նե րը 
մի  մյա նց հա սա նե լի են ան մի  ջա կան փո խազ դե ցու թյան և փոխ գոր ծու-
նե ու թյան հա մար, այլ կե րպ ա սա ծ՝ բո լո րը բո լո րին հար ևան են։ 

Այս ի րա վի ճա կում յու րա քան չյուր սուբյեկ տի հիմն  ա կան խն դի րը 
նրա հե տա գա գոյատ ևումն  է որ պես  պատ մա-հա սա րա կա կան զար-
գաց ման կար ևոր սուբյեկ տի։ Հայ ժո ղո վր դի հա մար այդ մար տահ րա-
վե րը կո նկ րե տա նում է յու րա հա տուկ հիմն  ա հար ցով. ա պա հո վել հե-
տա գա գոյատ ևումն  այն պես, որ մի  կող մի ց այն չհան գեց նի ձուլ վե լու 
ա ռա վել հզոր էթ նոմ շա կու թային հա սա րա կար գե րին, մյուս կող մի  ց՝ 
հայու թյու նը ան նկա տե լի ո րեն չվե րած վի « ֆո լկ լո րային» հան րույ թի՝ իր 
յու րա հա տուկ պատ մա կան ան ցյա լո վ։       

Այդ խնդ րի գոյու թյու նը պար տադ րում է գրա վել սե փա կան ա պա-
գան կեր տո ղի  կո շտ դի րք՝ հա մաշ խար հայ նաց ման գոր ծըն թաց նե րի 
սուբյեկ տի ինք նա գի տակ ցու թյա մբ։ 
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Ի՞նչ է նշա նա կում սե փա կան ա պա գան կեր տո ղի կո շտ դիր քո րո-
շում։ 

Դա նշա նա կում է հետ ևո ղա կա նո րեն կա ռու ցել պե տա կան ու հա-
սա րա կա կան կյ ան քի կազ մա կե րպ ման սե փա կան տար բե րա կը` հա-
մար ձակ վե լով հան դես գալ որ պես ինք նու րույն քա ղա քա կր թա կան 
կենտ րո ն։ 

Ի ՞նչ է նշա նա կում հա մաշ խար հայ նաց ման գոր ծըն թաց նե րի սուբյեկ-
տի ինք նա գի տակ ցում։ 

Դա նշա նա կում է գի տակ ցել ու հա մա րել հնա րա վոր, որ սե փա կան 
նվա ճումն  ե րը կա րող են ար ժեք ներ կայաց նել այ լոց հա մար և փո խառ-
վել այ լոց կող մի  ց։

Հետ ևա բար, սե փա կան ա պա գան կա ռու ցո ղի գոր ծու նե ու թյու նը են-
թադ րում է նո րա րա րա կան ո գու ա նը նդ հատ նե րշն չում ու ամ րա պն-
դում, սո ցի ա լա կան ի րո ղու թյան նոր դր վագ նե րի և ա պա գա կեն սա-
կեր պի նա խա տի պե րի ստե ղծ ման արժ ևո րում։ 

Ն ման գա ղա փա րի ի րա կա նա ցու մը պե տք է լի նի հա մազ գային խն-
դիր, այլ ոչ ա ռան ձին ան հատ նե րի ապ րե լա կե րպ։ Դրա հա մար պե-
տք է ա պա հո վել ներ քին կյ ան քի կազ մա կե րպ ման յու րա հա տուկ ձևե ր՝ 
հետևյալ ան հրա ժե շտ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով.

- ա րար չա գոր ծու թյան, նո րա րա րու թյան, ստեղ ծա գոր ծու թյան հա-
մը նդ հա նուր գե րա կայու թյուն,

- կար ևո րա գույն պրոբ լեմն  ե րի լուծ ման և կա ռա վար ման գոր ծըն-
թաց նե րում բա րձր ար դյու նա վե տու թյա մբ օժտ ված կո լեկ տիվ մտա-
գոր ծու նե ա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րի գե րա կայու թյուն,

- հա մա կար գային բա րե փո խումն  եր ի րա կա նաց նող սուբյե կտ նե րի 
քա նա կա կան գեր հա գեց վա ծու թյան ա պա հո վում։ 

Ո րո ն՞ք են հան րա կր թու թյան խն դիր նե րը ազ գային գա ղա փա րա-
խո սու թյան հա մա տե քս տում։

Որ ևէ գա ղա փա րա խո սու թյուն ազ գային ա ռա նձ նա հատ կու թյուն 
դա րձ նե լու խնդ րում ա ռաջ նային դե րը հան րա կր թու թյա նն է պատ կա-
նում։ Հան րա կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րն ի րե նց ներ քին կա ռուց-
ված քով ու գոր ծու նե ու թյան կազ մա կե րպ ման ձևե րով պե տք է լի նեն 
ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյունն ի րա կա նաց նող և մա րդ կային ռե-
սուրս ներ պատ րաս տող սկզբ նա կան ու ա ռա ջան ցիկ տա րա ծք նե ր։  

Նշ ված խն դիր նե րը լու ծե լու հա մար, նախ կր թու թյան բո վան դա կու-
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թյան կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ պե տք է դա րձ նել հա մա մա րդ կային 
մշա կույ թը։ Ա ռա նց յու րաց նե լու այն, ան հնար է ար ժեք ներ կայաց նող 
որ ևէ նո րա րա րու թյուն։ Հա ջո րդ կար ևո րա գույն բա ղադ րի չը պե տք է 
լի նեն ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րն ու կա րո ղու թյուն նե րը։ 
Ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րն ու կա րո ղու թյուն նե րը՝ հան րա-
կր թու թյան բո վան դա կային բա ղադ րիչ դա րձ նե լը, փաս տո րեն, նշա նա-
կում է հան րու թյան յու րա քան չյուր ան դա մի ն դա րձ նել ստեղ ծա գոր ծող 
ու ա րա րո ղ։ Սա կայն նշե նք շատ կար ևոր մի  հան գա մա նք. ինք նու րույն 
քա ղա քա կր թու թյուն կա ռու ցե լը են թադ րում է կո լեկ տիվ   մտա ծո ղու-
թյուն և կո լեկ տիվ գոր ծե լա կե րպ։ Հետ ևա բար, կո լեկ տիվ մտա ծո ղու-
թյան տեխ նո լո գի ա նե րն ու հա մա գոր ծակ ցային աշ խա տաձ ևի նոր մե  րը 
ան հրա ժեշ տա բար պե տք է նե րառ վեն հան րա կր թու թյան բո վան դա կու-
թյան բա ղադ րիչ նե րի ցան կում։ 

 Հա սա րա կու թյան կեն սա կեր պի շի նա րար նե րը տար բեր վել են փի-
լի սո փա նե րից հե նց նրա նով, որ ե ղել են ա զա տու թյան ու հա մա կե ցու-
թյան  դի ա լեկ տի կայի կեն դա նի կրող նե րը։ Նրա նք կա րո ղա ցել են մար-
դու ա զատ է ու թյու նը հաշ տեց նել հա սա րա կու թյան հա մա կե ցու թային 
բնույ թի հե տ։ Քսա նե րո րդ դա րը նշա նա վոր ու ար ժե քա վոր է հե նց 
նրա նով, որ հան րա կր թու թյան հո գսն ու պար տա կա նու թյու նը և  հան-
րու թյան ընդ հա նուր կր թա կան մա կար դա կի պա տաս խա նատ վու թյու նը 
ստա նձ նե ցին պե տա կան ու հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րը։ 

Աս վա ծի հետ պե տք է նաև նշել, որ եր րո րդ հա զա րա մյակ թևա կո-
խած մա րդ կու թյան և յու րա քան չյուր մար դու ման կա վար ժա կան աշ-
խար հայաց քը այն քան խի ստ է կա ղա պար ված դաս, դա սա րան, դա սա-
ցու ցակ, դա սա մա տյան, դա սա գի րք, ու սումն  ա կան ա ռար կա, ու սու ցիչ, 
դպ րոց, բուհ, դա սա խոս և նման այլ հաս կա ցու թյուն նե րով, որ կր թու-
թյան կազ մա կեր պումն  այս ձևե րից դուրս ոչ մի  այն չի պատ կե րաց վում, 
այլև նույ նի սկ այդ մա սին քն նար կումն  ե րը հա մար վում են ան հե թե թ։ 

Ա նհ նար է չն կա տել, որ ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի նո րա րար-
նե րի և ստեղ ծա գո րծ ու սու ցիչ նե րի հնա րամ տու թյուն նե րն ու հայտ նա-
գոր ծու թյուն նե րը քիչ թե շատ ար դյու նա վետ են դառ նում մի  այն այն 
դեպ քում, երբ ինչ-որ չա փով վե րա փոխ վում է ներ կայիս դաս-դա սա-
րա նային հա մա կար գի ան քակ տե լի հա մար վող  այս կամ այն սկզ բուն-
քը ։

 Սա պա տա հա կան չէ։ Թե պետ ներ կայումս գոր ծող ու սուց ման գոր-
ծըն թա ցում են թա դր վում է ա շա կե րտ նե րի ա զատ մր ցակ ցային փոխ-
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հա րա բե րու թյուն ներ, ի րա կա նում նրա նք   հայտն վում են շա հե րի հա-
կա դր ման ի րա վի ճա կում։ Հան րա կր թու թյան պայ ման նե րում սա ոչ 
այն քան նպաս տում է յու րա քան չյու րի զար գաց մա նը, որ քան պատ ճառ 
է դառ նում ու սուց ման նկատ մա մբ հա մը նդ հա նուր ան տար բե րու թյան 
ձևա վոր մա նը։ 

Հա մա գոր ծակ ցային հա րա բե րու թյուն նե րի վրա կա ռուց վող ու-
սումն  ա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թաց նե րը վաղ թե ուշ հան գեց նե լու 
են կր թու թյան կազ մա կե րպ ման ա վան դա կան ձևե րի վե րա նայ մա նը։ 

Ա կն հայտ է, որ կլի նեն ու սումն  ա կան պա րապ մունք ներ, բայց դրանք 
չեն լի նի դա սե րի ձևով և, այս պես կոչ ված, ընդ հա նուր ճա կա տով կազ-
մա կե րպ վա ծ։ 

Ան շուշտ, կլի նեն կր թա կան հաս տա տու թյուն ներ,  բայց ան հնա ր 
կլի նի դրա նք տա րան ջա տե լը մի ջ նա կա րգ, մի  ջին մաս նա գի տա կան 
կամ բա րձ րա գույն տե սակ նե րի։ 

Ակ նե րև է, որ կլի նեն հա տուկ կազ մա կե րպ ված ու սումն  ա դաս տի ա-
րակ չա կան գոր ծըն թաց ներ, բայց դրա նք ոչ թե կմե  կու սաց վեն այս կամ 
այն կր թօ ջա խում, այլ կհա մա տեղ վեն ու կզու գա կց վեն գի տա հե տա զո-
տա կան, ար տադ րա կան և այլ տե սա կի գոր ծըն թաց նե րի հե տ։ 

Ի հար կե, կտր վեն մաս նա գի տա կան ո րա կա վոր ման վկա յա կան ներ, 
բայց դրա նք կար ձա նագ րեն ոչ թե որ ևէ կր թա կան հաս տա տու թյան 
ծրագ րի յու րաց ման, այլ շա րու նա կա կան բնույ թի ան հա տա կա նաց-
ված կր թա կան ծրագ րի հեր թա կան աս տի ճա նի նվաճ ման փաս տը ։

Կր թու թյան կա ռա վար ման վե րա դաս մար մի ն նե րի փո խա րեն եր-
ևան կգան տա րած քային և մի ջ տա րած քային տե ղե կա տվա կան, վեր-
լու ծա կան, նա խագ ծային, փոր ձա գի տա կան, ինչ պես նաև ա նը նդ հատ 
գոր ծող մտա հա ղոր դակ ցա կան կե նտ րոն նե ր։

Կրկ նե նք, որ հա սա րա կա կան կյ ան քի կազ մա կե րպ ման այս պի սի 
ար մա տա կան վե րա փո խու թյուն նե րը են թադ րում են կր թու թյան ո լոր-
տի վե րաի մաս տա վոր ման և կր թու թյան կազ մա կե րպ ման նո րա գույն 
ձևե րի կա ռուց ման հիմն  ա խն դիր ներ, ո րո նք պա հան ջում են ոչ այն-
քան լուրջ ֆի նան սա կան, որ քան ին տե լեկ տուալ նե րդ րումն  ե ր։ Եվ, ան-
կաս կած, մա րդ կու թյան ա պա գան կտ նօ րի նեն հե նց այն երկր նե րն ու 
ազ գե րը, ո րո նց կհա ջող վի հատ կա պես այս տի րույ թում մաս նակ ցել 
հա մա մա րդ կային ստեղ ծա գոր ծու թյան  գոր ծըն թաց նե րին և ու նե նալ 
ո րո շա կի նվա ճումն  եր ան կախ ի րե նց ներ կա կար գա վի ճա կի ց։ 
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Ի ՞սկ ինչ կա սեք ոչ պե տա կան ուումն  ա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նո րի մա սի ն։

 Ը ստ մաս նա գի տու թյուն նե րի հա վա տար մա գր ված կր թա կան ծրագ-
րեր ու նե ցող ոչ պե տա կան բա րձ րա գույն ու սումն  ա կան հաս տա տու-
թյուն նե րում մր ցու թային հի մունք նե րով կա րող է ի րա կա նաց վել բարձ -
րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան ան վճար կր թու թյուն` 
պե տու թյան կող մի ց ու սա նո ղա կան նպա ստ նե րի ձևով ուս ման վճա րի 
լրիվ փոխ հա տուց մա մբ։

 ՀՈԴ ՎԱԾ 39. 
ՄԱՐ ԴՈՒ Ա ԶԱՏ ԳՈՐ ԾԵ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆ ՔԸ 

Ը ստ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 39-րդ հոդ վա ծի` Մա րդն ա զատ է ա նե-
լու այն ա մե  նը, ին չը չի խախ տում այ լոց ի րա վունք նե րը և չի հա կա սում 
Սահ մա նադ րու թյա նը և օ րե նք նե րին: Ոչ ոք չի կա րող կրել պար տա կա-
նու թյուն ներ, ո րո նք սահ ման ված չեն օ րեն քով:

 Ի ՞նչ է ա զատ գոր ծե լու ի րա վուն քը: 

Սահ մա նադ րա կան այս ի րա վունքն ար տա հայ տում է մար դու բնա-
կան ա զա տու թյան և ինք նա կեն սա գոր ծու նե ու թյան ի րա վա կան բո-
վան դա կու թյու նը: Ա զատ մար դը քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
բա րձ րագ րույն ար ժե քն է: Ցան կա ցած հա սա րա կու թյուն և պե տու թյուն 
կա րող է հա վակ նել կոչ վե լու ժո ղո վր դա վա րա կան և ի րա վա կան մի -
այն այն դեպ քում, երբ դրան ցում մար դը, նրա բնա կան ի րա վունք նե րն 
ու ա զա տու թյուն նե րը ճա նաչ վել են բա րձ րա գույն ար ժեք և ե րաշ խա-
վոր ված են ի րա կա նում: Դրան հա մա պա տաս խան հա սա րա կու թյան 
ա զատ ան դամն  ե րը կա րող են ինք նու րույն և ինք նա վար ո րո շե լու 
ի րենց կյ ան քի բո լոր կող մե  րը՝ տն տե սա կան, քա ղա քա կան, ան ձնա-
կան, հոգ ևոր-մ շա կու թային ո լո րտ նե րում: 

Ա զատ գոր ծել, ա ռա ջին հեր թին, նշա նա կում է ա նել այն ա մե  նը, 
ինչն ուղ ղա կի ո րեն չի ար գել ված Սահ մա նադ րու թյա մբ և օ րե նք նե-
րով կամ չի հա կա սում դրա նց: Ա զատ գոր ծել նշա նա կում է, որ  ոչ ոք 
չի կա րող մար դուն ստի պել և հար կադ րել հրա ժար վել իր ի րա վունք-
նե րից: Ինքն, ան հա տն է ո րո շում դրա նց ի րա կա նաց ման հեր թա կա-
նու թյու նը և կար գը: Օ րի նա կ, մար դը՝ որ պես բա նա կան և հա սա րա կա-
կան կյ ան քով ապ րող է ակ, ի րա վունք ու նի ինք նու րույն և ա զա տո րեն 
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գոր ծե լու քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում, ու նե նալ և ար տա հայա տել 
իր քա ղա քա կան տե սա կետ նե րը, լի նել որ ևէ քա ղա քա կան կազ մա-
կեր պու թյան ան դամ: Ինքն՝ ան հա տն է կայաց նում այդ ո րո շու մը և նա 
կա րող է նույ նի սկ ո րո շել չմաս նակ ցել դրա նց, չլի նել կու սակ ցու թյան 
ան դամ:  Այս պի սով, ա զատ գոր ծե լու ի րա վուն քը են թադ րում է բա զում 
հնա րա վո րու թյուն ներ, ո րոն ցից նա կա րող է օգտ վել ինք նու րույն, սե-
փա կան ինք նա վար ո րո շումն  ե րի հի ման վրա: 

Ու նի՞ արդյոք սահ ման ներ մար դու ա զատ գոր ծե լու ի րա վուն քը: 

Ա զատ գոր ծե լու ի րա վուն քը, որ պես մար դու ա զատ կեն սա գոր ծու-
նե ու թյան ե րաշ խիք, չի նշա նա կում, որ այդ ա զա տու թյու նը բա ցար-
ձակ և ան սահ ման է: Ան հա տի ա զա տու թյան և ա զատ գոր ծե լու չա փը 
մար դու ի րա վունք նե րն են: Սա կայն ա մե ն մե  կի ա զա տու թյու նը պե տք 
է նե ր դաշ նա կո րեն զու գա դր վի այ լոց ա զա տու թյան հետ: Ա զա տու թյու-
նը են թադ րում է հնա րա վոր վար քագ ծի տար բե րակ ներ, ո րո նք ու նեն 
ի րա կա նաց ման սահ ման ներ: Ա ռա նց այդ սահ ման նե րի ա զա տու թյու նը 
կվե րած վի կա մայա կա նու թյան, իսկ հա սա րա կա կան կյ ան քը՝ « բո լո րի 
պա տե րա զմ ընդ դեմ  բո լո րի»: 

Այս ան հրա ժեշ տու թյու նից ել նե լով Սահ մա նադ րու թյու նը 39 հոդ վա-
ծում սահ մա նում է ա զատ գոր ծե լու ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման սահ-
ման նե րը՝ 

ա) մա րդն ա զատ է ա նե լու այն ա մե  նը, ին չը չի խախ տում այ լոց 
ի րա վունք նե րը, 

բ) մա րդն ա զատ է ա նե լու այն ա մե  նն, ին չը չի հա կա սում Սահ մա-
նադ րու թյա նը և օ րե նք նե րին: 

Ո ՞րն է ա զատ գոր ծե լու ի րա վուն քի ա ռա ջին սահ մա նը: 

Այս սահ մա նի ոս կե կա նո նը, ել նե լով Ա վե տա րա նից, ձևա կեր պել է 
ուշ մի ջ նա դա րյան բնա կան ի րա վուն քի տե սու թյու նը. « Մի՛ ա րա այն 
ին չը չես ու զում, որ քո նկատ մա մբ ա նեն ու րիշ նե րը»: Մար դու ի րա-
վունք նե րի ի րա կա նաց ման այդ ընդ հա նուր սահ մա նի սկզ բուն քը ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյու նը ամ րագ րել է հետ ևյալ կե րպ. « Մա րդն ա զատ է 
ա նե լու այն ա մե  նը, ին չը չի խախ տում այ լոց ի րա վունք նե րը»: Բո լոր այն 
ի րա վունք նե րը, որ ու նեք դուք, մի  ա ժա մա նակ ի րա վունք ներ են ու րիշ-
նե րի հա մար, հետ ևա բա ր՝ ձեր պար տա կա նու թյունն է հար գել դրա նք, 
ա պա հո վել ու րիշ նե րի ի րա վունք նե րը, ձե ռն պահ մն ալ դրա նք ոտնձ-
գող  գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մի ց: Այդ պի սով, ձեր ի րա վունք նե րի 
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ե րաշ խի քը ու րիշ նե րի պար տա կա նու թյունն է և հա կա ռա կը՝ ձեր պար-
տա կա նու թյու նը՝ այ լոց ի րա վունք նե րի ե րաշ խի քը: Ուս տի դուք ա զատ 
եք մի  նչև այն տեղ, որ տեղ սկս վում են ու րիշ նե րի ի րա վունք նե րը: 

Ո ՞րն է ա զատ գոր ծե լու ի րա վուն քի երկ րո րդ սահ մա նը: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը ե րաշ խա վո րում է, որ « Մա րդն ա զատ է 
ա նե լու այն ա մե  նն, ին չը չի հա կա սում Սահ մա նադ րու թյա նը և օ րե նք-
նե րին»: Այդ պի սով ա զա տու թյունն ի րա վունք է ա նե լու այն ա մե  նն, ին-
չը չի հա կա սում Սահ մա նադ րու թյա նը և օ րե նք նե րին: «Ե թե քա ղա քա-
ցին կա րո ղա նար ա նել այն, ինչն օ րե նք նե րով ար գել ված է, ա պա նա 
չէր ու նե նա ա զա տու թյուն, քա նի որ նույ նը կա րող են ա նել նաև մյուս 
քա ղա քա ցի նե րը» (Շ.Լ. Մոն տես քի ո):

 Մար դու յու րա քան չյուր ի րա վուն քի ի րա վա կան բո վան դա կու թյան 
շր ջա նակ նե րը սահ ման ված են Սահ մա նադ րու թյա մբ և օ րե նք նե րով: 
Ուս տի, մար դու ա մե ն մի  ի րա վունք ու նի նաև ի րա կա նաց ման կո նկ րետ 
ի րա վա կան սահ ման ներ: Օ րի նա կ, հա մա ձայն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
«Յու րա քան չյուր ոք օ րեն քին հա մա պա տաս խան ու նի մայ րու թյան, 
բազ մա զա վա կու թյան, հի վան դու թյան, հաշ ման դա մու թյան, աշ խա-
տա վայ րում դժ բա խտ պա տա հար նե րի, խնամ քի կա րիք ու նե նա լու, 
կե րակ րո ղին կո րց նե լու, ծե րու թյան, գոր ծա զր կու թյան, աշ խա տան քը 
կո րց նե լու և այլ դեպ քե րում սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան ի րա վունք»: 
Ինչ պես տես նում ենք, սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան ի րա վուն քի ի րա-
վա կան բո վան դա կու թյու նը, մաս նա վո րա պե ս՝ հիմ քե րն ան սահ ման 
չեն: Այդ հիմ քե րի շր ջա նա կը սահ ման վում է Սահ մա նադ րու թյա մբ և 
օ րե նք նե րով: 

Ա զատ գոր ծե լիս ար գել վում է ի րա վուն քե րի չա րա շա հու մը: 

Մա րդն ա զատ է ա նե լու այն ա մե  նն, ին չը չի խախ տում այ լոց ի րա-
վունք նե րը և չի հա կա սում Սահ մա նադ րու թյա նը և օ րե նք նե րին: Այս-
պի սով, ա զատ գոր ծե լու ի րա վուն քը են թադ րում է բա զում հնա րա-
վո րու թյուն ներ: Այդ հնա րա վո րու թյուն նե րի ի րաց ման գոր ծըն թա ցում 
ար գել վում է ի րա վունք նե րի չա րա շա հու մը: Ի րա վուն քի չա րա շա հումն  
ի րա վուն քի օգ տա գոր ծումն  է դրա նշա նա կու թյա նը բա ցա հայտ հա-
կա սե լով, այդ ի րա վունքն ի չար գոր ծադ րե լով: Օ րի նակ, դուք ու նեք 
մտ քի, խոս քի ա զա տու թյան և ձեր կար ծի քն ա զատ ար տա հայ տե լու 
ի րա վունք: Սա կայն դա չի նշա նա կում, որ դուք կա րող եք ա սել և պն-
դել ա մե ն ինչ, ո րով հե տև կան այդ ի րա վունք նե րի ինչ պես բա րոյա-
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կան, այն պես էլ ի րա վա կան սահ ման ներ: Ե թե դուք օգ տա գոր ծեք այդ 
ի րա վուն քը սահ մա նադ րա կան կար գը բռ նի տա պա լե լու, ազ գային, 
ռա սայա կան, կրո նա կան ա տե լու թյուն բոր բո քե լու, բռ նու թյուն կամ 
պա տե րա զմ քա րո զե լու նպա տա կով, ա պա դա կլի նի ի րա վուն քի չա-
րա շա հում, ինչն ար գել ված է: 

Ո ՞րն է ա զա տու թյան և պար տա կա նու թյան կա պը: 

Ան հա տի հա սա րա կա կան ա զա տու թյան ի րա վա կան ձևը մար դու 
ի րա վունք նե րն են: Մար դու ի րա վունք նե րն օ րեն քով ե րաշ խա վոր ված 
հնա րա վո րու թյուն ներ են: Դա նշա նա կում է, որ մա րդն իր վար քա գծում 
ու նի ան ձնա կան հայե ցո ղու թյուն, այ սի նքն՝ ի րա վունք-հ նա րա վո րու-
թյուն, ո րը ցան կու թյան դեպ քում կեն սա գոր ծում է: Մի նչ դեռ կյ ան քը, 
բա ցի հնա րա վո րու թյուն նե րից, են թադ րում է նաև ան հրա ժեշ տու թյուն: 
Հե նց ի րե նք՝ մար դու ի րա վունք նե րն ա զա տու թյան չա փն են, քան զի 
դրա նք են թադ րում են հայե ցո ղու թյան սահ մա նա փա կում, այ սի նքն՝ 
պար տա կա նու թյուն: Պար տա կա նու թյուն նե րը հա սա րա կա կան ան-
հրա ժեշ տու թյան ար տա հայտ ման ի րա վա կան ձևն են և կոչ ված են 
մար դու ի րա վունք նե րի հետ մի  ա սին կյ ան քում ա պա հո վել կար գու կա-
նո նը, հա վա սա րա կշ ռու թյու նը, կայու նու թյու նը, խա ղա ղու թյու նը: 

Ի րա վա կան պար տա կա նու թյու նը պե տու թյան կող մի ց ան ձի հա-
մար սահ ման ված ի րա վա կան ան հրա ժեշ տու թյունն է, նրա վար քա-
գ ծի պար տա դիր չա փն ու տե սա կը: Մա րդն այս տեղ չու նի ընտ րե լու 
հնա րա վո րու թյուն, այլ պար տա դիր պե տք է դրս ևո րի այն վար քա գի-
ծը, ո րը նրա նից պա հան ջում է օ րեն քը: Չկա տա րե լու դեպ քում նրա 
նկատ մա մբ կկի րառ վի պե տա կան հար կադ րա նք: 

Ա զա տու թյու նը մի  այն այն ժա մա նակ է ի րա կան, երբ վե րած վում է 
օ րեն քի վրա հի մն  ված կար գու կա նո նի: Իսկ կար գու կա նո նը հե նց ի րա-
վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի մի  աս նու թյունն է: 

Ո ՞րն է ի րա վունք նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի փոխ կապ վա-
ծու թյու նը: 

Հա սա րա կու թյան մե ջ մար դիկ գտն վում են ո րո շա կի փո խա դա րձ 
կա պե րի մե ջ: Մար դու ի րա վունք ներ-հ նա րա վո րու թյուն նե րը կա րող 
են ի րա կա նաց վել մի  այն, ե թե մյուս նե րը կրում են այ լոց հնա րա վո րու-
թյուն նե րի ա պա հով ման պար տա կա նու թյուն: Հետ ևա բար, յու րա քան-
չյուրն ա ռան ձին վե րց րած պար տա վոր է ա պա հո վել և պահ պա նել ու րի-
շի ի րա վունք նե րը: Ի րա վուն քը և պար տա կա նու թյու նը մի  աս նա կան են: 
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Մար դու ի րա վունք նե րից բխում են մար դու պար տա կա նու թյուն նե րը: 
Մար դը մի  ա ժա մա նակ և՛ ի րա վուն քի, և՛ պար տա կա նու թյան սուբյե կտ 
է: Ա մե ն մի  ի րա վունք ան խու սա փե լի ո րեն ծնում է պար տա կա նու թյուն, 
իսկ պար տա կա նու թյուն նե րը շար ժա ռի թա վոր ված են ի րա վուն քով: Չէ 
որ պար տա կա նու թյուն նե րն ի րա վունք նե րի ա պա հով ման ե ղա նա կն են: 
Ի րա վուն քը նե րած ված է պար տա կա նու թյա մբ, իսկ պար տա կա նու թյու-
նը ի րա վուն քով: Դրա նց մի  աս նու թյունն ան խզե լի է: Չկա ի րա վունք 
ա ռա նց պար տա կա նու թյան և պար տա կա նու թյուն՝ ա ռա նց ի րա վուն քի: 
Ա ռա նց պար տա կա նու թյան ի րա վունք նե րը դա տա րկ հն չյուն են: Պար-
տա կա նու թյուն նե րի բա րե խի ղճ կա տա րու մը մար դու ի րա վունք նե րի 
բա րոյաի րա վա կան նա խադ րյա լն է: 

Ո ՞րն է մար դու ի րա վա կան պար տա կա նու թյուն նե րի աղ բյու րը: 

Ա զա տու թյու նը են թադ րում է, ոչ մի  այն հնա րա վո րու թյուն ներ ու 
ի րա վուն քեր, այլ նաև պար տա կա նու թյուն ներ ու պա տաս խա նատ վու-
թյուն: Ա զա տու թյու նը և կար գու կա նո նն ի րա կան են, երբ դրա նք վե-
րած վում են օ րեն քի վրա հի մն  ված կար գու կա նո նի: Ա զատ գոր ծե լու 
ի րա վուն քի հա մա տե քս տում Սահ մա նադ րու թյու նը սահ մա նում է կար-
ևոր ե րաշ խիք. Ոչ ոք չի կա րող կրել պար տա կա նու թյուն ներ, ո րո նք 
սահ ման ված չեն օ րեն քով: Պար տա կա նու թյուն նե րը, որ պես ա զա տու-
թյան սահ մա նա փակ ման ձև, կա րող են սահ ման վել մի  այն օ րեն քով:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 40. 
Ա ԶԱՏ ՏԵ ՂԱ ՇԱ ՐԺ ՎԵ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆ ՔԸ

 Հա մա ձայն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 40-րդ հոդ վա ծի`
1. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում օ րի նա կան հիմ քե-

րով գտն վող յու րա քան չյուր ոք ու նի ա զատ տե ղա շա րժ վե լու և բնա կա-
վայր ընտ րե լու ի րա վունք:

2. Յու րա քան չյուր ոք ու նի Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից դուրս 
գա լու ի րա վունք:

3. Յու րա քան չյուր քա ղա քա ցի և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
օ րի նա կան հիմ քե րով բնակ վե լու ի րա վունք ու նե ցող յու րա քան չյուր ոք 
ու նի Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն մուտք գոր ծե լու ի րա վունք:

4. Ա զատ տե ղա շա րժ վե լու ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել 
մի  այն օ րեն քով` պե տա կան ան վտան գու թյան, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
կա նխ ման կամ բա ցա հայտ ման, հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջու թյան 



86

և բա րոյա կա նու թյան կամ այ լոց հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու-
թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան նպա տա կով: Քա ղա քա ցու` Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյուն մուտք գոր ծե լու ի րա վուն քը սահ մա նա փակ ման են-
թա կա չէ:

 Ո ՞րն է ա զատ տե ղա շա րժ վե լու նշա նա կու թյու նը և ո րո ՞նք են այդ 
ի րա վուն քի բո վան դա կային տար րե րը: 

Մար դու ան ձնա կան ա զա տու թյու նը են թադ րում է ոչ մի  այն իր ան-
ձի ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյուն, այլև ա զատ տե ղա շա րժ վե լու և բնա կա վայր 
ընտ րե լու ի րա վունք: Այդ պի սի հնա րա վո րու թյու նից զուրկ մար դը նման 
է ճոր տի: 

Ա զատ տե ղա շա րժ վե լու և բնա կա վայր ընտ րե լու ի րա վունքն ար դի 
պայ ման նե րում կեն սա կան պա հա նջ մունք է, քա նի որ ա ռա նց տա-
րա ծու թյան մե ջ տե ղա շա րժ ման ա զա տու թյան մար դը չի կա րող ի րա-
կա նաց նել իր ի րա վունք նե րի հիմն  ա կան մա սը, օ րի նակ, կր թու թյան, 
ըն տա նիք ստեղ ծե լու և այլ ի րա վունք նե րը: Ա զատ տե ղա շա րժ վե լու 
հիմն  ա կան ի րա վուն քը հա մար վում է մար դու քա ղա քա ցի ա կան (անձ-
նա կան) ի րա վունք նե րից: 

Ա զատ տե ղա շա րժ վե լու սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը են թադ րում 
է՝ 

ա) հան րա պե տու թյան տա րած քում ա զատ տե ղա շա րժ վե լու և բնա-
կա վայր ընտ րե լու ի րա վունք, 

բ) հան րա պե տու թյու նից դուրս գա լու ի րա վունք, 
գ) հան րա պե տու թյուն մուտք գոր ծե լու ի րա վունք: 

Ի ՞նչ հիմ քե րով և ինչ պե ՞ս կա րող է սահ մա նա փակ վել ա զատ տե-
ղա շա րժ վե լու ի րա վուն քը: 

Ա զատ տե ղա շա րժ վե լու ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել մի -
այն օ րեն քով` պե տա կան ան վտան գու թյան, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
կա նխ ման կամ բա ցա հատ ման, հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջու թյան 
և բա րոյա կա նու թյան կամ այ լոց հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու-
թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան նպա տա կով:  Օ րի նա կ, պե տա կան ան-
վտան գու թյան շա հե րից ել նե լով պե տա կան սահ մա նային գո տում կամ 
այն տա րած քում, որ տեղ հայ տա րար վել է ար տա կա րգ կամ ռազ մա-
կան դրու թյուն, կա րող են մտց վել սահ մա նա փա կումն  եր: Սահ մա նա-
փա կումն  ե րը սահ ման վում են մի  այն օ րեն քով, իսկ դրա նք ի րա կա նաց-
նում են ի րա վա կի րառ պե տա կան մար մի ն նե րը: 
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Սահ մա նադ րու թյան ու ժով քա ղա քա ցու՝ ՀՀ-ն մուտք գոր ծե լու ի րա-
վուն քը սահ մա նա փակ ման են թա կա չէ: 

Ի ՞նչ է ա զատ տե ղա շա րժ վե լու և բնա կա վայր ընտ րե լու ի րա վուն քը 
և ով քե ՞ր են այդ ի րա վուն քի կրող նե րը: 

Սահ մա նադ րու թյան 40 հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ րա գր ված ա զատ 
տե ղա շա րժ վե լու և բնա կա վայր ընտ րե լու ի րա վուն քը գոր ծում է ՀՀ 
տա րած քում: Այդ ի րա վուն քի կրող է հա մար վում ա ռա ջին հեր թին ՀՀ 
քա ղա քա ցին, իսկ այ նու հե տև ՀՀ տա րած քում օ րի նա կան հիմ քե րով 
գտն վող յու րա քան չյուր ոք: 

Քա ղա քա ցին ի րա վունք ու նի ա զա տո րեն տե ղա շա րժ վել ՀՀ տա-
րած քում, ա ռա նց որև է ար գել քի, ինչ պես նաև ընտ րել բնա կու թյան 
վայր: Ա զատ տե ղա շա րժ վե լու ի րա վուն քի հետ կապ ված ա ռա ջա նում 
է քա ղա քա ցի նե րի հաշ վառ ման և բնա կու թյան վայ րի ձևա կե րպ ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը, որն ա ռա ջին հեր թին կար ևոր է հե նց ան հա տի 
հա մար, ո րով հե տև դա նա խադ րյալ է նրա ո րոշ ի րա վունք նե րի (օ րի-
նա կ, ընտ րե լու) ի րա կա նաց ման հա մար: Սա կայն այս տեղ առ կա է նաև 
հան րային շա հը՝ կապ ված մի  շա րք սահ մա նադ րա կան պար տա կա նու-
թյուն նե րի կա տար ման հետ, օ րի նա կ, հար կե րի վճար ման, զին վո րա-
կան հաշ վառ ման կա նգ նե լու և այլն: Հնա րա վոր է, որ ան ձն ու նե նա 
բնա կու թյան մշ տա կան վայր և փաս տա կան բնա կու թյան վայր: Ի րա-
վա կան ձևա կեր պում ու նե ցող բնա կու թյան վայ րը, ո րի հետ ան ձն ու-
նի մշ տա կան ի րա վա բա նա կան կապ, հա մար վում է նրա բնա կու թյան 
վայր: Բնա կու թյան վայ րը կա րող է տար բեր վել փաս տա ցի  գտն վե լու 
վայ րե րից: Փաս տա ցի գտն վե լու վայ րում ան ձը կա րող է բնակ վել ժա-
մա նա կա վո րա պես կամ մշ տա պես, սա կայն ա ռա նց ի րա վա բա նո րեն 
ձևա կե րպ ված բնա կա րան (կա ցա րան) ու նե նա լու, հետ ևա բա ր՝ ա ռա նց 
ի րա վունք ներ ու պար տա կա նու թյուն ներ ի րաց նե լու մտադ րու թյան: Այս 
դեպ քում ան ձն ա զատ է ընտ րե լու իր բնա կու թյան վայ րը, սա կայն հան-
րային շա հը պա հան ջում է, որ նա դրան ցից մե  կն ամ րագ րի որ պես իր 
բնա կու թյան վայր: Պե տու թյու նը չի մի  ջամ տում կամ ար գե լում ա զատ 
տե ղա շա րժ վե լուն և բնա կու թյան վայր ընտ րե լուն. նա ըն դա մե  նը ի րա-
վա սու է պա հան ջե լու դրան ցից մե  կն՝ ան ձի ընտ րու թյա մբ ի րա վա բա-
նո րեն ձևա կեր պե լու որ պես բնա կու թյան վայր: 
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Ա րդյո ՞ք ա զատ տե ղա շա րժ վե լու և բնա կա վայր ընտ րե լու ի րա-
վուն քը վե րա բե րում է ոչ քա ղա քա ցի նե րին: 

ՀՀ տա րած քում օ րի նա կան հիմ քե րով գտն վող յու րա քան չյուր ոք 
հա մար վում է այս ի րա վուն քի կրո ղը: Հիմն  ա կան պայ մա նը ՀՀ տա րած-
քում օ րի նա կան հիմ քե րով գտն վել է: «Օ տա րե րկ րա ցի նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քով ոչ քա ղա քա ցի նե րը ի րա վունք ու նեն Հան րա պե տու թյան 
տա րած քում գտն վել մուտ քի վի զայի հի ման վրա և դրա ժամկ  ե տով: 
Նրանք ՀՀ-ում օ րի նա կան բնակ վե լու հա մար պե տք է սահ ման ված 
կար գով ձե ռք բե րեն կա ցու թյան կար գա վի ճակ: Այդ կար գա վի ճակ նե-
րը լի նում է ժա մա նա կա վոր, մշ տա կան և հա տուկ (տե ՛ս «Օ տա րե րկ րա-
ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը): 

«Բ նակ չու թյան պե տա կան ռե գի ստ րի մա սին» օ րեն քը սահ մա նում 
բնակ չի ա զատ տե ղա շա րժ վե լու, բնա կու թյան վայր ընտ րե լու և բնակ-
չի` ըստ բնա կու թյան վայ րի հաշ վառ վե լու ի րա վուն քի ի րա ցու մը: Ռե-
գիuտ րը բնակ չու թյան վե րա բե րյալ o րեն քով uահ ման ված ան հա տա-
կան հաշ վառ ման տվյ ալ նե րի տե ղե կատ վա կան հա մա կա րգ է, ո րը 
u տե ղծ վել է ՀՀ-ում բնակ վող ան ձա նց (ան կախ քա ղա քա ցի ու թյու նից), 
ինչ պեu և o տա րե րկ րյա պե տու թյուն նե րում բնակ վող ՀՀ քա ղա քա ցի-
նե րի`  ըստ բնա կու թյան վայ րի հաշ վառ ման նպա տա կով: Հաշ վառ ման 
այդ հա մա կար գին բնո րոշ է ի րա զեկ ման ռե ժի մը: Ռե գի ստ րը վա րող 
մար մի  նը լի ա զոր ված է մի  այն հա վաս տե լու բնակ չի ա զատ կա մար տա-
հայ տու թյու նը` բնա կու թյան վայր ընտ րե լիս: Ռե գիuտ րում ընդ գրկ վե լու 
հա մար ՀՀ բնա կի չը պար տա վոր է  o րեն քով uահ ման ված կար գով և 
ժամկ  ետ նե րում հա մա պա տաu խան  տե ղա կան ռե գիuտ րին տրա մա-
դ րել իր մշ տա կան բնա կու թյան վայ րի (կա ցա րա նի) հաu ցեն, ինչ պեu 
նաև  o րեն քով նա խա տեu ված այլ ան հա տա կան տվյ ալ ներ: Մշ տա կան 
բնա կու թյան վայ րը (կա ցա րա նը) փո խե լիu ան ձը պար տա վոր է 7 o րյա 
ժամկ  ե տում այդ մա սին գրա վոր տե ղե կաց նել այն հա մայն քի տե ղա-
կան ռե գիuտ րին, որ տեղ գտն վում է իր նոր կա ցա րա նը: Բնա կի չը կա-
րող է հաշ վառ վել մի  այն մե կ կա ցա րա նում:

ՀՀ տա րած քից դուրu վեց ամuից ա վե լի ժամկ  ե տով  բնա կու թյան 
մե կ նող կամ վեց ամuից ա վե լի ժամկ  ե տով բնակ վող ՀՀ քա ղա քա ցին 
պար տա վոր է այդ մաuին գրա վոր տե ղե կաց նել ՀՀ հա մա պա տաu խան 
հյու պա տոuա կան ծա ռայու թյա նը կամ դի վա նա գի տա կան ներ կայա-
ցուց չու թյա նը: Վեր ջին նե րը պար տա վոր են յո թնo րյա ժամկ  ե տում այդ 
մաuին պաշ տո նա պեu  տե ղե կաց նել ռե գիuտր վա րող մա րմն  ին: 
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Ի ՞նչ է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից դուրս գա լու ի րա վուն քը: 

Դուրս գա լու ի րա վուն քը պատ կա նում է բո լո րին: Քա ղա քա ցի նե-
րի Հան րա պե տու թյու նից դուրս գա լու ի րա վունքն ի րա կա նաց վում 
է վի զային ըն թա ցա կար գով: Պե տու թյուն նե րը կա րող են սահ մա նել 
հեշ տաց ված կա րգ` մե կ պե տու թյու նից մյուսն ան ցնե լու և բնակ վե լու 
հա մար: Օ րի նակ, ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը կա րող են ա նար գել, ա ռա նց վի-
զայի մե կ նել ՌԴ: Քա ղա քա ցի նե րի դուրս գա լու, ինչ պես նաև մուտք 
գոր ծե լու ի րա վուն քը հա տուկ օ րե նսդրա կան կար գա վոր ման չի են-
թարկ ված: Նրա նց այդ ի րա վունք նե րը կար գա վո րող հիմն  ա կան աղ-
բյու րը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյունն է: 

Ոչ քա ղա քա ցի նե րի մուտ քի և ել քի հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա-
վո րում է «Օ տա րե րկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը: Հա մա ձայն այդ 
օ րեն քի, նրա նք ՀՀ-ից կա րող են դուրu գալ վա վե րա կան ան ձնագ րի 
և մի  նչև դուրu գա լու պա հը ՀՀ տա րած քում նրա o րի նա կան գտն վե լը 
կամ բնակ վե լը հա վաu տող վա վե րա կան փաu տա թղ թի առ կայու թյան 
դեպ քում, ե թե այլ կա րգ նա խա տեu ված չէ o րեն քով կամ մի  ջազ գային  
պայ մա նագ րե րով: 

ՀՀ-ից o տա րե րկ րա ցու ելքն ար գել վում է, ե թե o րեն քով uահ ման-
ված կար գով` 

ա) նրա նկատ մա մբ ո րո շում է կայաց ված որ պեu մե  ղադ րյալ նե-
րգ րա վե լու մաuին` մի  նչև գոր ծի վա րույ թի ա վար տը կամ այդ ան ձի 
նկատ մա մբ քրե ա կան հե տա պնդ ման դա դա րե ցու մը.

բ) նրա նկատ մա մբ նշա նակ վել է այն պիuի պա տիժ, ո րի կրու մը 
հնա րա վոր է մի  այն ՀՀ-ում, մի  նչև պա տի ժը կրե լու ժամկ  ե տի ա վար տը 
կամ պա տի ժը կրե լուց o րեն քով uահ ման ված կար գով ա զատ վե լը: 

Ի ՞նչ է Հայաս տա նի Հա նա րա պե տու թյուն մուտք գոր ծե լու ի րա-
վուն քը:  

Յու րա քան չյուր քա ղա քա ցի և ՀՀ-ում օ րի նա կան հիմ քե րով բնակ-
վե լու ի րա վունք ու նե ցող յու րա քան չյուր ոք ու նի ՀՀ մուտք գոր ծե լու 
ի րա վունք: Քա ղա քա ցու՝ ՀՀ մուտք գոր ծե լու ի րա վուն քը սահ մա նա-
փակ ման են թա կա չէ: 

Ոչ քա ղա քա ցու մուտ քը ՀՀ ի րա կա նաց վում է օ րեն քով կամ մի  ջազ-
գային պայ մա նագ րե րով սահ ման ված կար գով: Ե թե որ ևէ երկ րի քա-
ղա քա ցի նե րի ՀՀ մուտք գոր ծե լու հա մար սահ մա նա ված է վի զային 
ըն թա ցա կա րգ, ա պա մուտ քը հն րա վոր է մի  այն վի զայի առ կայու թյան 
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դեպ քում: O տա րե րկ րա ցուն մուտ քի վի զայի տրա մադ րու մը (ժամկ  ե տի 
եր կա րաձ գու մը) կա րող է մե  րժ վել, տրա մա դր ված մուտ քի վի զան ու-
ժը կո րց րած ճա նաչ վել կամ մուտ քը ՀՀ ար գել վել, ե թե նա դա տա պա-
րտ վել է ՀՀ-ում ՀՀ քրե ա կան o րենuգր քով նա խա տեu ված ծա նր կամ 
ա ռա նձ նա պեu ծա նր հան ցա նք կա տա րե լու հա մար, և դատ վա ծու-
թյու նը uահ ման ված կար գով չի հան վել կամ մար վել: Այս սահ մա նա-
փա կու մը չի տա րած վում այն օ տա րե րկ րա ցի նե րի վրա, ով քեր ՀՀ-ում 
ու նեն մե ր ձա վոր ազ գա կան ներ (ա մուuին, ե րե խա, հայր, մայր, հա րա-
զատ քույր, եղ բայր, տատ, պապ): 

Ոչ քա ղա քա ցու մուտ քը ՀՀ ար գել վում է օ րեն քով սահ ման ված մի  
շա րք դեպ քե րում: Օ րի նա կ, ե թե գոյու թյուն ու նեն հա վաu տի տվյ ալ ներ, 
որ ոչ քա ղա քա ցին ի րա կա նաց նում է այն պիuի գոր ծու նե ու թյուն, մաu-
նակ ցում, կազ մա կեր պում կամ հան դիuա նում է այն պիuի կազ մա կեր-
պու թյան ան դամ, ո րի նպա տա կն է` վն աu պատ ճա ռել ՀՀ պե տա կան 
ան վտան գու թյա նը, տա պա լել uահ մա նադ րա կան կար գը, թու լաց նել 
պա շտ պա նու նա կու թյու նը, ի րա կա նաց նել ա հա բեկ չա կան գոր ծու նե-
ու թյուն, uահ մա նով ա ռա նց հա մա պա տաu խան թույլտ վու թյան տե-
ղա փո խել զե նք, ռազ մամ թե րք, պայ թու ցիկ նյու թեր, ռա դի ոակ տիվ 
նյու թեր, թմ րա նյու թեր, հո գե ներ գոր ծուն նյու թեր կամ ի րա կա նաց նել 
մա րդ  կանց ա ռև  տուր (թ րա ֆի քի նգ) և (կամ) անo րի նա կան uահ մա նա-
հա տումն  եր: 

Ո ՞ր դեպ քում կա րող է ար տա քս վել ոչ քա ղա քա ցին: 

Հա մա ձայն մի  ջազ գային ի րա վուն քի որ ևէ պե տու թյան տա րած քում 
օ րի նա կա նո րեն գտն վող օ տա րե րկ րա ցին կա րող է այն տե ղից ար տա-
քս վել մի  այն ի կա տա րումն  օ րեն քին հա մա պա տաս խան կայաց ված 
ո րոշ ման, և ու նի իր ար տա քս ման դեմ փաս տա րկ ներ ներ կայաց նե լու, 
ի րա վա սու իշ խա նու թյան նշա նա կած ան ձի կամ ան ձա նց կող մի ց իր 
գոր ծը վե րա նայե լու, այդ նպա տա կով իշ խա նու թյան, ան ձի կամ ան-
ձանց առջև ներ կայաց վե լու ի րա վունք: 

Օ տա րե րկ րա ցին կա րող է ար տա քս վել նախ քան այդ ի րա վունք նե-
րի ի րա կա նա ցու մը, ե թե այդ պի սի ար տաք սումն  ան հրա ժե շտ է ի շահ 
հա սա րա կա կան կար գի կամ պայ մա նա վոր ված է պե տա կան ան վտան-
գու թյան նկա տա ռումն  ե րով: Օ տա րե րկ րա ցի նե րի կո լեկ տիվ ար տա-
քսումն  ար գել վում է: 
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 ՀՈԴ ՎԱԾ 41.
ՄՏ ՔԻ, ԽՂ ՃԻ ԵՎ ԿՐՈ ՆԻ Ա ԶԱ ՏՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ 

 Հա մա ձայն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 41-րդ հոդ վա ծի`
1. Յու րա քան չյուր ոք ու նի մտ քի, խղ ճի, կրո նի ա զա տու թյան ի րա-

վունք: Այս ի րա վուն քը նե րա ռում է կրո նը կամ հա մոզ մունք նե րը փո-
խե լու ա զա տու թյու նը և դրա նք ինչ պես մի  այ նակ, այն պես էլ այ լոց հետ 
հա մա տեղ և հրա պա րա կավ կամ մաս նա վոր կար գո վ՝ քա րո զի, ե կե ղե-
ցա կան ա րա րո ղու թյուն նե րի, պաշ տա մուն քի այլ ծի սա կա տա րու թյուն-
նե րի կամ այլ ձևե րով ար տա հայ տե լու ա զա տու թյու նը:

2. Մտ քի, խղ ճի և կրո նի ա զա տու թյան ար տա հայ տու մը կա րող է 
սահ մա նա փակ վել մի  այն օ րեն քով` պե տա կան ան վտան գու թյան, հա-
սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջու թյան և բա րոյա կա նու թյան կամ այ լոց 
հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան 
նպա տա կով:

3. Յու րա քան չյուր քա ղա քա ցի, ո րի կրո նա կան դա վա նան քին կամ 
հա մոզ մունք նե րին հա կա սում է զին վո րա կան ծա ռայու թյու նը, ու նի 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով այն այ լը նտ րան քային ծա ռայու թյա մբ 
փո խա րի նե լու ի րա վունք:

4. Կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րն ի րա վա հա վա սար են և օժտ-
ված են ինք նա վա րու թյա մբ: Կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ստե-
ղծ ման և գոր ծու նե ու թյան կար գը սահ ման վում է օ րեն քով:

 Ո րո ՞նք են Սահ մա նադ րու թյան 41 հոդ վա ծում ամ րա գր ված հիմ-
նա կան ի րա վուն քի տար րե րը:  

Սահ մա նադ րու թյան 41 հոդ վա ծի վեր տա ռու թյունն է «Մտ քի, խղ ճի 
և կրո նի ա զա տու թյու նը»: Նման ձևա կեր պու մը գա լիս է ա վան դա բա ր՝ 
ուշ մի ջ նա դա րի և նոր շր ջա նի սահ մա նադ րա կան ի րա վա կան ակ տե-
րից: Այդ դա րա շր ջան նե րում խղ ճի ա զա տու թյան պատ մա կան հար ցը 
ծա գել է որ պես խղ ճի և այս կամ այն կրոն դա վա նե լու մի  ջև մար դու 
բա րոյա կան և ի րա վա կան ընտ րու թյան հիմն  ա խն դիր, ո րի հի ման վրա 
ձևա վոր վել են հա սա րա կու թյան և պե տու թյան աշ խար հայաց քային, 
բա րոյա կան ու ի րա վա կան սկզ բունք նե րը և նոր մե  րը: Հետ ևա բար, 
խիղճը և դա վա նան քը սեր տո րեն կապ ված է ին, իսկ խղ ճի ա զա տու-
թյու նը նշա նա կում էր կրո նա կան հան դուր ժո ղա կա նու թյուն և դա վա-
նա բա նա կան ուս մունք նե րի մե կ նա բան ման ա զա տու թյուն: 

Ար դի շր ջա նի ի րո ղու թյուն նե րը հի մք են տա լիս Սահ մա նադ րու թյան 
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41 հո դվ. 1-ին մա սում ամ րա գր ված ի րա վուն քի բա ղադ րա տա րր դի-
տար կել ե րեք ինք նու րույն ի րա վունք-ա զա տու թյուն. 

1) յու րա քան չյուր ոք ու նի մտ քի ա զա տու թյան ի րա վունք, 
2) յու րա քան չյուր ոք ու նի խղ ճի ա զա տու թյան ի րա վունք, 
3) յու րա քան չյուր ոք ու նի կրո նի ա զա տու թյան ի րա վունք: 

Ի ՞նչ է մտ քի ա զա տու թյան ի րա վուն քը: 

Սահ մա նադ րու թյան 41 հոդ վա ծի 1-ին մա սը ա մե  նից ա ռաջ ե րաշ-
խա վո րում է, որ յու րա քան չյուր ոք ու նի մտ քի ա զա տու թյան ի րա-
վունք: Միտ քը մար դու մտա ծո ղու թյան ար դյունքն է, որ փոր ձում է 
ճա նա չել  շր ջա կա աշ խար հը և ի րեն այդ աշ խար հում, ար տա հայտ-
վում է պատ կե րա ցումն  ե րում, հայա ցք նե րում, կար ծիք նե րում, հա-
մոզ մունք նե րում: Մտա ծե լը մար դու բնա կան հատ կու թյունն է, նրա 
հոգ ևոր կյ ան քի հիմ քը: Մտ քի ա զա տու թյան ի րա վուն քը սե փա կան 
գի տակ ցու թյան և են թա գի տակ ցու թյան աշ խա տա նքն է, ա ռա նց հա-
սա րա կու թյան, պե տու թյան և այլ ան ձա նց կող մի ց ար տա քին վե րա-
հս կո ղու թյան: 

Մար դու մտա ծո ղու թյան ար գա սի քը մի  տքն է, ո րը կա րող է մն ալ 
չար տա հայտ ված: Այն պե տք է լի նի ա զատ և ցան կու թյան դեպ քում 
ստա նա բա նա վոր կամ գրա վոր ար տա հայ տու թյուն: Դրա ե րաշ խի քը 
խոս քի ա զա տու թյունն է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ա նար գել 
ար տա հայ տել սե փա կան մտ քե րը, դրա նք հա ղոր դել այլ ան ձա նց: Այդ-
պի սով մտ քի ա զա տու թյա նը՝ որ պես դրա ե րաշ խիք և դրս ևոր ման ձև, 
թղ թակ ցում է   սե փա կան կար ծի քն ու հա մոզ մունքն ու նե նա լու և ա զա-
տո րեն ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը: 

Ի ՞նչ է խղ ճի ա զա տու թյան ի րա վուն քը:  

Ար դի լու սա վո րյալ հա սա րա կու թյան մե ջ խիղ ճը ոչ մի  այն կրո նա-
կան, այլ նաև բա րոյա կան, հո գե բա նա կան կա տե գո րի ա է և սեր տո րեն 
կապ ված չէ կրո նի ու ան հա տի դա վա նան քի հետ: 

Խի ղճն ան ձի ու նա կու թյունն է՝ ի րա կա նաց նե լու բա րոյա կան 
ինք նա վե րա հս կո ղու թյուն, իր հա մար ինք նու րույն բա նաձ ևել բա-
րոյա կան պար տա կա նու թյուն ներ, ի րե նից պա հան ջել դրա նց կա-
տա րու մը և ի րա կա նաց նել իր ա րա րք նե րի ինք նագ նա հա տում: Այդ 
ու նա կու թյու նը կա րող է կապ ված լի նել կրո նա կան պատ կե րա ցումն  ե-
րի հետ, բայց ոչ մի  շտ: Խղ ճի ա զա տու թյու նը չպե տք է ըն կա լել մար դու 
կրո նա կան գի տակ ցու թյան շրա ջա նակ նե րում, ո րով հե տև այն կա րող է 
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ընդ հան րա պես չու նե նալ կրո նա կան ե րա նգ: Ուս տի ար դի դա րա շր ջա-
նում խղ ճի ա զա տու թյու նը և կրո նի ա զա տու թյու նը պե տք է դի տար կել 
որ պես ինք նու րույն ի րա վա կան եր ևույթ ներ, ո րոն ցից ա մե ն մե  կն ու նի 
իր սե փա կան գոր ծո ղու թյան տի րույ թը: 

Ի ՞նչ է կրո նի ա զա տու թյան ի րա վուն քը:  

Սահ մա նադ րու թյան 41 հոդ վա ծի 1-ին մա սը սահ մա նում է բո լո րի 
կրո նի ա զա տու թյան ի րա վուն քը, ո րը նե րա ռում է կրո նը կամ հա մոզ-
մունք նե րը փո խե լու ա զա տու թյու նը և դրա նք ինչ պես մի  այ նակ, այն-
պես էլ այ լոց հետ հա մա տեղ և հրա պա րա կավ կամ մաս նա վոր կար-
գո վ՝ քա րո զի, ե կե ղե ցա կան ա րա րո ղու թյուն նե րի, պաշ տա մուն քի այլ 
ծի սա կա տա րու թյուն նե րի կամ այլ ձևե րով ար տա հայ տե լու ա զա տու-
թյու նը: Կրո նի ա զա տու թյունն ի րա վա կան ի մաս տով նշա նա կում է 
Աստ ծո նկատ մա մբ հա մոզ մուն քի ա զա տու թյուն, հնա րա վո րու թյուն՝ 
դա վա նել ցան կա ցած կրոն, կրո նին վե րա բեր վել չե զոք, լի նել ա թե-
իստ և հեր քել կրո նն ամ բող ջու թյա մբ:

Կ րո նի ա զա տու թյան ի րա վուն քի տար րեր են ոչ մի  այն կրո նա կան ու 
այլ հա մոզ մունք ներ ընտ րե լու և ու նե նա լու, այլև դրա նց հա մա պա տաս-
խան գոր ծե լու ի րավուն քը, նե րա ռյալ կրո նա կան կամ հա վա տա մե ր-
ժա կան քա րոզ չու թյու նը, կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ան դամ 
լի նե լը, ան ձն վի րա կան գոր ծու նե ու թյուն (վա նա կան մի  ա բա նու թյուն-
ներ, մե  նաս տան ներ և այլն), ուխ տագ նա ցու թյուն և հա մա պա տաս խան 
դա վա նան քով նա խա տես ված այլ գոր ծու նե ու թյուն: 

Ո րո ՞նք են կրո նի ա զա տու թյան ե րաշ խիք նե րը: 

Խղ ճի և կրո նի ա զա տու թյան ի րա վուն քի ե րաշ խիք նե րն են` քա ղա-
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը՝ հի մն  ված գա ղա փա րա կան բազ մա-
զա նու թյան սկզ բուն քի վրա, մա րդ կա նց ի րա վա հա վա սա րու թյու նը՝ 
ան կախ կրո նի նկատ մա մբ վե րա բեր մուն քից, կրո նա կան խտ րա կա նու-
թյան ար գել քը, դպ րո ցի բա ժա նու մը ե կե ղե ցուց և պե տա կան կր թա կան 
հա մա կար գի աշ խար հիկ բնույ թը, կրո նա կան և ա թե իս տա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի բա ժա նու մը պե տու թյու նից, պե տու թյան աշ խար հիկ 
բնույ թը, կրոն նե րի և կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ի րա վա հա-
վա սա րու թյու նը և ա զատ գոր ծու նե ու թյու նը և այլն: 

Որ պես կրո նի ա զա տու թյան դրս ևո րում՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը 
յու րա քան չյուր քա ղա քա ցու, ո րի կրո նա կան դա վա նան քին կամ հա-
մոզ մունք նե րին հա կաuում է զին վո րա կան ծա ռայու թյու նը, ե րաշ խա-



94

վո րում է օ րեն քով սահ ման ված կար գով այն այ լը նտ րան քային ծա-
ռայու թյա մբ փո խա րի նե լու ի րա վունք: 

Ո րո ՞նք են մտ քի, խղ ճի և կրո նի ա զա տու թյան սահ մա նա փակ ման 
հիմ քե րը: 

 ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 41 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ մտ-
քի, խղ ճի և կրո նի ա զա տու թյան ար տա հայ տու մը կա րող է սահ մա նա-
փակ վել մի  այն օ րեն քով` պե տա կան ան վտան գու թյան, հա սա րա կա-
կան կար գի, ա ռող ջու թյան և բա րոյա կա նու թյան կամ այ լոց հիմն  ա կան 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան նպա տա կով:  

Սահ մա նադ րա կան այս դրույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյունն այն է, որ 
սահ մա նա փա կու մը վե րա բե րում է մի  այն ար տա քին ար տա հայտ մա նը: 
Պայ մա նա վոր ված քն նա րկ վող ի րա վուն քի ա ռա նձ նա հատ կու թյա մբ՝ 
սահ մա նա փակ ման, այս պես կոչ ված, « ներ քին մի  ջոց նե րի» կի րա ռումն  
ան հնա րին է, որվ հե տև հն արա վոր չէ ար գե լել մար դուն ներ քուստ 
մտա ծել կամ էլ հա վա տալ: 

Եվ րո պա կան երկր նե րում վեր ջին տա րի նե րին լայն տա րա ծում է 
գտել այ լոց հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա-
նու թյան նպա տա կով կրո նի ա զա տու թյան ար տա քին դրս ևո րումն  ե-
րի սահ մա նա փա կու մը, այ սի նքն` սե փա կան կրո նա կան հա մոզ մուն քի 
բա ցա հայտ ցու ցա դր ման ար գել քը: Այդ հար ցը սր ված է հատ կա պես 
ի րա րից է ա կա նո րեն տար բեր վող կրո նա կան մի  քա նի հա մայնք ներ 
ու նե ցող երկր նե րում: Օ րի նա կ, Ստ րաս բուր գի դա տա րա նն իր պրակ-
տի կայում ել նում է այն հան գա ման քից, որ ու նի մի  քա նի կրո նա կան 
հա մայնք ու նե ցող ժո ղո վր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան մե ջ « կա րող 
է ան հրա ժե շտ հա մար վել իր կրո նա կան հա մոզ մուն քը բա ցա հայ տո րեն 
ցու ցադ րե լու ա զա տու թյան սահ մա նա փա կու մը` տար բեր խմ բե րի շա-
հե րի հաշ տեց ման և նրան ցից յու րա քան չյու րի հա մոզ մուն քի հար գումն  
ա պա հո վե լու հա մար»:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 42.
 ԿԱՐ ԾԻ ՔԻ ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՄԱՆ Ա ԶԱ ՏՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ`
1. Յու րա քան չյուր ոք ու նի իր կար ծի քն ա զատ ար տա հայ տե լու 

ի րա վունք: Այս ի րա վուն քը նե րա ռում է սե փա կան կար ծիք ու նե նա լու, 
ինչ պես նաև ա ռա նց պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
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մար մի ն նե րի մի  ջամ տու թյան և ան կախ պե տա կան սահ ման նե րից` 
տե ղե կատ վու թյան որ ևէ մի  ջո ցով տե ղե կու թյուն ներ ու գա ղա փար ներ 
փնտ րե լու, ստա նա լու և տա րա ծե լու ա զա տու թյու նը:

2. Մա մու լի, ռա դի ոյի, հե ռուս տա տե սու թյան և տե ղե կատ վա կան այլ 
մի  ջոց նե րի ա զա տու թյու նը ե րաշ խա վոր վում է: Պե տու թյու նը ե րաշ խա-
վո րում է տե ղե կատ վա կան, կր թա կան, մշա կու թային և ժա ման ցային 
բնույ թի հա ղոր դումն  ե րի բազ մա զա նու թյուն ա ռա ջար կող ան կախ հան-
րային հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դի ոյի գոր ծու նե ու թյու նը:

3. Կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյու նը կա րող է սահ մա նա-
փակ վել մի  այն օ րեն քով` պե տա կան ան վտան գու թյան, հա սա րա կա-
կան կար գի, ա ռող ջու թյան և բա րոյա կա նու թյան կամ այ լոց պատ վի ու 
բա րի համ բա վի և այլ հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
պա շտ պա նու թյան նպա տա կով:

 Ո րո ՞նք են Սահ մա նադ րու թյան 42 հոդ վա ծում ամ րա գր ված հիմ-
նա կան ի րա վուն քի նոր մա տիվ բո վան դա կու թյան տար րե րը:  

Սահ մա նադ րու թյան 42 հոդ վա ծը վեր նա գր ված է « կար ծի քի ար տա-
հայտ ման ա զա տու թյու նը»: Սա կայն բուն հոդ վա ծի ա ռան ձին մա սե րի 
վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս որ դրա նում խտաց վել են ե րեք ինք նու-
րույն, սա կայն սե րտ կապ ված, մի  մյա նց լրաց նող և փո խե րաշ խա վո րող 
ի րա վունք ներ, այն է՝ 

ա) յու րա քան չյուր ոք ու նի սե փա կան կար ծի քն ու նե նա լու և այդ 
կար ծի քն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վունք (Սահ մա նադ րու թյան 42 
հո դվ. 1-ին մաս), 

բ) յու րա քան չյուր ոք ու նի տե ղե կու թյուն ներ ու գա ղա փար ներ փնտ-
րե լու, ստա նա լու և տա րա ծե լու ա զա տու թյուն (Սահ մա նադ րու թյան 42 
հո դվ. 1-ին մաս), 

գ) մա մու լի, ռա դի ոյի, հե ռուս տա տե սու թյան և տե ղե կատ վա կան այլ 
մի  ջոց նե րի ա զա տու թյուն (Սահ մա նադ րու թյան 42 հո դվ. 2-րդ մաս): 

Կար ծի քն ա զատ ար տա հայ տե լու, տե ղե կատ վու թյան և տե ղե կա-
տվու թյան մի  ջոց նե րի ա զա տու թյան ի րա վունք նե րը ե րաշ խիք են տն տե-
սա կան, բա րոյա կան, քա ղա քա կան գա ղա փար նե րի բազ մա զա նու թյան 
և հա րս տու թյան հա մար, ինչն իր հեր թին նպաս տում է հա սա րա կա կան 
կյ ան քում հիմն  ա րար և ա ռա ջա դեմ գա ղա փար նե րի նե րդր մա նը: 
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Ի ՞նչ է սե փա կան կար ծի քն ու նե նա լու և այդ կար ծի քն ա զատ ար-
տա հայ տե լու ի րա վուն քը: 

Մար դու մտ քի ար դյուն քը նրա կար ծի քն է շր ջա կա աշ խար հի և այլ 
մա րդ կա նց նկատ մա մբ: Կար ծի քն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը  
հնա րա վո րու թյունն է ար տա հայ տել (կամ չար տա հայ տել) իր մի տ քը, բա-
ցատ րել իր վե րա բեր մուն քը շր ջա կա ի րա կա նու թյան դեպ քե րի նկատ -
մամբ, ու նե նալ և պն դել իր տե սա կե տը: Միտ քը չի կա րող լի նել ա զատ, 
ե թե հնա րա վոր չէ այն ա զատ ար տա հայ տել: Հետ ևա բար ար գել վում է 
մար դուն հար կադ րել հրա ժար վել իր կար ծի քից կամ փո խե լու այն: 

Յու րա քան չյուր ոք ու նի սե փա կան կար ծի քն ու նե նա լու և այդ կար-
ծի քն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վունք: Ա զատ ար տա հայտ վե լու ի րա-
վունքն ընդ գր կում է, ա ռա նց պե տա կան մար մի ն նե րի մի  ջամ տու թյան 
և ան կախ պե տա կան սահ մա նան նե րից ցան կա ցած տե սա կի տե ղե-
կատ վու թյուն և գա ղա փար ներ փնտ րե լու, ստա նա լու և տա րա ծե լու 
ա զա տու թյու նը, լի նեն դրա նք բա նա վոր, գրա վոր, թե տպա գիր, լի նի 
ար վես տի, թե իր ընտ րած ցան կա ցած այլ մի  ջո ցով: Այս հոդ վա ծը չի 
խո չըն դո տում պե տու թյուն նե րին` սահ մա նե լու ռա դի ո հա ղոր դումն  ե րի, 
հե ռուս տա տե սային կամ կի նե մա տոգ րա ֆի ա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի 
լի ցեն զա վո րում: 

Ի ՞նչ է տե ղե կու թյու նը և ո՞րն է դրա կար ևո րու թյու նը հա սա րա կա-
կան կյ ան քում: 

Տե ղե կու թյու նը մշ տա պես փո փոխ վող տե սա կան գի տե լիք է և տա-
րաբ նույթ տե ղե կու թյուն ներ, այդ թվում՝ մա րդ կա նց գո րծ նա կան հմ-
տու թյուն նե րը: 

Տե ղե կույթն ա ռա ջա դի մու թյան գրա վա կա նն է: Քա ղա քա կր թու թյան 
բա րձ րա գույն աս տի ճա նին հաս նում է այն հա սա րա կու թյու նը և պե-
տու թյու նը, ո րը տնօ րի նում է ա մե  նից ո րա կով տե ղե կույ թին, մե ծ ծա-
վա լով և ա րագ յու րաց նում է այն և օգ տա գոր ծում հա մա մա րդ կային 
նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար: 

Տե ղե կույ թը և տե ղե կաց վա ծու թյու նը մե ծ դեր են խա ղում մար դու 
ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծում: Օ րի նա կ, սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը չի կա րող լի ար ժեք ի րա կա նաց վել տե ղե կու թային ա նո րո-
շու թյան պայ ման նե րում: Այս պե ս՝ առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե-
րը բնակ չու թյա նն ա ռա ջար կում են ի րե նց բաժ նե տոմ սե րը, առևտ րային 
բան կե րը խոս տա նում են հրա պու րիչ շա հույթ: Սա կայն ով կհու շի, թե 
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ինչ քա նով է ար դա րաց ված ա պա գա բաժ նե տե րի ռիս կը, ո րը հար կա-
դր ված է նե րդ նե լու իր մի  ջոց նե րը խոս տումն  ե րի մե ջ: Ով կպա շտ պա նի 
բաժ նե տե րե րին հնա րա վոր խար դախ նե րից: Սպա ռող նե րի ի րա վունք-
նե րը ևս չեն կա րող կեն սա գո րծ վել կյ ան քում ա ռա նց ո րա կյ ալ և ա նո-
րակ ապ րա նք նե րի մա սին բա վա րար և հա վաս տի տե ղե կու թյուն նե րի, 
ա ռա նց գո վազ դի և հա կա գո վազ դի, ա ռա նց ճշ մա րիտ տե ղե կու թյա ն՝ 
հա մե  մա տա կան թես թա վոր ման մա սին և այլն:

 Քա ղա քա կան ի րա վունք նե րը ևս ուղ ղա կի ո րեն կախ ված են տե-
ղե կույ թից: Տե ղե կատ վա կան թա փան ցի կու թյու նը, բա ցա խո սու թյու-
նը, կա ռա վա րա կան քա ղա քա կա նու թյան կան խա տե սե լի ու թյու նը ժո-
ղո վր դա վա րա կան գոր ծըն թա ցի կար ևո րա գույն տա րե րն են, ա ռա նց 
ո րոնց ժո ղո վր դաիշ խա նու թյու նից մն ում են մի  այն ար տա քին ձևե րը: 
Ձևն ա ռա նց բո վան դա կու թյան ան հե տա քր քիր է ընտ րող նե րի հա մար: 

Ի ՞նչ է տե ղե կու թյուն ներ ու գա ղա փար ներ փնտ րե լու, ստա նա լու և 
տա րա ծե լու ա զա տու թյու նը: 

Սահ մա նադ րու թյան 42 հո դվ. 1-ին մա սը ե րաշ խա վո րում է, որ մար-
դը կա րող է ա զա տո րեն փնտ րել, ստա նալ, տա րա ծել տե ղե կու թյուն-
ներ ու գա ղա փար նե ր՝ տե ղե կատ վու թյան ցան կա ցած մի  ջո ցով (տ պա-
գիր, ցու ցա հան դես, ժո ղով, հան րա հա վաք և այլն)՝ ա ռա նց պե տա կան 
և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի մի  ջամ տու թյան և ան-
կախ պե տա կան սահ ման նե րից: 

Տե ղե կատ վու թյու նը, որ պես կա նոն, բաց է, հան րա մատ չե լի, հա-
վաս տի: Բա ցա ռու թյուն է ար ված պե տա կան գա ղտ նի քի հա մար: Պե-
տա կան գա ղտ նի քի հրա պա րակ ման հա մար նա խա տես վում է քրե ա-
կան պա տաս խա նատ վու թյուն: 

Ո րո ՞նք են քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան տե ղե կատ վա կան 
հա մա կար գի տար րե րը: 

Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը բաց, տե ղե կատ վա կան հա-
սա րա կու թյուն է: Նրա նում հռ չակ ված և պե տու թյան կող մի ց ե րաշ-
խա վոր ված են խոս քի և քն նա դա տու թյան ա զա տու թյու նը, հրա պա-
րա կայ նու թյու նը: Այդ պի սի հա սա րա կու թյան ան դա մը կա րո ղա նում է 
բա վա րա րել տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու իր ի րա վուն քը: Այդ ի րա-
վունքն ի րա կա նաց վում է քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ան-
դամն  ե րի ան մի  ջա կան հա ղոր դակ ցու թյա մբ, ինչ պես նաև տե ղե-
կատ վա կան կամ ԶԼՄ-նե րի օգ նու թյա մբ: Այս ո լոր տում ա ռա ջա ցող 
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հա րա բե րու թյուն նե րը կազ մում են քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
տե ղե կատ վա կան հա մա կար գը, ո րի բա ղադ րա տար րե րն են մար դու 
տե ղե կատ վա կան ի րա վունք նե րը, պե տու թյու նից ան կախ գոր ծող հա-
սա րա կա կան, մաս նա վոր կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ինչ պես նաև տե-
ղե կատ վա կան մի  ջոց նե րը կամ ԶԼՄ-նե րը: 

Ին չո ՞ւ են կար ևոր տե ղե կատ վու թյան մի  ջոց նե րը, ԶԼՄ-նե րը և 
դրա նց ա զա տու թյու նը: 

Իշ խա նու թյան և տե ղե կույ թի մի  ջև հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա-
վոր ման գոր ծուն մի  ջո ցը Սահ մա նադ րու թյունն է և օ րեն քը: Դրա նք, 
ե րա շա վո րե լով տե ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյան ժո ղո վր դա վա-
րա կան սկզ բունք նե րը, զս պում են կա մայա կա նու թյունն ինչ պես պե-
տու թյան, այն պես էլ տե ղե կատ վա կան մի  ջոց նե րի կող մի ց: Կար ևոր է 
նաև ան հա տի տե ղե կատ վա կան ի րա վունք նե րի ամ րագ րու մը և դրա 
ա պա հո վու մը: Սա կայն տե ղե կատ վա կան ի րա վունք նե րի ե րաշ խիք-
նե րի շար քում մե ծ է հա ղոր դակ ցու թյան տեխ նի կա կան մի  ջոց նե րի և 
հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րի դե րը: Ե թե այդ ո լոր տում չկան ժո ղո-
վր դա վա րա կան կա ռույց ներ, ա պա չկան և ե րաշ խիք ներ՝ տե ղե կույթ 
ստա նա լու և տա րա ծե լու ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հա մար: Ուս տի և 
չկա ժո ղո վր դա վա րու թյուն: 

Այս հան գա ման քից ել նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը ե րաշ խա վո-
րում է մա մու լի, ռա դի ոյի, հե ռուս տա տե սու թյան և տե ղե կատ վա կան այլ 
մի  ջոց նե րի ա զա տու թյու նը (Սահ մա նադ րու թյան 42 հո դվ. 2-րդ մաս): 

Տե ղե կատ վա կան մի  ջոց նե րի ա զա տու թյու նը ժո ղո վր դա վա րու թյան 
մե  ծա գույն նվա ճումն  է: Այն մա րդ կա նց հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե-
ռում ար տա հայ տե լու ի րե նց կար ծի քը, տե սա կետ նե րը, քն նա դա տե լու 
իշխա նու թյուն նե րի` ժո ղո վր դի շա հե րից չբ խող գոր ծու նե ու թյու նը, այ-
սի նքն` ա պա հո վե լու բազ մա կար ծու թյու նը: 

Որ պես զի տե ղե կատ վա կան մի  ջոց նե րը և ԶԼՄ-նե րը ճի շտ ծա ռայեն 
ի րե նց նպա տա կին, դրա նք պե տք է լի նեն ան կախ, ա զատ և չեն թարկ -
վեն գրա քն նու թյան: ԶԼՄ-նե րը և տե ղե կատ վու թյան այլ մի  ջոց նե րն 
ի րե նց հոդ ված նե րով, հա ղոր դումն  ե րով տե ղյ ակ են պա հում հա սա-
րա կու թյա նն ի րեն հու զող հար ցե րի վե րա բե րյալ և փոր ձում են պա-
շտ պա նել ժո ղո վր դի շա հե րը, հս կել իշ խա նու թյան գոր ծե լա կեր պը, ժո-
ղո  վրդի և իշ խա նու թյան ու շադ րու թյու նը հրա վի րել այն եր ևույթ նե րի 
վրա, ո րոնք չեն բխում ժո ղո վր դի շա հե րից: 
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Զար գա ցած ժո ղո վր դա վա րա կան երկր նե րում տե ղե կատ վա կան 
մի  ջոց նե րի՝ նե րա ռյալ ԶԼՄ-նե րի դե րը հզոր է և կա րող է է ա կան ազ-
դե ցու թյուն ու նե նալ այս կամ այն հար ցում: Այս տեղ տե ղե կատ վա կան 
մի  ջոց նե րը պայ մա նա կա նո րեն հա մար վում են չոր րո րդ իշ խա նու-
թյուն: ԶԼՄ-նե րը մե  ծա պես նպաս տում են ժո ղո վր դի քա ղա քա կան 
գի տակ ցու թյան և հա սա րա կա կան կար ծի քի ձևա վոր մա նը, քա ղա-
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կայաց մա նը: ԶԼՄ-նե րը է ա կան դեր են 
խա ղում պե տու թյա նը հա կա կշ ռե լու, այն սահ մա նադ րա կան, ժո ղո վր-
դա վա րա կան, ի րա վա կան հու նի մե ջ դնե լու գոր ծում: Հե նց դրա նով է 
պայ մա նա վոր ված ԶԼՄ-նե րին չոր րո րդ իշ խա նու թյան դեր վե րագ րե լը:

 Սահ մա նադ րու թյան հա մա ձայն պե տու թյու նը բա ցի տե ղե կատ վա-
կան մի  ջոց նե րի ա զա տու թյան ճա նա չու մի ց ե րաշ խա վո րում է տե ղե-
կատ վա կան, կր թա կան, մշա կու թային և ժա ման ցային բնույ թի հա-
ղոր դումն  ե րի բազ մա զա նու թյուն ա ռա ջար կող ան կախ հան րային 
հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դի ոյի գոր ծու նե ու թյու նը:

 Բա ցար ձակ է արդյո ՞ք կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյու նը: 

Ան տա րա կույս, կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյան ի րա վունքն 
ան սահ ման լի նել չի կա րող: Կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյու նը, 
նե րա ռյալ տե ղե կու թյուն ներ ու գա ղա փար ներ փնտ րե լու, ստա նա լու և 
տա րա ծե լու ա զա տու թյու նը, ինչ պես նաև տե ղե կատ վա կան մի  ջոց նե րի 
ա զա տու թյու նը կա րող է սահ մա նա փակ վել մի  այն օ րեն քով` պե տա կան 
ան վտան գու թյան, հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջու թյան և բա րոյա-
կա նու թյան կամ այ լոց պատ վի ու բա րի համ բա վի և այլ հիմն  ա կան 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան նպա տա կով: 

Ի նչ պես մի  ջազ գաին ի րա վուն քը, այն պես էլ ՀՀ Սահ մա նադ րու-
թյու նը սահ մա նում են, որ պա տե րազ մի  ցան կա ցած քա րոզ չու թյուն 
ար գել վում է օ րեն քով: Ար գել վում է նաև ազ գային, ռա սայա կան կամ 
կրո նա կան ա տե լու թյան ցան կա ցած քա րոզ չու թյուն, որն ի րե նից ներ-
կայաց նում է խտ րա կա նու թյան, թշ նա ման քի կամ բռ նու թյան հրահ-
րում: 

Օ րեն քը ար գե լում է տպագ րել կամ հա ղոր դել զր պար տու թյուն ներ, 
խախ տել և ոտ նա հա րել մար դու ի րա վունք նե րը: Օ րեն քի հա մա ձայն՝ 
մա րդն ի րա վունք ու նի ԶԼՄ-նե րով հայտ նել իր կար ծի քը, տե սա կետ-
նե րը հա սա րա կա կան կյ ան քի տար բեր խն դիր նե րի վե րա բե րյալ, ստա-
նալ հա վաս տի և հրա տապ լրատ վու թյուն: 
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Ար գել վում է կար ծի քի և խոս քի ա զա տու թյան ի րա վուն քը չա րա-
շա հու մը: 

ԶԼՄ-նե րով չի թույ լա տր վում հրա պա րա կել պե տա կան գա ղտ նիք 
պա րու նա կող տե ղե կու թյուն ներ, ո րո նց ցան կը սահ մա նում է կա ռա վա-
րու թյու նը: Հրա պա րակ ման են թա կա չէ պա տե րա զմ, բռ նու թյուն, ազ-
գային ու կրո նա կան թշ նա մա նք հրահ րող, ան բա րոյա կա նու թյուն, թմ-
րա մո լու թյուն և քրե ո րեն պատ ժե լի այլ ա րա րք ներ քա րո զող, կե ղծ ու 
չս տուգ ված լրատ վու թյու նը: 

Քա ղա քա ցու կամ կազ մա կեր պու թյան պա տի վը, ար ժա նա պատ-
վու թյու նը և գոր ծա րար համ բա վը օ րեն քով պա շտ պան վում են: 

Ե թե այդ ար ժեք նե րը ա րա տա վո րող տե ղե կու թյուն ներ տա րած վել 
են ԶԼՄ-նե րով, ա պա տու ժած նե րը դա տա րա նի մի  ջո ցով կա րող են 
հաս նել դրա նց հե րք ման զա նգ վա ծային լրատ վու թյան նույն մի  ջոց նե-
րով: Նա, ում մա սին ԶԼՄ-նե րով հրա պա րակ վել են նրա ի րա վունք նե-
րը կամ օ րեն քով պա շտ պան վող շա հե րը ստ նա հա րող տե ղե կու թյուն-
ներ, ի րա վունք ու նի իր պա տաս խա նը հրա պա րա կել զա նգ վա ծային 
լրատ վու թյան նույն մի  ջոց նե րում: 

 ՀՈԴ ՎԱԾ 44.
 ՀԱ ՎԱՔ ՆԵ ՐԻ Ա ԶԱ ՏՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Հա մա ձայն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 44-րդ հոդ վա ծի`
1. Յու րա քան չյուր ոք ու նի խա ղաղ, ա ռա նց զեն քի հա վաք նե րին 

ա զա տո րեն մաս նակ ցե լու և դրա նք կազ մա կեր պե լու ի րա վունք:
2. Բա ցօ թյա տա րա ծք նե րում կազ մա կե րպ վող հա վաք նե րն օ րեն քով 

սահ ման ված դեպ քե րում ան ցկաց վում են ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ներ-
կայաց ված ի րա զեկ ման հի ման վրա: Ինք նա բուխ հա վաք նե րի ի րա կա-
նաց ման հա մար ի րա զե կում չի պա հա նջ վում:

3. Օ րեն քով կա րող են սահ ման վել դա տա վոր նե րի, դա տա խազ նե-
րի, քն նիչ նե րի, ինչ պես նաև զին ված ու ժե րում, ազ գային ան վտան-
գու թյան, ոս տի կա նու թյան և այլ ռազ մա կա նաց ված մար մի ն նե րում 
ծա ռայող նե րի հա վաք նե րի ա զա տու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման 
սահ մա նա փա կումն  ե ր։

4. Հա վաք նե րի ա զա տու թյան ի րա կա նաց ման և պա շտ պա նու թյան 
պայ ման նե րն ու կար գը սահ ման վում են օ րեն քով:

5. Հա վաք նե րի ա զա տու թյու նը կա րող է սահ մա նա փակ վել մի  այն 
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օ րեն քով` պե տա կան ան վտան գու թյան, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա-
նխ ման, հա սա րա կա կան կար գի պա շտ պա նու թյան, ա ռող ջու թյան և 
բա րոյա կա նու թյան կամ այ լոց հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու-
թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան նպա տա կով:

 Ի ՞նչ են հա վաք նե րը և ո րո ՞նք են դրա նց տե սակ նե րը: 

Հա վաք ներ են հա մար վում տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, քա ղա-
քա կան, հոգ ևոր կամ այլ պա հա նջ նե րի, խն դիր նե րի ու հար ցե րի վե-
րա բե րյալ ի րե նց կար ծի քն ար տա հայ տե լու, տե ղե կու թյուն ներ կամ 
գա ղա փար ներ փնտ րե լու, ստա նա լու կամ տա րա ծե լու նպա տա կով 
ան ցկաց վող խա ղաղ և յու րա քան չյու րի մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վող 
ժո ղովն  ե րը, հան րա հա վաք նե րը, եր թե րը (շ քե րթ նե րը) կամ ցույ ցե րը 
(այդ թվում` նս տա ցույ ցե րը): 

Սահ մա նադ րու թյան 44 հոդ վա ծի նոր մա տիվ բո վան դա կու թյան 
վեր լու ծու թյան հի ման վրա կա րե լի է ա ռան ձաց նել հա վաք նե րի հետ-
ևյալ տե սակ նե րը՝ փակ տա րա ծք նե րում և բա ցօ թյա տա րա ծք նե րում 
ան ցկաց վող հա վաք ներ: Բա ցօ թյա հա վաք նե րն ի րե նց հեր թին կա րող 
են լի նել ինք նա բուխ և նա խա պես կազ մա կե րպ վող հա վաք ներ: Հա-
վաք նե րի այս տե սակ նե րից յու րա քան չյուրն ու նի իր կազ մա կե րպ ման 
և ան ցկաց ման ա ռա նձ նա հատ կու թյու նը: 

Ի ՞նչ է հա վաք նե րի ան ցկաց ման ա զա տու թյու նը և ո րո ՞նք են դրա 
պայ ման նե րը: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը բո լո րին ե րաշ խա վո րում է բո լոր տե սա կի 
հա վաք նե րին ա զա տո րեն մաս նակ ցե լու, ինչ պես նաև դրա նք կազ մա-
կեր պե լու ի րա վունք: Հա վաք նե րը ե րաշ խիք են մի  շա րք հիմն  ա կան և 
այլ ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի ի րաց ման, ինչ պես նաև  պա-
շտ պա նու թյան հա մար: Հա վաք ներ կազ մա կեր պե լու և դրա նց ա զա-
տո րեն մաս նակ ցե լու ի րա վուն քը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ան ձա նց 
հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյ ան քի կար ևոր հար ցե րի առն չու թյա մբ 
ան մի  ջա կա նո րեն ձևա վո րե լու հա սա րա կա կան կար ծիք: 

Հա վաք նե րի կար ևո րու թյու նը նկա տի ու նե նա լով, Սահ մա նդ րու թյու-
նը սահ մա նում է, որ դրա նց ի րա կա նաց ման և պա շտ պա նու թյան պայ-
ման նե րն ու կար գը սահ ման վում են օ րեն քով: Մի ա ժա մա նակ Սահ մա-
նադ րու թյու նը սահ մա նում է հա վաք նե րի ան ցկաց ման եր կու պայ մա ն՝ 

ա) հա վաք նե րը պե տք է ան ցկաց վեն ա ռա նց զեն քի, 
բ) հա վաք նե րը պե տք է լի նեն խա ղաղ: 
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Հա վա քը հա մար վում է խա ղաղ, ե թե դրա կազ մա կեր պիչ նե րը և 
մաս նա կից նե րը հե տա պն դում են խա ղաղ նպա տակ ներ, այ սի նքն` բա-
ցա կայում են ակն հայտ ա պա ցույց նե րը, ըստ ո րո նց կազ մա կեր պիչ-
նե րը կամ մաս նա կից նե րը կդի մե ն ան մի  ջա կան բռ նի գոր ծո ղու թյուն-
նե րի, կամ կա նեն բռ նու թյան կո չեր: Սա կայն, ի րա վա սու մար մի ն նե րի 
կող մի ց օ րի նա կան պա հա նջ ներ ներ կայաց նե լիս դի մադ րու թյուն ցույց 
տա լու դեպ քում, հա վա քը դա դա րում է խա ղաղ հա մար վել:

 Հա վաք նե րի ան ցկաց ման ի՞նչ ձևեր կան: 

Հա վաք նե րը կա րող են ան կաց վել բազ մա թիվ ձևե րով: Հա վա քի ձև 
է ժո ղո վը, որն ան ցկաց վում է ո րո շա կի տե ղում և նա խա պես ո րոշ ված 
ժա մա նակ մա րդ կա նց հու զող ինչ-ինչ հար ցե րը հա մա տեղ քն նար-
կե լու և լու ծե լու հա մար: Ըստ է ու թյան, ժո ղո վը փակ տա րա ծք նե րում 
ան ց կաց վող հա վա քն է: Հան րա հա վա քը հա սա րա կա կան կար ծի քի 
կազ մա կե րպ ված ար տա հայտ ման ձև է, որն ի րա կա նաց վում է նա խո-
րոք ո րոշ ված ժա մա նակ և ո րո շա կի վայ րում, կոչ ված է ի հայտ բե րե լու 
մարդ  կա նց պա հա նջ նե րը, նրա նց կար ծի քն այս կամ այն հար ցի վե րա-
բե րյալ: 

Հա վա քը կա րող է լի նել ցույ ցի ձևով, ո րը քա ղա քա կան և սո ցի ալ-
տն տե սա կան հար ցե րի կա պակ ցու թյա մբ խմ բային կամ ան հա տա կան 
կար ծի քի ար տա հայտ ման ձև է, և նույն պես կազ մա կե րպ վում և ան ց-
կաց վում է ո րոշ ված ժա մի ն, ո րո շա կի տե ղում: Ցույ ցի տա րա տե սակ է 
եր թը, որն ի րա կա նաց վում է նա խօ րոք ո րոշ ված եր թու ղով` քա ղա քա-
ցի նե րի շա րժ ման մի  ջո ցով: 

Հա վա քի տե սակ է պի կե տա վո րու մը, որն ի րա կա նաց վում է կո լեկ-
տիվ կամ ան հա տա կան կեր պո վ՝ պաս տառ նե րի և տե սո ղա կան քա-
րոզ չու թյան այլ մի  ջոց նե րի օգ տա գո րծ մա մբ` տե ղա բա շխ վե լով պի կե-
տա վոր վող օբյեկ տի մոտ: 

Ո րո ՞նք են ա ռան ձին տե սակ նե րի կազ մա կե րպ ման ա ռան ձա նա-
հատ կու թյուն նե րը: 

Փակ տա րա ծք նե րում կազ մա կե րպ վող հա վաք նե րի կազ մա կեր պու-
մը մաս նա վոր գո րծ է և դրա հա մար որ ևէ ար գե լք գոյու թյուն չու նի: 
Դա կազ մա կեր պու մը և ան ցկա ցու մը տա րած քի սե փա կա նա տի րոջ և 
նա խա ձեռ նո ղի գո րծն է:  

Բա ցօ թյա տա րա ծք նե րում ան ցկաց վող հա վաք նե րն ան ցկաց վում 
են ոչ թե թույ լատ վա կան, այլ ի րա զեկ ման կար գով. կազ մա կեր պիչ-
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նե րը կամ նա խա ձեռ նող խմ բե րն այդ մա սին ող ջա մի տ ժամկ  ե տում 
տե ղյ ակ են պա հում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րին, 
Եր ևան քա ղա քում` Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նին: Ե թե ի րա զեկ ման 
(ծա նուց ման) քն նա րկ ման ար դյունք նե րով հա վա քն ար գե լե լու մա սին 
ո րո շում չի կայաց վում, ա պա հան րա հա վա քի ան ցկա ցու մը հա մար վում 
է ի րա վա չափ: 

Հա վա քի ան ցկա ցու մը ո րո շա կի դեպ քե րում կա րող է ար գել վել: 
Օ րի նակ, ե թե դրա նց ան ցկաց ման մա սին նա խօ րոք դի մում չի գր վել, 
կամ դրա նք կա րող են խախ տել հա սա րա կա կան կար գը, վտան գել այ-
լոց ի րա վունք նե րը: 

Ի նք նա բուխ հա վաք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար ի րա զե կում չի 
պա հա նջ վում: 

Հա վաք ան ցկաց նե լու կազ մա կե րպ չի հա մար Սահ մա նադ րու թյու նը 
չի սահ մա նում որ ևէ տա րի քային ցե նզ: Հա վաք նե րի ըն թաց քում մաս-
նա կից նե րի կամ այլ ան ձա նց կա տա րած ի րա վա խախ տումն  ե րի հա-
մար կազ մա կեր պիչ նե րը կա րող են են թա րկ վել պա տաս խա նատ վու-
թյան մի  այն այն դեպ քում, երբ ա պա ցուց վում է, որ վեր ջին նե րս ի րե նք 
են նա խա ձեռ նել կամ մաս նակ ցել են այդ ի րա վա խախ տումն  ե րին: 

Ո րո ՞նք են հա վաք նե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման ի րա-
վունք նե րի սահ մա նա փակ ման հիմ քե րը և կար գը: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը սահ մա նել է հա վաք նե րի ա զա տու թյան 
սահ մա նա փակ ման եր կու տե սակ, այս պես կոչ ված, ընդ հա նուր և հա-
տուկ հիմ քեր: 

Հա վաք նե րի ա զա տու թյան սահ մա նա փակ ման ընդ հա նուր կար-
գա վո րումն  ամ րա գր ված է ՀՀ Սահ մա նդ րու թյան 44 հոդ վա ծի 5-րդ 
մա սում: Հա մա ձայն դրա հա վաք նե րի ա զա տու թյան ի րա վուն քը կա-
րող է սահ մա նա փակ վել մի  այն օ րեն քով` պե տա կան ան վտան գու-
թյան, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա նխ ման, հա սա րա կա կան կար գի 
պա շտ պա նու թյան, ա ռող ջու թյան և բա րոյա կա նու թյան կամ այ լոց 
հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան 
նպա տա կով: 

Օ րեն քով ամ րա գր ված սահ մա նա փա կումն  ե րը պե տք է լի նեն հիմ-
նա վոր ված: Դրա նք կա րող են վե րա բեր վել ինչ պես հա վաք ներ ան-
ցկաց նե լուն, նաև ար գե լք նե րին, այն պես էլ` սկս ված հա վաք նե րը դա-
դա րեց նե լուն: Հա վաք նե րի ա մե ն մի  սահ մա նա փա կում պե տք է լի նի 
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հա մա չափ այն վտան գին, որ կա րող է վրա հաս նել հա վաք ան ցկաց-
նե լու ար դյուն քում: 

Հա վաք նե րի ա զա տու թյան սահ մա նա փակ ման հա տուկ կար գը և 
հիմ քե րը կար գա վոր վում են 44 հոդ վա ծի 3-րդ մա սով և վե րա բե րում 
են ռազ մա կա նաց ված մար մի ն նե րում ծա ռայող նե րին: Սահ մա նադ րա-
կան դրույթ նե րով նա խա տես ված է, որ օ րեն քով կա րող են սահ ման վել 
դա տա վոր նե րի, դա տա խազ նե րի, քն նիչ նե րի, ինչ պես նաև զին ված ու-
ժե րում, ազ գային ան վտան գու թյան, ոս տի կա նու թյան և այլ ռազ մա-
կա նաց ված մար մի ն նե րում ծա ռայող նե րի հա վաք նե րի ա զա տու թյան 
ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման սահ մա նա փա կումն  ե ր։ 

ՄԻ Ե ԿԻ-ի 11-րդ հոդ վա ծը սահ մա նա փա կումն  եր կի րա ռե լու հնա րա-
վո րու թյուն է նա խա տե սել ընդ հան րա պես պե տա կան վար չա կազ մի  
մե ջ մտ նող ան ձա նց հա մար: Սա կայն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ թույ-
լա տր վում է սահ մա նա փա կումն  եր նա խա տե սել, ոչ թե ընդ հան րա պես 
պե տա կան մար մի ն նե րի ծա ռայող նե րի, այլ մի  այն ռազ մա կա նաց ված 
մար մի ն նե րում ծա ռայող նե րի հա մար: Օ րի նա կ,  ներ կայումս գոր ծող 
օ րե նք նե րով ոս տի կա նու թյան ծա ռայո ղն ի րա վունք չու նի կազ մա կեր-
պել հա վաք ներ և մաս նակ ցել դրա նց: Նույ նաբ նույթ սահ մա նա փա-
կում է նա խա տես ված ազ գային ան վտան գու թյան և զին վո րա կան ծա-
ռայող նե րի հա մար:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 45. 
ՄԻ Ա ՎՈ ՐՈ ՒՄ ՆԵ ՐԻ Ա ԶԱ ՏՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Հա մա ձայն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 45-րդ հոդ վա ծի`
1. Յու րա քան չյուր ոք ու նի այ լոց հետ ա զա տո րեն մի  ա վոր վե լու, նե-

րա ռյալ աշ խա տան քային շա հե րի պա շտ պա նու թյան նպա տա կով ար-
հես տակ ցա կան մի  ու թյուն ներ ստեղ ծե լու և դրա նց ան դա մա գր վե լու 
ի րա վունք: Ոչ ո քի չի կա րե լի հար կադ րել ան դա մա գր վե լու որ ևէ մաս-
նա վոր մի  ա վոր ման:

2. Մի ա վո րումն  ե րի ստե ղծ ման և գոր ծու նե ու թյան կար գը սահ ման-
վում է օ րեն քով:

3. Մի ա վո րումն  ե րի ա զա տու թյու նը կա րող է սահ մա նա փակ վել մի -
այն օ րեն քով` պե տա կան ան վտան գու թյան, հա սա րա կա կան կար գի, 
ա ռող ջու թյան և բա րոյա կա նու թյան կամ այ լոց հիմն  ա կան ի րա վունք-
նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան նպա տա կով:
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4. Մի ա վո րումն  ե րի գոր ծու նե ու թյու նը կա րող է կա սեց վել կամ ար-
գել վել օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով` մի  այն դա տա րա նի 
ո րոշ մա մբ:

Ի ՞նչ են մի  ա վո րումն  ե րը և ո՞րն է դրա նց հա սա րա կա կան դե րը: 

Մի ա վո րումն  ե րը ան հատ նե րի շա հե րի ընդ հան րու թյան և օ րեն քի 
հի ման վրա, կա մա վոր ստե ղծ ված հա սա րա կա կան կա ռույց ներ են, 
ո րո նց նպա տա կը ան դամն  ե րի հոգ ևոր կամ ոչ նյու թա կան այլ պա -
հանջ մունք նե րի բա վա րա րումն  է: Օ րի նակ, գրող նե րի մի  ու թյու նը: 

Հա սա րա կա կան մի  ա վո րումն  ե րը հս կայա կան դեր ու նեն ժո ղո վր-
դա վա րու թյան, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կայաց ման գոր-
ծում: Կան նպա տակ ներ, խն դիր ներ և շա հեր, ո րո նք հնա րա վոր չէ 
ի րա գոր ծել ան հա տա պես, ա ռա նց մի  ա վոր ման: Մի ա վո րումն  ե րն ար-
տա հայ տե լով ի րե նց ան դամն  ե րի շա հե րը ակ տիվ  գոր ծում են հա սա-
րա կա կան կյ ան քի տար բեր ո լո րտ նե րում, է ա պես ազ դում են իշ խա նու-
թյան վրա և մե ծ դեր ու նեն հան րային քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման ու 
ի րա կա նաց ման գոր ծում: Ճի շտ է, նրա նք ան մի  ջա կա նո րեն քա ղա քա-
կա նու թյա մբ չեն զբաղ վում, սա կայն է ա կա նո րեն ազ դում են հան րային 
քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման վրա: Այս պի սով, մի  ա վո րումն  ե րն 
է ա կան դեր են խա ղում քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կայաց ման 
և նրա ինք նա կա ռա վար ման նե րու ժի ի րաց ման գոր ծում: 

Ո րո ՞նք են հա սա րա կա կան մի  ա վո րումն  ե րի տե սակ նե րը: 

Հա սա րա կա կան մի  ա վո րումն  ե րն ի րե նց բնույ թով բազ մա զան են՝ գոր-
ծա տու նե րի մի  ու թյուն նե րը, զա նա զան շար ժումն  ե րը, սպա ռող նե րի մի -
ու թյուն նե րը, բնա պահ պան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, հայ րե նակ ցա կան 
կամ ազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը, կա նա նց և ե րի տա սար դա կան 
մի  ու թյուն նե րը, բա րե գոր ծա կան, կրո նա կան և այլ կազ մա կեր պու թյուն-
նե րը: Բո լոր տե սա կի մի  ա վո րումն  ե րին մի  ա վո րող ընդ հա նուր հատ կա նի-
շը շա հույթ ստա նա լու նպա տակ չհե տա պն դե լն  է, այլ մի  այն ան դամն  ե րի 
հոգ ևոր կամ ոչ նյու թա կան այլ պա հա նջ մունք նե րի բա վա րա րու մը:

Դ րա նց հա տուկ և կար ևոր տե սակ նե րից են կու սակ ցու թյու նը և 
ար հես տակ ցա կան մի  ու թյու նը: Կու սակ ցու թյու նը ընդ հա նուր գա ղա-
փար ներ և նպա տակ ներ ու նե ցող քա ղա քա ցի նե րի կող մի ց ստե ղծ ված 
մի  ա վո րումն  է, ո րը ձգ տում է ընտ րու թյուն նե րի մի  ջո ցով տի րա նալ պե-
տա կան իշ խա նու թյա նը կամ ազ դել վեր ջի նիս վրա՝ իր ծրագ րե րն ի րա-
գոր ծե լու նպա տա կով: 
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Կու սակ ցու թյուն ստեղ ծե լու և ան դա մա գր վե լու հիմն  ա կան ի րա-
վուն քը կար գա վոր վում է Սահ մա նադ րու թյան 46 հոդ վա ծով: Սահ մա-
նադ րու թյան 46 և 45 հոդ ված նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը կա րե լի է 
բնու թագ րել որ պես ընդ հա նուր և հա տուկ նոր մե  րի հա րա բե րակ ցու-
թյուն՝ այ սի նքն՝ 46 հոդ վա ծը կո նկ րե տաց նում է մի  ա վո րումն  ե րի յու րա-
հա տուկ տե սա կի` կու սակ ցու թյուն ստե ղծ ման և դրան ան դա մա գր վե լու 
ի րա վուն քը: Նման կո նկ րե տաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը պայ մա նա-
վոր ված է կու սակ ցու թյուն նե րի՝ որ պես հա սա րա կա կան մի  ա վոր ման 
հա տուկ տե սա կի ա ռան ձա նա հատ կու թյու նով, այն է քա ղա քա կան 
բնույ թով: 

Ո ՞րն է մի  ա վո րումն  ե րի ա զա տու թյան ի րա վուն քի սահ մա նադ րա-
կան բո վան դա կու թյու նը: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 45 հոդ վա ծի 1-ին մա սը բո լոր ան ձա նց հա-
մար ամ րագ րում է եր կու ի րա վունք-հ նա րա վո րու թյուն ներ. 

ա) յու րա քան չյուր ոք ու նի այլ ան ձա նց հետ մի  ա վո րումն  եր կազ-
մե  լու ի րա վունք: Այս ի րա վուն քը ան հա տա կան չէ, քա նի որ դրա ի րա-
կա նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ է այլ ան ձա նց հետ հա մա գոր ծակ ցու-
թյուն, ո րի ար դյուն քը պե տք է լի նի մի  ա վո րում կազ մե  լը. 

բ) յու րա քան չյուր ոք ու նի հա սա րա կա կան մի  ա վո րումն  ե րին ան-
դա մա գր վե լու ի րա վունք: Այս ի րա վուն քը ի տար բե րու թյուն նա խոր դի 
ան հա տա կան է: Ա մե ն ոք ու նի ար դեն գոր ծող հա սա րա կա կան մի  ա վո-
րումն  ե րին ան դա մա գր վե լու կամ դրա նց ան դա մա գր վե լուց հրա ժար-
վե լու, ինչ պես նաև` դրան ցից ա նար գել դուրս գա լու ի րա վունք: 

Ի ՞նչ է ար հես տակ ցա կան մի  ու թյու նը: 

Ար հես տա կա ցա կան մի  ու թյու նը մաս նա գի տա կան, ար տադ րա կան 
գոր ծու նե ու թյան ընդ հա նուր շա հեր ու նե ցող ան հատ նե րի կա մա վոր 
մի  ա վո րումն  է՝ ստե ղծ ված նրա նց աշ խա տան քային ո լոր տում ներ-
կայա ցուց չու թյան, սո ցի ալ-տն տե սա կան ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու-
թյան նպա տա կով:  

Սահ մա նադ րա կան կար գա վոր ման մե ջ հա սա րա կա կան մի  ա վո-
րումն  ե րի խմ բից ար հես տակ ցա կան մի  ու թյուն նե րի ա ռա նձ նա ցու մը 
պայ մա նա վոր ված է դրա նց հե տա պն դած նպա տակ նե րով: Ար հես-
տակ ցա կան մի  ու թյու նը կար ևոր դեր ու նի գոր ծա տու նե րի կամ այլ ան-
ձա նց ու մար մի ն նե րի մոտ իր ան դամն  ե րի աշ խա տան քային ու դրա 
հետ կապ ված սո ցի ա լա կան ու այլ բնույ թի շա հե րի ու ի րա վունք նե րի 
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ներ կայա ցումն  ու պա շտ պա նու թյու նը ա պա հո վե լու գոր ծում: Օ րեն քով 
սահ ման ված է, որ ար հես տակ ցա կան մի  ու թյան մաս նա կից ներ կա րող 
են լի նել ՀՀ տա րած քում կամ ՀՀ տա րած քից դուրս աշ խա տող նե րը, 
նե րա ռյալ ոչ քա ղա քա ցի նե րը: 

Ո րո ՞նք են մի  ա վո րումն  եր կազ մե  լու, դրա նց ան դա մա գր վե լու ի րա-
վուն քի ե րաշ խիք նե րը: 

Մի ա վո րումն  եր կազ մե  լու և դրա նց ան դա մա գր վե լու հի մա կան ի րա-
վուն քի ե րաշ խիք ներ են հա մար վում հետ ևյալ ի րա վա կան սկզ բուն քե-
րը՝ 

1. Ստե ղծ ման և ան դա մա գր վե լու կա մա վո րու թյուն: Մի ա վո րում-
նե րը ստե ղծ վում են հա սա րա կա կան նա խա ձեռ նու թյան հի ման վրա՝ 
ա նար գել կեր պով: Մի ա վո րումն  ե րի ստե ղծ ման և գոր ծու նե ու թյան 
կար գը սահ ման վում է օ րեն քով: 

Սահ մա նադ րու թյունն ար գե լում է մար դուն հար կադ րե լու ան դա մա-
գր վել որ ևէ մաս նա վոր մի  ա վոր ման: Ինքն՝ ան հա տը պե տք է ընտ րի իր 
հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կո ղմն  ո րո շու մը և դրան հա մա պա տաս-
խան ստեղ ծի կամ ան դա մա գր վի մի  ա վո րումն  ե րին, ինչ պես նաև ա զա-
տո րեն հրա ժար վի մի  ա վո րումն  ե րին ան դա մա գր վե լու ի րա վուն քից: 

2. Մի ա վո րումն  ե րի գոր ծու նե ու թյան ա զա տու թյուն և ինք նա-
կա ռա վա րում: Մի ա վո րումն  ե րն են ո րո շում ի րե նց նպա տակ նե րը և 
խն դիր նե րը: Նրա նք ու նեն ինք նա կա ռա վար ման ի րա վունք` օ րեն-
քով սահ ման ված կար գով: Մի ա վո րումն  ե րի ա զա տու թյու նը կա րող է 
սահ մա նա փակ վել մի  այն օ րեն քով` պե տա կան ան վտան գու թյան, հա-
սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջու թյան և բա րոյա կա նու թյան կամ այ լոց 
հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան 
նպա տա կով:

3. Ար գել վում է ա պօ րի նի մի  ջամ տել մի  ա վո րումն  ե րի գոր ծու նե-
ու թյա նը: Սա կայն պե տու թյու նը վե րա հս կում է նրա նց գոր ծու նե ու թյու-
նը` օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Ե թե մի  ա վո րումն  ե րը խախ տում են 
օ րեն քը, ա պա օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում և կար գո վ՝ մի  այն 
դա տա րա նի ո րոշ մա մբ նրա նց գոր ծու նե ու թյու նը կա րող է կա սեց վել 
կամ ար գել վել: 

Կա սեց նել մի  ա վոր ման գոր ծու նե ու թյու նը նշա նա կում է նրան ար-
գե լել ի րա կա նաց նել օ րեն քով նա խա տես ված իր ի րա վունք նե րը՝ ո րո-
շա կի ժամկ  ե տով: Հա սա րա կա կան մի  ա վոր ման գոր ծու նե ու թյու նը կա-
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սեց նե լուց հե տո այն պար տա վոր է վե րաց նել օ րեն քի խախ տումն  ե րը: 
Ար գե լել մի  ա վոր ման գոր ծու նե ու թյու նը նշա նա կում է ընդ հան րա պես 
թույլ չտալ նրա գոր ծու նե ու թյու նը:

 Բա ցար ձակ է, արդյո ՞ք, մի  ա վոր վե լու ի րա վուն քը: 

Հա մա ձայն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան՝ մի  ա վո րումն  ե րի ա զա տու թյու-
նը կա րող է սահ մա նա փակ վել մի  այն օ րեն քով` պե տա կան ան վտան-
գու թյան, հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջու թյան և բա րոյա կա նու թյան 
կամ այ լոց հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա-
նու թյան նպա տա կով: Օ րի նա կ, «Ար հես տակ ցա կան մի  ու թյուն նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծով  սահ մա նա փակ վում են զին ված 
ու ժե րի և ի րա վա պահ մար մի ն նե րի ծա ռայող նե րի` ար հես տակ ցա կան 
մի  ու թյուն նե րին մի  ա վոր վե լու (ան դա մակ ցե լու) ի րա վունք նե րը: 

Սահ մա նադ րու թյան 45 հոդ վա ծի 4-րդ մա սը օգ տա գոր ծում է 
« կա րող են սահ մա նա փակ վել մի  այն օ րեն քով» ար տա հայ տու թյու նը: 
Այս տեղ կար ևոր է « մի  այն օ րեն քով սահ մա նա փա կե լու» կար գի սահ-
մա նու մը, սա կայն դա չպե տք է ըն դու նել որ պես օ րե նսդրի հայե ցո ղա-
կան լի ա զո րու թյունն է: Հա սա րա կա կան մի  ա վո րումն  եր կազ մե  լու կամ 
դրա նց ան դա մա գր վե լու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման ո լո րտ նե-
րի մե ծ մա սը սահ մա նադ րա կան ան հրա ժեշ տու թյուն են, որ բխում են 
սահ մա նադ րա կան մի  շա րք սկզ բունք նե րի, օ րի նա կ, զին ված ու ժե րի 
չե զո քու թյան, իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման, դա տա խա զու թյան 
և դա տա կան իշ խա նու թյան ան կա խու թյան, ա պա հովման ու ե րաշ խա-
վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նից:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 47.
ՀՀ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ո ՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

Հայաս տա նի  Հան րա պե տու թյան  քա ղա քա ցի ու թյան ի րա վուն-
քի, քա ղա քա ցի ու թյան  ձե ռք բեր ման, փո փոխ ման և քա ղա քա ցի ու-
թյան ինս տի տու տին առնչ վող մյուս հար ցեր   կար գա վոր վում են ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյան 47-րդ հոդ վա ծով, ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան մա սին 
օ րեն քով:

 Հա մա ձայն Սահ մա նադ րու թյան 47-րդ հոդ վա ծի՝ «1. Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րից ծն ված ե րե խան Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի է: 

2. Յու րա քան չյուր ե րե խա, ո րի ծնող նե րից մե  կը Հայաս տա նի Հան-
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րա պե տու թյան քա ղա քա ցի է, ու նի Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ու թյուն ձե ռք բե րե լու ի րա վունք: 

3. Ազ գու թյա մբ հայե րը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնա կու-
թյուն հաս տա տե լու պա հից ու նեն Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա-
ղա քա ցի ու թյուն ձե ռք բե րե լու ի րա վունք: 

4. Ազ գու թյա մբ հայե րը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա-
ցի ու թյու նը ձե ռք են բե րում օ րեն քով սահ ման ված պար զեց ված կար-
գով: 

5. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցին չի կա րող զրկ վել 
քա ղա քա ցի ու թյու նից: Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցին չի 
կա րող զրկ վել քա ղա քա ցի ու թյու նը փո խե լու ի րա վուն քից: 

6. Սույն հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման 
կար գը, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյան ձե ռք բեր-
ման այլ հիմ քե րը, ինչ պես նաև դա դա րեց ման հիմ քե րը սահ ման վում 
են օ րեն քով: 

7. Սույն հոդ վա ծի 2-4-րդ մա սե րով, ինչ պես նաև 5-րդ մա սի 2-րդ 
նա խա դա սու թյա մբ սահ ման ված ի րա վունք նե րը կա րող են սահ մա նա-
փակ վել մի  այն օ րեն քով` պե տա կան ան վտան գու թյան, հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի կա նխ ման կամ բա ցա հայտ ման, ինչ պես նաև այլ հան րային 
շա հե րի պա շտ պա նու թյան նպա տա կով: 

8. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րը Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան սահ ման նե րից դուրս, մի  ջազ գային ի րա վուն քի հի-
ման վրա, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պա շտ պա նու թյան ներ քո 
են»:

 Ի՞նչ է քա ղա քա ցի ու թյու նը: Քա ղա քա ցի ու թյան հաս կա ցու թյու նը: 
Ո րո՞նք են քա ղա քա ցիութ յան կարևոր հատ կա նիշ նե րը: 

Քա ղա քա ցի ու թյու նը պե տու թյան հետ ան ձի կայուն ի րա վա կան 
կապն է` հի մն  ված պե տու թյան կող մի ց տվյ ալ ան ձին որ պես իր քա ղա-
քա ցի ի րա վա բա նա կան ճա նաչ ման վրա, որն օ րեն քով նա խա տես ված 
դեպ քե րում պե տու թյան և քա ղա քա ցու հա մար ա ռաջ է բե րում փո խա-
դա րձ ի րա վունք ներ, պար տա կա նու թյուն ներ և պա տաս խա նատ վու-
թյուն:

 Քա ղա քա ցի ու թյան կար ևոր հատ կա նիշ նե րն են՝  պե տու թյան և ան-
ձի կա պի ի րա վա կան բնույ թը, պե տու թյան կող մի ց ան ձին որ պես իր 
քա ղա քա ցի ճա նա չե լը, պե տու թյան և ան ձի մի  ջև կա պի կայու նու թյու-
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նը, փո խա դա րձ ի րա վունք նե րի, պար տա կա նու թյուն նե րի և պա տաս-
խա նատ վու թյան ծա գու մը և առ կայու թյու նը:

 Քա ղա քա ցի ու թյան ինս տի տու տի հետ կապ ված ինչ պի սի՞ սկզ-
բունք ներ գոյու թյուն ու նեն:

 Քա ղա քա ցի ու թյան հետ կապ ված ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը 
կար գա վո րե լիս` պե տու թյուն նե րն ա ռաջ նո րդ վում են մի  շա րք սկզ-
բունք նե րով, ո րո նք պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմ-
բի` ա) ընդ հա նուր սկզ բունք ներ (ո րո նք կի րառ վում են պե տու թյուն-
նե րի մե  ծա մաս նու թյան կող մի ց) և բ) մաս նա վոր սկզ բունք ներ (ո րո նք 
կի րառ վում են ա ռան ձին պե տու թյուն նե րի կող մի ց):

1. Ընդ հա նուր սկզ բունք նե րը  եր կուսն են` ա) «ա րյան ի րա վուն քի 
սկզ բուն քը» և բ) « հո ղի ի րա վուն քի սկզ բուն քը»:

«Ա րյան ի րա վուն քի» սկզ բուն քի հա մա ձայն՝ տվյ ալ պե տու թյան քա-
ղա քա ցի նե րից ծն ված ե րե խան, ան կախ այն հան գա ման քից, թե որ-
տեղ, որ երկ րում է ծն վել, հա մար վում է այդ պե տու թյան քա ղա քա ցի: 

« Հո ղի ի րա վուն քի» սկզ բուն քի հա մա ձայն՝ տվյ ալ պե տու թյու նում 
քա ղա քա ցի ու թյուն է շնո րհ վում բո լոր այն ան ձա նց, ո վքեր ծն վել են 
նրա տա րած քում` ան կախ այն հան գա ման քից, թե նրա ծնող նե րը որ 
երկ րի քա ղա քա ցի ներ են, և կամ, ընդ հան րա պես ու նեն քա ղա քա ցի-
ու թյուն թե՝ ոչ: 

Կան նաև պե տու թյուն ներ, ո րո նք ի րե նց օ րե նսդրու թյան մե ջ թույ-
լատ րում են այս եր կու սկզ բունք նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա կի րա ռու թյու նը: 
Այ սի նքն պե տու թյու նը, քա ղա քա ցի ու թյան հար ցում ըն դու նե լով նշ ված 
սկզ բունք նե րից որ ևէ մե  կը, մի  ա ժա մա նակ կի րա ռում է մյուս սկզ բուն-
քի ո րոշ տար րեր:  

Ո՞վ քեր կա րող են ձե ռք բե րել Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ու թյուն և ի՞նչ հիմ քով: 

Յու րա քան չյուր ան ձ, ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան մա սին օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն 
ձե ռք բե րե լու ի րա վունք ու նի: Ազ գու թյա մբ հայե րը Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն են ձե ռք բե րում պար զեց ված կար-
գով:

ՀՀ քա ղա քա ցին չի կա րող զրկ վել ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյու նից կամ 
այն փո խե լու ի րա վուն քից: 
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Ի նչ պե՞ս և ի՞նչ ի րա վա կան հիմ քե րով է ի րա կա նաց վում ՀՀ քա ղա-
քա ցի ու թյան փո խե լը, ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան ձե ռք բեր ման և դա դա-
րեց ման կար գը: 

Քա ղա քա ցի ու թյու նը փո խե լը կար գա վո րում է ՀՀ քա ղա քա ցի ու-
թյան մա սին օ րեն քով և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գային 
պայ մա նագ րե րով: ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան ձե ռք բեր ման և դա դա րեց-
ման կար գը սահ ման վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա-
ցի ու թյան մա սին օ րեն քով: 

Ո՞ր դեպ քում է ան ձը կո րց նում ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյու նը: Արդյո՞ք ՀՀ 
քա ղա քա ցի ու թյու նից հրա ժար վե լը կամ այլ պե տու թյան քա ղա քա ցի-
ու թյուն ըն դու նե լն ինք նա բե րա բար հան գեց նում է ՀՀ քա ղա քա ցի ու-
թյու նը կո րց նե լուն: 

Ան ձը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը կո րց-
նում է քա ղա քա ցի ու թյան դա դա րեց ման հետ ևան քով:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նից հրա ժար վե-
լը կամ այլ պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն ըն դու նե լն ինք նին չի են-
թադ րում, որ ան ձը այլևս ՀՀ քա ղա քա ցի չէ: 

Ո՞ր ի րա վա կան ակ տե րն են կար գա վո րում ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան  
վե րա բե րյալ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը 

ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան հետ կապ ված ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը 
կար գա վո րում են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը, ՀՀ մի  ջազ գային պայ մա-
նագ րե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան մա սին օ րեն քը և ՀՀ օ րե նսդրա կան 
այլ ակ տե րը: 

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վա վե րաց ված մի  ջազ գային պայ-
մա նագ րե րի նոր մե  րը գե րա կայում են ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան մա սին 
օ րեն քի նկատ մա մբ, այն է՝ հա կա սու թյան դեպ քում կի րառ վում են մի -
ջազ գային պայ մա նագ րի նոր մե  րը: 

Ո՞վ քեր են հան դի սա նում ՀՀ  քա ղա քա ցի ներ և ինչ պիսի՞ ի րա-
վունք ներ, ա զա տու թյուն ներ և պար տա կա նու թյուն ներ ու նեն նրա նք:

ՀՀ քա ղա քա ցի են Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու-
թյուն ձե ռք բե րած ան ձի նք:

ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը հա վա սար են օ րեն քի ա ռաջ՝ ան կախ Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն ձե ռք բե րե լու հիմ քե րից, 
ազ գու թյու նից, ռա սայից, սե ռից, լեզ վից, դա վա նան քից, քա ղա քա կան 
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կամ այլ հայա ցք նե րից, սո ցի ա լա կան ծա գու մի ց, գույ քային կամ այլ 
դրու թյու նից: Նրա նք ու նեն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ և օ րե նք նե րով 
սահ ման ված բո լոր ի րա վունք նե րը, ա զա տու թյուն նե րը և պար տա կա-
նու թյուն նե րը: 

Ի նչ պի սի՞ փաս տա թղ թե րով է հաս տատ վում Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյու նը հաս տա տող փաս տա թղ թե րն են` ՀՀ քա ղա-
քա ցու նույ նա կա նաց ման քար տը և ա նձ նա գի րը, իսկ մի  նչև 16 տա րին 
լրա նա լը նաև` ծնն դյան վկայա կա նը կամ ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյու նը հաս-
տա տող վկայա կա նը: 

Ով քե՞ր ու նեն ան ձնա գիր ձե ռք բե րե լու ի րա վունք և որ քա՞ն է ան-
ձնագ րի վա վե րա կա նու թյան ժամկ  ե տը :

Ա նձ նա գի րը ՀՀ քա ղա քա ցու ինք նու թյու նը և ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյու-
նը հա վաս տող փաս տա թուղթ է, ո րը նա խա տես ված է ՀՀ դուրս գա լու 
և ՀՀ վե րա դառ նա լու, ինչ պես նաև ՀՀ տա րած քում օգ տա գոր ծե լու հա-
մար: 

Քա ղա քա ցին ան ձնա գիր ստա նում է կա մա վոր` ան կախ տա րի քից:
 Քա ղա քա ցին ան ձնա գիր ստա նա լու մա սին դի մում ներ կայաց նում 

է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ոս տի կա նու թյան մար մի ն, իսկ 
ե թե գտն վում է օ տա րե րկ րյա պե տու թյու նում, ա պա` Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան դի վա նա գի տա կան ներ կայա ցուց չու թյուն կամ հյու պա-
տո սա կան հիմն  ա րկ:

 Մի նչև 6 տա րե կան քա ղա քա ցի նե րին ան ձնա գի րը տրա մա դր վում է 
3 տա րի վա վե րա կա նու թյան ժամկ  ե տով, 6 տա րե կա նից մի  նչև 16 տա-
րին լրա ցած քա ղա քա ցի նե րին` 5 տա րի վա վե րա կա նու թյան ժամկ  ե-
տով, բայց ոչ ա վե լի, քան 18 տա րին լրա նա լը, իսկ 16 տա րին լրա-
ցած քա ղա քա ցի նե րին` 10 տա րի վա վե րա կա նու թյան ժամկ  ե տով: Ընդ 
ո րում, մի  նչև 16 տա րե կան, ինչ պես նաև 16 տա րին լրա ցած նա խա-
զո րա կո չային տա րի քի ա րա կան սե ռի քա ղա քա ցի նե րին ան ձնա գի րը 
տրա մա դր վում է մի  նչև նրա նց զո րա կո չային տա րի քը լրա նա լը, իսկ 
զո րա կո չային տա րի քը լրա նա լու դեպ քում` պար տա դիր զին վո րա կան 
ծա ռայու թյան զո րա կո չից ստա ցած տար կետ ման ժամկ  ե տով:

16 տա րին լրա ցած քա ղա քա ցին ան ձնա գիր ստա նա լու մա սին դի-
մու մը ներ կայաց նում է ան ձա մբ: 

Ա ռա ջին խմ բի հաշ ման դամն  ե րն ի րա վունք ու նեն ան ձնա գիր ստա-
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նա լու ներ կայա ցու ցիչ նե րի դի մու մի  հի ման վրա: Այս դեպ քում դի-
մու մի ն կց վում է քա ղա քա ցու հաշ ման դա մու թյան վկայա կա նը կամ 
վկայա կա նի նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված պատ ճե ն:

 Մի նչև 16 տա րե կան ե րե խային ան ձնա գիր տրա մա դր վում է ե րե-
խայի ծնող նե րից մե  կի կամ այլ օ րի նա կան ներ կայա ցուց չի դի մու մի  
հի ման վրա: Այս դեպ քում դի մու մի ն կց վում է այլ օ րի նա կան ներ կայա-
ցու ցիչ հան դի սա նա լու փաս տը հա վաս տող փաս տա թուղթ: Ե թե ծնո ղը 
կամ օ րի նա կան ներ կայա ցու ցի չն ան ձա մբ չի կա րող ներ կայաց նել դի-
մու մը, ա պա ներ կայաց վող դի մու մի  վրա նրա ստո րագ րու թյան իս կու-
թյու նը վա վե րաց վում է նո տա րա կան կար գով:

 Մի նչև 16 տա րե կան ե րե խային մյուս ծնո ղի դի մու մի  հի ման վրա 
ան ձնա գիր չի տրա մա դր վում, ե թե ծնո ղը, ո ւմ մոտ օ րի նա կան հիմ-
քե րով բնակ վում է ե րե խան, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի-
կա նու թյուն նա խա պես ներ կայաց նում է ան ձնա գիր տրա մադ րե լու 
ան հա մա ձայ նու թյան վե րա բե րյալ գրա վոր հայ տա րա րու թյուն: Հայ-
տա րա րու թյա նը կց վում է ե րե խայի բնա կու թյան վայ րը ո րո շե լու` նո-
տա րա կան կար գով վա վե րաց ված հա մա ձայ նու թյան պատ ճե ն կամ 
դա տա կան ակ տի պատ ճե ն: 

Ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված քա ղա քա ցուն ան ձնա գիր տրա մա դր վում 
է խնա մա կա լի դի մու մի  հի ման վրա: Սահ մա նա փակ գոր ծու նակ ճա-
նաչ ված քա ղա քա ցուն ան ձնա գի րը տրա մա դր վում է իր դի մու մի  հի-
ման վրա: Նշ ված դեպ քե րում դի մումն  ե րին կց վում է խնա մա կալ կամ 
հո գա բար ձու հան դի սա նա լու փաս տը հա վաս տող փաս տա թուղթ:

 Ա րդյո՞ ք թույ լա տր վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա-
քա ցուն  այլ պե տու թյա նը հա նձ նե լ:

ՀՀ քա ղա քա ցուն չի կա րե լի հա նձ նել օ տա րե րկ րյա պե տու թյա-
նը, բա ցա ռու թյա մբ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վա վե րաց րած 
մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված դեպ քե րի: Այս հար-
ցի հետ կապ ված, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 55-րդ հոդ վա  ծում նշ վում է` 
§1. Ոչ ոք չի կա րող ար տա քս վել կամ հա նձն վել օ տա րե րկ րյա պե տու-
թյա նը, ե թե ի րա կան սպառ նա լիք կա, որ տվյ ալ ան ձը կա րող է այդ 
երկ րում են թարկ վել մա հա պատ ժի, խոշ տա նգ ման, ան մա րդ կային կամ 
նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի: 

2. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցուն չի կա րե լի հա նձ-
նել օ տա րե րկ րյա պե տու թյա նը, բա ցա ռու թյա մբ Հայաս տա նի Հան րա-
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պե տու թյան վա վե րաց րած մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րով նա խա տես-
ված դեպ քե րի¦: 

Ա րդյո՞ք Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից դուրս բնակ վե լը հան-
գեց նում է  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյան ինք-
նա բե րա բար դա դա րեց մա նը: Արդյո՞ք Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան քա ղա քա ցու ա մուս նու թյունն օ տա րե րկ րյա քա ղա քա ցու հետ 
հան գեց նում է քա ղա քա ցի ու թյան փո փոխ ման:Ա րդյո՞ ք ա մու սին նե-
րից մե  կի քա ղա քա ցի ու թյան փո խե լը հան գեց նում է մյուս ա մուս նու 
քա ղա քա ցի ու թյան փո փոխ մա նը:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից դուրս բնակ վե լը ինք նին չի 
հան գեց նում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյան դա-
դա րեց մա նը:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցու ա մուս նու թյունն 
օ տա րե րկ րյա քա ղա քա ցու հետ ինք նին քա ղա քա ցի ու թյան փո փոխ-
ման չի հան գեց նում: 

Ա մու սին նե րից մե  կի քա ղա քա ցի ու թյան փո խե լն ին քի նին չի հան-
գեց նում մյուս ա մուս նու քա ղա քա ցի ու թյան փո փոխ մա նը: 

Ա րդյո՞ք Հան րա պե տու թյու նից դուրս ՀՀ քա ղա քա ցի նե րն օգտ վում 
են ՀՀ պա շտ պա նու թյու նից և հո վա նա վո րու թյու նից:

  ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը Հան րա պե տու թյու նից դուրս օգտ վում են ՀՀ 
պա շտ պա նու թյու նից և հո վա նա վո րու թյու նից:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, նրա դի վա նա գի տա կան և հյու պա-
տո սա կան ներ կայա ցուց չու թյուն նե րը և դրա նց պաշ տո նա տար ան ձի նք 
պար տա վոր են պա շտ պա նել այլ պե տու թյուն նե րում գտն վող ՀՀ քա ղա-
քա ցի նե րի ի րա վունք նե րը, ինչ պես նաև` մի  ջոց ներ ձեռ նար կել նրա նց 
խա խտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կա նգ նե լու հա մար` այդ պե տու թյուն նե րի 
օ րե նսդրու թյա նը և մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րին հա մա պա տաս խան:  

Ո՞վ է հա մար վում օ տա րե րկ րյա  քա ղա քա ցի կամ քա ղա քա ցի ու-
թյուն չու նե ցող ան ձ: 

Օ տա րե րկ րյա քա ղա քա ցի է հա մար վում ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն չու-
նե ցող այն ան ձը, որն ու նի այլ պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնակ վող ՀՀ քա ղա քա ցի ու-
թյուն չու նե ցող ան ձը, որն այլ պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն ու նե նա-
լու ա պա ցույց չու նի, հա մար վում է քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձ:
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ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը տի րա պե տում են ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ ամ-
րագր ված ի րա վունք նե րի և ա զա տութ յուն նե րի ողջ ծա վա լին, իսկ ՀՀ 
ի րա վա զո րու թյան ներ քո գտն վող և ՀՀ տա րած քում բնակ վող օ տա-
րերկր ա ցի նե րը և քա ղա քա ցիութ յուն չու նե ցող ան ձի նք ամ բողջ ծա վա-
լով չեն օգտ վում ՀՀ քա ղա քա ցու հա մար նա խա տես ված քա ղա քա կան 
ի րա վունք նե րից և ա զա տութ յուն նե րից: 

Ա րդյո՞ք Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնակ վող քա ղա քա-
ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձը կա րող է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ու թյուն ձե ռք բե րել:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը խրա խու սում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում բնակ վող քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց 
կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն ձե ռք բե րե լը և չի խո չըն դո տում նրա նց 
կող մի ց այլ պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն ձե ռք բե րե լուն: 

Օ տա րե րկ րյա քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան-
ձա նց ի րա վա կան վի ճա կը ՀՀ-ում  կար գա վոր վում է ՀՀ օ րե նսդրու թյա-
մբ և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րով: 

Ո րո՞նք են Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյան ձե-
ռք բեր ման հիմ քե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան ձե ռք բեր ման հիմ քե րը հետ ևյա լն են՝
1) քա ղա քա ցի ու թյան ճա նաչ մա մբ.
2) ծնն դով.
3) քա ղա քա ցի ու թյուն ստա նա լու մի  ջո ցով.
4) քա ղա քա ցի ու թյու նը վե րա կա նգ նե լու մի  ջո ցով.
5) քա ղա քա ցի ու թյան խմ բային ձե ռք բեր ման մի  ջո ցով.
6) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րով 

նա խա տես ված հիմ քե րով.
7) ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան մա սին օ րեն քով նա խա տես ված այլ հիմ-

քե րով: 

Ով քե՞ր կա րող են ճա նաչ վել որ պես ՀՀ քա ղա քա ցի ներ և ինչ պի-
սի՞ ըն թա ցա կար գով է կա տար վում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ու թյան ճա նա չու մը:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ներ են ճա նաչ վում`
1) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում մշ տա պես բնակ վող նախ-

կին ՀԽՍՀ քա ղա քա ցի նե րը, ով քեր մի  նչև Սահ մա նադ րու թյան ու ժի 
մե ջ մտ նե լը ձե ռք չեն բե րել այլ պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն կամ 
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հրա ժար վել են դրա նից` ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան մա սին օ րեն քի ու ժի մե ջ 
մտ նե լու օր վա նից մե կ տար վա ըն թաց քում.

2) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում մշ տա պես բնակ վող քա ղա-
քա ցի ու թյուն չու նե ցող ազ գու թյա մբ հայե րը կամ օ տա րե րկ րյա քա ղա-
քա ցի չհան դի սա ցող նախ կին ԽՍՀՄ այլ հան րա պե տու թյուն նե րի քա-
ղա քա ցի նե րը, ով քեր մի  նչև 2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 31-ը դի մում 
են ներ կայաց րել ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն ձե ռք բե րե լու հա մար.

3) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից դուրս բնակ վող ազ գու թյա մբ 
հայ նախ կին ՀԽՍՀ այն քա ղա քա ցի նե րը, ով քեր ձե ռք չեն բե րել այլ 
պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն: 

Ո՞ր դեպ քե րում է  ե րե խան ձե ռք բե րում Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն:

 Ե րե խան, ում ծնող նե րը նրա ծն վե լու պա հին ՀՀ քա ղա քա ցի ներ են, 
ան կախ ծն վե լու վայ րից, ձե ռք է բե րում ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն:

 Ե րե խան, ում ծնող նե րից մե  կը նրա ծն վե լու պա հին ՀՀ քա ղա քա ցի 
է, իսկ մյուսն ան հայտ է կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձ, ձե ռք է 
բե րում ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն:

 Այն դեպ քում, երբ ծնող նե րից մե  կը ե րե խայի ծն վե լու պա հին ՀՀ 
քա ղա քա ցի է, իսկ մյու սը` օ տա րե րկ րյա քա ղա քա ցի, ե րե խայի քա ղա-
քա ցի ու թյու նը ո րոշ վում է ծնող նե րի գրա վոր հա մա ձայ նու թյա մբ:

 Ծնող նե րի մի  ջև հա մա ձայ նու թյան բա ցա կայու թյան դեպ քում ե րե-
խան ձե ռք է բե րում ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն՝

1) ե թե նա ծն վել է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կամ,
2) ե թե ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն ձե ռք չբե րե լու դեպ քում դառ նում է 

քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձ, կա մ
3) ե թե ծնող նե րը մշ տա պես բնակ վում են Հայաս տա նի Հան րա պե-

տու թյու նում:

 Ա րդյո՞ք Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ծն վա ծ՝ քա ղա քա ցի-
ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց ե րե խան կա րող է ձե ռք բե րել ՀՀ  քա ղա-
քա ցի ու թյուն: 

Ա րդյո՞ք այն ե րե խան, ո ւմ ծնող նե րի քա ղա քա ցի ու թյունն ան հայտ 
է, կամ ում ծնող նե րը չեն կա րող ի րե նց  քա ղա քա ցի ու թյու նը փո-
խան ցել ե րե խային` ի րե նց քա ղա քա ցի ու թյան երկ րի (երկր նե րի) օ րե-
նսդրու թյան հա մա ձայն, կա րող է ձե ռք բե րել ՀՀ  քա ղա քա ցի ու թյուն:
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 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ծն ված ե րե խան ձե ռք է բե րում 
ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն, ե թե`

1) ծնող նե րը քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձի նք են.
2) ծնող նե րի քա ղա քա ցի ու թյունն ան հայտ է.
3) ծնող նե րն այլ երկ րի (երկր նե րի) քա ղա քա ցի ներ են, սա կայն չեն 

կա րող ի րե նց քա ղա քա ցի ու թյու նը փո խան ցել ե րե խային` ի րե նց քա-
ղա քա ցի ու թյան երկ րի (երկր նե րի) օ րե նսդրու թյան հա մա ձայն.

4) ծնող նե րից մե  կը քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձ է, իսկ մյու սը` 
այլ երկ րի քա ղա քա ցի, ո րը, իր քա ղա քա ցի ու թյան երկ րի օ րե նսդրու-
թյան հա մա ձայն, չի կա րող իր քա ղա քա ցի ու թյու նը փո խան ցել ե րե-
խային.

5) ծնող նե րից մե  կը քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձ է, իսկ մյու սի 
քա ղա քա ցի ու թյունն ան հայտ է.

6) ծնող նե րից մե  կի քա ղա քա ցի ու թյունն ան հայտ է, իսկ մյուսն այլ 
երկ րի քա ղա քա ցի է, ո րը, իր քա ղա քա ցի ու թյան երկ րի օ րե նսդրու թյան 
հա մա ձայն, չի կա րող իր քա ղա քա ցի ու թյու նը փո խան ցել ե րե խային: 
Ծնո ղի քա ղա քա ցի ու թյու նը հա մար վում է ան հայտ, ե թե մի  նչև ե րե խայի 
քա ղա քա ցի ու թյու նը ո րո շե լու հա մար վե րջ նա կան ո րո շում կայաց նե լու 
պա հը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան լի ա զոր մա-
րմն  ի ձեռ նար կած ան հրա ժե շտ և բա վա րար մի  ջոց նե րի ար դյուն քում 
հնա րա վոր չի ե ղել ո րո շել ծնո ղի քա ղա քա ցի ու թյու նը:

Նշ ված դեպ քե րում ե րե խան ձե ռք է բե րում Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե-
նսդրու թյա մբ սահ ման ված կար գով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցու ան ձնա գիր ստա նա լու հա մար ներ կայաց ված դի մու մի  հի-
ման վրա:

ՀՀ օ րե նսդրու թյան հա մա ձայն ո՞ր դեպ քում է ե րե խան հա մար վում  
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ծն ված: 

Ե րե խան ՀՀ ծն ված է հա մար վում ոչ մի  այն այն դեպ քում, երբ ծն վել 
է ՀՀ ի րա վա զո րու թյան ներ քո գտն վող տա րած քում, այլ նաև այն դեպ-
քում, ե թե ե րե խան ծն վել է ՀՀ դրո շի տակ օ րի նա կան կար գով գտն վող 
կամ ՀՀ տար բե րան շա նը կրող Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ դա-
նա վա կայա նում կամ նա վա հա նգս տում գրա նց ված օ դային, ծո վային 
կամ գե տային նա վում:
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Ծ նող նե րի կող մի ց Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի-
ու թյուն ձե ռք բե րե լու դեպ քում ո՞ր պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյունն է 
ձե ռք բե րում ե րե խան:

  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն ձե ռք բե րած 
ծնող նե րի ե րե խան ձե ռք է բե րում ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն: 

Ե թե ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն է ձե ռք բե րում ծնող նե րից մե  կը, իսկ 
մյուսն օ տա րե րկ րյա քա ղա քա ցի է կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող 
ան ձ, ա պա նրա նց ե րե խան ձե ռք է բե րում ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն՝

1) ե թե առ կա է ծնող նե րի գրա վոր հա մա ձայ նու թյու նը, կա մ
2) ե թե ե րե խան բնակ վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, և 

առ կա է ՀՀ քա ղա քա ցի հան դի սա ցող ծնո ղի հա մա ձայ նու թյու նը, կա մ
3) ե թե ծնող նե րի (ծ նո ղի) հա մա ձայ նու թյան բա ցա կայու թյան դեպ-

քում ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն ձե ռք չբե րե լու դեպ քում դառ նում է քա ղա-
քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձ:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն ձե ռք բե րած 
օ տա րե րկ րյա քա ղա քա ցի նե րի ե րե խան, ան կախ այլ պե տու թյան քա-
ղա քա ցի ու թյուն ու նե նա լու հան գա ման քից, ձե ռք է բե րում Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան օ րե նսդրու թյա մբ սահ ման ված կար գով Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան քա ղա քա ցու ան ձնա գիր ստա նա լու հա մար ներ կայաց ված 
դի մու մի  հի ման վրա:

Նշ ված դեպ քե րում 14-18 տա րե կան ե րե խան Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն ձե ռք բե րե լու հա մար տա լիս է գրա վոր 
հա մա ձայ նու թյուն:

Ծ նող նե րի կող մի ց Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի-
ու թյու նը կո րց նե լու դեպ քում ո՞ր պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյունն է 
ձե ռք բե րում  կամ ո՞ր պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյունն է կո րց նում 
ե րե խան:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը կո րց րած 
ծնող նե րի ե րե խան կո րց նում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա-
ղա քա ցի ու թյու նը, ե թե նա ձե ռք է բե րում այլ պե տու թյան քա ղա քա ցի-
ու թյուն: 

Ե թե ծնող նե րից մե  կը կո րց րել է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ու թյու նը, իսկ մյու սը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա-
ղա քա ցի է, ա պա նրա նց ե րե խան կո րց նում է Հայաս տա նի Հան րա պե-
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տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը, ե թե առ կա է ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյու-
նը, կամ ե թե ե րե խան բնակ վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից 
դուրս, և առ կա է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի հան դի-
սա ցող ծնո ղի հա մա ձայ նու թյու նը:

 Վե րը նշ ված դեպ քե րում 14-18 տա րե կան ե րե խան կո րց նում է 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը իր գրա վոր հա-
մա ձայ նու թյան ա ռա կայու թյան դեպ քում, ե թե չու նի պե տու թյան հան-
դեպ չկա տար վա ծ՝ « Զի նա պար տու թյան մա սին» Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան օ րեն քով նա խա տես ված պար տա վո րու թյուն ներ: 

Այն դեպ քե րում, ե թե ծնող նե րից մե  կը կո րց րել է Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը, իսկ մյու սը Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան քա ղա քա ցի է, ա պա նրա նց ե րե խան կո րց նում է Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը, ե թե առ կա է ծնող նե րի 
հա մա ձայ նու թյու նը, կամ ե թե ե րե խան բնակ վում է Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյու նից դուրս, և առ կա է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի հան դի սա ցող ծնո ղի հա մա ձայ նու թյու նը, ա պա ե րե խան 
կո րց նում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը, ե թե 
նա ու նի կամ ձե ռք է բե րում այլ պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն: 

Ե րե խան կո րց նում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի-
ու թյու նը` քա ղա քա ցի ու թյան դա դա րեց ման հետ ևան քով` ծնո ղի ներ-
կայաց րած դի մու մի  հի ման վրա` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ու թյու նը դա դա րեց նե լու հա մար ՀՀ օ րե նսդրու թյա մբ նա-
խա տես ված ընդ հա նուր հի մունք նե րով: 

Ի նչ պի սի՞ն է ե րե խայի քա ղա քա ցի ու թյու նը որ դե գր ման ժա մա նա կ

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի կող մի ց որ դե գր-
ված ե րե խան ձե ռք է բե րում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա-
քա ցի ու թյուն: 

Ե թե ե րե խա որ դեգ րած ա մու սին նե րից մե  կը քա ղա քա ցի ու թյուն չու-
նե ցող ան ձ է, իսկ մյու սը` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի, 
ա պա ե րե խան ձե ռք է բե րում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա-
քա ցի ու թյուն: 

1) առ կա է ե րե խային որ դեգ րած ա մու սին նե րի հա մա ձայ նու թյու նը.
2) ե րե խան բնակ վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, և առ-

կա է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի հան դի սա ցող որ-
դեգ րած ա մուս նու հա մա ձայ նու թյու նը.
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3) ե րե խան քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձ է կամ Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն ձե ռք չբե րե լու դեպ քում դառ-
նում է քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձ: 

Ա րդյո՞ք որ դե գր ման դեպ քում ե րե խան պահ պա նում է  Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը, թե՝ ոչ:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի հան դի սա ցող ե րե-
խան, ո րին որ դեգ րել են օ տա րե րկ րյա քա ղա քա ցի նե րը կամ այն-
պի սի ա մու սին ներ, ո րոն ցից մե  կը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի է, իսկ մյու սը` օ տա րե րկ րյա քա ղա քա ցի, պահ պա նում է 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը: Նման դեպ քում 
ե րե խան կա րող է փո խել քա ղա քա ցի ու թյու նը մի  այն որ դեգ րող նե րի 
դի մու մով, ե թե նա ու նի կամ ձե ռք է բե րում այլ պե տու թյան քա ղա-
քա ցի ու թյուն:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի հան դի սա ցող ե րե-
խան, ո ւմ որ դեգ րել են քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձի նք, կամ որ-
դեգ րած ա մու սին նե րից մե  կը քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձ է, իսկ 
մյու սը` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի կամ օ տա րե րկ րյա 
քա ղա քա ցի, պահ պա նում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա-
քա ցի ու թյու նը:

 Ո՞ր պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյունն է ձե ռք բե րում ե րե խան,  ո ւմ 
ծնող նե րը հայտ նի չե ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գտն վող ե րե խան, ում ծնող-
նե րն ան հայտ են, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի է: 
Ծնող նե րից մե  կի կամ խնա մա կա լի գտն վե լու դեպ քում ե րե խայի քա-
ղա քա ցի ու թյու նը կա րող է փոխ վել ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան մա սին օ րե-
նսդրու թյա նը  հա մա պա տաս խան:

 Ե րե խան, ո ւմ նկատ մա մբ հաս տատ ված է խնա մա կա լու թյուն կամ 
հո գա բար ձու թյուն, արդյո՞ք պահ պա նում է ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյու նը, 
թե՝ ոչ:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ե րե խան, ո ւմ նկատ-
մա մբ հաս տատ ված է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա-
ցի նե րի խնա մա կա լու թյուն կամ հո գա բար ձու թյուն, պահ պա նում է 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը` ան կախ նրա 
ծնող նե րի կող մի ց Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու-
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թյու նից դուրս գա լու հան գա ման քից: Նման դեպ քում ե րե խան կա րող 
է դուրս գալ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նից 
ծնող նե րի դի մու մով, ե թե նրա նք զրկ ված չեն ծնո ղա կան ի րա վուն-
քից, և ե թե ե րե խան ու նի կամ ձե ռք է բե րում այլ պե տու թյան քա ղա-
քա ցի ու թյուն:

ՀՀ օ րե նսդրու թյա մբ ինչ պի սի՞ պա հա նջ ներ են ա ռա ջա դր վում 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն ստա նա լու հա-
մար: Ո՞ր դեպ քե րում և ով քեր կա րող են դի մե լ Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն ստա նա լու հա մար:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող 18 
տա րին լրա ցած, գոր ծու նակ, օ տա րե րկ րյա պե տու թյու նում բնակ վող 
(գտն վող) կամ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օ րի նա կան հիմ քով 
բնակ վող (գտն վող) յու րա քան չյուր ան ձ ի րա վունք ու նի դի մե  լու Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն ստա նա լու հա մար, ե թե`

1) օ րեն քով սահ ման ված կար գով վեր ջին ե րեք տա րին մշ տա պես 
բնակ վել է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում.

2) կա րող է բա ցա տր վել հայե րեն լեզ վով, և
3) ծա նոթ է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա նը: 

Ո՞վ քեր կա րող են  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի-
ու թյուն ստա նալ, ե թե օ րեն քով սահ ման ված կար գով վեր ջին ե րեք 
տա րին մշ տա պես չեն բնակ վել Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, 
չեն կա րող բա ցա տր վել հայե րեն լեզ վով և  ծա նոթ չեն Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա նը:

 Ա ռա նց ՀՀ օ րե նսդրու թյա մբ սահ ման ված կար գով վեր ջին ե րեք տա-
րին մշ տա պես Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնակ վե լու, ա ռա նց 
հայե րեն լեզ վով բա ցա տր վե լու կա րո ղու թյան և ա ռա նց Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա նն ի րա զեկ լի նե լու պա հա նջ նե-
րի պահ պան ման` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն 
կա րող է ստա նալ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն 
չու նե ցող այն ան ձը`

1) որն ա մուս նա ցել է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցու 
հետ կամ ու նի Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ե րե խա.

2) ո րի ծնող նե րը կամ նրան ցից մե  կը նախ կի նում ու նե ցել է Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն կամ ծն վել է Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյու նում, և ո րը 18 տա րին լրա նա լուց հե տո` 3 տար վա 
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ըն թաց քում, դի մե լ է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու-
թյուն ստա նա լու հա մար.

3) ո րը 1995 թվա կա նի հուն վա րի 1-ից հե տո, իր դի մու մի  հա մա ձայն, 
դուրս է ե կել Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նից.

4) ո րը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նաչ վել է փա խս տա-
կան կամ հան դի սա նում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնակ-
վող` քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձ: 

Ա ռա նց ՀՀ օ րե նսդրու թյա մբ սահ ման ված կար գով վեր ջին ե րեք տա-
րին մշ տա պես Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնակ վե լու, ա ռա նց 
հայե րեն լեզ վով բա ցա տր վե լու կա րո ղու թյան և ա ռա նց Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա նն ի րա զեկ լի նե լու պա հա նջ նե-
րի պահ պան ման` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն 
կա րող է ստա նալ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն 
չու նե ցող ազ գու թյա մբ հայ ան ձը կամ ան գոր ծու նակ ան ձը, ո րի խնա-
մա կա լը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի է: 

Ա ռա նց ՀՀ օ րե նսդրու թյա մբ սահ ման ված կար գով վեր ջին ե րեք տա-
րին մշ տա պես Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնակ վե լու, ա ռա նց 
հայե րեն լեզ վով բա ցա տր վե լու կա րո ղու թյան և ա ռա նց Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա նն ի րա զեկ լի նե լու պա հա նջ նե-
րի պահ պան ման` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն 
կա րող է շնո րհ վել Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյա նը բա ցա ռիկ ծա-
ռայու թյուն ներ մա տու ցած ան ձա նց: 

Ի նչ պի սի՞ ըն թա ցա կա րգ է կի րառ վում Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն ստա նա լու հա մա ր:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն հայ ցող ան ձը 
քա ղա քա ցի ու թյուն ստա նա լու դի մումն  ան ձա մբ, իսկ ան գոր ծու նակ ճա-
նաչ ված ան ձի դեպ քում` խնա մա կա լի մի  ջո ցով, պե տք է ներ կայաց նի 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան լի ա զոր մա րմն  ին: 

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն ստա նում են 
քա ղա քա ցի ու թյուն շնոր հե լու մա սին Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Նա խա գա հի հրա մա նագ րով: 

Ո՞ր դեպ քե րում է հնա րա վոր Հայաս տա նի  Հան րա պե տու թյան  
քա ղա քա ցի ու թյուն ստա նա լու դի մու մի  մե ր ժու մը:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն ստա նա լու դի-
մու մը մե  րժ վում է, ե թե տվյ ալ ան ձն իր գոր ծու նե ու թյա մբ վն ա սում է 
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պե տա կան և հա սա րա կա կան ան վտան գու թյա նը, հա սա րա կա կան 
կար գին, հան րու թյան ա ռող ջու թյա նը և բար քե րին, այ լոց ի րա վունք նե-
րին և ա զա տու թյուն նե րին, պատ վին և բա րի համ բա վին: Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն ստա նա լու դի մու մի  մե ր ժու մը 
կա րող է չհիմն  ա վոր վել:

ՀՀ ազ գային օ րե նսդրու թյա մբ արդյո՞ք թույ լա տր վում է երկ քա ղա-
քա ցի ու թյու նը, թե՝ ոչ: Արդյո՞ք 2015թ. դեկ տեմ բե րի 06-ի փո փո խու-
թյուն նե րով Սահ մա նադ րու թյան հա մա ձայն երկ քա ղա քա ցի ու թյու նը 
թույ լա տր վում է, թե՝ ոչ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան մա սին օ րեն քի հա մա ձայն «ե րկ քա ղա քա ցի» 
է հա մար վում այն ան ձը, որն ու նի մե  կից ա վե լի պե տու թյուն նե րի քա-
ղա քա ցի ու թյուն:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան երկ քա ղա քա ցի է հա մար վում այն 
ան ձը, ո րը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նից բա-
ցի, ու նի նաև այլ պե տու թյան (երկր նե րի) քա ղա քա ցի ու թյուն:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան երկ քա ղա քա ցին Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան հա մար ճա նաչ վում է մի  այն որ պես Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի: Այս պա հան ջը տա րած վում է նաև 
1995 թվա կա նի հուն վա րի մե  կից հե տո, ա ռա նց սահ ման ված կար գի 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նից դուրս գա լու, 
այլ պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն ըն դու նած կամ ստա ցած, ինչ պես 
նաև Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նից մի  ա կող-
մա նի հրա ժար ված Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի 
վրա:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան երկ քա ղա քա ցին ու նի Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցու հա մար նա խա տես ված բո լոր 
ի րա վունք նե րը և կրում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա-
ցու հա մար նա խա տես ված բո լոր պար տա կա նու թյուն նե րն ու պա-
տաս խա նատ վու թյու նը, բա ցա ռու թյա մբ Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րով կամ օ րեն քով նա խա տես ված 
դեպ քե րի:

1995թ. Սահ մա նադ րութ յամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը ճա-
նա չում էր քա ղա քա ցիութ յան բա ցա ռի կութ յան սկզբուն քը: Դա նշա նա-
կում էր, որ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան քա ղա քա ցին մի ա ժա մա-
նակ չէր կա րող լի նել այլ պե տութ յան քա ղա քա ցի» (14-րդ հոդ վ.): 



124

2005թվա կա նին Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ յուն նե րի և լրա-
ցումն  ե րի ժա մա նակ Հան րա պե տութ յան Հիմն  ա կան օ րեն քում ամ-
րագր վեց դրույթ, ո րը թույ լատ րում էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
քա ղա քա ցի նե րին ձեռք բե րե լու նաև այլ պե տութ յուն նե րի քա ղա քա-
ցիութ յուն (հոդվ. 30.1, 2-րդ մաս):

Սահ մա նադ րութ յան այդ նոր մի  հի ման վրա «Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան քա ղա քա ցիութ յան մա սին» 1995թ. ՀՀ օ րեն քը 2007թ. 
լրաց վեց նոր 131 «Երկ քա ղա քա ցիութ յուն» վեր տա ռութ յամբ հոդ վա ծով, 
որ տեղ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան երկ քա ղա քա ցուն վե րա պահ-
վում է ՀՀ քա ղա քա ցու հա մար նա խա տես ված բո լոր պար տա կա նութ-
յուն ներն ու պա տաս խա նատ վութ յու նը, բա ցա ռութ յամբ Հա յաս տա նի 
Հան չա պե տութ յան մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով կամ օ րեն քով նա-
խա տես ված դեպ քե րի: 

Երկ քա ղա քա ցիութ յու նը ճա նա չե լուց հե տո պե տութ յու նը փաս տո-
րեն պար տա վոր է իր քա ղա քա ցիութ յունն ըն դու նած այլ պե տութ յան 
քա ղա քա ցուն տրա մադ րել այն բո լոր ի րա վունք նե րը, ա զա տութ յուն-
ներն ու պար տա կա նութ յուն նե րը, ո րոնք ու նեն իր քա ղա քա ցի նե րը: Այ-
սինքն՝ երկ քա ղա քա ցին ի րա վունք ու նի բնակ վե լու քա ղա քա ցիութ յան 
եր կու պե տութ յուն նե րում, եր կու երկր նե րում էլ մի ա ժա մա նակ կա տա-
րել զին ծա ռա յութ յուն, մու ծել հար կեր և տուր քեր, հա վա տա րիմ լի նել 
եր կու պե տութ յուն նե րին էլ: 

Երկ քա ղա քա ցիութ յու նը դի տե լով որ պես անբ նա կան երևույթ, մի -
ջազ գային հան րութ յու նը պայ քա րում է դրա կրճատ ման, նվա զեց-
ման հա մար: Եվ րա խորհր դի կող մի ց 1963թ. ըն դուն ված՝ բազ մա քա-
ղա քա ցիութ յան դեպ քե րի կրճատ ման և բազ մա քա ղա քա ցիութ յան 
դեպ քում զին վո րա կան պար տա կա նութ յուն նե րի մա սին կոն վեն-
ցի այի  հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր անձ պետք է ու նե նա մե կ երկ րի 
քա ղա քա ցիութ յուն, և որ մի  ջազ գա յին հա մայն քի ջան քե րը պետք է 
ուղղ ված լի նեն երկ քա ղա քա ցիութ յան վե րաց մա նը, քա նի որ դրա-
նից կա րող են ծա գել բա խումն  եր պե տու թյուն նե րի օ րե նսդրու թյան 
մե ջ, ին չը կա րող է պատ ճառ հան դի սա նալ մար դու ի րա վունք նե րի 
խա խտ ման հա մար: 

1994թ. Եվ րա խոր հուր դը ձեռ նա մուխ ե ղավ 1963 թվա կա նի Կոն-
վեն ցի այի ար մա տա կան վե րա նայ մա նը: Վե րաց վեց այն դիր քո րո-
շու մը, ո րը պա հան ջում էր խու սա փել երկ քա ղա քա ցիութ յու նից: Սա 
յու րա քանչ յուր երկ րի թույլ կտա ճա նա չել կամ չճա նա չել երկ քա-
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ղա քա ցիութ յու նը և այդ հար ցում ըն դու նել տվյ ալ երկ րին հար մար 
սկզբունք ներ: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 2015թ. դեկ տեմ բե րի 6-ի հան րաք-
վեով ըն դուն ված փո փո խութ յուն նե րով Սահ մա նադ րութ յու նը որևէ 
նշում չի բո վան դա կում երկ քա ղա քա ցիութ յան մա սին: Սա կայն կար-
ծում ենք, դրա նից չի բխում, որ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յու նը բա ցա ռում 
է երկ քա ղա քա ցիութ յան ինս տի տու տի առ կա յութ յու նը Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յու նում: Երկ քա ղա քա ցիութ յան ինս տի տու տը կար գա-
վոր վում է ՀՀ քա ղա քա ցիութ յան մա սին օ րեն քով, ո րը հա տուկ հոդ ված 
(13) է բո վան դա կում այդ մա սին, ո րում վեր ջին փո փո խութ յուն նե րը կա-
տար վել են 07.05.2015թ. օ րեն քով: 

Երկ քա ղա քա ցիութ յան հիմք է նաև ա ռանց սկզբնա կան քա ղա քա-
ցիութ յու նը կորց նե լու նոր քա ղա քա ցիութ յան ձեռք բե րու մը: Հա ճախ 
պա տա հում է, որ ան ձը ստա նում է պե տութ յան քա ղա քա ցիութ յու ն, ո րի 
օ րենսդ րութ յամբ չի նա խա տես վում, որ պես պայ ման, ան ձի կող մի ց իր 
սկզբնա կան քա ղա քա ցիութ յան դա դա րե ցու մը: Կամ իր սկզբնա կան 
ծագ ման երկ րի օ րենք նե րով նույն պես չի նա խա տես վում, որ ձեռք բե-
րե լով այլ երկ րի քա ղա քա ցիութ յուն՝ ան ձը ավ տո մատ կեր պով պետք է 
կորց նի սկզբնա կան քա ղա քա ցիութ յու նը: 

Երկ քա ղա քա ցիութ յան ա ռա ջաց ման հա ջորդ պատ ճա ռը տար բեր 
քա ղա քա ցիութ յուն ու նե ցող ծնող նե րից սեր ված ե րե խա յի ծնունդն է: 
Երբ ե րե խան ըստ ծննդի (ծագ ման) ձեռք է բե րում հոր, ինչ պես նաև 
մոր քա ղա քա ցիութ յու նը, նա դառ նում է երկ քա ղա քա ցի:

Ա րդյո՞ք թույ լա տր վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա-
քա ցի ու թյու նը վե րա կա նգ նել և որ դեպ քում:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը կո րց րած ան-
ձի քա ղա քա ցի ու թյունն, իր դի մու մի  հա մա ձայն, կա րող է վե րա կա նգն-
վել, ե թե տվյ ալ ան ձն իր գոր ծու նե ու թյա մբ չի վն ա սում պե տա կան և 
հա սա րա կա կան ան վտան գու թյա նը, հա սա րա կա կան կար գին, հան-
րու թյան ա ռող ջու թյա նը և բար քե րին, այ լոց ի րա վունք նե րին և ա զա-
տու թյուն նե րին, պատ վին և բա րի համ բա վին, և ե թե նրա քա ղա քա ցի-
ու թյու նը չի դա դա րեց վել  կե ղծ փաս տա թղ թե րի կամ կե ղծ տվյ ալ նե րի 
հի ման վրա քա ղա քա ցի ու թյուն ձե ռք բե րե լու դեպ քում, և ա րար քը կա-
տա րե լու պա հից չի ան ցել 5 տա րի: 

Այլ երկ րի քա ղա քա ցի ու թյուն ձե ռք բե րե լու նպա տա կով Հայաս տա-
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նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը դա դա րեց րած, սա կայն այլ 
երկ րի քա ղա քա ցի ու թյուն չս տա ցած ան ձը, իր դի մու մի  հա մա ձայն, կա-
րող է վե րա կա նգ նել Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու-
թյու նը:

 Ա րդյո՞ք հնա րա վոր է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա-
ցի ու թյան խմ բային ձե ռք բե րու մը, թե՝ ոչ:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյան խմ բային ձե ռք-
բե րումն  ի րա կա նաց վում է ներ գաղ թի և ՀՀ օ րե նսդրու թյա մբ սահ ման-
ված այլ դեպ քե րում` Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի հրա մա նագ րով: 

Ո՞ր դեպ քե րում է դա դա րում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա-
ղա քա ցի ու թյու նը

  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը դա դա րեց-
վում է`

1) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը փո խե լու 
դեպ քում.

2)  կե ղծ փաս տա թղ թե րի կամ կե ղծ տվյ ալ նե րի հի ման վրա քա ղա-
քա ցի ու թյուն ձե ռք բե րե լու դեպ քում, ե թե ան ձի կող մի ց կե ղծ փաս տա-
թղ թեր կամ կե ղծ տվյ ալ ներ ներ կայաց նե լը հիմն  ա վոր վել է օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով, և ա րար քը կա տա րե լու պա հից չի ան ցել 5 տա-
րի.

3) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաս նակ ցու թյա մբ մի  ջազ գային 
պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված հիմ քե րով: 

Ա րդյո՞ք թույ լա տր վում է փո խել Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ու թյու նը, թե՝ ոչ, ե թե` այո, ա պա ո՞ր դեպ քե րում և ինչ 
կար գով:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 18 տա րին լրա ցած յու րա քան չյուր 
քա ղա քա ցի ի րա վունք ու նի փո խել քա ղա քա ցի ու թյու նը` դուրս գալ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նից և ձե ռք բե րել 
այլ պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն կամ դուրս գալ Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նից, ե թե ու նի այլ պե տու թյան քա ղա-
քա ցի ու թյուն:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նից դուրս գա լու 
մա սին քա ղա քա ցու դի մու մը մե  րժ վում է, ե թե`

1) նրա նկատ մա մբ հա րուց ված է քրե ա կան հե տա պն դում.
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2) նրա նկատ մա մբ կա դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած և 
կա տար ման են թա կա դա տավ ճիռ կամ վճիռ.

3) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նից նրա 
դուրս գա լը հա կա սում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գային 
ան վտան գու թյան շա հե րին.

4) նա ու նի պե տու թյան հան դեպ չկա տար ված պար տա վո րու թյուն ներ:
5) նա չու նի այլ պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն և մի  նչև Հայաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի կող մի ց Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը դա դա րեց նե լու վե րա բե րյալ հրա մա նագ րի 
ստո րագ րու մը չի ներ կայաց նում օ տա րե րկ րյա պե տու թյան ի րա վա սու 
մա րմն  ի տված գրա վոր հա վաս տում (տե ղե կա նք) տվյ ալ պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ու թյուն ձե ռք բե րե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան մա սին:

 Պե տա կան իշ խա նու թյան ո՞ր ի րա վա սու մա րմն  ի կող մի ց  է դա դա-
րեց վում  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը և ի՞նչ 
կար գով:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցու քա ղա քա ցի ու թյու նը 
դա դա րեց վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի կող-
մի  ց՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը դա դա րեց-
նե լու վե րա բե րյալ հրա մա նագ րի ստո րա գր մա մբ: 

Ո րո՞նք են Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյան 
հար ցե րը կար գա վո րող ի րա վա սու մար մի ն նե րը:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյան հար ցե րը կար-
գա վո րող մար մի ն նե րը հետ ևյա լն են՝ Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հը, 
Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հին ա ռըն թեր քա ղա քա ցի ու թյան հար-
ցե րի հա նձ նա ժո ղո վը, Կա ռա վա րու թյու նը: 

Ի նչ պի սի՞ ի րա վա սու թյա մբ է օժտ ված Հան րա պե տու թյան  նա խա-
գա հը  ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան հետ  կապ ված հար ցե րո վ:

  Քա ղա քա ցի ու թյան հետ կապ ված հար ցե րի լուծ ման գոր ծում, 
հիմն  ա կան լի ա զո րու թյուն նե րը վե րա պահ ված են Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան Նա խա գա հին: Սահ մա նադ րու թյան 134-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն` « Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հն օ րեն քով սահ ման ված 
դեպ քե րում և կար գով լու ծում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա-
ղա քա ցի ու թյուն շնոր հե լու և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա-
քա ցի ու թյու նը դա դա րեց նե լու վե րա բե րյալ հար ցե րը»:
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 Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հն իր հրա պա րա կած հրա մա նագ-
րե րով լու ծում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն 
ստա նա լու, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը վե-
րա կա նգ նե լու, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյան 
խմ բային ձե ռք բեր ման, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի-
ու թյան դա դա րեց ման հար ցե րը, սահ մա նում է քա ղա քա ցի ու թյան վե-
րա բե րյալ դի մումն  ե րի քն նա րկ ման կար գը: 

Ո՞վ է կազ մա վո րում Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հին ա ռըն թեր 
քա ղա քա ցի ու թյան հար ցե րի հա նձ նա ժո ղո վը:

 Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հին ա ռըն թեր քա ղա քա ցի ու թյան 
հար ցե րի հա նձ նա ժո ղո վը կազ մա վո րում է Հան րա պե տու թյան Նա խա-
գա հը:

 Քա ղա քա ցի ու թյան հար ցե րի հա նձ նա ժո ղո վի կա նո նադ րու թյու նը 
հաս տա տում է Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Նա խա գա հը 1999թ. հու լի սի 23-ին 
ըն դու նել է եր կու հրա մա նա գիր, ո րոն ցով հաս տա տել է հանձ նա ժո ղո-
վի կազ մը և կա նո նադ րութ յու նը:

Ինչ պես նա խա տես ված է կա նո նադ րութ յան մե ջ, հանձ նա ժո ղո վը 
խորհր դակ ցա կան մար մի ն է, և ինչ պես նրա նա խա գա հը, այն պես էլ 
ան դամն  ե րը հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցում են հա-
սա րա կա կան կար գով: Հանձ նա ժո ղովի ի րա վա սութ յան մե ջ է մտնում 
ՀՀ քա ղա քա ցիութ յուն ստա նա լու, ՀՀ քա ղա քա ցիութ յու նը վե րա կանգ-
նե լու, ՀՀ քա ղա քա ցիութ յան խմբա յին ձեռք բեր ման, ՀՀ քա ղա քա-
ցիութ յան դա դա րեց ման վե րա բեր յալ դի մումն  ե րի նախ նա կան քննար-
կու մը և դրանց կա պակ ցութ յամբ Հան րա պե տութ յան Նա խա գա հին 
ա ռա ջար կութ յուն ներ ներ կա յաց նե լը: 

Հանձ նա ժո ղո վի քննարկ մա նը ներ կա յաց վող` ՀՀ քա ղա քա ցիութ-
յան վե րա բեր յալ նյու թե րի նա խա պատ րաս տումն  ի րա կա նաց վում է 
Հան րա պե տութ յան Նա խա գա հի աշ խա տա կազ մի  Ներ ման, քա ղա քա-
ցիութ յան, պարգևնե րի և կո չումն  ե րի վար չութ յու նը: Այդ վար չութ յան 
մի  ջո ցով հանձ նա ժո ղո վն  իր քննարկ մա նը ներ կա յաց ված նյու թե րի վե-
րա բեր յալ պե տա կան մար մի ն նե րից կա րող է պա հան ջել լրա ցու ցիչ 
փաս տաթղ թեր:
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Ի նչ պի սի՞ գոր ծա ռույթ նե րով և լի ա զո րու թյուն նե րով է օժտ ված 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյան հար ցե րը կար-
գա վո րող ՀՀ Կա ռա վա րու թյու նը:   Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ու թյան հար ցե րը կար գա վո րող Կա ռա վա րու թյու նը`

1) ա պա հո վում է կա ռա վա րու թյան, նա խա րա րու թյուն նե րի, կա ռա-
վար ման այլ մար մի ն նե րի ակ տե րի հա մա պա տաս խա նե ցու մը ՀՀ քա-
ղա քա ցի ու թյան մա սին օ րեն քին.

2) սահ մա նում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու-
թյու նը հաս տա տող փաս տա թղ թե րի ձևա կե րպ ման և դրա նք քա ղա քա-
ցի նե րին հա նձ նե լու կար գը.

3) սահ մա նում է քա ղա քա ցի ու թյան ձե ռք բեր ման և դա դա րեց ման 
հա մար ան հրա ժե շտ փաս տա թղ թե րի ցան կը և նմուշ նե րը.

4) ըն դու նում է ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան մա սին  օ րեն քի կի րար կումն  
ա պա հո վող ո րո շումն  եր: Կա ռա վա րու թյունն ի րա վա սու մար մի ն նե րի 
մի  ջո ցով`

1) ըն դու նում է քա ղա քա ցի ու թյան վե րա բե րյալ դի մումն  եր և այլ 
փաս տա թղ թեր, ստու գում դրա նց իս կու թյու նը և հիմն  ա վոր վա ծու թյու-
նը.

2) քա ղա քա ցի ու թյան վե րա բե րյալ դի մումն  ե րը, մի ջ նոր դու թյուն նե-
րը և այլ փաս տա թղ թե րը հա մա պա տաս խան եզ րա կա ցու թյուն նե րով 
ու ղար կում է Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հին.

3) Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հին ա ռա ջար կու թյուն է ներ կայաց-
նում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը դա դա րեց-
նե լու մա սին.

4) կա տա րում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի 
հաշ վա ռու մը.

5) ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան մա սին օ րե նսդրու թյա նը հա մա պա տաս-
խան պար զում է ան ձա նց պատ կա նե լու թյու նը Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյա նը: 

Ի նչ պի սի՞ գոր ծա ռույթ նե րով և լի ա զո րու թյուն նե րով են օժտ ված 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյան հար ցե րը կար-
գա վո րող ՀՀ ոս տի կա նութ յու նը, ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա-
րութ յու նը, դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չութ յուն ներն ու հյու պա-
տո սա կան ծա ռա յութ յուն նե րը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան քա ղա քա ցիութ յան վե րա բեր յալ 
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հար ցե րի ի րա կա նաց մա նը ո րոշ մաս նակ ցութ յուն ու նեն նաև ՀՀ ոս տի-
կա նութ յու նը, ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նը, դի վա նա գի-
տա կան ներ կա յա ցուց չութ յուն ներն ու հյու պա տո սա կան ծա ռա յութ յուն-
նե րը: Նրանց լիա զո րութ յուն նե րի մե ջ են մտնում` ՀՀ քա ղա քա ցիութ յան 
հար ցե րով դի մումն  ե րի և մի ջ նոր դութ յուն նե րի ըն դու նու մը, ներ կա յաց-
ված փաս տե րի և փաս տաթղ թե րի ստու գու մը, փաս տաթղ թե րը` ի րենց 
եզ րա կա ցութ յամբ, կա ռա վա րութ յանն ու ղար կե լը և այլն: 

Քա ղա քա ցիութ յան հար ցե րի վե րա բեր յալ դի մումն  երն ու մի ջ նոր-
դութ յուն նե րը ներ կա յաց վում են գրա վոր` ան ձի բնա կութ յան վայ-
րի ոս տի կա նութ յա ն ծա ռա յութ յան պե տին, իսկ ե թե ան ձը գտնվում է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան սահ ման նե րից դուրս, ա պա` հա մա-
պա տաս խան դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չութ յուն կամ հյու պա-
տո սա կան հիմն  ար կութ յուն: Դի մումն  ե րը քննարկ վում են վե ցամս յա 
ժամկ  ե տում, ո րոնց մե րժ ման դեպ քում կրկին կա րե լի է դի մե լ մե րժ ման 
օ րից մե կ տա րի հե տո` ՀՀ քա ղա քա ցիութ յան մա սին օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան քա ղա քա ցիութ յու նը հա մար վում 
է ձեռք բեր ված կամ դա դա րեց ված Հան րա պե տութ յան Նա խա գա հի 
կող մի ց այդ կա պակ ցութ յամբ հրա մա նագ րի հրա պա րակ ման պա հից: 
Հրա մա նագ րի կա տար ման վե րահս կո ղութ յու նը, Հան րա պե տութ յան 
նա խա գա հին ա ռըն թեր քա ղա քա ցիութ յան հար ցե րի հանձ նա ժո ղո վի 
կա նո նադ րութ յամբ (կետ 12), դրված է Նա խա գա հի աշ խա տա կազ մի  
ներ ման, քա ղա քա ցիութ յան, պարգևնե րի և կո չումն  ե րի վար չութ յան 
վրա: 

Ի նչ պի սի՞ն է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյան 
գոր ծե րով վա րույ թը: Ինչ պի սի՞ն է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ու թյան հար ցե րով դի մումն  ե րի, մի ջ նոր դու թյուն նե րի 
ներ կայաց ման և դրա նց քն նա րկ ման կար գը:

  Քա ղա քա ցի ու թյան հար ցե րի վե րա բե րյալ դի մումն  ե րը և մի ջ նոր-
դու թյուն նե րը ներ կայաց վում են գրա վոր:

 Քա ղա քա ցի ու թյան հար ցե րի վե րա բե րյալ դի մումն  ե րը քն նա րկ վում 
են  վե ցամ սյա ժամկ  ե տում: Դի մու մի  մե  րժ ման դեպ քում կր կին կա րե լի 
է դի մե լ մե  րժ ման օ րից մե կ տա րի հե տո` ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան մա սին 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյան հար ցե րի վե-
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րա բե րյալ դի մումն  ե րի, մի ջ նոր դու թյուն նե րի, դրա նց քն նա րկ ման ըն-
թաց քի, ան ձի քա ղա քա ցի ու թյան վե րա բե րյալ տվյ ալ նե րը ֆի զի կա կան 
ան ձա նց, կազ մա կեր պու թյուն նե րին,  պե տա կան և տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մար մի ն նե րին, ինչ պես նաև օ տա րե րկ րյա պե տու թյուն-
նե րին կա րող են փո խա նց վել կամ տրա մա դր վել մի  այն դի մու մա տուի 
կամ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն ձե ռք բե րած 
ան ձի հա մա ձայ նու թյա մբ կամ օ րեն քով կամ մի  ջազ գային պայ մա նագ-
րե րով նա խա տես ված դեպ քե րում:

Նշ ված դեպ քում հա մա ձայ նու թյու նը ներ կայաց նե լու պար տա վո րու-
թյու նը կրում է տվյ ալ ներ ստա նա լու նպա տա կով հա րց մա մբ դի մո ղը: 

Ա րդյո՞ք հնա րա վոր է քա ղա քա ցի ու թյան հար ցե րով պաշ տո նա-
տար ան ձա նց ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի գան գա տար կու մը:

  Պաշ տո նա տար ան ձա նց կող մի ց քա ղա քա ցի ու թյան հար ցե րով դի-
մումն  ե րը չըն դու նե լը, քն նա րկ ման ժամկ  ետ նե րը խախ տե լը, ինչ պես 
նաև նրա նց այլ ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են գան գա-
տա րկ վել դա տա կան կար գով: 

Ի նչ պի սի՞ն է ան ձի քա ղա քա ցի ու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն 
(այ սու հե տ՝ տե ղե կու թյուն) ստա նա լու ըն թա ցա կար գը, ով քեր ու նեն 
ան ձի քա ղա քա ցի ու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ստա նա լու ի րա-
վունք, ինչ պի սի  ժամկ  ետ ներ են սահ ման ված  տե ղե կու թյուն տրա-
մադ րե լու հա մար, ով քեր ի րա վունք ու նեն տե ղե կու թյուն ստա նալ և 
ո րո նք են տե ղե կու թյուն չտ րա մադ րե լու հիմ քե րը:

«Ան ձի քա ղա քա ցի ու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ստա նա լու 
կար գը հաս տա տե լու մա սին» 2007 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 4-ի  N 1154-
Ն վար չա պե տի ո րոշ ման հա մա ձայն` 

- Ան ձի քա ղա քա ցի ու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ստա նա լու 
ի րա վունք ու նե ն՝

1) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյու նը.

2) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր 
ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռայու թյու նը.

3) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա-
րու թյու նը.

4) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պա շտ պա նու թյան նա խա րա-
րու թյու նը.
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5) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր 
հար կային պե տա կան ծա ռայու թյու նը:

- Ան ձի քա ղա քա ցի ու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ստա նա լու 
հա մար նշ ված պե տա կան կա ռա վար ման մար մի ն նե րը, ինչ պես նաև 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ն՝ իր քա ղա քա ցի ու-
թյան վե րա բե րյալ, կամ նրա ներ կայա ցու ցի չը (այ սու հե տ՝ տե ղե կու-
թյուն հայ ցող) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գրա վոր հար ցում 
են ներ կայաց նում՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու-
թյա նն ա ռըն թեր Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյան 
ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու թյուն (այ սու հե տ՝ ան ձնագ րային 
և վի զա նե րի վար չու թյուն) կամ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա-
ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա-
նու թյան տա րած քային ստո րա բա ժա նում (այ սու հե տ՝ ստո րա բա ժա-
նում):

- Օ տա րե րկ րյա պե տու թյու նում գտն վող` Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան քա ղա քա ցին կամ նրա ներ կայա ցու ցի չը տե ղե կու թյուն ստա-
նա լու հա մար գրա վոր հար ցում է ներ կայաց նում տվյ ալ պե տու թյու-
նում գոր ծող` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան դես պա նու թյուն կամ 
հյու պա տո սա կան հիմն  ա րկ:

- Հար ցու մը պե տք է պա րու նա կի տե ղե կու թյուն հայ ցո ղի ան վա նու-
մը, այն ան ձի ա նու նը, ազ գա նու նը, ծնն դյան տա րե թի վը, ա մի  սը, օ րը, 
վայ րը, ում քա ղա քա ցի ու թյան մա սին հայց վում է տե ղե կու թյու նը, տե-
ղե կու թյուն հայ ցո ղի պաշ տո նը, ե թե հար ցու մը կա տա րում են տե ղե կու-
թյուն հայ ցող նե րը, տե ղե կու թյուն հայ ցո ղի ստո րագ րու թյու նը և ազ գա-
նու նը, տե ղե կու թյու նը հայ ցե լու տա րե թի վը, ա մի  սը, օ րը:

- Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցու ներ կայա ցուց չի 
կող մի ց գրա վոր հար ցում ներ կայաց նե լիս հա րց մա նը կց վում են նաև 
քա ղա քա ցու կող մի ց տր ված լի ա զո րա գի րը, ո րը նո տա րա կան վա վե-
րա ցում չի պա հան ջում, ներ կայա ցուց չի և ներ կայաց վո ղի ան ձնագ րե-
րի պատ ճեն նե րը:

- Օ տա րե րկ րյա պե տու թյու նում գոր ծո ղ՝ Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան դես պա նու թյու նը կամ հյու պա տո սա կան հիմն  ար կը գրա վոր 
հար ցումն  ստա նա լու օր վա նից 15-օ րյա ժամկ  ե տում Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան մի  ջո ցով ու ղար-
կում է ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու թյուն:

- Անձ նագ րային և վի զա նե րի վար չու թյու նը կամ ստո րա բա ժա նու մը 
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հար ցումն  ստա նա լուց հե տո 5-օ րյա ժամկ  ե տում տե ղե կու թյուն հայ ցո-
ղին տա լիս է ան ձի քա ղա քա ցի ու թյան մա սին տե ղե կա նք: 

Այն դեպ քում, երբ օ տա րե րկ րյա պե տու թյու նում գտն վող` Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցին կամ նրա ներ կայա ցու ցի չը 
տե ղե կու թյուն ստա նա լու հա մար գրա վոր հար ցում է ներ կայաց նում 
տվյ ալ պե տու թյու նում գոր ծող` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան դես-
պա նու թյուն կամ հյու պա տո սա կան հիմն  ա րկ, ա պա ան ձնագ րային և 
վի զա նե րի վար չու թյու նը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րա րու թյան և օ տա րե րկ րյա պե տու թյու նում գոր ծո ղ՝ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան դես պա նու թյան կամ հյու պա տո սա-
կան հիմն  ար կի մի  ջո ցով քա ղա քա ցուն կամ նրա ներ կայա ցուց չին տե-
ղե կան քը տա լիս է 15-օ րյա ժամկ  ե տում: Տե ղե կա նքն ստո րագ րում և 
կն քում է ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու թյան կամ ստո րա բա ժան-
ման ղե կա վա րը: Տե ղե կան քում նշ վում են ան ձի ա նու նը, ազ գա նու նը, 
հայ րա նու նը (ե թե ան ձնագ րում նշ ված է), ծնն դյան տա րե թի վը, ա մի  սը, 
օ րը, վայ րը, ան ձի քա ղա քա ցի ու թյու նը՝ նշե լով այն ձե ռք բե րե լու տա-
րե թի վը, ա մի  սը, օ րը:

-  Տե ղե կու թյուն չի տրա մա դր վում, ե թե ՝
1) գրա վոր հար ցու մը չի պա րու նա կում հետ ևյալ տվյ ալ նե րը` տե ղե-

կու թյուն հայ ցո ղի ան վա նու մը, այն ան ձի ա նու նը, ազ գա նու նը, ծնն-
դյան տա րե թի վը, ա մի  սը, օ րը, վայ րը, ում քա ղա քա ցի ու թյան մա-
սին հայց վում է տե ղե կու թյու նը, տե ղե կու թյուն հայ ցո ղի պաշ տո նը, 
ե թե հար ցու մը կա տա րում են հետ ևյալ տե ղե կու թյուն հայ ցող նե րը` 1) 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյու նը. 2) ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն 
ա ռըն թեր ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռայու թյու նը. 3) Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նը. 4) Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան պա շտ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը. 5) 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր հար-
կային պե տա կան ծա ռայու թյու նը, ինչ պես նաև տե ղե կու թյուն հայ ցո ղի 
ստո րագ րու թյու նը և ազ գա նու նը, տե ղե կու թյու նը հայ ցե լու տա րե թի վը, 
ա մի  սը, օ րը: 

2) գրա վոր հար ցումն  ստո րա գր վել է այն ստո րագ րե լու ի րա վա սու-
թյուն չու նե ցող ան ձի կող մի ց:

- Ան ձի քա ղա քա ցի ու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կու թյան բա ցա կայու-
թյան դեպ քում ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու թյան կամ ստո րա-
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բա ժան ման կող մի ց 5-օ րյա ժամկ  ե տում տե ղե կու թյուն հայ ցո ղին տր-
վում է տե ղե կա նք:

  ՀՈԴ ՎԱԾ 49.
 ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ ԾԱ ՌԱՅՈ ՒԹՅԱՆ ԱՆՑ ՆԵ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆ ՔԸ

 Հան րային ծա ռայու թյան ան ցնե լու ի րա վունքն ամ րա գր ված է ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյան  49-րդ հոդ վա ծով, հա մա ձայն ո րի` «Յու րա քան-
չյուր քա ղա քա ցի ու նի ընդ հա նուր հի մունք նե րով հան րային ծա ռա յու-
թյան ան ցնե լու ի րա վունք: Ման րա մաս նե րը սահ ման վում են օ րեն քով»:

  Ի՞նչ է հան րային ծա ռայու թյու նը:

 Հան րային ծա ռայու թյու նը պե տու թյա նը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ և 
օ րե նք նե րով վե րա պահ  ված լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նա ցումն  է, որն 
ընդ գր կում է պե տա կան ծա ռա յու թյու նը, հա մայն քային ծա ռայու թյու նը, 
պե տա կան և հա մայն քային պաշ տոն նե րը։ 

 Ի՞նչ է պե տա կան ծա ռայու թյու նը:

 Պե տա կան ծա ռայու թյու նը մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյուն է, 
որն ուղղ ված է ՀՀ օ րե նս   դրու թյա մբ պե տա կան մար մի ն նե րին վե րա-
պահ ված խն դիր նե րի և գոր ծա ռույթ նե րի ի րա   կա նաց մա նը։ 

 Ի՞նչ ծա ռայու թյուն ներ է ընդ գր կում պե տա կան ծա ռայու թյու նը:

 Պե տա կան ծա ռայու թյունն ընդ գր կում է` քա ղա քա ցի ա կան ծա-
ռայու թյու նը, դա տա կան ծա     ռա յու թյու նը, դի վա նա գի տա կան ծա ռայու-
թյու նը, հա տուկ ծա ռայու թյուն նե րը՝ պա շտ  պա նու   թյան, ազ գային ան-
վտան գու թյան, ոս տի կա նու թյան, հար կային, մաք սային, փր կա   րար 
ծա    ռա յու թյան հան րա պե տա կան գոր ծա դիր մար մի ն նե րում, ՀՀ Ազ-
գային ժո ղո վի աշ խա տա կազ  մում պե տա կան ծա ռայու թյու նը, ՀՀ մար-
դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նի աշ խա տա կազ մում, ինչ պես նաև օ րե-
նք նե րով նա խա տես ված այլ ծա ռա յու թյուն նե րը։ 

 Ի՞նչ է քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայու թյու նը:

 Քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայու թյու նը քա ղա քա կան ու ժե րի հա րա-
բե րակ ցու թյան փո փո խու թյու     նից ան կախ մաս նա գի տա կան գոր ծու-
նե ու թյուն է, ո րը կա տար վում է ՀՀ Նա խա գա հի, կա  ռա    վա րու թյան, 
հան րա պե տա կան գոր ծա  դիր մար մի ն նե րի, նա խա րա րու թյուն նե րի 
կա ռա  վար      ման ո լոր տում գոր ծող պե տա կան մար մի ն նե րի, մա րզ պե-
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տա րան նե րի, օ րեն քով ստե ղծ   ված մշ տա պես գոր ծող մար մի ն նե րի, 
բա ցա ռու թյա մբ կե նտ րո նա կան բան կի, աշ խա տա  կազ մե    րում` ՀՀ օ րե-
նսդրու թյա մբ այդ մար մի ն նե րին վե րա պահ ված խն դիր նե րի և գոր ծա -
ռույթ  նե րի ի րա  կա նաց ման նպա տա կով: 

 Ի՞նչ է հա մայն քային ծա ռայու թյու նը:

 Հա մայն քային ծա ռայու թյու նը մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյուն է, որն 
ուղղ ված է ՀՀ օ րե նսդրու թյա մբ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն-
նե րին վե րա պահ ված խն դիր  նե րի և գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց մա նը: 

 Ո րո՞նք են պե տա կան պաշ տոն նե րը:

 Պե տա կան պաշ տոն նե րն են՝ քա ղա քա կան (բա ցա ռու թյա մբ ՀՀ հա-
մայնք նե րի ղե կա վար  նե րի պաշ տոն նե րի), հայե ցո ղա կան (բա ցա ռու-
թյա մբ ՀՀ հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի տե  ղա կալ նե րի, ՀՀ հա մայնք-
նե րի ղե կա վար նե րի խո րհր դա կան նե րի, մա մու լի քար տու ղար   նե րի, 
օգ նա կան նե րի, Եր ևա նի, Գյում րու և Վա նա ձո րի գլ խա վոր ճար տա րա-
պետ նե րի, Եր  ևա նի վար  չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի և նրա տե ղա կա լի, 
ՀՀ հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի տե ղա կալ նե րի օգ նա կան նե րի, Եր ևա-
նի, Գյում րու և Վա նա ձո րի գլ խա վոր ճար տա րա  պետ  նե րի օգ նա  կան-
նե րի պաշ տոն նե րի), քա ղա քա ցի ա կան, ինչ պես նաև պե տա կան ծա-
ռա յու թյան պաշ տոն նե րը։ 

 Ի՞նչ է քա ղա քա կան պաշ տո նը:

 Քա ղա քա կան պաշ տո նը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ, օ րե նք նե րով և 
այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կար գով ընտ րո վի կամ նշա նա-
կո վի պաշ տոն է, որն զբա ղեց նող պաշ տո նա  տար ան ձը ՀՀ օ րե նսդրու-
թյա մբ ի րեն վե րա պահ ված լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում ըն դու-
նում է քա ղա քա կան ո րո շումն  եր և հա մա կար գում դրա նց կա տա րու մը: 
Քա ղա քա կան պաշ տոն զբա ղեց նող պաշ տո նա տար ան ձը փո փոխ վում 
է քա ղա քա կան ու ժե րի հա րա բե րա կցու թյան փո փո խու թյան դեպ քում, 
բա ցա ռու թյա մբ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի։ 

 Ո րո՞նք են քա ղա քա կան պաշ տոն նե րը:

 Քա ղա քա կան պաշ տոն նե րի շր ջա նա կը սահ ման ված է « Հան րային 
ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով և ընդ-
գր կում է` ՀՀ Նա խա գա հի, ՀՀ Ազ գային ժո ղո  վի պատ  գա մա վոր նե րի, 
ՀՀ վար չա պե տի, Ազ գային ան վտան գու թյան խո րհր դի քար տու ղա  րի, 
ՀՀ նա խա րար նե րի և ՀՀ հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի պաշ տոն նե րը։ 
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 Ի՞նչ է հայե ցո ղա կան պաշ տո նը:

 Հայե ցո ղա կան պաշ տո նը նշա նա կո վի պաշ տոն է, որն զբա ղեց նող 
պաշ տո նա տար ան  ձը ՀՀ օ րե նսդրու թյա մբ ի րեն վե րա պահ ված լի ա-
զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում ըն դու  նում է ո րո շումն  եր և հա մա-
կար գում դրա նց կա տա րու մը: Հայե ցո ղա կան պաշ տոն զբա ղեց  նող 
պաշ    տո նա տար ան ձը կա րող է փո փոխ վել քա ղա քա կան ու ժե րի հա-
րա բե րա կցու թյան փո փո խու թյան դեպ քում։ 

 Ո րո՞նք են հայե ցո ղա կան պաշ տոն նե րը:

 Հայե ցո ղա կան պաշ տոն նե րի շր ջա նա կը սահ ման ված է « Հան րային 
ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սով և, մաս-
նա վո րա պես, ընդ գր կում է`ՀՀ Նա խա գա հի աշ  խա  տա կազ մի  ղե կա-
վա րի, ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի աշ խա տա կազ մի  ղե կա վա  րի, ՀՀ նա խա   -
րար   նե րի տե ղա կալ նե րի, ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան 
կա ռա վար ման մար մի ն  նե րի ղե կա վար նե րի, ՀՀ ար տա կա րգ և լի ա-
զոր դես պան   նե րի, ՀՀ նա խա րա րու թյուն նե   րի կա ռա վար ման ո լոր տում 
գոր ծող պե տա կան մար մի ն նե րի ղե կա վար նե րի, ՀՀ մա րզ պետ    նե րի 
պաշ  տոն նե րը և այլն։ 

 Ի՞նչ է քա ղա քա ցի ա կան պաշ տո նը:

 Քա ղա քա ցի ա կան պաշ տո նը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ, օ րե նք նե րով 
և այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կար գով ո րո շա կի ժա մա նա-
կա հատ վա ծով նշա նա կո վի կամ ընտ րո  վի պաշ տոն է, որն զբա ղեց նող 
պաշ տո նա տար ան ձը ՀՀ օ րե նսդրու թյա մբ ի րեն վե րա պահ ված լի ա զո-
րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում կո լե գի ալ, իսկ օ րեն քով նա խա տես ված 
դեպ քե րում նաև ան հա տա կան հի մունք նե րով ըն դու նում է ո րո շումն  եր 
և հա մա կար գում դրա նց կա տա րու մը, իր պաշ տո նա վար ման ժա մա նա-
կա հատ վա ծում չի փո փոխ վում քա ղա քա կան ու ժե րի հա րա բե րակ ցու-
թյան փո փո խու թյան դեպ քում։ 

 Ո րո՞նք են քա ղա քա ցի ա կան պաշ տոն նե րը:

 Քա ղա քա ցի ա կան պաշ տոն նե րի շր ջա նա կը սահ ման ված է 
« Հան րային ծա ռայու թյան մա   սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 10-րդ մա-
սով և ընդ գր կում է` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա   րա նի նա խա գա հի և 
ան դամն  ե րի, օ րե նք նե րով ստե ղծ ված մշ տա պես գոր ծող մար մի ն նե րի 
(հա նձ    նա ժո ղովն  ե րի, ծա ռայու թյուն նե րի, խոր հուրդ նե րի) ղե կա վար նե-
րի, նրա նց ան դամն  ե   րի, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի, նրա պա լատ նե րի 
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նա խա գահ նե րի և դա տա վոր նե րի, վե  րա   քն նիչ, ա ռա ջին ա տյա նի դա-
տա րան նե րի նա խա գահ նե րի և դա տա վոր նե րի, ՀՀ գլ խա վոր դա տա -
խա զի, նրա տե ղա կալ նե րի և դա տա խազ նե րի, ինչ պես նաև ՀՀ մար դու 
ի րա վունք  նե րի պա շտ  պա նի պաշ տոն նե րը։ 

 Ո՞վ կա րող է զբա ղեց նել քա ղա քա ցի ա կան պաշ տոն:

 Քա ղա քա ցի ա կան պաշ տոն կա րող են զբա ղեց նել ՀՀ այն քա ղա քա-
ցի նե րը, ովքեր ու նեն բա րձ րա գույն կր թու թյուն, ե թե օ րեն քով այլ բան 
նա խա տես ված չէ ։

 Քա ղա քա ցի ա կան պաշ տոն նե րի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րից ել-
նե լով` այդ պաշ տոն նե րը զբա ղեց նե լու հա մար օ րեն քով կա րող են 
սահ ման վել նաև այլ պա հա նջ նե ր։ Մաս նա վո րա պես, « Մար դու ի րա-
վունք նե րի պա շտ պա նի մա սին» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 12-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նի 
պաշ տո նում կա րող է ընտր  վել 25 տա րին լրա ցած, հա սա րա կու թյան 
մե ջ բա րձր հե ղի նա կու թյուն վայե լող, բա րձ րա գույն կր թու թյուն ու նե-
ցող, վեր ջին չո րս տա րում մի  այն ՀՀ քա ղա քա ցի հան դի սա ցող, վեր ջին 
չո րս տա րում ՀՀ-ում մշ տա պես բնակ վող և ընտ րա կան ի րա վունք ու-
նե ցող, ինչ պես նաև հա յե րե նին տի րա պե տող յու րա քան չյուր ոք: 

 Ո րո՞նք են հա մայն քային պաշ տոն նե րը:

 Հա մայն քային պաշ տոն նե րի շր ջա նա կը սահ ման ված է 
« Հան րային ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 
1.1-րդ մա սով և, մաս նա վո րա պես, ընդ գր կում է`ՀՀ հա մայնք  նե  րի ղե-
կա վար նե րի, նրա նց տե ղա կալ նե րի, Եր ևա նի վար չա կան շր ջա նի ղե-
կա վա րի և նրա տե  ղա կա լի, ՀՀ հա մայնք նե րի ա վա գա նի նե րի ան դամ-
նե րի, հա մայն քային ծա ռայու թյան պաշ   տոն նե րը և այլն։ 

 Ով քե՞ր են հա մար վում բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի-
նք:

 Բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձա նց շր ջա նա կը սահ ման ված 
է « Հան րային ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 15-րդ կե տով և, մաս նա վո րա պես, ընդ գր կում է` ՀՀ Նա խա գա հի, 
վար չա պե տի, Ազ գային ժո ղո  վի պատ գա մա վոր նե րի, սահ մա նա   դրա-
կան դա տա րա նի ան դամն  ե րի, դա տա վոր նե րի, նա խա րար նե րի և նրա-
նց տե ղա  կալ նե   րի, ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի և նրա տե ղա կալ նե րի, 
օ րե նք նե րով ստե ղծ ված պե տա կան մար   մի ն նե րի (հա նձ նա ժո ղովն  եր, 
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խոր հուրդ ներ) ղե կա վար նե րի, նրա նց տե ղա կալ նե րի և այդ մար մի ն-
նե րի ան դամն  ե րի, կե նտ րո նա կան բան կի նա խա գա  հի, նրա տե ղա  կա-
լի և կե նտ րո  նա կան բան կի խո րհր դի ան դամն  ե րի, կա ռա վա րու թյա նն 
ա ռըն թեր պե տա  կան կա ռա  վար ման մար մի ն նե րի ղե կա վար նե րի, նրա-
նց տե ղա կալ նե րի, ՀՀ կա ռա    վա րու թյա նն ա ռըն թեր ազ գային ան վտան-
գու թյան ծա ռայու թյան պե տա կան պահ պա նու թյան ծա ռա յու թյան պե-
տի և նրա տե ղա կալ նե րի, ՀՀ մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նի, ՀՀ 
Նա խա գա  հի աշ խա տա կազ մի  ղե կա վա րի և նրա տե ղա կալ նե րի, Եր-
ևա նի քա ղա   քա  պե տի և նրա տե ղա կալ նե րի, մա րզ պետ նե րի և նրա նց 
տե ղա կալ նե րի պաշ տոն նե րը և այլն: 

 Ով քե՞ր են հա մար վում բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի 
հետ փոխ կա պա կց ված ան ձի նք:

 Բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի հետ փոխ կա պա կց ված ան-
ձի նք են հա մար վում բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի կամ նրա 
ա մուս նու հետ` նե րա ռյալ մի  նչև 2-րդ աս տի  ճա նի ա րյու նակ ցա կան կա-
պի մե ջ գտն վող ան ձի նք։ Բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան  ձի հետ 
ա րյու նակ ցա կան կա պի մի  նչև 2-րդ աս տի ճա նի մե ջ են գտն վում ար յու-
նա կցա կան կա պի 1-ին աս տի ճա նի մե ջ գտն վող ան ձի նք, ինչ պես նաև 
վեր ջին նե րիս հետ ա րյու նակ ցա կան կա պի 1-ին աս տի ճա նի մե ջ գտն-
վող ան ձի նք: Ա րյու նակ ցա կան կա պի 1-ին աս տի ճա նի մե ջ են գտն վում 
ան ձի զա վակ նե րը, ծնող նե րը, քույ րե րը և եղ բայր նե րը: 

 Ի՞նչ է հան րային ծա ռայու թյան պաշ տո նը:

 Հան րային ծա ռայու թյան պաշ տո նը պե տա կան և հա մայն քային ծա-
ռայու թյան պաշ տոն նե րի ան վա նա ցան կե րով նա խա տես ված պաշ տո-
նն է: 

Հան րային ծա ռայու թյան պաշ տոն նե րը դա սա կա րգ վում են խմ բե րի 
և են թա խմ բե րի, ո րո նց  հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա-
վոր վում են պե տա կան ծա ռայու թյան ա ռան ձ  ին տե սակ նե րը, ինչ պես 
նաև հա մայն քային ծա ռայու թյու նը կար գա վո րող ՀՀ օ րե նք նե րով և այլ 
ի րա վա կան ակ տե րո վ։ Մաս նա վո րա պես, « Քա ղա քա ցի ա կան հա տուկ 
ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` քա ղա-
քա ցի ա կան հա տուկ ծա ռա յու թյան պաշ տոն նե րը դա սա կա րգ վում են 
հետ ևյալ խմ բե րի.

1) քա ղա քա ցի ա կան հա տուկ ծա ռայու թյան բա րձ րա գույն պաշ տոն-
ներ.
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2) քա ղա քա ցի ա կան հա տուկ ծա ռայու թյան գլ խա վոր պաշ տոն ներ.
3) քա ղա քա ցի ա կան հա տուկ ծա ռայու թյան ա ռա ջա տար պաշ տոն-

ներ.
4) քա ղա քա ցի ա կան հա տուկ ծա ռայու թյան կրտ սեր պաշ տոն ներ:
 Քա ղա քա ցի ա կան հա տուկ ծա ռայու թյան բա րձ րա գույն պաշ տոն-

նե րի խում բը դա սա կա րգ  վում է 1-ին և 2-րդ են թա խմ բե րի, իսկ քա ղա-
քա ցի ա կան հա տուկ ծա ռայու թյան գլ խա վոր, ա ռա ջա տար և կրտ սեր 
պաշ տոն նե րի խմ բե րը դա սա կա րգ վում են 1-ին, 2-րդ և 3-րդ են թա խմ-
բե րի: Քա ղա քա ցի ա կան հա տուկ ծա ռայու թյան պաշ տոն նե րի խմ բե-
րում 1-ին են թա խում բը տվյ ալ խմ բի բա րձ րա գույն են թա խումբն է: 

 Ո՞վ ի րա վունք ու նի զբա ղեց նե լու հան րային ծա ռայու թյան պաշ-
տոն: 

Հան րային ծա ռայու թյան պաշ տոն զբա ղեց նե լու ի րա վունք ու նեն 
հան րային ծա ռա յու   թյան տվյ ալ պաշ տո նի ան ձնագ րով (ն կա րագ րով) 
ներ կայաց վող պա հա նջ նե րը բա վա րա  րող և պե  տա կան ծա ռայու-
թյան ա ռան ձին տե սակ նե րը, ինչ պես նաև հա մայն քային ծա ռա յու-
թյու նը կար  գա վո րող ՀՀ օ րե նք նե րով նա խա տես ված պա հա նջ նե րը 
բա վա րա րող քա ղա քա ցին ե րը` ան  կախ ազ գու թյու նից, ռա սայից, սե-
ռից, դա վա նան քից, քա ղա քա կան կամ այլ հայա ցք նե րից, սո ցի ա լա-
կան ծա գու մի ց, գույ քային կամ այլ դրու թյու նի ց։ Մաս նա վո րա պես, 
« Դի վա նա գի տա կան ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն` դի վա նա գի տա կան ծա  ռայու թյան պաշ տո նի նշա նակ վե լու 
ի րա վունք ու նի մի  այն ՀՀ այն քա ղա քա ցին, ով տի րա պե տում է հայե-
րե նին, առն վա զն եր կու օ տար լեզ վի, ու նի բա րձ րա գույն կր թու թյուն 
և բա վա րա րում է ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան հաս տա տած` 
հա մա պա տաս խան պաշ տո նի նկա րագ րի պա հա նջ նե րը: 

 Ո՞վ ի րա վունք չու նի ըն դուն վե լու հան րային ծա ռայու թյան: 

Հան րային ծա ռայու թյան ըն դուն վե լու ի րա վունք չու նի այն ան ձը, 
ո րը ՝

1) դա տա կան կար գով ճա նաչ վել է ան գոր ծու նակ կամ սահ մա նա-
փակ գոր ծու նակ.

2) դա տա կան կար գով զրկ վել է հան րային ծա ռայու թյան պաշ տոն 
զբա ղեց նե լու ի րա վուն քից.

3) տա ռա պում է այն պի սի հի վան դու թյա մբ, ո րը հան րային ծա ռայու-
թյան տվյ ալ պաշ տո նի նշա նակ վե լու դեպ քում կա րող է խո չըն դո տել իր 
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լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց մա նը: Այդ հի վան դու թյուն նե րի ցան կը 
հաս տա տում է ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը: Դրա նք են` 
 բո լոր տե սա կի փսի խո տիկ բնույ թի հո գե կան խան գա րումն  ե րը, 
 ոչ փսի խո տիկ բնույ թի հո գե կան խան գա րումն  ե րը, ո րո նք ըն թա-

նում են հա ճա խա կի սրա ցումն  ե րով, ար տա հայտ ված նև րո տիկ և 
ան ձի խան գա րումն  ե րով,

 մ տա վոր հե տամն  ա ցու թյու նը, 
 ալ կո հո լա մո լու թյու նը, թմ րա մո լու թյու նը, թու նա մո լու թյու նը,
  թո քե րի տու բեր կուլյ ո զը (ակ տիվ շր ջա նում), 
 է պի լեպ սի ան (ընկ նա վո րու թյու նը).
4) դա տա պա րտ վել է հան ցա գոր ծու թյան հա մար, և դատ վա ծու թյու-

նը սահ ման ված կար գով հան ված կամ մար ված չէ.
5) օ րեն քի խա խտ մա մբ չի ան ցել ժամկ  ե տային պար տա դիր զին վո-

րա կան ծա ռայու թյուն։
 Բա ցի վե րը նշ ված պա հա նջ նե րից, պե տա կան ծա ռայու թյան ա ռան-

ձին տե սակ նե րը, ինչ  պես նաև հա մայն քային ծա ռայու թյու նը կար գա-
վո րող ՀՀ օ րե նք նե րով կա րող են սահ ման վել նաև այլ պա հա նջ ներ: 
Մաս նա վո րա պես, «Ոս տի կա նու թյու նում ծա ռայու թյան մա   սին» ՀՀ 
օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն, ի թի վս այլ նի, ոս տի-
կա նու թյու նում ծա ռա յու թյան չի կա րող ան ցնել այն քա ղա քա ցին, ո րի 
նկատ մա մբ ի րա կա նաց վում է քրե ա կան հե տա պն դում: 

 Ո՞վ է հա մար վում հան րային ծա ռայող: 

Հան րային ծա ռայո ղը պե տա կան և հա մայն քային ծա ռայու թյան 
պաշ տոն նե րի ան վա նա ցան կով նա խա տես ված որ ևէ պաշ տոն (բա ցա-
ռու թյա մբ ժա մա նա կա վոր թա փուր պաշ տո նի) զ բա ղեց նող կամ օ րեն-
քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով հան րային ծա ռայու թյան հա-
մա պա տաս խան կադ րե րի ռե զեր վում գտն վող ան ձն է: 

 Ի՞նչ է նշա նա կում  հան րային ծա ռայու թյան պաշ տո նի ան ձնա-
գիր:

 Հան րային ծա ռայու թյան պաշ տո նի ան ձնա գի րը (ն կա րա գի րը)՝ 
տվյ ալ պաշ տո նը զբա ղեց նող հան րային ծա ռայո ղի հա մար օ րեն քով և 
այլ ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված ի րա վունք նե րն ու պար տա-
կա նու թյուն նե րը նկա րագ րող և տվյ ալ պաշ տո նը զբա ղեց նե լու հա մար 
հան  րա յին ծա ռայո ղին մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի ու աշ խա տան-
քային ու նա կու թյուն նե րի տի րա պետ ման տե սան կյ ու նից ներ կայաց-
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վող` օ րեն քով սահ ման ված կար գով հաս տատ ված փաս տա թուղթն է:
 Հան րային ծա ռայու թյան յու րա քան չյուր պաշ տո նի հա մար նա խա-

տես վում է պաշ տո նի ան ձնա գիր (ն կա րա գիր): 
Հան րային ծա ռայու թյան պաշ տոն նե րի ան ձնագ րե րը (ն կա րագ րե-

րը) հաս տատ վում (փո փոխ  վում) են պե տա կան ծա ռայու թյան ա ռան ձին 
տե սակ նե րը, ինչ պես նաև հա մայն քային ծա  ռայու թյու նը կար գա վո րող 
ՀՀ օ րե նք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կար գով: 
Մաս նա վո րա պես, « Հա մայն քային ծա ռայու թյան մա   սին» ՀՀ օ րեն քի 
10-րդ հոդ վա ծի հա  մա ձայն` հա մայն քային ծա ռայու թյան պաշ տոն նե-
րի ան ձնագ րե րը հա մայն քային ծա ռա յու   թյան պաշ տոն նե րի յու րա քան-
չյուր խմ բի ընդ հա նուր նկա րագ րի հի ման վրա հաս տա տում է հա մա-
պա տաս խան հա մայն քի ղե կա վա րը:

   Ի՞նչ կար գով են զբա ղեց վում հան րային ծա ռայու թյան թա փուր 
պաշ տոն նե րը:

 Հան րային ծա ռայու թյան թա փուր պաշ տոն նե րը զբա ղեց վում են 
մր ցույ թով կամ օ րեն քով սահ ման ված այլ կար գո վ։ Մաս նա վո րա պես, 
« Քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12.1-րդ հոդ վա-
ծի հա մա ձայն` քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայու թյան թա փուր պաշ տոն ը կա-
րող է զբա ղեց վել նաև ար տա մր ցու թա յին կար գով: Քա ղա քա ցի ա կան 
ծա ռայու թյան թա փուր պաշ տոն (բա ցա ռու թյա մբ կա ռուց ված քա յին 
ստո  րա բա ժան ման մե ջ չնե րառ ված քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայու թյան 
թա փուր պաշ տոն նե րի, ինչ պես նաև նոր ստե ղծ ված քա ղա քա ցի ա-
կան ծա ռայու թյան պաշ տոն նե րի) ա ռա ջա նա լու դեպ քում մե կ շա բա թյա 
ժամկ  ե տում, մի  նչև տվյ ալ պաշ տո նի հա մար մր ցույթ հայ տա րա րե լը, 
տվյ ալ պաշ տո նում նշա նա կե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող պաշ տո նա-
տար ան ձն ի րա վա սու է տվյ ալ թա փուր պաշ տո նում նշա նա կել հա մա-
պա տաս խան մա րմն  ի այն քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայո ղին, ով մի  ա ժա-
մա նա կ՝ 

ա) բա վա րա րում է տվյ ալ թա փուր պաշ տո նի ան ձնագ րի պա հա նջ-
նե րը.

բ) հա մար վում է քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայու թյան մի և նույն խմ բի 
պաշ տոն զբա ղեց նող կամ առն  վա զն ու նի տվյ ալ թա փուր պաշ տո նի 
հա մար նա խա տես ված քա ղա քա ցի ա կան ծա ռա յու թյան դա սային աս-
տի ճան կամ զբա ղեց նե լու է քա ղա քա ցի ա կան ծա ռա յու թյան իր զբա-
ղեց րած խմ բին հա ջոր դող բա րձր խմ բի 3-րդ կամ 2-րդ են թա խմ բե րի, 
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իսկ բա րձ րա գույն պաշ  տոն նե րի խմ բի դեպ քում՝ 2-րդ են թա խմ բի պաշ-
տոն.

գ) հա մար վում է կո նկ րետ կա ռուց ված քային ստո րա բա ժան ման 
քա ղա քա ցի ա կան ծա ռա յող.

դ) այդ մա սին տվել է գրա վոր հա մա ձայ նու թյուն:
 Մի նչև քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայու թյան թա փուր պաշ տո նի հա մար 

մր ցույթ հայ տա րա րե լը տվյ ալ պաշ տո նում նշա նա կե լու ի րա վա սու թյուն 
ու նե ցող պաշ տո նա տար ան ձի (մա րմն  ի) հայե ցո ղու թյա մբ և քա ղա քա-
ցի ա կան ծա ռայու թյան խո րհր դի հա մա ձայ նու թյա մբ այդ պաշ  տո նը 
կա րող է ար տա մր ցու թային կար գով զբա ղեց նել մի  այն քա ղա քա ցի-
ա կան ծա ռա յու թյան կադ րե րի կար ճա ժամկ  ետ ռե զեր վից տվյ ալ պաշ-
տո նը ժամկ  ե տային աշ խա տան քային պայ մա նագ րով զբա ղեց նող ան-
ձը:

 Ի՞նչ է նե րա ռում հան րային ծա ռայու թյան ստա ժը: 

Հան րային ծա ռայու թյան ստա ժը նե րա ռում է հան րային ծա ռայու-
թյան պաշ տոն զբա ղեց նե լու` մի  նչև « Հան րային ծա ռայու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի ու ժի մե ջ մտ նե լը (մի  նչև 2012 թվա կա նի հուն վա րի 1-ը) պե-
տա կան կամ հա մայն քային ծա ռայու թյան պաշ տոն նե րում աշ խա տե լու 
ողջ ժա մա նա կա հատ վա ծը ։

 Հան րային ծա ռայու թյան մար մի ն նե րում քա ղա քա կան, հայե ցո ղա-
կան կամ քա ղա քա ցի ա  կան պաշ տոն զբա ղեց նե լու ժա մա նա կա հատ-
վա ծի աշ խա տան քային ստա ժը հա վա սա  րեց վում է հան րային ծա-
ռայու թյան ստա ժի ն։

 Հան րային ծա ռայու թյան ստա ժը չի նե րա ռում օ րեն քով սահ ման ված 
կար գի խա խտ մա մբ հան րային ծա ռայու թյան պաշ տոն զբա ղեց նե լու, 
ինչ պես նաև մի  նչև 2012 թվա կա նի հուն վա րի 1-ը օ րեն քի խա խտ մա-
մբ հա մա պա տաս խան մար մի ն նե րում պե տա կան կամ հա մայն քա յին 
ծա ռայու թյան պաշ տոն նե րում աշ խա տե լու ողջ ժա մա նա կա հատ վա ծը ։

 Հի շյալ պա հա նջ նե րից բա ցի, պե տա կան  ծա ռայու թյան ա ռան ձին 
տե սակ նե րը, ինչ պես նաև  հա մայն քային  ծա ռայու թյու նը կար գա վո րող 
ՀՀ օ րե նք նե րով կա րող է սահ ման վել նաև հան րային  ծա ռայու թյան 
ստա ժը նե րա ռող այլ ժա մա նա կա հատ վա ծ։ 

 Ի՞նչ է նշա նա կում  հան րային ծա ռայո ղի ռո տա ցի ա:

 Հան րային  ծա ռայո ղի ռո տա ցի ան օ րեն քով սահ ման ված դեպ քում և 
կար գով  հան րա յին  ծա ռայո ղին նույն մա րմն  ում (այդ թվում` նույն մա-
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րմն  ի այլ տա րած քային ստո րա բա ժա նու մում), ինչ պես նաև այլ մար-
մի ն փո խադ րումն  է:

 Ռո տա ցի այի դեպ քում  հան րային  ծա ռայո ղի հա մար չի կա րող սահ-
ման վել փոր ձա շր ջա ն։

 Հան րային  ծա ռայող նե րի ռո տա ցի այի հետ կապ ված հա րա բե րու-
թյուն նե րը կար գա վոր վում են « Հան րային ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով, պե տա կան  ծա ռայու թյան ա ռան ձին տե սակ նե րը, ինչ պես 
նաև հա մայն քային ծա ռայու թյու նը կար գա վո րող ՀՀ օ րե նք նե րով և 
այլ ի րա վա կան ակ տե րո վ։ Մաս նա վո րա պես, «Փր կա րար ծա ռայու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 32-րդ հոդ վա ծի 11.1-րդ մա սի հա մա ձայն՝ փր կա-
րա րա կան ծա ռայող նե րի  ռո տա ցի այի  կար գը սահ  մա նում է ՀՀ կա ռա-
վա րու թյու նը, ո րը, ի թի վս այլ նի, ամ րագ րել է, որ փր կա րա րա կան ծա-
ռայող նե րի ռո տա ցի ան կա տար վում է առն վա զն յու րա քան չյուր ե րեք 
տա րին մե կ ան գամ:

ՀՀ ար տա կա րգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րը ծա ռայող նե րի ռո տա-
ցի ա ի րա կա նաց նե լու մա սին ո րո շումն  ըն դու նում է ռո տա ցի ա ի րա կա-
նաց նե լուց առն վա զն եր կու շա բաթ ա ռաջ: Փր կա րա րա կան ծա ռայո ղի 
ռո տա ցի այի դեպ քում ծա ռայո ղը նշա նակ վում է իր զբա ղեց րած պաշ-
տո նին հա վա սա րա զոր պաշ տո նից ոչ ցա ծր պաշ տո նի: 

 Ի՞նչ է նշա նա կում  հան րային ծա ռայու թյան դա սային  աս տի ճան 
(կո չում):

 Հան րային ծա ռայու թյան դա սային աս տի ճա նը (կո չու մը) հան րային 
ծա ռայո ղին իր զբա ղեց րած պաշ տո նին հա մա պա տաս խան շնո րհ վող 
ո րա կա վոր ման չա փա նի շն է:

 Հան րային ծա ռայու թյան դա սային աս տի ճան նե րի (կո չումն  ե րի) 
սահ ման ման, ինչ պես նաև դրա նք շնոր հե լու, ի ջեց նե լու, դրան ցից զր-
կե լու հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար      գա վոր վում են պե տա-
կան ծա ռայու թյան ա ռան ձին տե սակ նե րը, ինչ պես նաև հա մայ նքա   յին 
ծա ռայու թյու նը կար գա վո րող ՀՀ օ րե նք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ-
տե րո վ։ Մաս նա վո րա  պես, «Ք րե ա կա տա րո ղա կան ծա ռայու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` քրե ա կա տա րո ղա կան ծա-
ռայող նե րին կո չումն  ե րը շնո րհ վում են ան հա տա կան կար գով, ցմահ: 
Քրե ա կա տա րո ղա կան ծա ռայո ղը, ինչ պես նաև քրե ա կա տա րո ղա կան 
ծա ռա յու թյու նում ծա ռայու թյու նը դա դա րեց րած քա ղա քա ցին կա րող է 
ծա նր կամ ա ռան ձնա պես ծա նր հան ցա գոր ծու թյան հա մար դա տա պա-
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րտ վե լու դեպ քում զրկ վել կո չու մի ց` ՀՀ օ րե նս դրու թյա մբ սահ ման ված 
կար գով:

 Ո րո՞նք են  հան րային ծա ռայո ղի հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը:

 Հան րային ծա ռայո ղի հիմն  ա կան ի րա վունք նե րն են՝
1) զբա ղեց րած պաշ տո նում իր լի ա զո րու թյուն նե րը սահ մա նող ի րա-

վա կան ակ տե րին ծա նո թա նա լը.
2) իր ան ձնա կան գոր ծի նյու թե րին, իր գոր ծու նե ու թյան գնա հա տա-

կան նե րին և ծա ռայո ղա կան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ այլ փաս-
տա թղ թե րին ծա նո թա նա լը և բա ցատ րու թյուն ներ տա լը.

3) ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման հա մար 
սահ ման ված կար գով ան հրա ժե շտ տե ղե կու թյուն ներ և նյու թեր ստա-
նա լը.

4) սահ ման ված կար գով ո րո շումն  եր ըն դու նե լը.
5) աշ խա տան քի հա մար հա մար ժեք վար ձատ րու թյուն ստա նա լը.
6) իր խա խտ ված ի րա վունք նե րը սահ ման ված կար գով բո ղո քար-

կե լը.
7) աշ խա տան քի, ա ռող ջու թյան պա շտ պա նու թյան, ան վտա նգ և ան-

հրա ժե շտ աշ խա տան  քային պայ ման նե րի ա պա հով վա ծու թյու նը.
8) սո ցի ա լա կան պա շտ պա նու թյու նը և ա պա հո վու թյու նը.
9) ի րա վա կան պա շտ պա նու թյու նը, այդ թվում՝ քա ղա քա կան հե տա-

պն դումն  ե րի ց։

 Ո րո՞նք են  հան րային ծա ռայո ղի հիմն  ա կան պար տա կա նու-
թյուն նե րը:

 Հան րային ծա ռայո ղի հիմն  ա կան պար տա կա նու թյուն նե րն են՝
1) Սահ մա նադ րու թյան, օ րե նք նե րի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա-

հա նջ նե րը կա տա րե լը.
2) մաս նա գի տա կան և ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րի կա-

տար ման հա մար ան հ րա ժե շտ գի տե լիք ներ, հմ տու թյուն ներ և կա րո-
ղու թյուն ներ ա պա հո վե լը.

3) օ րե նսդրու թյա մբ ի րեն վե րա պահ ված պար տա կա նու թյուն նե րը 
ճշգ րիտ ու ժա մա նա կին կա տա րե լը և հաշ վետ վու թյուն ներ ներ կայաց-
նե լը.

4) վե րա դաս մար մի ն նե րի և պաշ տո նա տար ան ձա նց՝ սահ ման ված 
կար գով տված հա նձ նա րա րա կան նե րը և ըն դու նած ո րո շումն  ե րը կա-
տա րե լը.
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5) օ րե նսդրու թյա մբ սահ ման ված աշ խա տան քային կար գա պա հա-
կան ներ քին կա նոն  նե րը պահ պա նե լը.

6) սահ ման ված կար գով և ժամկ  ետ նե րում ա ռա ջար կու թյուն ներ, 
դի մումն  եր և բո ղոք ներ քն նու թյան առ նե լը և դրա նց ըն թա ցք տա լը.

7) պե տա կան, ծա ռայո ղա կան կամ օ րեն քով պահ պան վող այլ գա-
ղտ նիք պա րու նա կող փաս տա թղ թե րի հետ աշ խա տե լու՝ օ րե նսդրու-
թյա մբ սահ ման ված պա հա նջ նե րը պահ պա նե լը, այդ թվում՝ ծա ռայու-
թյու նը դա դա րեց նե լուց հե տո.

8) հան րային ծա ռայո ղի է թի կայի կա նոն նե րը պահ պա նե լը.
9) օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով շա հե րի հայ տա րա-

րա գիր ներ կայաց նե լը.
10) սահ ման ված կար գով և ժամկ  ետ նե րում ա տես տա վոր մա նը և վե-

րա պատ րա ստ մա նը մաս նակ ցե լը։ 

 Պար տա վոր է արդյո՞ք հան րային ծա ռայո ղը տե ղե կաց նել այլ 
ծա ռայող նե րի կա տա րած ի րա վա խախ տումն  ե րի մա սին:

 Հան րային ծա ռայո ղն իր ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րի 
կա տար ման ժա մա նակ պե տք է օ րեն քով սահ ման ված կար գով հա մա-
պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձա նց տե ղե կաց նի այլ ծա ռայող նե րի 
կա տա րած ի րա վա խախ տումն  ե րի և հան րա յին   ծա ռա յու թյա նն առնչ վող 
ցան կա ցած ա նօ րի նա կան, այդ թվում` կո ռուպ ցի ոն բնույ թի գոր ծո ղու-
թյուն նե րի մա սի ն։ Հան րային ծա ռայո ղը, ո րը տե ղե կաց րել է նշ ված ա նօ-
րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին և գտ նում է, որ տե ղե կաց ման վե-
րա բե րյալ ստա ցած պա տաս խա նն ի րեն չի բա վա րա րում, կա րող է դրա 
վե րա բե րյալ գրա վոր տե ղե կաց նել հա մա պա տաս խան մա րմն  ի ղե կա վա-
րին կամ ի րա վա սու պե տա կան մար մի ն նե րի ն։ Ի րա վա սու մար մի ն նե րը 
պե տք է ե րաշ  խա վո րեն այն հան րային ծա ռայո ղի ան վտան գու թյու նը, ո վ 
բա րե խղ ճո րեն տե ղե կաց րել է նշ ված խախ տումն  ե րի վե րա բե րյա լ։ 

 Ո րո՞նք են հան րային ծա ռայո ղի և բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա-
տար ան ձի նկատ մա մբ կի րառ վող սահ մա նա փա կումն  ե րը:

 Հան րային ծա ռայո ղին և բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձին 
ար գել վում է`

1) լի նել եր րո րդ ան ձա նց ներ կայա ցու ցի չն այն մա րմն  ի հետ կապ-
ված հա րա բե րու թյուն նե րում, որ տեղ ին քը գտն վում է ծա ռայու թյան 
մե ջ, կամ որն ան մի  ջա կա նո րեն են թա կա է ի րեն կամ ան մի  ջա կա նո րեն 
վե րա հսկ վում է իր կող մի ց.
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2) իր ծա ռայո ղա կան դի րքն օգ տա գոր ծել կու սակ ցու թյուն նե րի, հա-
սա րա կա կան, այդ թվում՝ կրո նա կան մի  ա վո րումն  ե րի հա մար փաս-
տա ցի ա ռա վե լու թյուն ներ կամ ար տո նու թյուն ներ ա պա հո վե լու հա մար.

3) հո նո րար ստա նալ ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րի կա-
տա րու մի ց բխող հրա պա րա կումն  ե րի կամ ե լույթ նե րի հա մար.

4) ոչ ծա ռայո ղա կան նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծել նյու թա տեխ նի-
կա կան, ֆի նան սա կան և տե ղե կատ վա կան մի  ջոց նե րը, պե տա կան և 
(կամ) հա մայն քային այլ գույ քը և ծա ռայո ղա կան տե ղե կատ վու թյու նը.

5) ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րի առն չու թյա մբ այլ ան-
ձան ցից ստա նալ նվեր ներ, գու մար ներ կամ ծա ռայու թյուն ներ, բա ցա-
ռու թյա մբ « Հան րային ծա ռայու թյան մա սին»  ՀՀ օ րեն քով և ՀՀ օ րե-
նսդրու թյա մբ նա խա տես ված դեպ քե րի.

6) հա մա տեղ աշ խա տել իր հետ մե ր ձա վոր ազ գակ ցու թյա մբ կամ 
խնա մի  ու թյա մբ կապ ված ան ձա նց (ծ նող, ա մու սին, զա վակ, եղ բայր, 
քույր, ա մուս նու ծնող, զա վակ, եղ բայր և քույր) հետ, ե թե նրա նց ծա-
ռայու թյու նը կապ ված է մի  մյա նց նկատ մա մբ ան մի  ջա կան են թա-
կայու թյան կամ վե րա հս կո ղու թյան հետ (բա ցա ռու թյա մբ պատ գա-
մա վոր նե րի), ինչ պես նաև հի շյալ ան ձա նց հետ, որ պես պե տու թյան 
ներ կայա ցու ցիչ, կն քել գույ քային գոր ծա րք ներ, բա ցա ռու թյա մբ ՀՀ 
օ րե նսդրու թյա մբ նա խա տես ված դեպ քե րի.

7) պաշ տո նից ա զատ վե լուց հե տո՝ առն վա զն մե կ տար վա ըն թաց-
քում, ըն դուն վել աշ խա տան քի այն գոր ծա տուի մոտ կամ դառ նալ այն 
կազ մա կեր պու թյան աշ խա տո ղը, ո րի նկատ մա մբ նա ան մի  ջա կան հս-
կո ղու թյուն է ի րա կա նաց րել իր պաշ տո նա վար ման վեր ջին մե կ տար վա 
ըն թաց քում։ 

Ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կա նո նադ րա կան կա պի տա-
լում մաս նակ ցու թյուն (բաժ նե մաս, բաժ նե տո մս, փայ) ու նե նա լու դեպ-
քում հան րային ծա ռայող նե րը և բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան-
ձի նք պար տա վոր են պաշ տո նում նշա նակ վե լուց (ընտր վե լուց) հե տո՝ 
մե կ ամս վա ըն թաց քում, այն օ րեն քով սահ ման ված կար գով հա նձ նել 
հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման: Հան րային ծա ռայող նե րը և բա-
րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի նք ի րա վունք ու նեն հա վա տար-
մագ րային կա ռա վար ման հա նձն ված գույ քից ստա նա լու ե կա մուտ։

 Հան րային ծա ռայու թյան ա ռան ձին տե սակ նե րի ա ռա նձ նա հատ կու-
թյուն նե րից ել նե լով` այդ ծա ռայու թյուն նե րը կար գա վո րող օ րե նք նե րով 
կա րող են սահ ման վել նաև այլ սահ մա նա փա կումն  ե ր։ Մաս նա վո րա-
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պես, «Ազ գային ան վտան գու թյան մար մի ն նե րում ծա ռայու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն, ի թի վս այլ նի,  
ազ գային ան վտան գու թյան մար մի ն նե րի ծա ռայո ղն ի րա վունք չու նի 
կազ մա կեր պել գոր ծա դուլ ներ կամ մաս նակ ցել դրա նց:

 Կա րո՞ղ է, արդյոք, հան րային ծա ռայո ղը և բա րձ րաս տի ճան 
պաշ տո նա տար ան ձը ան ձա մբ զբաղ վել ձեռ նար կա տի րա կան գոր-
ծու նե ու թյա մբ, կա տա րել այլ վճա րո վի աշ խա տա նք: 

Ոչ: Հան րային ծա ռայո ղը և բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձը 
չեն կա րող ան ձա մբ զբաղ վել ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյա մբ, 
կա տա րել այլ վճա րո վի աշ խա տա նք, բա ցի գի տա կան, ման կա վար-
ժա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան կամ ընտ րա կան հա նձ նա ժո ղո վի ան դա-
մի  կամ ընտ րա կան հա նձ նա ժո ղո վում տեխ նի կա կան սար քա վո րու մը 
սպա սար կող մաս նա գե տի  կար գա վի ճա կից բխող աշ խա տան քից, բա-
ցա ռու թյա մբ ՀՀ ընտ րա կան օ րե նսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րի ։

 Հան րային ծա ռայո ղի և բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի 
պար տա կա նու թյուն նե րը գե րա կա են նրա նց կող մի ց ի րա կա նաց վող 
գի տա կան, ման կա վար ժա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի կամ 
օ րեն քով չար գել ված այլ աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան նկատ մա-
մբ:

 Հան րային ծա ռայո ղին կամ բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան-
ձին գի տա կան, ման կա վար ժա կան և ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի 
հա մար վճա րու մը չի կա րող գե րա  զան ցել ող ջա մի տ չա փը, այ սի նքն` 
այն չա փը, ո րին նույն պի սի գոր ծու նե ու թյան հա մար հա մա նման ո րակ-
ներ ու նե ցող, բայց հա մա պա տաս խա նա բար հան րային ծա ռայող կամ 
բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձ չհան դի սա ցող ան ձը կա րող էր 
հա վակ նել: 

 Ո՞րն է հա մար վում  ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն: 

« Հան րային ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով ձեռ նար-
կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն է հա մար վում`

1) ան հատ ձեռ նար կա տեր լի նե լը.
2) առևտ րային կազ մա կեր պու թյան մաս նա կից լի նե լը, բա ցա ռու-

թյա մբ այն դեպ քի, երբ առևտ րային կազ մա կեր պու թյան մաս նակ ցի 
բաժ նե մա սն ամ բող ջու թյա մբ հա նձն վել է հա վա տար մագ րային կա ռա-
վար ման.

3) առևտ րային կազ մա կեր պու թյու նում պաշ տոն զբա ղեց նե լը, 
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առևտ րային կազ մա կեր  պու թյան գույ քի հա վա տար մագ րային կա ռա-
վա րիչ լի նե լը կամ որ ևէ այլ ձևով առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյան ներ-
կայա ցուց չա կան, կար գադ րիչ կամ կա ռա վար ման այլ գոր ծա ռույթ նե-
րի ի րա կա նաց մա նը նե րգ րավ ված լի նե լը։ 

 Ո՞ր գոր ծու նե ու թյու նը չի հա մար վում  ձեռ նար կա տի րա կան գոր-
ծու նե ու թյուն: 

« Հան րային ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով ձեռ նար-
կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն չի հա մար վում`

1) վս տա հու թյան վրա հի մն  ված ըն կե րակ ցու թյան մաս նա կից ա վան-
դա տու (կո ման դի տի ստ) լի նե լը.

2) վար կային կամ խնայո ղա կան մի  ու թյան ա վան դա տու կամ ան-
դամ լի նե լը.

3) առևտ րային կազ մա կեր պու թյու նից դուրս գա լու կամ դրա լու-
ծար վե լու դեպ քում հա սա նե լիք գույ քի մա սը կամ դրա ար ժե քը ստա-
նա լը.

4) բան կում ա վա նդ, ա պա հո վագ րա կան կազ մա կեր պու թյու նում 
ա պա հո վագ րա կան պո լիս ու նե նա լը.

5) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան, հա մայն քի կամ ՀՀ կե նտ րո նա-
կան բան կի կող մի ց թո ղա րկ ված ար ժե թղ թեր ու նե նա լը.

6) սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քը վա ճա ռե լը 
կամ ո րո շա կի վճա րի կամ հա տուց ման դի մաց վար ձա կա լու թյան հա-
նձ նե լը.

7) փո խա ռու թյան դի մաց տո կոս ներ և այլ հա տու ցում ստա նա լը.
8) գրա կա նու թյան, ար վես տի կամ գի տա կան աշ խա տան քի օգ տա-

գո րծ ման կամ օգտ վե լու ի րա վուն քի հա մար ցան կա ցած հե ղի նա կային 
ի րա վուն քից, ցան կա ցած ար տո նա գրից, ապ րան քային նշա նից, նա-
խագ ծից կամ մո դե լից, պլա նից, գա ղտ նի բա նաձ ևից կամ գո րծ ըն թա-
ցից, է լե կտ րո նային հաշ վո ղա կան մե  քե նա նե րի և տվյ ալ նե րի բա զայի 
հա մար ծրագ րե րի կամ ար դյու նա բե րա կան, առևտ րային, գի տա կան 
սար քա վո րումն  ե րն օգ տա գոր  ծե լու կամ օգտ վե լու հա մար ի րա վուն քի 
կամ ար դյու նա բե րա կան, տեխ նի կա կան, կազ մա  կեր պա կան, առևտ-
րային, գի տա կան փոր ձի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն տրա մադ րե լու 
հա  մար հա տու ցում (ռոյալ թի) ստա նա լը կամ 75 և ա վե լի տո կոս ՀՀ 
մաս նակ ցու թյա մբ առևտ  րա յին կազ մա կեր պու թյան տնօ րեն նե րի խո-
րհր դի (դի տո րդ խոր հուրդ) կազ մում ընդ գրկ  ված լի նե լը, ե թե այն ուղ-
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ղա կի ո րեն առնչ վում է հան րային ծա ռայո ղի կամ բա րձ րաս տի ճան 
պաշ տո նա տար ան ձի պաշ տո նա վար ման ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյան 
ի րա կա նաց ման հետ` ա ռա նց վար ձատ րու թյան կամ որ ևէ այլ ձևով 
փոխ հա տու ցում ստա նա լու կամ ոչ հան րա յին ծա ռա յող նե րի կամ բա-
րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձա նց հա մար նա խա տես ված սո ցի-
ա լա կան ե րաշ խիք նե րից կամ այլ ծա ռայու թյուն նե րից կամ ար տո նու-
թյուն նե րից օգտ վե լու ի րա վուն քի.

9) պատ ճառ ված վն ա սի (կ րած կո րս տի) դի մաց հա տու ցում ստա-
նա լը։ 

 Ո՞րն է հա մար վում  ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տա նք:

« Հան րային ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով ստեղ ծա-
գոր ծա կան աշ խա տա նք է հա մար վում մշա կույ թի և ար վես տի եր կեր, 
գե ղար  վես տա կան, գե ղար վես տա կան ժո ղո վր դա կան ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն ներ և ար հե ստ ներ, բա նա  հյու սու թյուն, բա րոյա գի տա կան և 
գե ղա գի տա կան գա ղա փա րա տի պեր (ի դե ալ ներ), վար  վե ցո ղու թյան 
կա նոն ներ և ձևեր, լե զու ներ, բար բառ ներ և խոս վա ծք ներ, ազ գային 
ա վան     դույթ ներ և սո վո րույթ ներ, պատ մաաշ խար հագ րա կան տե ղա-
նուն ներ, մշա կու թային գոր ծու  նե ու թյան մա սին գի տա կան հե տա զո-
տու թյուն նե րի ար դյունք ներ և մե  թոդ ներ, մշա կու թային ժա ռան գու-
թյան ա ռար կա ներ (օբյե կտ ներ) ստեղ ծե լը կամ մե կ նա բա նե լը։ 

 Ո՞րն է հա մար վում  գի տա կան աշ խա տա նք:

« Հան րային ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով գի տա կան 
աշ խա տա նք է հա մար վում գի տա կան կազ մա կեր պու թյու նում, հիմն  ար-
կում, բա րձ րա գույն ու սումն  ա կան հաս տա տու թյու նում կամ այլ կե րպ 
գի տա հե տա զո տա կան, փոր ձա կո նստ րուկ տո րա կան, գի տա ման կա-
վար ժա կան, փոր ձա տեխ նո լո գի ա կան, նա խա  գծա կո նստ րուկ տո րա-
կան, նա խա գծա տեխ նո լո գի ա կան, հե տա խու զա կան աշ խա տա նք   ներ 
կա տա րե լը։ 

 Ո՞րն է հա մար վում  ման կա վար ժա կան աշ խա տա նք:

« Հան րային ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով ման կա-
վար ժա կան աշ խա տա նք է հա մար վում ու սու ցիչ, դա սա խոս (դո ցե նտ, 
պրո ֆե  սոր) աշ խա տե լը կամ հան րա կր թա կան (հիմն  ա կան, լրա ցու ցիչ) 
ծրագ րե րի յու րաց ման և ա ռար  կա յա կան չա փո րո շիչ նե րի պա հա նջ նե-
րի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցին, ինչ պես նաև ու սուց  ման մե  թոդ նե րի 
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կի րառ ման մի  ջո ցով հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե րի, հմ տու թյուն նե-
րի, կա րո ղու թյուն նե րի ձե ռք բեր մա նը, ար ժե  քային հա մա կար գի ձևա-
վոր մա նը նպաս տող և (կամ) դրա նք ա պա հո վող այլ աշ խա տա նք կա-
տա րե լը։  

 Ո՞րն է հա մար վում  մաս նա գի տա կան աշ խա տան քային ստաժ:

« Քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով 
մաս նա գի տա կան աշ խա տան քային ստա ժը ստա ցած բա րձ րա գույն 
կր թու թյան, իսկ տվյ ալ պաշ տո նի ան ձնագ րով բա րձ րա գույն մաս նա-
գի տա կան կր թու թյուն նա խա տես ված լի նե լու դեպ քում այդ կր թու թյան 
մա սին վկայող փաս տա թղ թում նշ ված ո րա կա վոր մա նը հա  մա պա տաս-
խա նող աշ խա տան քային ստա ժն է, ան կախ պե տա կան կամ մաս նա-
վոր ո լո րտ  նե րում կա տա րած աշ խա տան քից: Մաս նա գի տա կան աշ-
խա տան քային ստա ժը նե րա  ռում է հա մա պա տաս խան ո րա կա վո րում 
ստա նա լուց հե տո աշ խա տած ժա մա նա կա շր ջա նը:

  Ո րո՞նք  են հան րային ծա ռայո ղին և բա րձ րաս տի ճան պաշ տո-
նա տար ան ձին հա նձ նա րա րա կան ներ տա լու սահ մա նա փա կումն  ե րը:

 Հան րային ծա ռայո ղին և բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձին 
չեն կա րող տր վել այն պի սի բա նա վոր կամ գրա վոր հա նձ նա րա րա-
կան ներ, ո րո նք՝

1) հա կա սում են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը և օ րե նք նե րին.
2) հա նձ նա րա րա կան ներ տվո ղի կամ կա տա րո ղի լի ա զո րու թյուն նե-

րի շր ջա նակ նե րից դուրս են։
Ն ման հա նձ նա րա րա կան ներ տա լու դեպ քե րում հան րային ծա ռայո-

ղը պար տա վոր է ստա ցած հա նձ նա րա րա կա նի օ րի նա կա նու թյան վե-
րա բե րյալ իր կաս կած նե րի մա սին ան հա պաղ գրա վոր տե ղե կաց նել 
հա նձ նա րա րա կա նը տվո ղին և նրա վե րա դա սին կամ նրա նց փո խա րի-
նող ան ձա նց: Ե թե վե րա դա սը (ն րա բա ցա կայու թյան դեպ քում՝ նրան 
փո խա րի նող ան ձը կամ հա նձ նա րա րա կան տվո ղը) գրա վոր հաս տա-
տում է տր ված հա նձ նա րա րա կա նը, ա պա հան րային ծա ռայո ղը պար-
տա վոր է դա կա տա րել, բա ցա ռու թյա մբ այն դեպ քե րի, երբ հա նձ նա րա-
րա կա նի կա տա րու մը կհան գեց նի ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված քրե ա կան 
կամ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան: Հան րային ծա ռայո ղի կող-
մի ց այդ հա նձ նա րա րա կա նի կա տար ման հա մար պա տաս խա նատ վու-
թյու նը կրում է հա նձ նա րա րա կա նը գրա վոր հաս տա տած պաշ տո նա-
տար ան ձը ։
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 Հան րային ծա ռայու թյան ա ռան ձին տե սակ նե րի ա ռա նձ նա հատ կու-
թյուն նե րից ել նե լով` այդ ծա ռայու թյուն նե րը կար գա վո րող ՀՀ օ րե նք-
նե րով կա րող է սահ ման վել հա նձ նա րա  րա կան ներ տա լու այլ կա րգ:

 Ո րո՞նք  են հան րային ծա ռայո ղի և բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա-
տար ան ձի սո ցի ա լա կան ե րաշ խիք նե րը:

 Հան րային ծա ռայո ղի և բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի սո-
ցի ա լա կան ե րաշ խիք նե րն են`

1) ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման հա մար ան-
վտա նգ և ան հրա  ժե շտ աշ խա տան քային պայ ման նե րը.

2) վար ձատ րու թյուն, հա վե լավ ճար և ՀՀ օ րե նս դրու թյա մբ նա խա-
տես ված այլ վճար նե  րը.

3) ա մե  նա մյա վճա րո վի ար ձա կուր դը.
4) վե րա պատ րաս տու մը` այդ ըն թաց քում պահ պա նե լով նրա պաշ-

տո նը և դրա հա մար նա խա տես ված վար ձատ րու թյու նը.
5) օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով պար տա դիր պե տա-

կան սո ցի ա լա կան ա պա հո վագ րու թյու նը.
6) ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս հաշ ման-

դա մու թյան դեպ քում նրան, իսկ զոհ վե լու դեպ քում նրա ըն տա նի քի 
ան դամն  ե րին ՀՀ օ րե նսդրու թյա մբ սահ ման ված կար գով հա մա պա-
տաս խան վճա րով ա պա հո վե լը.

7) ՀՀ օ րե նսդրու թյա մբ սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով նրա դի-
մու մի  հի ման վրա ծա  ռա յո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար-
ման հետ կապ ված նրա և նրա ըն տա նի քի ան դամն  ե րի ան վտան գու-
թյան պա շտ պա նու թյան ա պա հո վու մը բռ նու թյու նից, ա հա բե  կու մի ց, 
այլ ոտնձ գու թյուն նե րից.

8) ծա ռայո ղա կան գոր ծու ղումն  ե րի հետ կապ ված տրա նս պոր-
տային, բնա կա րա նա յին և այլ ծախ սե րի՝ ՀՀ օ րե նսդրու թյա մբ սահ-
ման ված կար գով փոխ հա տու ցու մը ։

 Հան րային ծա ռայո ղին և բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձին 
ՀՀ օ րե նսդրու թյա մբ սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով հատ կաց վում 
է տրա նս պոր տային մի  ջոց կամ տրան սպոր տային ծախ սե րի փոխ հա-
տու ցում։

ՀՀ օ րե նսդրու թյա մբ հան րային ծա ռայող նե րի և բա րձ րաս տի ճան 
պաշ տո նա տար ան ձի հա մար կա րող են սահ ման վել նաև այլ սո ցի ա-
լա կան ե րաշ խիք նե ր։    
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 Ո րո՞նք  են հան րային ծա ռայո ղի և բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա-
տար ան ձի է թի կայի կա նոն նե րը:

 Հան րային ծա ռայո ղի և բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի է թի-
կայի կա նոն նե րը նոր մե  րի հա մա կա րգ է, ո րո նք մի տ ված են ա պա հո-
վե լու հան րային ծա ռայո ղի և բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի 
պատ շաճ վար քա գի ծը, բա ցա ռե լու հան րային և մաս նա վոր շա հե րի 
բա խու մը, ամ րա պն դե լու հա սա րա կու թյան վս տա հու թյու նը հան րային 
ինս տի տուտ  նե րի նկատ մա մբ։

 Հան րային ծա ռայո ղի և բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի է թի-
կայի կա նոն նե րն են`

1) հար գել օ րեն քը և են թա րկ վել օ րեն քին.
2) հար գել հան րու թյան բա րոյա կան նոր մե  րը.
3) իր գոր ծու նե ու թյա մբ նպաս տել իր զբա ղեց րած պաշ տո նի և իր 

ներ կայաց րած մա րմն  ի նկատ մա մբ վս տա հու թյան և հար գան քի ձևա-
վոր մա նը.

4) ա մե  նուր և ցան կա ցած գոր ծու նե ու թյա մբ զբաղ վե լիս դրս ևո րել 
իր պաշ տո նին վայել վար  քա գիծ.

5) հար գա լից վե րա բեր մունք ցու ցա բե րել բո լոր այն ան ձա նց նկատ-
մա մբ, ո րո նց հետ շփ վում է իր լի ա զո րու թյուն նե րն ի րա կա նաց նե լիս.

6) բա ցա ռա պես ծա ռայո ղա կան նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծել իր 
գոր ծու նե ու թյան առն չու թյա մբ տրա մա դր ված նյու թա տեխ նի կա կան, 
ֆի նան սա կան և տե ղե կատ վա կան մի  ջոց նե րը, պե տա կան այլ գույ քը և 
ծա ռայո ղա կան գա ղտ նիք պա րու նա կող տե ղե կա տվու թյու  նը.

7) ձգ տել կա ռա վա րել իր նե րդ րումն  ե րն այն պես, որ հնա րա վո րի նս 
նվա զա գույ նի հա սց վեն շա հե րի բախ ման ի րա վի ճակ նե րը ։

 Հան րային ծա ռայո ղի և բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի 
վար քագ ծի կա նոն նե րը սպա ռիչ չեն: Է թի կայի լրա ցու ցիչ կա նոն ներ և 
դրա նց նկատ մա մբ հս կո ղու թյան այլ մե  խա նի զմն  եր կա րող են սահ-
ման վել տվյ ալ ո լոր տի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը կար գա վո րող օ րե-
նք նե րո վ։ 

 Ո՞րն է հա մար վում նվեր:

« Հան րային ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով «ն վեր» 
հաս կա ցու թյու նը են թա դրում է ցան կա ցած գույ քային ա ռա վե լու թյուն, 
ո րը ող ջամ տո րեն չէր տրա մա դր վի պաշ տո նա տար ան ձ չհան դի սա-
ցող ան ձի: «Ն վեր» հաս կա ցու թյու նը մաս նա վո րա պես չի ընդ գր կում 
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կեն ցա ղային հյու րըն կա լու թյու նը, ազ գա կա նից, բա րե կա մի ց կամ 
ըն կե րո ջից ստա ցած նվե րը, ե թե նվե րը է ու թյա մբ և չա փով ող ջամ-
տո րեն հա մա պա տաս խա նում է մի  մյա նց մի  ջև հա րա բե րու թյուն նե րի 
բնույ թի ն։ 

 Ի րա վունք ու նի՞, արդյոք, հան րային ծա ռայո ղը և բա րձ րաս տի-
ճան պաշ տո նա տար ան ձն ըն դու նե լու նվեր: 

Ոչ: Հան րային ծա ռայո ղը կամ բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան-
ձը չպե տք է ըն դու նի նվեր կամ այն հե տա գայում ըն դու նե լու հա մա ձայ-
նու թյուն տա, ո րը կապ ված կլի նի իր լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց-
ման հետ, բա ցա ռու թյա մբ`

1) պաշ տո նա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րի ժա մա նակ սո վո րա բար տր վող 
նվեր նե րի, պա րգև նե րի և կազ մա կե րպ վող հյու րա սի րու թյան.

2) ծա ռայո ղա կան օգ տա գո րծ ման նպա տա կով ան վճար տրա մա-
դր վող գր քե րի, հա մա կա րգ չային ծրագ րե րի և նմա նա տիպ այլ նյու-
թե րի.

3) կր թա թո շա կի, դրա մաշ նոր հի կամ նպաս տի, որ տր վել են հրա-
պա րա կային մր ցույ թի ար դյուն քով` մյուս դի մո րդ նե րի նկատ մա մբ կի-
րառ ված նույն պայ ման նե րով և նույն չա փա նիշ նե րով կամ թա փան ցիկ 
այլ գոր ծըն թա ցի ար դյուն քում։

 Ե թե գույ քային վե րոն շյալ ոչ սպա ռո ղա կան նվե րն իր ար ժե քով գե-
րա զան ցում է 100.000 ՀՀ դրա մը, ա պա`

1) վե րա դաս ու նե ցող հան րային ծա ռայո ղը կամ բա րձ րաս տի ճան 
պաշ տո նա տար ան ձն իր վե րա դա սի հա մա ձայ նու թյա մբ, իսկ վե րա դաս 
չու նե ցո ղն իր նա խա ձեռ նու թյա մբ նվե րը տրա մադ րում է բա րե գոր ծու-
թյան, կա մ

2) այդ նվե րը հա մար վում է հա մա պա տաս խան մա րմն  ի սե փա կա-
նու թյու նը և գույ քա գր վում է որ պես այդ պի սին: 

 Ի՞նչ է շա հե րի բա խու մը:

 Շա հե րի բա խու մը ի րա վի ճակ է, երբ բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա-
տար ան ձն իր լի ա զո րու թյուն նե րն ի րա կա նաց նե լիս պե տք է կա տա րի 
գոր ծո ղու թյուն կամ ըն դու նի ո րո շում, ո րը ող ջամ տո րեն կա րող է մե կ-
նա բան վել որ պես իր կամ իր հետ փոխ կա պա կց ված ան ձի ան ձնա կան 
շա հե րով ա ռաջ նո րդ վել:
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 Ի՞նչ է նշա նա կում բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի կող-
մի ց իր կամ ի րեն փոխ կա պա կց ված ան ձի ան ձնա կան շա հե րով 
ա ռաջ նո րդ վել:

 Բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի կող մի ց իր կամ ի րեն փոխ-
կա պա կց ված ան ձի ան ձնա կան շա հե րով ա ռաջ նո րդ վե լը նշա նա կում 
է բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա-
կում այն պի սի գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լը կամ ո րո շում ըն դու նե լը (այդ 
թվում` կո լե գի ալ մա րմն  ի կազ մում ո րո շում ըն դու նե լուն մաս նակ ցե լը), 
ո րը թեև ինք նին օ րի նա կան է, սա կայն հան գեց նում կամ նպաս տում է 
կամ ող ջամ տո րեն կա րող է հան գեց նել կամ նպաս տել նաև`

1) իր կամ իր հետ փոխ կա պա կց ված ան ձի գույ քային կամ ի րա վա-
կան դրու թյան բա րե լավ մա նը.

2) իր կամ իր հետ փոխ կա պա կց ված ան ձի ան դա մակ ցած ոչ առևտ-
րային կազ մա կեր պու թյան գույ քային կամ ի րա վա կան դրու թյան բա-
րե լավ մա նը.

3) իր կամ իր հետ փոխ կա պա կց ված ան ձի մաս նակ ցու թյա մբ առևտ-
րային կազ մա կեր պու թյան գույ քային կամ ի րա վա կան դրու թյան բա-
րե լավ մա նը.

4) իր հետ փոխ կա պա կց ված ան ձին պաշ տո նում նշա նակ մա նը ։
 Հի շյա լը չի տա րած վում պատ գա մա վոր նե րի, սահ մա նադ րա կան 

դա տա րա նի ան դամն  ե րի, դա տա վոր նե րի և դա տա խազ նե րի վրա։ Նշ-
ված ան ձա նց շա հե րի բախ ման նոր մե  րը կա րող են սահ ման վել տվյ ալ 
ո լոր տի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը կար գա վո րող օ րե նք նե րո վ։ Մաս-
նա վո րա պես, ՀՀ դա տա կան օ րե նսգր քի 89-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
հա մա ձայն՝ դա տա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լիս դա տա վո րը 
պար տա վոր է՝

1) չօգ տա գոր ծել դա տա վո րի պաշ տո նի հե ղի նա կու թյու նը ի շահ 
ի րեն կամ այլ ան ձի.

2) թույլ չտալ շա հե րի բա խում, որ պես զի իր ըն տա նե կան, սո ցի ա-
լա կան կամ այլ բնույ թի հա րա բե րու թյուն նե րը որ ևէ կե րպ նե րազ դեն 
դա տա րա նում իր լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման վրա, խու սա փել 
իր հե ղի նա կու թյու նը, պա տի վն  ու ար ժա նա պատ վու թյունն ա րա տա վո-
րող կա պե րից:

 Բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձը չի ա ռաջ նո րդ վում իր կամ 
իր հետ փոխ կա պա կց ված ան ձի ան ձնա կան շա հե րով, ե թե տվյ ալ գոր-
ծո ղու թյու նը կամ ո րո շումն  ու նի համ ը նդ հա նուր կի րա ռե լի ու թյուն և 
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ան դրա դառ նում է ան ձա նց լայն շր ջա նա կի վրա այն պես, որ ող ջամ-
տո րեն չի կա րող մե կ նա բան վել որ պես բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա-
տար ան ձի կամ նրա հետ փոխ կա պա կց ված ան ձի ան ձնա կան շա հե-
րով ա ռաջ նո րդ վե լ։  

 Ո րո՞նք են բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի գոր ծո ղու-
թյուն նե րը շա հե րի բախ ման ի րա վի ճա կում:

 Շա հե րի բա խում ա ռա ջա նա լու դեպ քում բա րձ րաս տի ճան պաշ-
տո նա տար ան ձը, բա ցա ռու թյա մբ պատ գա մա վոր նե րի, սահ մա նադ-
րա կան դա տա րա նի ան դամն  ե րի, դա տա վոր նե րի և դա տա խազ նե րի, 
ինչ պես նաև վե րա դաս չու նե ցող բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան-
ձի, պար տա վոր է իր վե րա դաս ան ձին գրա վոր ներ կայաց նել շա հե-
րի բախ ման վե րա բեր յալ հայ տա րա րու թյուն՝ ներ կայաց նե լով շա հե րի 
բախ մա նը վե րա բե րող կո նկ րետ հան գա մա նք նե րը: Մի նչև վե րա դաս 
ան ձից գրա վոր հա մա ձայ նու թյուն ստա նա լը բա րձ րաս տի ճան պաշ տո-
նա տար ան ձն ի րա վունք չու նի տվյ ալ հար ցի վե րա բե րյալ գոր ծո ղու-
թյուն կա տա րե լու կամ ո րո շում կայաց նե լու: Վե րա դաս ան ձն ի րա վունք 
ու նի տվյ ալ հար ցը քն նար կե լու և լու ծե լու ի րա վա սու թյու նը հա նձ նա-
րա րե լու այլ պաշ տո նա տար ան ձի, ե թե դա օ րեն քով ար գել ված չէ։ 

 Ի՞նչ կար գով են բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի նք ներ-
կայաց նում գույ քի, ե կա մուտ նե րի հայ տա րա րագ րեր: 

 Բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի նք « Հան րային ծա ռայու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված կար գով բա րձ րաս տի ճան 
պաշ տո նա տար ան ձա նց է թի կայի հա նձ նա ժո ղով են ներ կայաց նում 
գույ քի, ե կա մուտ նե րի հայ տա րա րագ րեր, ինչ պես նաև հի շյալ օ րեն քով 
նա խա տես ված դեպ քե րում և կար գո վ՝ փոխ կա պա կց ված ան ձա նց մա-
սին հայ տա րա րա գի ր։ 

Ե թե բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձին պաշ տո նի նշա նա կե-
լը կա տար վում է այլ մա րմն  ի կող մի ց ա ռա ջա դր ման մի  ջո ցով, ա պա 
գույ քի և ե կա մուտ նե րի հայ տա րա րա գրեր, իսկ օ րեն քով նա խա տես-
ված դեպ քում` նաև փոխ կա պա կց ված ան ձա նց մա սին հայ տա  րա րա-
գիր թեկ նա ծուն ներ կայաց նում է նաև ա ռա ջա դր վե լի ս։

 Բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի ա մու սի նը, նրա հետ հա-
մա տեղ ապ րող ծնո ղը, ինչ պես նաև հա մա տեղ ապ րող չա փա հաս և 
չա մուս նա ցած զա վա կը « Հան րային ծա ռա յու թյան մա սին»  ՀՀ բա րձ-
րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի հա մար սահ ման ված դեպ քե րում և 
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կար գով բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձա նց է թի կայի հա նձ նա-
ժո ղով են ներ կայաց նում ի րե նց գույ քի և ե կա մուտ նե րի հայ տա րա րա-
գի րը:  

 Ո րո՞նք են հան րային ծա ռայո ղի նկատ մա մբ կի րառ վող խրա-
խու սան քի տե սակ նե րը: 

Եր կա րա մյա ծա ռայու թյան, ինչ պես նաև ծա ռայո ղա կան պար տա-
կա նու թյուն նե րը կամ հա տուկ ա ռա ջադ րա նք նե րը ո րա կյ ալ կա տա-
րե լու հա մար հան րային ծա ռայո ղի նկատ    մա մբ կա րող են կի րառ վել 
ՀՀ օ րե նսդրու թյա մբ սահ ման ված խրա խու սան քի տե սակ  ներ: Հան-
րա յին ծա ռայո ղի նկատ մա մբ կի րառ վող խրա խու սան քի տե սակ նե-
րը, ինչ պես նաև դրա նց կի րառ ման կար գը սահ ման վում են պե տա-
կան ծա ռայու թյան ա ռան ձին տե սակ նե րը, ինչ պես նաև հա մայն քային 
ծա ռայու թյու նը կար գա վո րող ՀՀ օ րե նք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե-
րո վ։ Մաս նա վո րա պես, «ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի աշ խա տա կազ մում պե-
տա կան ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 33-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
եր կա րա մյա ծա ռայու թյան, ինչ պես նաև ծա ռա յո ղա կան պար տա կա-
նու թյուն նե րը և հա տուկ ա ռա ջադ րա նք նե րը գե րա զա նց կա տա րե լու 
հա մար պե տա կան ծա ռայո ղի նկատ մա մբ կա րող են կի րառ վել խրա-
խու սան քի հետ ևյալ տե սակ նե րը.

1) շնոր հա կա լու թյան հայ տա րա րում.
2) մի  ան վագ դրա մա կան պա րգ ևատ րում.
3) հու շան վե րով պա րգ ևատ րում.
4) լրա ցու ցիչ վճա րո վի ար ձա կուր դի տրա մադ րում.
5) կար գա պա հա կան տույ ժի հա նում: 

 Ո րո՞նք են հան րային ծա ռայո ղի նկատ մա մբ կի րառ վող կար գա-
պա հա կան տույ ժե րը:

 Ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րն ան հար գե լի պատ ճա ռով 
չկա տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լու, ինչ պես նաև ծա ռայո ղա-
կան լի ա զո րու թյուն նե րը վե րա զան ցե լու, աշ խա  տան քային կար գա պա-
հա կան ներ քին կա նոն նե րը, ՀՀ ընտ րա կան օ րե նսգր քով սահ ման ված 
սահ մա նա փա կումն  ե րը խախ տե լու դեպ քե րում ՀՀ օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով հան րա յին ծա ռայո ղի նկատ մա մբ կի րառ վում են կար գա-
պա հա կան տույ ժե ր։

 Մի նչև կար գա պա հա կան տույժ նշա նա կե լը կար գա պա հա կան 
տույժ կի րա ռե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող պաշ տո նա տար ան ձը կար-
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գա պա հա կան խա խտ ման վե րա բեր յալ պե տք է գրա վոր բա ցատ րու-
թյուն պա հան ջի կար գա պա հա կան խախ տում թույլ տված հան րային 
ծա ռայո ղից, ե թե օ րեն քով այլ բան նա խա տես ված չէ ։

 Կար գա պա հա կան յու րա քան չյուր խա խտ ման հա մար կա րող է նշա-
նակ վել մե կ կար գա պա հա կան տույժ։

 Հան րային ծա ռայո ղի նկատ մա մբ կի րառ վող կար գա պա հա կան տույ-
ժե րի տե սակ նե րը, ինչ  պես նաև կար գա պա հա կան տույժ կի րա ռե լու կար-
գը և դրա հետ կապ ված այլ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են պե-
տա կան ծա ռայու թյան ա ռան ձին տե սակ նե րը, ինչ պես նաև հա մայն քային 
ծա ռայու թյու նը կար գա վո րող ՀՀ օ րե նք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե-
րո վ։ Մաս նա վո րա պես, « Հա տուկ քնն չա կան ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` կար գա պա հա կան խա խտ ման ծան-
րու թյու նից ել նե լով` հա տուկ քնն չա կան ծա ռայու թյան ծա ռայո ղի նկատ-
մա մբ կա րող են կի րառ վել հետ ևյալ կար գա պա հա կան տույ ժե րը.

1) զգու շա ցում.
2) նկա տո ղու թյուն.
3) խի ստ նկա տո ղու թյուն.
4) կոչ ման ի ջե ցում` մե կ աս տի ճա նով.
5) պաշ տո նի ի ջե ցում` մե կ աս տի ճա նով.
6) ծա ռայու թյու նից ա զա տում: 

 Ի՞նչ է նշա նա կում  ծա ռայո ղա կան քն նու թյուն:

 Ծա ռայո ղա կան քն նու թյու նը օ րեն քով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով 
սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով հան րային ծա ռայո ղի պար տա կա-
նու թյուն նե րի կա տար մա նն ու նրա գոր ծու նե ու թյա նն առնչ վող հար ցե-
րի քն նու թյունն է: Մաս նա վո րա պես, « Մաք սային ծա ռայու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ծա ռայո ղա կան քն նու թյան խն-
դիր նե րն են`

1) բա ցա հայ տել կար գա պա հա կան ի րա վա խախ տում կամ վար քագ-
ծի (է թի կայի) կա նոն նե րի խախ տում  կա տա րած մաք սային ծա ռայո ղին.

2) ա պա ցու ցել նրա մե  ղա վո րու թյու նը կար գա պա հա կան ի րա վա-
խա խտ ման կամ վար քա գծի (է թի կայի) կա նոն նե րի խա խտ ման  մե ջ.

3) հայտ նա բե րել կար գա պա հա կան ի րա վա խախ տում կամ վար-
քագ ծի (է թի կայի) կա նոն նե րի խախ տում ծ նող պատ ճառ նե րն ու դրա-
նց նպաս տող պայ ման նե րը և մի  ջոց ներ ձեռ նար կել դրա նց վե րաց ման 
ուղ ղու թյա մբ: 
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 Ի՞նչ է նշա նա կում  հան րային ծա ռայող նե րի ա տես տա վո րում:

 Հան րային ծա ռայող նե րի ա տես տա վո րու մը զբա ղեց րած պաշ տո-
նին հան րային ծա ռայող նե րի մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի և աշ-
խա տան քային ու նա կու թյուն նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան ո րոշ մա նն 
ուղղ ված գոր ծըն թա ցն (մի  ջո ցա ռումն ) է:

 Հան րային ծա ռայող նե րի ա տես տա վոր ման կամ կա տա րո ղա կա նի 
գնա հատ ման հետ կապ  ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են 
պե տա կան ծա ռայու թյան ա ռան ձին տե սակ նե րը, ինչ պես նաև հա մայն-
քային ծա ռայու թյու նը կար գա վո րող ՀՀ օ րե նք նե րով և այլ ի րա  վա կան 
ակ տե րով: Մաս նա վո րա պես, «ՀՀ քնն չա կան կո մի  տե ի դե պար տա մե ն-
տում պե տա կան ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 28-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն` յու րա քան չյուր տա րի պե տա կան ծա ռայող նե րի առն վա-
զն մե կ եր րոր դը են թա կա է պար տա դիր ա տես տա վոր մա ն։ Պե տա կան 
ծա ռայո ղի հեր թա կան ա տես տա վո րումն  ան ցկաց վում է ե րեք տա րին 
մե կ։ Պե տա կան ծա ռայո ղի ար տա հե րթ ա տես տա վո րու մը կա րող է ան-
ցկաց վել հեր թա կան ա տես տա վո րու մի ց առն վա զն մե կ տա րի հե տո։ 
Պե տա կան ծա ռա յո ղի ար տա հե րթ ա տես տա վո րումն  ան ցկաց վում է 
նրան պաշ տո նի նշա նա կե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող պաշ տո նա տար 
ան ձի պատ ճա ռա բան ված գրա վոր ո րոշ ման հի ման վրա։ Ա տես տա վո-
րումն  ան ցկաց վում է պե տա կան ծա ռայո ղի ան մի  ջա կան մաս նակ ցու-
թյա մբ։ Ա տես տա վո րումն  ան ցկաց վում է հետ ևյալ ե ղա նակ նե րով`

1) փաս տա թղ թային.
2) թես տա վոր ման և հար ցազ րույ ցի։ 

 Ի՞նչ է նշա նա կում  հան րային ծա ռայող նե րի վե րա պատ րաս տում:

 Հան րային ծա ռայող նե րի վե րա պատ րաս տու մը հան րային ծա-
ռայող նե րի աշ խա տան քա յին պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման 
ար դյու նա վե տու թյան բա րձ րաց ման նպա տա կով մաս նա գի տա կան 
գի տե լիք նե րի և աշ խա տան քային ու նա կու թյուն նե րի կա տա րե լա գո րծ-
մա նն ուղղ ված գոր ծըն թա ցն (մի  ջո ցա ռումն ) է:

 Հան րային ծա ռայող նե րը են թա կա են պար տա դիր վե րա պատ րա-
ստ մա ն։ 

Պար տա դիր վե րա պատ րաս տու մի ց բա ցի, վե րա պատ րաս տում կա-
րող է ան ցկաց վել նաև հան րային ծա ռայու թյան տվյ ալ պաշ տո նի ան-
ձնագ րով (ն կա րագ րով) սահ ման ված` հան րա յին ծա ռայո ղի ի րա վունք-
նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի, մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի և 
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աշ խա տան քային ու նա կու թյուն նե րի տի րա պետ ման կո նկ րետ պա հա-
նջ նե րի կա տա րե լա գո րծ ման կամ այդ պա հա նջ նե րի փո փո խու թյան, 
ինչ պես նաև ՀՀ օ րե նսդրու թյա մբ սահ ման ված այլ դեպ քե րում։ 

Հան րային ծա ռայող նե րի վե րա պատ րա ստ ման հետ կապ ված ծախ-
սե րը կա տար վում են պե տա կան բյու ջե ի, հա մայնք նե րի բյու ջե ի, ինչ-
պես նաև ՀՀ օ րե նսդրու թյա մբ չար գել ված այլ մի  ջոց նե րի հաշ վի ն։ 

Հան րային ծա ռայող նե րի վե րա պատ րա ստ ման հետ կապ ված հա-
րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են պե տա կան ծա ռայու թյան ա ռան-
ձին տե սակ նե րը, ինչ պես նաև հա մայն քային ծա ռայու թյու նը կար գա-
վո րող ՀՀ օ րե նք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րո վ։ Մաս նա վո րա պես, 
« Հար կային ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն` յու րա քան չյուր տա րի հար կային ծա ռայող նե րի առն վա զն մե կ եր-
րոր դը են թա կա է պար տա դիր վե րա պատ րա ստ ման: 

Ո րո՞նք են հան րային ծա ռայո ղի պաշ տո նից ա զա տե լու հիմ քե րը:

 Պե տա կան կամ հա մայն քային ծա ռայու թյան ա ռա նձ նա հատ կու-
թյուն նե րից ել նե լով` հան   րային ծա ռայու թյան պաշ տո նից ա զա տե լու 
հիմ քե րը սահ ման վում են պե տա կան ծա ռա յու թյան ա ռան ձին տե սակ-
նե րը, ինչ պես նաև հա մայն քային ծա ռայու թյու նը կար գա վո րող ՀՀ 
օ րե նք նե րո վ։ Մաս նա վո րա պես, « Դա տա կան ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 39-րդ հոդ վա  ծի հա մա ձայն` ի թի վս ՀՀ աշ խա տան քային օ րե-
նսգր քով սահ ման ված հիմ քե րի` դա տա կան ծա ռայո ղին պաշ տո նից 
ա զա տե լու հիմ քե րն են՝ 

1) կար գա պա հա կան տույ ժը մե կ տար վա ըն թաց քում կր կին կի րա-
ռե լը.

2) դա տա կան ծա ռայո ղի վար քագ ծի կա նո նի կո պիտ խախ տու մը.
3) դա տա կան ծա ռայո ղի գոր ծու նե ու թյան գնա հատ ման ար դյուն-

քում զբա ղեց րած պաշ տո նին չհա մա պա տաս խա նե լու մա սին եզ րա-
կա ցու թյու նը.

4) դա տա կան ծա ռայու թյան տվյ ալ պաշ տո նի վե րա ցու մը (կր ճա-
տու մը).

5) քա ղա քա կան կամ հայե ցո ղա կան պաշ տոն նե րում ընտր վե լը կամ 
նշա նակ վե լը.

6) « Դա տա կան ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հա նջ նե րի 
խա խտ մա մբ դա տա կան ծա ռայու թյան պաշ տո նի նշա նակ վե լը.

7) դա տա կան ծա ռայու թյան պաշ տոն զբա ղեց նե լու ի րա վունք չու-
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նե նա լը կամ դա տա կան ծա ռայու թյան պաշ տո նի ան ձնագ րով սահ-
ման ված պա հա նջ նե րին չհա մա պա տաս խա նե լը.

8) դա տա կան կար գով ան գոր ծու նակ, սահ մա նա փակ գոր ծու նակ 
կամ ան հայտ բա ցա կա յող ճա նաչ վե լը.

9) դա տա կան կար գով պե տա կան ծա ռայու թյան պաշ տոն զբա ղեց-
նե լու ի րա վուն քից զրկ վե  լը.

10) օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած մե  ղադ րա կան դա տա վճ ռով ա զա-
տա զրկ ման դա տա պա րտ     վե լը.

11) դա տա կան ծա ռայու թյան պաշ տոն զբա ղեց նե լու՝ « Դա տա կան 
ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված ա ռա վե լա գույն տա-
րի քը լրա նա լը:

 Դա տա վո րին կց վող դա տա կան ծա ռայող նե րի հա մար պաշ տո նից 
ա զա տե լու հի մք է նաև դա տա վո րի փո խադ րու մը կամ լի ա զո րու թյուն-
նե րի դա դա րե ցու մը:

 Դա տա կան ծա ռայո ղի պար տա կա նու թյուն նե րը հա մար վում են դա-
դա րած նրա մահ վան կա պակ ցու թյա մբ:

 Դա տա կան ծա ռայո ղի գոր ծու նե ու թյան գնա հատ ման, եր կա րա-
տև ա նաշ խա տու նա կու թյան, դա տա կան  ծա ռայու թյան  պաշ տո նի վե-
րաց ման (կր ճատ ման) հիմ քե րով զբա ղեց րած պաշ տո նից ա զատ վել 
չեն կա րող հղի և մի  նչև ե րեք տա րե կան ե րե խա խնա մող, պար տա դիր 
զին վո րա կան ծա ռայու թյուն ան ցնող դա տա կան ծա ռայող նե րը: 

 Ի՞նչ է նշա նա կում  հան րային ծա ռայու թյան կադ րե րի ռե զե րվ և 
ով քե՞ր կա րող են գրա նց վել այդ ռե զեր վում:

 Հան րային ծա ռայու թյան կադ րե րի ռե զեր վը օ րեն քով սահ ման ված 
դեպ քե րում և կար գով հան րային ծա ռայու թյան պաշ տոն ներ չզ բա ղեց-
նող հան րային ծա ռայող նե րի և ան ձա նց հան րույթն է:

 Հան րային ծա ռայու թյան կադ րե րի ռե զեր վի հետ կապ ված հա րա-
բե րու թյուն նե րը կար գա վոր  վում են պե տա կան ծա ռայու թյան ա ռան-
ձին տե սակ նե րը, ինչ պես նաև հա մայն քային ծա  ռա յու թյու նը կար գա-
վո րող ՀՀ օ րե նք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րո վ։ Մաս նա վո րա պես, 
« Քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն` քա ղա   քա ցի ա կան ծա ռայու թյան կադ րե րի ռե զեր վի տե-
սակ նե րն են` 

1) կադ րե րի կար ճա ժամկ  ետ ռե զեր վը. 
2) կադ րե րի եր կա րա ժամկ  ետ ռե զեր վը: 
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Քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայու թյան կադ րե րի կար ճա ժամկ  ետ ռե զեր-
վում գրա նց վում են` 

ա) հաս տիք նե րի կր ճատ ման և հա մա պա տաս խան մա րմն  ի լու ծար-
ման հիմ քե րով քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայու թյան պաշ տո նից ա զատ ված 
ան ձի նք. 

բ) քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայու թյան պաշ տոն զբա ղեց նե լու` օ րեն քով 
սահ ման ված ա ռա վե լա գույն տա րի քը լրա նա լու, իսկ աշ խա տա կազ մի  
ղե կա վա րի պաշ տո նն զբա ղեց նե լու` օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տը 
լրա նա լու հիմ քով պաշ տո նից ա զատ ված աշ խա տա կազ մի  ղե կա վար-
նե րը. 

գ) հա մա պա տաս խան մա րմն  ի վե րա կազ մա կե րպ ման և կա ռուց-
ված քային փո փո խու թյան (ան վա նա փո խու թյան) հետ ևան քով քա ղա-
քա ցի ա կան ծա ռայու թյան պաշ տոն նե րի ան վա նա   ցան կում ա ռա ջա-
ցած նոր պաշ տո նում չն շա նակ ված ան ձի նք: 

Քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայու թյան կադ րե րի եր կա րա ժամկ  ետ ռե զեր-
վում գրա նց վում են` 

ա) կադ րե րի կար ճա ժամկ  ետ ռե զեր վում մի  ան գա մյա գտն վե լու 
ժամկ  ե տը լրա ցած ան ձի նք. 

բ) քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայու թյան թա փուր պաշ տոն զբա ղեց նե լու 
հա մար ան ցկաց ված մր ցույ թի այն մաս նա կից նե րը, ով քեր հար ցազ-
րույ ցի փու լում ստա ցել են առն վա զն յո թա նա սուն հի նգ տո կոս, սա կայն 
պաշ տո նի չեն նշա նակ վել.

գ) ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կու թյան հետ ևան քով մե կ տար-
վա ըն թաց քում ա վե լի քան վեց ա մի ս աշ խա տան քի չներ կայա նա լու` 
չհաշ ված հղի ու թյան և ծնն դա բե րու թյան ար ձա կուր դը, հիմ քով քա ղա-
քա ցի ա կան ծա ռայու թյան պաշ տո նից ա զատ ված ան ձի նք: 

 Քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայու թյան կադ րե րի կար ճա ժամկ  ետ ռե զեր-
վում մի  ան գա մյա գտն վե  լու ա ռա վե լա գույն ժամկ  ե տը վեց ա մի ս է, իսկ 
կադ րե րի եր կա րա ժամկ  ետ ռե զեր վում` մե կ տա րի, բայց ոչ ա վե լի, քան 
կադ րե րի ռե զեր վում գրա նց ված ան ձի 65 տա րին լրա նա լը: 
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 ՀՈԴ ՎԱԾ 50.
 ՊԱՏ ՇԱՃ ՎԱՐ ՉԱ ՐԱ ՐՈ ՒԹՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆՔԸ

 Հա մա ձայն Սահ մա նադ րու թյան 50-րդ հոդ վա ծի`
1. Յու րա քան չյուր ոք ու նի վար չա կան մար մի ն նե րի կող մի ց ի րեն 

առնչ վող գոր ծե րի ա նա չառ, ար դա րա ցի և ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն-
նու թյան ի րա վունք:

2. Վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում յու րա քան չյուր ոք ու նի ի րեն 
վե րա բե րող բո լոր փաս տա թղ թե րին ծա նո թա նա լու ի րա վունք, բա ցա-
ռու թյա մբ օ րեն քով պահ պան վող գա ղտ նիք նե րի:

3. Պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րն ու 
պաշ տո նա տար ան ձի նք պար տա վոր են մի  նչև ան ձի հա մար մի  ջամ-
տող ան հա տա կան ակտն ըն դու նե լը լսել նրան, բա ցա ռու թյա մբ օ րեն-
քով սահ ման ված դեպ քե րի:

 Ի ՞նչ են վար չա րա րու թյու նը և վար չա կան մար մի  նը: 

Պե տու թյան դե րն ի րա վա կան կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում չի 
ա վա րտ վում օ րե նք նե րի ըն դուն մա մբ ար գե լք նե րի, պար տա կա նու-
թյուն նե րի, ի րա վունք նե րի սահ ման մա մբ: Ըն դուն ված օ րե նք նե րի և 
այլ ակ տե րում ամ րա գր ված կա նոն նե րի կեն սա գոր ծու մը մե  ծա մա սա-
մբ տե ղի է ու նե նում ա ռա նց պե տու թյան ու նրա մար մի ն նե րի մի  ջամ-
տու թյան: Ան ձի նք և կազ մա կեր պու թյուն նե րը կա մա վոր, փո խա դա րձ 
հա մա ձայ նու թյա մբ մտ նում են ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մե ջ, 
ո րո նց շր ջա նա կում օգ տա գոր ծում են սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րը, կա-
տա րում են պար տա կա նու թյուն նե րը, պահ պա նում են ի րա վուն քի նոր-
մե  րով սահ ման ված ար գե լք նե րը: 

Սա կայն, կան ո րո շա կի ի րադ րու թյուն ներ, երբ ա ռա ջա նում է պե-
տու թյան մի  ջամ տու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: Ա ռա նց դրա ի րա վուն-
քի կեն սա գոր ծումն  ան հնա րին է: Պատ ճառ նե րից մե  կն այն է, որ ո րոշ 
նոր մե  րի կեն սա գո րծ ման կա ռու ցա կար գի մե ջ նա խած րագ րա վոր ված 
է պե տու թյան մաս նակ ցու թյու նը: Ի րա վա կան նոր մե  րի մի  մա սն ան-
խու սա փե լի ո րեն կեն սա գո րծ վում է պե տու թյան մի  ջո ցով, ո րով հե տև 
հնա րա վոր չէ, օ րի նա կ, ձե ռք բե րել ան շա րժ գույք, ստա նալ որ ևէ պար-
գ ևատ րում, մե  դալ՝ ա ռա նց ի րա վա սու պե տա կան մա րմն  ի ո րոշ ման, 
չնայած և առ կա են նա խադ րյալ նե րը՝ օ րեն քը և օ րեն քով նա խա տես-
ված բո լոր պայ ման նե րը: Պե տու թյան այդ պի սի գոր ծու նե ու թյունն ան-
վա նում են ի րա վա կի րա ռում: 
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Այս պի սով, ի րա վուն քի կի րա ռու մը պե տու թյան ի րա վա կան գոր ծու-
նե ու թյան ձևե րից մե  կն է, երբ ի րա վա սու մար մի  նը հան դես է գա լիս 
պե տու թյան ա նու նի ց՝ նրա լի ա զո րու թյա մբ: Ի րա վուն քի կի րառ ման 
այն տե սա կը, որն ի րա կա նաց նում են վար չա կան մար մի ն նե րը, կոչ-
վում է վար չա րա րու թյուն: 

« Վար չա կան մար մի ն» հաս կա ցու թյու նը Սահ մա նադ րու թյան 50 
հոդ վա ծի ի մաս տով նե րա ռում է գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հան րա պե-
տա կան (օ րի նա կ, նա խա րա րու թյուն) և տա րած քային կա ռա վար ման 
(օ րի նա կ, մա րզ պե տա րան) և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-
մի ն նե րին (հա մայն քի ա վա գա նի և հա մայն քի ղե կա վա ր՝ քա ղա քա-
պետ, գյու ղա պետ), ինչ պես նաև գոր ծա դիր իշ խա նու թյան գոր ծա ռույթ 
ի րա կա նաց նող ցան կա ցած պե տա կան մար մի ն: 

Ո ՞րն է վար չա րա րու թյան որ պես ի րա վա կան գոր ծու նե ու թյան է ու-
թյու նը: 

 Վար չա րա րու թյունն ի րա վա սու հան րային իշ խա նա կա ն՝ վար չա-
կան մա րմն  ի ի րա վա կի րա ռա կան գոր ծու նե ու թյուն է՝ ուղղ ված ի րա-
վուն քի նոր մե  րի (օ րե նք նե րի) ընդ հա նուր դրույթ նե րի կեն սա գո րծ-
մա նը կյ ան քի կո նկ րետ դեպ քե րի և ան հա տա կան ո րո շա կի ան ձա նց 
նկատ մա մբ, ա վա րտ վում է ի րա վա կան գոր ծով ան հա տա կան ակ տի 
(ո րոշ ման) կայաց մա մբ: Օ րի նա կ, ըստ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան, յու-
րա քան չյուր քա ղա քա ցի, ո րի կրո նա կան դա վա նան քին կամ հա մոզ-
մունք նե րին հա կա սում է զին վո րա կան ծա ռայու թյու նը, ու նի այ լը նտ-
րան քային ծա ռայու թյան ի րա վունք: Օ րեն քի այս ընդ հա նուր նոր մը 
կի րառ վում է վար չա րա րու թյան ար դյուն քում, երբ հա մա պա տաս խան 
դի մու մի  ար դյուն քում գոր ծա դիր մար մի  նն ըն դու նում է ո րո շում ինչ-որ 
մե  կի զին վո րա կան ծա ռայու թյունն այ լը նտ րան քային ծա ռայու թյա մբ 
փո խա րի նե լու մա սին: 

Ի ՞նչ է պատ շաճ վար չա րա րու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը: 

Բա ցի վար չա րա րու թյու նից, պե տու թյունն ի րա կա նաց նում է նաև 
ի րա վաս տե ղծ և դա տա կան գոր ծու նե ու թյուն: Սա կայն, ի տար բե րու-
թյուն այս եր կու սի, վար չա րա րու թյու նը շատ ա վե լի կար ևոր և է ա կան 
տեղ է գրա վում մար դու կյ ան քում, ո րով հե տև մա րդն իր կյ ան քի ըն-
թաց քում կա րող է ընդ հան րա պես չշփ վել օ րի նաս տե ղծ մար մի ն նե րի 
հետ, երբ ևի ցե չդի մե լ դա տա րան կամ լի նել դա տա կան գոր ծի մաս նա-
կից: Սա կայն գոր ծա դիր իշ խա նու թյան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
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ման մար մի ն նե րի հետ նա գտն վում է ա մե  նօ րյա և բազ մա կի շփում-
նե րի մե ջ: Այս հա րա բե րու թյուն նե րում մի  կող մը մի  շտ իշ խա նա կան 
լի ա զո րու թյուն նե րով օժտ ված հան րային մար մի  նն է և շատ կար ևոր է, 
որ այն վար չա րա րու թյունն ի րա կա նաց նի ար դյու նա վետ, ա ռա նց ան-
հատ նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի ոտ նա հար ման:

 Հե նց այս հան գա ման քից ել նե լով Սահ մա նադ րու թյու նը հիմն  ա-
կան ի րա վուն քի աս տի ճան է բա րձ րաց րել պատ շաճ վար չա րա րու թյան 
ի րա վուն քը: « Պատ շաճ վար չա րա րու թյուն» սահ մա նադ րա կան ձևա-
կեր պու մը նշա նա կում է, որ վար չա կան մար մի ն նե րի կող մի ց ա մե ն մի  
ան հա տին առնչ վող գոր ծե րը պե տք է քնն վեն ա նա չառ, ար դա րա ցի և 
ող ջա մի տ ժամկ  ե տում: Այդ հիմն  ա կան ի րա վուն քին հետ ևում է պե տու-
թյան պար տա կա նու թյունն՝ ա պա հո վել պատ շաճ վար չա րա րու թյու նը: 

Ո րո ՞նք են պատ շաճ վար չա րա րու թյան սկզ բունք նե րը: 

Պատ շաճ վար չա րա րու թյա նը բնո րոշ են մի  շա րք սկզ բունք ներ, 
ո րո նք ամ րա գր ված են « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քում (2004 թ.): Սահ մա նադ րու թյունը, ընդ-
գծե լով հան րային իշ խա նու թյան մար մի ն նե րի ու պաշ տո նա տար ան-
ձա նց հետ հա րա բե րու թյուն նե րում ան ձի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան 
շա հե րի ա պա հով ման կար ևո րու թյու նը, սահ մա նադ րա կան մա կար դա-
կով, ամ րագ րում է վար չա րա րու թյան հետ ևյալ սկզ բունք նե րը՝ 

ա) վար չա կան գոր ծե րի ա նա չառ քն նու թյու նը,
բ) վար չա կան գոր ծե րի ար դա րա ցի քն նու թյու նը,
գ) վար չա կան գոր ծե րի ա րագ (ող ջա մի տ ժամկ  ե տում) քն նու թյու նը: 

Ո րո ՞նք են վար չա րա րու թյան փու լե րը և ի՞նչ սահ մա նադ րա կան 
ի րա վունք ներ ու նեն ան ձի նք այդ գոր ծըն թա ցում: 

Վար չա րա րու թյունն ի րա կա նաց վում է փոխ կապ ված հեր թա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի մի  ջո ցով, ո րո նք ըն դուն ված է ան վա նել վար չա-
րա րու թյան փու լեր: Այդ փու լե րը հետ ևում են մե  կը մյու սին, նա խոր-
դը պատ րաս տում է հա ջոր դին: Ա ռա նձ նաց նում են վար չա րա րու թյան 
ե րեք հիմն  ա կան փու լե ր՝ 

ա) ի րա վա կան գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րի բա ցա հայ-
տում, դրա նց վեր լու ծու թյուն և հե տա զո տու թյուն: Օ րի նակ, տա րի քա-
վոր ան ձը դի մե լ է սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան մար մի  ն՝ թո շակ նշա-
նա կե լու խնդ րան քով: Վար չա կան մար մի  նը կամ պաշ տո նա տար ան ձը 
պար տա վոր է բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ վեր հա նել փաս տա-
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կան հան գա մա նք ներ, այ սի նքն՝ հա վա քել, ամ րագ րել, հե տա զո տել և 
ստու գել դրա նց հա վաս տի ու թյու նը: Այդ գոր ծըն թա ցն ի րա կա նաց վում 
է ի րա վա կան մի  ջոց նե րի օգ նու թյա մբ՝ օ րեն քով սահ ման ված ձևե րով 
ու կար գով,

բ) հե տա զոտ ված փաս տա կան հան գա մա նք նե րի նկատ մա մբ  կի-
րառ ման են թա կա ի րա վուն քի (օ րեն քի) նոր մի  ընտ րու թյու նը: Այս 
փու լում վար չա կան մար մի  նն ընտ րում է ի րա վուն քի ան հրա ժե շտ նոր-
մը, որ հաշ վա րկ ված է, օ րի նա կ, հե նց այդ տա րեց մար դու հա մար և 
կա տա րում է ի րա վա կան ո րա կում՝ գա լիս է եզ րա կա ցու թյան, որ ընտր-
ված նոր մը նա խա տես ված է հե նց այդ դեպ քի հա մար,  

գ) վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց ո րոշ ման ըն դու նու մը և այդ ո րո-
շու մը շա հա գր գիռ ան ձա նց ու կազ մա կեր պու թյուն նե րին հա սց նե լը: 
Այս փու լում վար չա կան մար մի  նը կայաց նում է ան հա տա կան կո նկ րետ 
իշ խա նա կան ո րո շում և փաս տա թղ թային ձևով ամ րագ րում է այն: Օ րի-
նա կ, ո րո շում դի մած տա րեց ան ձին տա րի քային կեն սա թո շակ նշա-
նա կե լու մա սին: Ինչ պես նկա տում ենք վար չա րա րու թյու նը վար չա կան 
մա րմն  ի պե տաիշ խա նա կան, կար ծես թե, մի  ա կող մա նի գոր ծու նե ու-
թյունն է և այդ գոր ծըն թա ցում շատ կար ևոր է ան ձա նց ի րա վունք նե րի 
և օ րի նա կան շա հե րի ա պա հո վու մը: 

Որ պես դրա նց ա պա հով ման ե րաշ խիք, Սահ մա նադ րու թյու նը սահ-
մա նում է եր կու կար ևոր ի րա վունք ՝ 

ա) Վար չա կան վա րույ թի փաս տա թղ թե րին ծա նո թա նա լու ի րա-
վուն քը: Վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում յու րա քան չյուր ոք ու նի ի րեն 
վե րա բե րող փաս տա թղ թե րին ծա նո թա նա լու ի րա վունք: Այդ ի րա վուն-
քը չի տա րած վում այն փաս տա թղ թե րի վրա, ո րո նք պա րու նա կում են 
օ րեն քով պահ պան վող գա ղտ նիք ներ, օ րի նա կ, պե տա կան, որ դե գր-
ման, բժշ կա կան և այլն, 

բ) Լս ված լի նե լու ի րա վուն քը: Պատ շաճ վար չա րա րու թյան սահ-
մա նադ րա կան ի րա վուն քը պար տադ րում է պե տա կան և տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րին ու պաշ տո նա տար ան ձա նց՝ մի -
նչև ան ձի հա մար մի  ջամ տող ան հա տա կան ակտն ըն դու նե լը, օ րեն քով 
սահ ման ված դեպ քե րում ու կար գով լսել նրա ն՝ հնա րա վո րու թյուն տալ 
ար տա հայտ վե լու վար չա կան վա րույ թում քն նա րկ վող փաս տա կան 
հան գա մա նք նե րի վե րա բե րյալ:

Լս ված լի նե լու ի րա վուն քը հա մա տա րած չէ: Սահ մա նադ րու թյու նը 
սահ մա նում է, որ օ րեն քով սահ ման ված ո րո շա կի դեպ քե րում վար չա-
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րա րու թյուն ի րա կա նաց նող մար մի  նը կա րող է նաև չլ սել շա հա գր գիռ 
կամ հաս ցե ա տեր ան ձին: Օ րեն քով, օ րի նա կ՝ սահ ման ված է, որ լսում-
ներ կա րող են չա նց կաց վել, ե թե` 

ա) վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն վե լու է բա րեն պա-
ստ վար չա կան ակտ, ո րը չի մի  ջամ տում այլ ան ձա նց ի րա վունք նե րի 
ի րա կա նաց մա նը, կամ վար չա կան ակ տի հաս ցե ա տե րը չի պն դում, որ 
լսումն  եր ան ցկաց վեն. 

բ) դի մումն  ակն հայտ ան հի մն  է, 
գ) ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում ան հա պաղ ըն դու նե լու վար-

չա կան ակտ, քա նի որ հա պա ղու մը կա րող է հան գեց նել հան րու թյան 
հա մար որ ևէ վտան գի ա ռա ջաց ման և այլն: 

 ՀՈԴ ՎԱԾ 51.
 ՏԵ ՂԵ ԿՈ ՒԹՅՈ ՒՆ ՍՏԱ ՆԱ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆ ՔԸ 

 Հա մա ձայն Սահ մա նադ րու թյան 51-րդ հոդ վա ծի`
1. Յու րա քան չյուր ոք ու նի պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-

ման մար մի ն նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձա նց գոր ծու նե ու թյան մա սին 
տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու և փաս տա թղ թե րին ծա նո թա նա լու ի րա-
վունք:

2. Տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ-
վել մի  այն օ րեն քով` հան րային շա հե րի կամ այ լոց հիմն  ա կան ի րա-
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան նպա տա կով:

3. Տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու կար գը, ինչ պես նաև տե ղե կու թյուն-
նե րը թա քց նե լու կամ դրա նց տրա մադ րումն  ան հի մն  մե ր ժե լու հա մար 
պաշ տո նա տար ան ձա նց պա տաս խա նատ վու թյան հիմ քե րը սահ ման-
վում են օ րեն քով:

 Ո ՞րն է տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու ի րա վուն քի տե ղը սահ մա-
նադ րաի րա վա կան կար գա վոր ման հա մա կար գում: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը տե ղե կատ վա կան ո լոր տի ի րա վուն քե րին 
ան դ րա դառ նում է մի  քա նի հոդ ված նե րում: Սահ մա նա դ րու թյան 42 
հոդ վա ծի (կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյու նը) ի րա վուն քի հա-
մա ձայն յու րա քան չյուր ոք ու նի իր կար ծի քն ա զատ ար տա հայ տե լու 
ի րա վունք, ո րը նե րա ռում է  սե փա կան կար ծիք ու նե նա լու,  ինչ պես 
նաև տե ղե կատ վու թյան որ ևէ մի  ջո ցով տե ղե կու թյուն ներ ու գա ղա-
փար ներ փնտ րե լու, ստա նա լու և տա րա ծե լու ա զա տու թյու նը: 
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Սահ մա նադ րու թյան 51 հոդ վա ծով ամ րա գր ված տե ղե կու թյուն ներ 
ստա նա լու հիմն  ա կան ի րա վուն քի կրո ղը ան ձի նք են, սա կայն այդ ի րա-
վուն քին թղ թակ ցող պար տա կա նու թյան կրո ղը (տե ղե կատ վու թյուն 
տնօ րի նո ղը) պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն-
նե րն ու պաշ տո նա տար ան ձի նք են, ո րո նք պար տա վոր են հիմն  ա կան 
ի րա վուն քը կրող սուբյեկ տի պա հան ջով տրա մադ րել ի րե նց գոր ծու-
նե ու թյան մա սին տե ղե կու թյուն ներ և ծա նո թաց նել դրա վե րա բե րյալ 
փաս տա թղ թե րին: 

Օ րեն քը քն նա րկ վող ի րա վուն քի պար տա վոր կո ղմ է հա մա րում նաև 
պե տա կան հիմն  ա րկ նե րին, բյու ջե նե րից ֆի նան սա վոր վող կազ մա կեր-
պու թյուն նե րին, ինչ պես նաև հան րային նշա նա կու թյան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րին և դրա նց պաշ տո նա տար ան ձա նց: Հան րային նշա նա-
կու թյուն ու նեն  ապ րան քային շու կայում մե  նաշ նո րհ կամ գե րիշ խող 
դի րք ու նե ցող, ինչ պես նաև ա ռող ջա պա հու թյան, սպոր տի, կր թու թյան, 
մշա կույ թի, սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան, տրա նս պոր տի և կա պի, կո-
մու նալ ո լո րտ նե րում հան րու թյա նը ծա ռայու թյուն ներ մա տու ցող ոչ 
պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը: 

Ո րո ՞նք են տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան ա պա հով ման ո լոր-
տում տե ղե կատ վու թյուն տնօ րի նող նե րի պար տա կա նու թյուն նե րը:

 Տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան ա պա հով ման ո լոր տում տե ղե կատ-
վու թյուն տնօ րի նո ղը պար տա վոր է օ րեն քով սահ ման ված կար գո վ՝

1) ա պա հո վել տե ղե կու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյու նը և հրա պա րա-
կայ նու թյու նը.

2) ի րա կա նաց նել իր տնօ րի նու թյան տակ գտն վող տե ղե կու թյուն նե-
րի գրան ցու մը, դա սա կար գու մը և պահ պա նու մը.

3) տե ղե կու թյուն ներ փնտ րող ան ձին տրա մադ րել հա վաս տի և իր 
տնօ րի նու թյան տակ գտն վող ամ բող ջա կան տե ղե կու թյուն.

4) սահ մա նել իր կող մի ց բա նա վոր և (կամ) գրա վոր տե ղե կու թյուն-
նե րի տրա մա դր ման կար գը.

5) նշա նա կել տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան ա պա հով ման հա մար 
պա տաս խա նա տու պաշ տո նա տար ան ձի ն։ 

Ո ՞րն է հրա պա րա կայ նու թյան ու թա փան ցի կու թյան դե րը հան-
րային կա ռա վար ման հա մա կար գում: 

Տե ղե կու թյուն են հա մար վում ան ձի, ա ռար կայի, փաս տի, հան-
գա ման քի, ի րա դար ձու թյան, ե ղե լու թյան, եր ևույ թի վե րա բե րյալ օ րե-
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նսդրու թյա մբ սահ ման ված կար գով ստաց ված և ձևա վոր ված տվյ ալ-
նե րը՝ ան կախ դրա նց տնօ րին ման ձևից կամ նյու թա կան կրի չից 
(տե քս տային, է լե կտ րո նային փաս տա թղ թեր, ձայ նագ րու թյուն ներ, տե-
սագ րու թյուն ներ, լու սա ժա պա վեն ներ, գծագ րեր, սխե մա ներ, նո տա-
ներ, քար տեզ ներ):

 Կա ռա վա րում է նա, ով տի րա պե տում է տե ղե կույ թին: Հե տար դյու-
նա բե րա կան, տե ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյու նում պե տա կան կա-
ռա վա րու մը և տե ղե կույ թը փոխ կա պա կց ված եր ևույթ ներ են, ո րո նք 
փոխ նե րազ դում են ի րար վրա սո ցի ա լա կան կա ռա վար ման ըն թաց-
քում: 

Ե թե պե տու թյու նը չի տի րա պե տում հա սա րա կա կան գոր ծըն թաց-
նե րի վե րա բե րյալ ան կո ղմն  ա կալ, օբյեկ տիվ տե ղե կույ թի, ա պա չի կա-
րող ար դյու նա վետ կեր պով ի րա կա նաց նել կա ռա վա րու մը: Միև նույն 
ժա մա նակ պե տա կան կա ռույց նե րը նե րազ դում են տե ղե կույ թի վրա, 
նրա հրա պա րա կայ նու թյան, մատ չե լի ու թյան, տա րած ման և սպա ռո-
ղին փո խա նց ման գոր ծըն թա ցի վրա: 

Բո լոր ժա մա նակ նե րում իշ խա նու թյան կար ևո րա գույն սո ցի ա լա կան 
գոր ծա ռույթն է ե ղել տե ղե կույ թի չա փա վո րու մը, դրա հո գե բա նա կան 
փա թե թա վո րու մը: Դրա հի ման վրա է կա ռուց ված հա սա րա կա կան 
կար ծի քի մա նի պու լյ ա ցի այի կա ռու ցա կար գը: Ա մե  նա հայտ նի և հա սա-
րակ ձևը, ո րով իշ խա նու թյու նը վե րա հս կում է տե ղե կատ վա կան հոս քե-
րի վրա, հա մար վում է գրա քն նու թյու նը (ցեն զու րա):

 Տե ղե կատ վա կան թա փան ցի կու թյու նը, բա ցա խո սու թյու նը, կա ռա-
վա րա կան քա ղա քա կա նու թյան հրա պա րա կայ նու թյու նը, մար դու տե-
ղե կատ վա կան ի րա վունք նե րը ե րաշ խիք են պե տու թյան տե ղե կատ վա-
կան մե  նաշ նոր հի և չա փից դուրս գա ղտ նի ու թյան դեմ: Չա փից դուրս 
գա ղտ նի ու թյու նը խախ տում է մար դու տե ղե կատ վա կան ի րա վունք նե-
րը, ան տե սում է իշ խա նու թյան թա փան ցի կու թյան և հրա պա րա կայ նու-
թյան սկզ բուն քը: Դա մե զ հա մար ու նի սկզ բուն քային նշա նա կու թյուն, 
քա նի որ ա վան դա բար բնակ չու թյա նը բնո րոշ է ան վս տա հու թյունն իշ-
խա նու թյան նկատ մա մբ, ին չը կա րե լի է հաղ թա հա րել մի  այն մե կ ճա-
նա պար հո վ՝ պե տա կան ա պա րա տի աշ խա տան քի մա սին տե ղե կույ թի 
հան րա մատ չե լի ու թյա մբ: 

Ին չո ՞ւմ են կայա նում տե ղե կույ թի պե տա կան մե  նաշ նոր հի բա ցա-
սա կան հետ ևա նք նե րը: 
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Տե ղե կույ թի մե  նաշ նոր հային տնօ րի նու մը, ին չը բնու թագ րա կան է 
ա մե  նից ա ռաջ հա կա ժո ղո վր դա վա րա կան հա սա րա կու թյա նը, ար գե լք 
է մար դու ի րա վունք նե րի լի ար ժեք ի րա կա նաց ման հա մար: Տե ղե կույ թի 
պե տա կան մե  նաշ նոր հը և գրա քն նու թյու նը բու մե  րան գի պես խփում 
են հե նց պե տու թյա նը՝ տա նե լով հաս րա կու թյա նը տն տե սա կան, քա-
ղա քա կան և ի րա վա կան փա կու ղի: Չէ որ տե ղե կույ թը ժո ղո վուրդ 
պե տու թյուն ուղ ղա կի կա պի մի  ջո ցն է: Ուղ ղա կի կա պի կա մայա կան 
չա փա բաժ նա վո րու մը մի  այն ա ռա ջին հայաց քից է շա հա վետ կա ռա-
վար ման սուբյեկ տի հա մար: Ի վեր ջո, այն հան գեց նում է հե տա դա րձ 
տե ղե կույ թի վն ա սա կա րու թյա նը, զտ վա ծու թյա նը, կո ղմն  ա կա լու թյա-
նը: Իսկ դա ան խու սա փե լի ո րեն կա ռա վար ման կար ևո րա գույն փու լում՝ 
ո րո շումն  ե րի ըն դուն ման, հան գեց նում է սխալ նե րի: 

Խո րհր դային պե տու թյան փոր ձը վկայում է այդ մա սին: Խո րհր դային 
հա սա րա կու թյունն ան վա նում է ին եր կա թյա վա րա գույ րով փակ ված 
հա սա րա կու թյուն: Մի ջազ գային ո լոր տում և երկ րի ներ սում տե ղե կույ-
թի սահ մա նա փա կու մը, չա փից դուրս գա ղտ նի ու թյու նը, ճշ մա րիտ վի-
ճա կագ րու թյան և հրա պա րա կայ նու թյան բա ցա կայու թյու նը, հար մար 
տե ղե կույ թի տա րա ծու մը հան գեց րին մե  ծա թիվ սխալ նե րի, ո րի հետ-
ևա նքն այդ պե տու թյան կոր ծա նումն  էր:

 Վե րը նշ ված հան գա մա նք նե րը նկա տի ու նե նա լով պե տու թյու նը, 
հան րային իշ խա նու թյան մար մի ն նե րը, հա սա րա կու թյու նը պե տք է 
գոր ծեն բաց և թա փան ցիկ: Բնակ չու թյու նը պե տք է տե ղե կաց ված լի նի 
պե տա կան մար մի ն նե րի, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե-
րի ու պաշ տո նա տար ան ձա նց գոր ծու նե ու թյան մա սին, ան հրա ժեշ տու-
թյան դեպ քում կա րո ղա նա ստա նալ ի րեն հե տա քրք րող տե ղե կու թյուն-
նե րը ներ պե տա կան ան ցու դար ձի վե րա բե րյալ: 

Ո ՞րն է տե ղե կու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քի ե րաշ խի քը: 

Բա ցի սահ մա նադ րա կան ամ րագ րու մի ց, դրա ե րաշ խի քն ան հա-
տի տե ղե կատ վա կան ի րա վունք նե րի օ րե նսդրա կան ամ րագ րումն  ու 
դրա նց ա պա հո վումն  է: Ան հա տի տե ղե կույթ ու նե նա լու ի րա վուն քը 
բաղ կա ցած է մի  քա նի ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն նե րից: Օ րի նա կ, 
որ պես այդ ի րա վուն քի ե րաշ խիք, Սահ մա նադ րու թյու նը սահ մա նում 
է նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի հրա պա րա կայ նու թյան սկզ բուն քը: 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 51 հոդ վա ծում ամ րա գր ված տե ղե կու թյուն ներ 
ստա նա լու ի րա վուն քի գոր ծո ղու թյան ո լոր տը պե տա կան և տե ղա կան 
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ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձա նց, ինչ-
պես նաև օ րեն քով սահ ման ված այլ սուբյե կտ նե րի գոր ծու նե ու թյունն 
ու դրա նց փաս տա թղ թե րն են: 

Յու րա քան չյուր ոք ու նի պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման մար մի ն նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձա նց գոր ծու նե ու թյան մա սին 
տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու և փաս տա թղ թե րին ծա նո թա նա լու ի րա-
վունք: Այդ տե ղե կու թյուն նե րը ստա նա լու կար գը հար ցում-պա տաս-
խա ն սկզ բուն քով կար գա վո րում է « Տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քը (2003 թ.):

 Տե ղե կու թյուն նե րը թա քց նե լու կամ դրա նց տրա մադ րումն  ան հի մն  
մե ր ժե լու հա մար պաշ տո նա տար ան ձի նք կրում են օ րեն քով սահ ման-
ված պա տաս խա նատ վու թյուն: 

Ո ՞րն է տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու հա մար հար ցում ներ կայաց-
նե լու, այն քն նար կե լու կար գը: 

Տե ղե կու թյու նը ստա նա լու հա մար դի մո ղը ներ կայաց նում է բա նա-
վոր կամ գրա վոր հար ցում: Դի մո ղը  պար տա վոր  չէ  հիմն  ա վո րել  հար-
ցու մը։ 

Գ րա վոր հա րց ման մե ջ նշ վում է դի մո ղի ա նու նը, ազ գա նու նը, 
քա ղա քա ցի ու թյու նը, բնա կու թյան, աշ խա տան քի կամ ու սումն  ա կան 
հաս տա տու թյան գտն վե լու վայ րը: Գրա վոր հար ցու մը պե տք է ստո-
րա գր ված լի նի (ի րա վա բա նա կան ան ձի դեպ քում՝ դրա ան վա նու մը, 
գտն վե լու վայ րը)։ Գրա վոր հա րց ման պա տաս խա նը տր վում է օ րեն քով 
սահ ման ված ժամկ  ետ նե րում: 

Գ րա վոր հա րց մա նը պա տաս խան չի տր վում, ե թե՝ ան ստո րա գիր է 
կամ պա րզ վում է, որ դրա հե ղի նա կի ինք նու թյա նը վե րա բե րող տվյ ալ-
նե րը կե ղծ են, կամ էլ դա նույն ան ձի կող մի ց նույն տե ղե կու թյունն 
ստա նա լու պա հան ջով վեր ջին 6 ամս վա ըն թաց քում ներ կայաց ված 
երկ րո րդ դի մումն  է: 

Գ րա վոր հա րց ման պա տաս խա նը տր վում է այդ հա րց ման մե ջ նշ-
ված նյու թա կան կրի չո վ։ Ե թե նյու թա կան կրի չը նշ ված չէ, և դա ան հնար 
է պար զել տվյ ալ հա րց մա նը՝ օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում պա-
տաս խա նե լու հա մար, ա պա գրա վոր հա րց ման պա տաս խա նը տր վում 
է տե ղե կու թյու նը տնօ րի նո ղին ա ռա վել ըն դու նե լի նյու թա կան կրի չո վ։

 Բա նա վոր հա րց մա մբ դի մո ղը պար տա վոր է նա խա պես հայտ նել 
իր ա նու նը և ազ գա նու նը։ Բա նա վոր հա րց ման պա տաս խա նը տր վում 
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է, ե թե՝ պա հա նջ վող տե ղե կու թյան տրա մադ րու մը կա րող է կան խել 
պե տա կան, հա սա րա կա կան ան վտան գու թյա նը, հա սա րա կա կան կար-
գին, հան րու թյան ա ռող ջու թյա նն ու բար քե րին, այ լոց ի րա վունք նե րին 
և ա զա տու թյուն նե րին, շր ջա կա մի  ջա վայ րին, ան ձա նց սե փա կա նու-
թյա նն սպառ նա ցող վտան գը, ինչ պես նաև օ րեն քով սահ ման ված այլ 
դեպ քե րում:  Բա նա վոր հա րց ման պա տաս խա նը տր վում է բա նա վո ր՝ 
հար ցու մը լսե լուց հե տո ան հա պաղ կամ հնա րա վո րի նս սե ղմ ժամկ  ե-
տում։ Օ րեն քով սահ ման ված հիմ քե րով բա նա վոր հա րց մա նը կա րող է 
պա տաս խան չտր վել, օ րի նա կ, դի մո ղը չի հայտ նում իր ա նու նը և ազ-
գա նու նը: 

Օ րեն քով սահ ման ված կար գով տե ղե կու թյուն նե րի տրա մադ րու մը 
կա րող է լի նել ան վճար և վճա րո վի: Բա նա վոր հար ցումն  ե րը մի  շտ ան-
վճար են: 

Ո ՞ր դեպ քում չի կա րող մե  րժ վել տե ղե կու թյան տրա մադ րու մը: 

Տե ղե կու թյուն տրա մադ րե լուց հրա ժար վե լը կամ ոչ հա վաս տի տե-
ղե կու թյուն տրա մադ րե լը, ինչ պես նաև օ րեն քով սահ ման ված կար գի 
այլ խախ տումն  ե րն ա ռա ջաց նում են օ րեն քով սահ ման ված պա տաս-
խա նատ վու թյուն: Տե ղե կու թյան տրա մադ րու մը չի կա րող մե  րժ վել, ե թե 
դա ՝

1) վե րա բե րում է քա ղա քա ցի նե րի ան վտան գու թյա նը և ա ռող ջու-
թյա նը սպառ նա ցող ար տա կա րգ դեպ քե րին, ինչ պես նաև տա րե րային 
(նե րա ռյա լ՝ պաշ տո նա պես կան խա տես վող) ա ղետ նե րին և դրա նց 
հետ ևա նք նե րին.

2) ներ կայաց նում է ՀՀ տն տե սու թյան ընդ հա նուր վի ճա կը, ինչ պես 
նաև բնու թյան և շր ջա կա մի  ջա վայ րի պա շտ պա նու թյան, ա ռող ջա պա-
հու թյան, կր թու թյան, գյու ղա տն տե սու թյան, առևտ րի, մշա կույ թի բնա-
գա վա ռում տի րող ի րա կան վի ճա կը.

3) չտ րա մադ րե լը բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն կու նե նա ՀՀ սո ցի ալ-
տն տե սա կան, գի տա տեխ նի կա կան և հոգ ևոր-մ շա կու թային զար գաց-
ման պե տա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման վրա։ 

Ի ՞նչ սահ մա նա փա կումն  եր կան տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու ի րա-
վուն քի հա մար: 

Հա մա ձայն Սահ մա նադ րու թյան՝ տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու ի րա-
վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել մի  այն օ րեն քով`  հան րային շա հե րի 
կամ այ լոց հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա-
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նու թյան նպա տա կով: Տե ղե կատ վու թյուն տնօ րի նո ղը մե ր ժում է տե ղե-
կու թյան տրա մադ րու մը, ե թե դա ՝

1) պա րու նա կում է պե տա կան, ծա ռայո ղա կան, բան կային, առևտ-
րային գա ղտ նիք.

2) խախ տում է մար դու ան ձնա կան և ըն տա նե կան կյ ան քի գա ղտ-
նի ու թյու նը, այդ թվում՝ նա մա կագ րու թյան, հե ռա խո սային խո սակ ցու-
թյուն նե րի, փոս տային, հե ռագ րա կան և այլ հա ղոր դումն  ե րի գա ղտ նի-
ու թյու նը.

3) պա րու նա կում է հրա պա րակ ման ոչ են թա կա նախ նա կան քն նու-
թյան տվյ ալ նե րը.

4) բա ցա հայ տում է մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյա մբ պայ մա-
նա վոր ված մատ չե լի ու թյան սահ մա նա փա կում պա հան ջող տվյ ալ ներ 
(բժշ կա կան, նո տա րա կան, փաս տա բա նա կան գա ղտ նիք).

5) խախ տում է հե ղի նա կային ի րա վուն քը և (կամ) հա րա կից ի րա-
վունք նե րը։

 ՀՈԴ ՎԱԾ 52.
 ՄԱՐ ԴՈՒ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՊԱ ՇՏ ՊԱ ՆԻՆ ԴԻ ՄԵ ԼՈՒ 

Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆ ՔԸ

 Հա մա ձայն Սահ մա նադ րու թյան 52-րդ հոդ վա ծի, յու րա քան չյուր 
ոք ու նի պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի 
ու պաշ տո նա տար ան ձա նց, իսկ Մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա-
նի մա սին օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում` նաև կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի կող մի ց Սահ մա նադ րու թյա մբ և օ րե նք նե րով ամ րա գր ված 
իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի խա խտ ման դեպ քում Մար դու 
ի րա վունք նե րի պա շտ պա նի ա ջակ ցու թյու նը ստա նա լու ի րա վունք: 
Ման րա մաս նե րը սահ ման վում են օ րեն քով:

 Ո ՞վ է մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նը: 

Մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նն ան կախ պաշ տո նա տար ան ձ 
է, ո վ հետ ևում է պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-
մի ն նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձա նց, իսկ Մար դու ի րա վունք նե րի 
պա շտ պա նի մա սին օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում` նաև կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի կող մի ց մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն-
նե րի պահ պան մա նը, նպաս տում է խա խտ ված ի րա վունք նե րի և 
ա զա տու թյուն նե րի վե րա կա նգն մա նը, ի րա վունք նե րին ու ա զա տու-
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թյուն նե րին առնչ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի կա տա րե լա-
գո րծ մա նը:

 Մար դու ի րա վուն քե րի պա շտ պա նն ի՞նչ կար գով է քն նում ի րա-
վունք նե րի խա խտ ման վե րա բե րյալ բո ղոք նե րը: 

Պա շտ պա նին ուղղ ված բո ղոք նե րը ի րա վունք նե րի խա խտ ման վե-
րա բե րյալ կա րող են լի նել բա նա վոր կամ գրա վոր: Բո ղո քը պա շտ պա-
նին պե տք է տր վի 1 տար վա ըն թաց քում այն օր վա նից, երբ դի մո ղն 
ի մա ցել է կամ պե տք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վունք նե րի խա խտ ման 
մա սին: Բո ղո քում պե տք է նշ ված լի նեն ֆի զի կա կան ան ձի ա նու նը, 
ազ գա նու նը, բնա կու թյան վայ րը, մար դու խա խտ ված կամ խա խտ վող 
ի րա վունք նե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը: Բո ղո քին կա րող են կց վել 
փաս տա թղ թեր: 

Պա շտ պա նը չի քն նար կում այն բո ղոք նե րը, ո րո նք պե տք է լուծ վեն 
մի  այն դա տա կան կար գով: Բո ղո քն ըն դու նե լով քն նա րկ մա ն՝ պա շտ-
պա նը ու սումն  ա սի րում է բա րձ րաց ված հար ցը և կա րող է ըն դու նել 
ո րո շում, ո րով ա ռա ջար կում է ի րա վա խախ տին վե րաց նե լու խախ տու-
մը՝ նշե լով մար դու ի րա վունք նե րի վե րա կա նգն ման հա մար ան հրա ժե-
շտ և կա տար ման են թա կա հնա րա վոր մի  ջո ցա ռումն  ե րը: 

Պա շտ պա նը կա րող է սե փա կան նա խա ձեռ նու թյա մբ սկ սել հար ցի 
քն նար կու մը, ե թե տե ղե կու թյուն ներ կան մար դու ի րա վունք նե րի զա նգ-
վա ծային խախ տումն  ե րի մա սին, կամ դա ու նի բա ցա ռիկ հա սա րա կա-
կան նշա նա կու թյուն:

 Պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րն ու 
պաշ տո նա տար ան ձի նք պար տա վոր են օ րեն քով սահ ման ված կար-
գով Մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նին տրա մադ րել ան հրա ժե շտ 
փաս տա թղ թեր, տե ղե կու թյուն ներ և պար զա բա նումն  եր, ինչ պես նաև 
ա ջակ ցել նրա աշ խա տա նք նե րին:

 Պա շտ պա նը կա րող է մար դու ի րա վունք նե րի խա խտ ման հար ցով 
դի մե լ սահ մա նադ րա կան դա տա րան:

 Մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նը տա րե կան հա ղոր դում է ներ-
կայաց նում Ազ գային ժո ղով իր գոր ծու նե ու թյան, մար դու ի րա վունք-
նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան վի ճա կի մա սին: Հա-
ղոր դու մը կա րող է պա րու նա կել օ րե նսդրա կան կամ այլ բնույ թի 
մի  ջո ցա ռումն  ե րի վե րա բե րյալ ա ռա ջա րկ ներ: 



174

Ո րո ՞նք են մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նի ան կա խու թյան 
հիմն  ա կան ե րաշ խիք նե րը:

 Պա շտ պա նի ան կա խու թյան ա ռա ջին ե րաշ խի քը ընտ րո վի ու թյունն 
է: Մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նին Ազ գային ժո ղո վի ի րա վա սու 
մշ տա կան հա նձ նա ժո ղո վի ա ռա ջար կու թյա մբ ընտ րում է Ազ գային ժո-
ղո վը` պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վա զն ե րեք 
հին գե րոր դով, 6 տա րի ժամկ  ե տով: Մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պան 
կա րող է ընտր վել բա րձ րա գույն կր թու թյուն ու նե ցող, պատ գա մա վո-
րին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խա նող, հա սա րա կու-
թյան մե ջ բա րձր հե ղի նա կու թյուն վայե լող յու րա քան չյուր ոք: 

Հա ջո րդ ե րաշ խի քն ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյունն է: Նա ու նի պատ գա մա-
վո րի հա մար սահ ման ված ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյուն: Նրա նկատ մա մբ քրե-
ա կան հե տա պն դում հա րու ցե լու կամ նրան ա զա տու թյու նից զր կե լու 
վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյուն տա լու հար ցը Ազ գային ժո ղո վը լու ծում 
է պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վա զն ե րեք հին-
գե րոր դով: Մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նի վրա տա րած վում են 
պատ գա մա վո րի հա մար սահ ման ված ան հա մա տե ղե լի ու թյան պա հա-
նջ նե րը: 

Մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նն իր լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա-
նաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծում չի կա րող լի նել որ ևէ կու սակ ցու թյան 
ան դամ կամ որ ևէ այլ կե րպ զբաղ վել քա ղա քա կան գոր ծու նե ու թյա մբ: 
Հրա պա րա կային ե լույթ նե րում նա պե տք է ցու ցա բե րի քա ղա քա կան 
զսպ վա ծու թյուն:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 53.
 ՀԱՆ ՐԱ ԳԻՐ ՆԵՐ ԿԱՅԱՑ ՆԵ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆ ՔԸ

 Հա նա ձայն Սահ մա նադ րու թյան 53-րդ հոդվա ծի, յու րա քան չյուր ոք 
ու նի ան հա տա պես կամ այ լոց հետ մե կ տեղ պե տա կան և տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րին ու պաշ տո նա տար ան ձա նց հան-
րա գիր ներ կայաց նե լու և ող ջա մի տ ժամկ  ե տում պատ շաճ պա տաս խան 
ստա նա լու ի րա վունք: Ման րա մաս նե րը սահ ման վում են օ րեն քով:

 Ի ՞նչ է հան րա գի րը և ո՞րն է դրա նշա նա կու թյու նը: 

Հան րա գի րն ան հա տա կան կամ այ լոց հետ մե կ տեղ ներ կայաց վող 
գրա վոր դի մումն  է ուղղ ված պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա-
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վար ման մար մի ն նե րին ու պաշ տո նա տար ան ձա նց: Հան րա գի րը ներ-
կայաց նե լու ի րա վուն քը պատ կա նում է բո լո րին և դրա կեն սա գոր ծումն  
ու նի եր կու ե ղա նա կ՝ ան հա տա կան և այ լոց հետ մի  ա տեղ (խմ բային): 

Հան րա գի րը, ո րի շար ժա ռիթ ներ կա րող են լի նել ան ձնա կան կամ 
հա սա րա կա կան շա հե րի պա շտ պա նու թյան նկա տա ռումն  ե րը, ու նի 
ե ռա կի նշա նա կու թյուն.

1.  Հան րա գի րը քա ղա քա կան ի րա վունք է: Մար դիկ հա սա րա կա կան 
շա հե րը շո շա փող և պար տա դիր քն նա րկ ման են թա կա դի մում-ա ռա-
ջա րկ նե րի մի  ջո ցով նե րազ դում են իշ խա նու թյան մար մի ն նե րի գոր ծու-
նե ու թյան վրա, վե րա հս կում այն, նպաս տում քա շք շու կի վե րաց մա նը:

2.  Հան րա գի րը ա պա հո վում է հան րային իշ խա նու թյա նը տե ղե-
կույ թով: Բնակ չու թյան դի մումն  ե րը և ա ռա ջար կու թյուն նե րը տե ղե կույ-
թի կար ևոր աղ բյուր են հու զող խն դիր նե րն ա րագ, ար դյու նա վետ լու-
ծե լու հա մար: 

3. Հան րա գի րը ե րաշ խիք է մար դու այլ ի րա վունք նե րի պա շտ պա-
նու թյան հա մար: Հան րագ րի ներ կայաց ման մի  ջո ցով գոր ծի են դր վում 
այլ ի րա վունք նե րը ոտնձ գու թյուն նե րից, խախ տումն  ե րից պա շտ պա նե-
լու պե տա կան կա ռու ցա կար գե րը: 

Ով քե ՞ր են հա մար վում հան րագ րի հաս ցե ա տե րե րը: 

Սահ մա նադ րու թյան ի մաս տով հան րա գի րը կա րող է ներ կայաց վել 
պե տա կան մար մի ն նե րին (խո րհր դա րան, գոր ծա դիր իշ խա նու թյան 
մար մի ն ներ, Մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պան և այլն), տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րին (հա մայն քի ա վա գա նի և հա մայն-
քի ղե կա վար), ինչ պես նաև հան րային մար մի ն նե րի պաշ տո նա տար 
ան ձա նց (պե տու թյան գլուխ և այլն): Ե թե հան րա գի րն ու ղա րկ վում է 
ոչ պատ շաճ սուբյեկ տին, այ սի նքն՝ հաս ցե ա տե րն այլ ան ձ է, ա պա այն 
վե րաու ղա րկ վում է հա մա պա տաս խան մա րմն  ի ն՝ այդ մա սին ան հա-
պաղ տե ղյ ակ պա հե լով հան րա գիր ներ կայաց նող ան ձին  կամ խմ բին:  

Ի ՞նչ պար տա կա նու թյուն ներ են կրում հան րա գի րը ստա ցած հան-
րային մար մի ն նե րը և պաշ տո նա տար ան ձի նք: 

Հան րա գիր ներ կայաց նո ղի ի րա վուն քին թղ թակ ցում է հաս ցե ա տեր 
պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի, պաշ տո-
նա տար ան ձա նց պար տա կա նու թյու նը՝ ըն դու նել, գրան ցել, ըստ է ու-
թյան քն նել, ըն դու նել ո րո շում, և այդ մա սին հա ղոր դել հան րա գի րը 
ներ կայաց նո ղին:
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 Հան րագ րի պա տաս խա նը պե տք է տր վի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում: 
Եր բե մն  պա տաս խա նե լու ժամկ  ետ նե րը սահ մա նում են օ րե նք նե րը: 
Ե թե դրա նք չեն սահ ման ված, ա պա ող ջա մի տ է այն ժամկ  ե տը, ո րը 
բա նա կան է և սո վո րա բար ան հրա ժե շտ բա րձ րաց ված հար ցի լուծ ման 
հա մար: Պա տաս խա նը պե տք է լի նի պատ շաճ, այ սի նքն` օ րի նա կան և 
հիմն  ա վոր ված: 

Ի ՞նչ ձևե րով կա րող է ի րա կա նաց վել հան րա գիր ներ կայաց նե լու 
ի րա վուն քը: 

Հան րա գի րը ձևա կե րպ վում է գրա վոր և ստո րա գր վում է մի  այն այն 
ներ կայաց նող սուբյեկ տի կող մի ց, ե թե ան հա տա կան է, իսկ ե թե խմ-
բային հան րա գիր է, ա պա այն պե տք է ստո րագ րեն ներ կայաց նող խմ-
բի բո լոր ան դամն  ե րը: Անս տո րա գիր հան րագ րե րը չպե տք է քնն վեն և 
պա տաս խան ստա նան, ո րով հե տև դի մո ղը (նե րը) ան հայտ են:

 Հան րա գի րը կա րող է պա րու նա կել խնդ րա նք, հա ղոր դում կամ բո-
ղոք, ա ռա ջար կու թյուն: Հան րա գիր խնդ րան քը մի  ջոց է մար դու որ ևէ 
ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հա մար: Հան րա գիր հա ղոր դու մը կամ բո-
ղո քն ի րա վուն քի պա շտ պա նու թյան ձև է: Դրա նով հա մա պա տաս խան 
մար մի  նը տե ղե կաց վում է մար դու (մա րդ կա նց) որ ևէ ի րա վուն քի խա-
խտ ման, չա րա շա հումն  ե րի, թե րու թյուն նե րի մա սին: Հան րա գիր ա ռա-
ջար կու թյա մբ գրա վոր ձևով մատ նա նշ վում են հան րային խն դիր նե րը 
(հան րային իշ խա նու թյան մար մի ն նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձա նց, այլ 
կա ռույց նե րի գոր ծու նե ու թյան թե րու թյուն ներ, օ րե նսդրու թյան կա տա-
րե լա գոր ծում և այլն), դրա նց լուծ ման տար բե րակ նե րը:

 Կա րո ՞ղ է սահ մա նա փակ վել հան րա գիր ներ կայաց նե լու ի րա վուն-
քը: 

Հան րա գիր ներ կայաց նե լու ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել 
մի  այն ար տա կա րգ կամ ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նակ: Հա մա ձայն 
Սահ մա նադ րությ րան 76 հոդ վա ծի՝ այդ ի րա վունքն օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով կա րող է ժա մա նա կա վո րա պես կա սեց վել կամ են թա րկ-
վել սահ մա նա փա կումն  ե րի, որ քա նով դա պա հան ջում է ռազ մա կան 
կամ ար տա կա րգ ի րա վի ճա կը:
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 ՀՈԴ ՎԱԾ 56. 
ԱԶ ԳԱՅԻ ՆԵՎ ԷԹ ՆԻԿ ԻՆՔ ՆՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ ՊԱՀ ՊԱ ՆԵ ԼՈՒ 

Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆ ՔԸ 

 Հա մա ձայն Սահ մա նադ րու թյան 56-րդ հոդ վա ծի`
1. Յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ազ գային և էթ նիկ ինք նու թյու նը պահ-

պա նե լու ի րա վունք:
2. Ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րին պատ կա նող ան ձի նք ու նեն 

ի րե նց ա վան դույթ նե րի,կ րո նի, լեզ վի և մշա կույ թի պահ պան ման ու 
զար գաց ման ի րա վունք:

3. Սույն հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վունք նե րի ի րա կա նա ցու մը 
կար գա վոր վում է օ րեն քով:

Ի ՞նչ են ազ գը և ազ գային փոք րա մաս նու թյու նը:

 Ազ գը էթ նո-սո ցի ա լա կան ընդ հան րու թյուն է, ո րին բնո րոշ են նույ-
նա կա նու թյան ինք նա գի տակ ցու թյու նը, այ սի նքն` պատ մա կան ճա կա-
տագ րի, հո գե բա նու թյան, բնա վո րու թյան, ինչ պես նաև նյու թա կան ու 
հոգ ևո ր ար ժեք նե րի ընդ հան րու թյու նը, տա րած քային-լեզ վա կան և տն-
տե սա կան մի  աս նու թյու նը: Ազ գը էթ նոսի  պատ մա կան զար գաց ման 
վե րջ նա կան փուլն է: 

Ազ գու թյու նը մար դու ինք նա գի տա կց ման ձևն է: Լի նե լով որ ևէ էթ-
նո սի ներ կայա ցու ցիչ` մար դը մն ու մէ հա վա տա րիմ նրա ա վան դույթ նե-
րին, կեն ցա ղին, մշա կույ թին, օգ տա գոր ծում նրա լե զուն: Աշ խար հում 
գրե թե չկա պե տու թյուն, ուր բո լոր մար դիկ պատ կա նեն    նույն ռա-
սային և ազ գու թյա նը: Ար դի պե տու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, բազ մա-
զգ են: Քա ղա քա կի րթ աշ խար հում տար բեր ազ գային, էթ նի կա կան, 
կրո նա կան,  լեզ վա կան և այլ խմ բե րի խա ղաղ հա մա գոյակ ցու թյու նը 
մշա կու թային և սո ցի ա լա կան փո խա դա րձ հա րս տաց ման աղ բյուր է: 
Աշ խար հում կան բազ մա թիվ օ րի նակ ներ, երբ պե տու թյա նը հա ջող վել 
է մար դու ի րա վունք նե րի և փո խա դա րձ հար գան քի մի  ջո ցով հա մա տե-
ղել իր սո ցի ա լա կան հիմ քը կազ մող հի մա կան ազ գիև փոք րա մաս նու-
թյուն կազ մող այլ ազ գի (այլ էթ նոս նե րի) քա ղա քա ցի նե րի ինք նա տիպ 
մշա կույթն և ա վան դույթ նե րը: 

Ի ՞ն չ ազ գու թյուն ներ կան Հայաս տա նում: 

Հայաս տա նում դա րեր ի վեր հայե րի կող քին ապ րել և ապ րում են 
տար բեր ազ գու թյուն ներ ու էթ նի կա կան խմ բեր: Ըստ վի ճա կագ րա կան 
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տվյ ալ նե րի՝ ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րը կազ մում են բնակ չու-
թյան մո տա վո րա պես 2,2 տո կո սը: Հայաս տա նի ան կա խու թյան հռ չա-
կու մի ց հե տո ազ գային վե րել քի մթ նո լոր տում նկատ վում է նաև էթ նի կա-
կան խմ բե րի ինք նա գի տակ ցու թյան աճ: Դե ռևս 1990 թ. ձևա վոր վե ցին 
ռուս նե րի, ուկ րաի նա ցի նե րի, քր դե րի, եզ դի նե րի, վրա ցի նե րի, լե հե-
րի, գեր մա նա ցի նե րի, հրե ա նե րի ազ գային կազ մա կեր պու թյուն ներ: 
Հայաս տա նում բնակ վում են նաև բե լո ռուս ներ, օ սեր, սլո վակ ներ, մոլ-
դավն  եր, ուզ բեկ ներ, բաշ կիր ներ, թա թար ներ, լա տիշ ներ, լիտ վա ցի ներ, 
էս տո նա ցի ներ, կա բար դին ներ, կո մի  ներ, չու վաշ ներ: Փոք րաթ վու թյան 
պատ ճա ռով նրա նք չեն ձևա վո րել ի րե նց ազ գային հա մայնք նե րը:

 Հայաս տա նում կա ազ գու թյուն նե րի մի  ու թյուն, ո րը մի  ա վո րում է 12 
ազ գային և մշա կու թային կազ մա կեր պու թյուն : 

Ի ՞նչ է ազ գի ինք նո րոշ ման ի րա վուն քը և ո րո ՞նք են դրա ձևե րը: 

Ցան կա ցած պե տու թյուն, հա մա ձայն ՄԱԿ-ի կա նո նադ րու թյան, 
պե տք է հար գի ազ գի ինք նո րոշ ման ի րա վուն քը և ա պա հո վի այդ 
ի րա վուն քի ե րաշ խիք նե րը: Ըստ մի  ջազ գային ի րա վուն քի` ազգն ու նի 
ինք նո րոշ ման ի րա վունք, այ սի նքն` ա զատ, ա ռա նց ար տա քին մի  ջամ-
տու թյան իր ներ քին և ար տա քին քա ղա քա կան կար գա վի ճա կը ո րո-
շե լու, իր տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային զար գա ցումն  
ի րա կա նաց նե լու ի րա վունք: Ազ գի ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի դրս ևոր-
ման ձևեր նե ն՝ 

ա) ան կախ պե տու թյան ստեղ ծու մը,  
բ) ազ գային-տա րած քային ինք նա վա րու թյու նը, 
գ) ազ գային-մ շա կու թային ինք նա վա րու թյու նը:  

Ի ՞նչ է ազ գային և էթ նիկ ինք նու թյու նը պահ պա նե լու ի րա վուն քը և 
ո րո նք են դրա տար րե րը սահ մա նադ րաի րա վա կան ի մաս տով:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 56 հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րն ամ րագ-
րում են եր կու ինք նու րույն ի րա վունք ներ: Ա ռա ջին մա սի հա մա ձայն 
յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ազ գային և էթ նիկ ինք նու թյու նը պահ պա-
նե լու ի րա վունք: Այս ի րա վուն քը պատ կա նում է բո լո րի ն՝ ան կախ այն 
հան գա ման քից, թե իր ազ գու թյա նը պատ կա նող ան ձի նք տվյ ալ երկ-
րում ու նեն, թե չու նեն ազ գային փոք րա մաս նու թյան կար գա վի ճակ: 
Այդ ի րա վուն քի ի րա ցումն  այ լազ գի քա ղա քա ցու կամ ոչ քա ղա քա ցու 
մաս նա վոր գո րծն է: Պե տու թյու նը պար տա վոր է չխո չըն դո տել այդ 
ի րա վուն քի կեն սա գո րծ մա նը, ե թե դա դրս ևոր վում է տվյ ալ երկ րի 
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օ րե նք նե րով սահ ման ված կար գով ու պայ ման նե րում: Այս ի րա վուն քը 
ե րաշ խիք է ազ գային ձուլ ման քա ղա քա կա նու թյան դեմ: 

Սահ մա նադ րու թյան 56 հոդ վա ծի երկ րո րդ 2-րդ մա սում ամ րա գր-
ված ի րա վուն քը հռ չա կում է, որ ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րին 
պատ կա նող ան ձի նք ու նեն ի րե նց ա վան դույթ նե րի, կրո նի, լեզ վի և 
մշա կույ թի պահ պան ման ու զար գաց ման ի րա վունք: Այս ի րա վուն քի 
կեն սա գոր ծումն  հնա րա վոր է խմ բով, այ լազ գի նե րի ջան քե րի մի  ա վոր-
ման մի  ջո ցով: Հետ ևա բար այն վե րա գր վում է տվյ ալ երկ րում ազ գային 
փոք րա մաս նու թյուն կազ մող ազ գի (էթ նո սի) ներ կայա ցու ցիչ նե րին: 

Ո րո ՞նք են ազ գային և էթ նիկ ինք նու թյուն ը պահ պա նե լու ի րա-
վուն քի կար գա վոր ման ի րա վա կան հիմ քե րը: 

Սահ մա նադ րու թյան 56 հոդ. 3-րդ մա սը սահ մա նու մէ, որ այդ հոդ-
վա ծով ամ րա գր ված ի րա վունք նե րի ի րա կա նա ցու մը կար գա վոր վում 
է օ րեն քով: Ներ կայումս Հայաս տա նում չկա մի  աս նա կան հա մա պար-
փակ օ րե նք ազ գային և էթ նիկ ինք նու թյու նը պահ պա նե լու ի րա վուն քի 
և ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի կար գա վի ճա կի մա սին: Ազ գային 
փոք րա մաս նու թյուն նե րի ի րա վունք նե րն ամ րա գր ված են զա նա զան 
օ րե նսդրա կան և են թաօ րե նսդրա կան ակ տե րում: Այս պայ ման նե րում 
ազ գային և էթ նիկ ինք նու թյու նը պահ պա նե լու ի րա վուն քի և ազ գային 
փոք րա մաս նու թյուն նե րի ի րա վունք նե րի հիմն  ա կան կար գա վո րի չը և 
ե րաշ խա վո րը հա մար վում են ՀՀ վա վե րաց րած մի  ջազ գային պայ մա-
նագ րե րը: 

Ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի ի րա վունք նե րի մա սին ի՞նչ մի -
ջազ գային պայ մա նագ րեր է վա վե րաց րել Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նը: 

Փոք րա մաս նու թյուն նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան խն դի րը 
մշ տա պես ե ղե լ է մի  ջազ գային հան րու թյան և կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ու շադ րու թյան կե նտ րո նում: Դե ռևս 1947 թ. ՄԱԿ-ի Մար դու ի րա վունք-
նե րի հա նձ նա ժո ղո վին կից ստե ղծ վեց Փոք րա մաս նու թյուն նե րի պա-
շտ պա նու թյան և խտ րա կա նու թյան կան խար գել ման են թա հա նձ նա-
ժո ղով: 

Մար դու ի րա վունք նե րի մի  ջազ գային հա մը նդգր կուն պայ մագ րե րը 
ե րաշ խա վո րում են նաև ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի ի րա վունք-
նե րը:  Օ րի նակ, Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա-
սին դաշ նագ րում, Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին հա մա ձայ նագ րում 
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ամ րա գր ված է,  որ փոք րա մաս նու թյուն նե րը չպե տք է զրկ ված լի նեն 
ի րե նց ազ գային մշա կույ թին հա ղոր դա կց վե լու, մայ րե նի լեզ վից օգտ-
վե լու ի րա վուն քից: 

Ազ գային կամ էթ նի կա կան, կրո նա կան կամ լեզ վա կան փոք րա-
մաս նու թյուն նե րին պատ կա նող ան ձա նց ի րա վունք նե րի մա սին հռ-
չա կա գի րը (1992 թ.) կոչ է ա նում պե տու թյուն նե րին ճա նա չել և նպաս-
տել փոք րա մաս նու թյուն նե րի ինք նա հաս տատ մա նը, ան հրա ժե շտ 
ի րա վա կան և այլ մի  ջո ցա ռումն  եր ի րա կա նաց նել հռ չա կագ րում ամ-
րա գր ված ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ ի րա գոր ծումն  ա պա հո վե լու 
հա մար: 

Կր թու թյան բնա գա վա ռում խտ րա կա նու թյան դեմ պայ քա րի մա-
սին հա մա ձայ նա գի րը (ըն դու նել է ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ-ն 1960 թ.) հիմն  ա կա նում 
ուղղ ված է փոք րա մաս նու թյուն նե րի կր թու թյան ի րա վուն քի պա շտ պա-
նու թյա նը, ինչ պես նաև ա ռան ձին խմ բե րի նկատ մա մբ խտ րա կա նու-
թյան բո լոր ձևե րի ար գել մա նը: 

Եվ րո պայի խոր հուր դը ևս ըն դու նել է Ազ գային փոք րա մաս նու-
թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան շր ջա նա կային հա մա ձայ նա գի րը (1995 
թ.), ո րը ՀՀ Ազ գային ժո ղո վը վա վե րաց րել է 1998 թ.: Ա ՊՀ-ի շր ջա նակ-
նե րում ըն դուն վել է Ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րին պատ կա նող 
ան ձա նց ի րա վունք նե րի ա պա հով ման հա մա ձայ նա գի րը (1994 թ.): 

Ի ՞նչ ի րա վունք ներ ու նեն ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րը և 
նրա նց պատ կա նող ան ձի նք ըստ մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րի: 

Թ վա րկ ված մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րից իր ման րա մաս նու թյա-
մբ և նշա նա կու թյա մբ աչ քի է ընկ նում Ազ գային փոք րա մաս նու թյուն-
նե րի պա շտ պա նու թյան եվ րո պա կան շր ջա նա կային հա մա ձայ նա գի-
րը: Հա մա ձայն այդ պայ մա նագ րի ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րը, 
նրա նց պատ կա նող ան ձի նք ու նեն հետ ևալ ի րա վունք նե րը` 
 Ազ գային փոք րա մաս նու թյան պատ կա նող յու րա քան չյուր ան ձ 

պե տք է ու նե նա այդ պի սին հա մար վե լու կամ չհա մար վե լու ա զատ 
ընտ րու թյան ի րա վունք, և այդ ընտ րու թյու նը կամ այն ի րա վունք նե րի 
ի րա կա նա ցու մը, ո րո նք կապ ված են այդ ընտ րու թյան հետ, չպե տք է   
տվյ ալ ան ձին դնեն ան բա րեն պա ստ պայ ման նե րում, 
 Ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի պատ կա նող ան ձա նց հա մար 

պե տք է ե րաշ խա վո րել օ րեն քի առջև հա վա սա րու թյուն և օ րեն քով հա-
վա սար պա շտ պա նու թյուն: Այդ ա ռու մով ար գել վում է ազ գային փոք-
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րա մաս նու թյան պատ կա նե լու թյան վրա հիմն  ված ցան կա ցած խտ րա-
կա նու թյուն,

  Պե տու թյու նը պար տա վոր վում է նպաս տել ազ գային փոք րա մաս-
նու թյուն նե րի պատ կա նող ան ձա նց հա մար այն պի սի պայ ման նե րի 
ստե ղծ մա նը, ո րո նք նրա նց ան հրա ժե շտ են ի րե նց մշա կույ թը պահ պա-
նե լու և զար գաց նե լու, ինչ պես նաև ինք նու թյան հիմն  ա կան տար րե րը` 
կրո նը, լե զուն, ա վան դույթ նե րը և մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը պահ-
պա նե լու հա մար:

  Պե տու թյու նը պե տք է խրա խու սի հան դուր ժո ղա կա նու թյան և մշա-
կույթ նե րի մի  ջև երկ խո սու թյան մթ նո լոր տը և պե տք է ար դյու նա վետ 
քայ լեր ձեռ նար կի իր տա րա ծք նե րում բնակ վող բո լոր ան ձա նց մի  ջև, 
ան կախ նրա նց էթ նի կա կան, մշա կու թային, լեզ վա կան կամ կրո նա կան 
պատ կա նե լու թյու նից, փո խա դա րձ հար գան քը, փո խըմբռ նու մը և հա-
մա գոր ծակ ցու թյու նը խթա նե լու հա մար, մաս նա վո րա պես, կր թու թյան, 
մշա կույ թի և լրատ վա կան մի  ջոց նե րի բնա գա վառ նե րում:
 Պե տու թյու նը պար տա վոր վում է ձեռ նար կել հա մա պա տաս խան 

մի  ջոց ներ այն ան ձա նց պա շտ պա նե լու հա մար, ով քեր կա րող են ի րե-
նց էթ նի կա կան, մշա կու թային, լեզ վա կան կամ կրո նա կան պատ կա նե-
լու թյան պատ ճա ռով դառ նալ սպառ նա լիք նե րի, խտ րա կա նու թյան, թշ-
նա մա կան կամ բռ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի զոհ:

  Պե տու թյու նը պե տք է ա պա հո վի ազ գային փոք րա մաս նու թյան 
պատ կա նող յու րա քան չյուր ան ձի` խա ղաղ հան րա հա վաք նե րի, մի  ու-
թյուն նե րի մե ջ ընդ գրկ վե լու, խոս քի, մտ քի, խղ ճի և դա վա նան քի ա զա-
տու թյան ի րա վունք նե րի հար գու մը:
 Պե տու թյու նը պար տա վոր վում է ճա նա չել ազ գային փոք րա-

մաս  նու թյան պատ կա նող յու րա քան չյուր ան ձի` սե փա կան կրո նը կամ 
հա վա տը բա ցա հայտ դա վա նե լու, ինչ պես նաև կրո նա կան հաս տա-
տու թյուն ներ, կազ մա կեր պու թյուն ներ և ըն կե րու թյուն ներ ստեղ ծե լու 
ի րա վուն քը:
 Պե տու թյու նը պար տա վոր վում է ճա նա չել, որ ազ գային փոք րա-

մաս նու թյան պատ կա նող յու րա քան չյուր ան ձի` իր կար ծի քն ար տա-
հայ տե լու ի րա վուն քը նե րա ռում է կար ծիք ներ ու նե նա լու և փոք րա-
մաս նու թյան լեզ վով տե ղե կատ վու թյուն և գա ղա փար ներ ստա նա լու 
և հա ղոր դե լու ա զա տու թյու նը` ան կախ պե տա կան իշ խա նու թյուն նե րի 
մի  ջամ տու թյու նից և սահ ման նե րից: Իր ի րա վա կան հա մա կար գի շր-
ջա նակ նե րում պե տու թյու նը պե տք է ա պա հո վի, որ լրատ վա կան մ 
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ի ջոց նե րի մատ չե լի ու թյան հար ցում ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի 
պատ կա նող ան ձի նք չեն թա րկ վեն խտ րա կա նու թյան:
 Պե տու թյու նը չպե տք է ար գե լի ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե-

րի պատ կա նող ան ձա նց կող մի ց տպա գիր մա մու լի մի  ջոց նե րի ստեղ-
ծումն  ու օգ տա գոր ծու մը: Ռա դի ոյի և հե ռուս տա հե ռար ձակ ման ի րա-
վա կան դաշ տի շր ջա նակ նե րում, որ քա նով դա հնա րա վոր է ազ գային 
փոք րա մաս նու թյուն նե րի պատ կա նող ան ձա նց հա մար պե տք է ե րաշ-
խա վո րեն լրատ վա կան սե փա կան մի  ջոց նե րի ստե ղծ ման և օգ տա գո-
րծ ման հնա րա վո րու թյուն:

  Պե տու թյու նը պե տք է հա մա պա տաս խան (հա մար ժեք) մի  ջոց ներ 
ձեռ նար կի ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի պատ կա նող ան ձա նց 
հա մար լրատ վա կան մի  ջոց նե րի մատ չե լի ու թյու նը դյու րաց նե լու, ինչ-
պես նաև հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը խրա խու սե լու և մշա կու թային 
բազ մա կար ծու թյու նը ա պա հո վե լու հա մար: 
 Ազ գային փոք րա մաս նու թյան պատ կա նող յու րա քան չյուր ան ձ 

ան ձնա կան կյ ան քում և հա սա րա կա կան վայ րե րում իր փոք րա մաս նու-
թյան լեզ վից բա նա վոր և գրա վոր ա նար գել օգտ վե լու ի րա վունք ու նի: 
 Ա վան դա պես կամ զգա լի քա նա կու թյա մբ ազ գային փոք րա մաս-

նու թյուն նե րի պատ կա նող ան ձան ցով բնա կեց ված վայ րե րում, ե թե այդ 
ան ձի նք խնդ րել են, և այն տեղ, որ տեղ այդ պի սի խնդ րան քը հա մա պա-
տաս խա նում է ի րա կան կա րիք նե րին, պե տու թյու նը, որ քա նով հնա րա-
վոր է, պե տք է ձգ տի ա պա հո վել այն պի սի պայ ման ներ, ո րո նք հնա րա-
վո րու թյուն կտան այդ ան ձա նց և վար չա կան իշ խա նու թյուն նե րի մի  ջև 
հա րա բե րու թյուն նե րում օգ տա գոր ծել փոք րա մաս նու թյան լե զուն:
 Ազ գային փոք րա մաս նու թյան պատ կա նող յու րա քան չյուր ան ձ ու-

նի իր ա նու նը, ազ գա նու նը և հայ րա նու նը փոք րա մաս նու թյան լեզ վով  
օգ տա գոր ծե լու, ինչ պես նաև դրա նց պաշ տո նա կան ճա նաչ ման ի րա-
վունք:
 Ազ գային փոք րա մաս նու թյան պատ կա նող յու րա քան չյուր ան ձ իր 

փոք րա մաս նու թյան լեզ վով հա սա րա կու թյան հա մար տե սա նե լի մաս-
նա վոր բնույ թի նշումն  եր, գրու թյուն ներ և այլ տե ղե կատ վու թյուն տե-
ղադ րե լու ի րա վունք ու նի: 
 Ազ գային փոք րա մաս նու թյան պատ կա նող ան ձա նց զգա լի թվա-

քա նա կով ա վան դա բար բնա կեց ված տա րա ծք նե րում պե տու թյու նը, 
հաշ վի առ նե լով կո նկ րետ պայ ման նե րը, պե տք է ա պա հո վի ա վան դա-
կան տե ղա կան ան վա նումն  ե րի, փո ղոց նե րի ան վա նումն  ե րի, ինչ պես 



183

նաև բնակ չու թյան հա մար նա խա տես ված տե ղագ րա կան այլ նշումն  ե-
րի, փոք րա մաս նու թյան լեզ վով ցու ցա նակ նե րի տե ղադ րու մը, երբ այդ-
պի սի նշումն  ե րի բա վա րար կա րիք կա:
 Պե տու թյու նը ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կր թու թյան և գի տա-

կան ու սումն  ա սի րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում պե տք է մի  ջոց ներ ձեռ-
նար կի իր ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի և բնակ չու թյան մե  ծա-
մաս նու թյան մշա կույ թի, պատ մու թյան, լեզ վի և կրո նի վե րա բե րյալ 
գի տե լիք նե րն ամ րա պն դե լու հա մար, մաս նա վո րա պես, պե տք է հա-
մար ժեք հնա րա վո րու թյուն ներ տրա մադ րի ու սու ցիչ նե րի պատ րա ստ-
ման, դպ րո ցա կան դա սա գր քե րով ա պա հով ման հա մար և դյու րաց նի 
շփումն  ե րը տար բեր հա մայնք նե րի ու սա նող նե րի և ու սու ցիչ նե րի մի  ջև:
 Պե տու թյու նը պար տա վոր վում է ճա նա չել ազ գային փոք րա մաս-

նու թյա նը պատ կա նող յու րա քան չյուր ան ձի ի րա վուն քը` սո վո րել իր 
փոք րա մաս նու թյան լե զուն: Ա վան դա բար կամ զգա լի քա նա կու թյա մբ 
ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի պատ կա նող ան ձան ցով բնա կեց-
ված տա րա ծք նե րում բա վա րար կա րի քի դեպ քում հնա րա վո րու թյուն-
նե րի սահ ման նե րում և պե տու թյան կր թա կան հա մա կար գե րի շր ջա-
նակ նե րում պե տք է ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի պատ կա նող 
ան ձա նց հա մար ե րաշ խա վո րի ի րե նց լե զուն ու սումն  ա սի րե լու կամ այդ 
լեզ վով կր թու թյուն ստա նա լու հա մար ժեք հնա րա վո րու թյուն ներ: 
 Իր կր թա կան հա մա կար գե րի շր ջա նակ նե րում պե տու թյու նը պե-

տք է ճա նա չի, որ ազ գային փոք րա մաս նու թյան պատ կա նող ան ձի նք 
ի րա վունք ու նեն ստեղ ծե լու և ղե կա վա րե լու ի րե նց սե փա կան մաս նա-
վոր կր թա կան և վե րա պատ րա ստ ման հաս տա տու թյուն նե րը: Այս ի րա-
վուն քի ի րա գոր ծու մը պե տու թյան վրա ոչ մի  ֆի նան սա կան պար տա-
վո րու թյուն չի դնում:
 Պե տու թյու նը պե տք է ան հրա ժե շտ պայ ման ներ ստեղ ծի ազ գային 

փոք րա մաս նու թյուն նե րի պատ կա նող ան ձա նց ար դյու նա վետ մաս-
նակ ցու թյու նը մշա կու թային, հա սա րա կա կան և տն տե սա կան կյ ան-
քում, ինչ պես նաև պե տա կան գոր ծու նե ու թյան մե ջ, մաս նա վո րա պես, 
ի րե նց առնչ վող հար ցե րում ա պա հո վե լու հա մար:
 Պե տու թյու նը պե տք է ձե ռն պահ մն ա այն պի սի մի  ջոց նե րից, ո րո-

նք փո խում են բնակ չու թյան կա ռուց ված քային կազ մը այն տա րա ծք նե-
րում, ո րո նք բնա կեց ված են ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րին պատ-
կա նող ան ձան ցով:

  Պե տու թյու նը պար տա վոր վու մէ չխո չըն դո տել ազ գային փոք րա-
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մաս նու թյուն նե րին պատ կա նող ան ձա նց ի րա վուն քը` հաս տա տել և 
պահ պա նել ա զատ և խա ղաղ մի ջ սահ մա նային շփումն  եր այլ պե տու-
թյուն նե րում օ րի նա կան կեր պով գտն վող ան ձա նց հետ, մաս նա վո րա-
պես, նրա նց հետ, ով քեր ու նեն ընդ հա նուր էթ նի կա կան ինք նու թյուն: 
լեզ վա կան, կրո նա կան կամ մշա կու թային ընդ հա նուր ժա ռան գու թյուն: 
 Ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րին պատ կա նող ան ձի նք ի րա-

վունք ու նեն մաս նակ ցել ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
գոր ծու նե ու թյա նը:
  Հա մա պա տաս խան ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րին պատ-

կա նող ան ձա նց պա շտ պա նու թյունն ա պա հո վե լու հա մար պե տու թյու-
նը ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում պե տք է ջա նք գոր ծադ րի այլ պե-
տու թյուն նե րի, մաս նա վո րա պես, հար ևան երկր նե րի հետ երկ կո ղմ և 
բազ մա կո ղմ հա մա ձայ նագ րեր կն քե լու հա մար և մի  ջոց ներ ձ եռ նար կի 
մի ջ սահ մա նային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը խրա խու սե լու հա մար:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 57. 
ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ ԸՆՏ ՐՈ ՒԹՅԱՆ Ա ԶԱ ՏՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱՅԻՆ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆՔ ՆԵ ՐԸ

 Սահ մա նադ րու թյան 57-րդ հոդ վա ծում նշ վում է, որ`
1. Յու րա քան չյուր ոք ու նի աշ խա տան քի ա զատ ընտ րու թյան ի րա-

վունք:
2. Յու րա քան չյուր աշ խա տող ու նի աշ խա տան քից ան հի մն  ա զատ-

վե լու դեպ քում պա շտ պա նու թյան ի րա վունք: Աշ խա տան քից ա զատ ման 
հիմ քե րը սահ ման վում են օ րեն քով:

3. Մայ րու թյան հետ կապ ված պատ ճառ նե րով աշ խա տան քից ա զա-
տե լն ար գել վում է: Յու րա քան չյուր աշ խա տող կին ու նի հղի ու թյան և 
ծնն դա բե րու թյան դեպ քում վճա րո վի ար ձա կուր դի ի րա վունք: Յու րա-
քան չյուր աշ խա տող ծնող ե րե խայի ծնն դյան կամ ե րե խայի որ դե գր-
ման դեպ քում ու նի ար ձա կուր դի ի րա վունք: Ման րա մաս նե րը սահ ման-
վում են օ րեն քով:

4. Մի նչև տա սն վեց տա րե կան ե րե խա նե րին մշ տա կան աշ խա տան-
քի ըն դու նե լն ար գել վում է: Նրա նց ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քի ըն-
դուն ման կար գը և պայ ման նե րը սահ ման վում են օ րեն քո վ։

5. Պար տա դիր կամ հար կա դիր աշ խա տա նքն ար գել վում է: Պար-
տա դիր կամ հար կա դիր աշ խա տա նք չի հա մար վում՝
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1) այն աշ խա տան քը, ո րը, օ րեն քին հա մա պա տաս խան, կա տա րում 
է դա տա պա րտ ված ան ձը.

2) զին վո րա կան կամ այ լը նտ րան քային ծա ռայու թյու նը.
3) յու րա քան չյուր աշ խա տա նք, ո րը պա հա նջ վում է բնակ չու թյան 

կյ ան քին կամ բա րօ րու թյա նն սպառ նա ցող ար տա կա րգ ի րա վի ճակ նե-
րի ժա մա նակ:

 Ո ՞րն է աշ խա տան քի դե րը հա սա րա կու թյան և մար դու կյ ան քում: 

Գոր ծադ րե լով իր ըն դու նա կու թյուն նե րն աշ խա տան քում՝ մար դը 
ստեղ ծում է նյու թա կան կամ մտա վոր ար ժեք ներ, ո րո նք հա սա րա կա-
կան հա րս տու թյան աղ բյուր են: Սա կայն, մի և նույն ժա մա նակ, աշ խա-
տա նքն ա պա հո վում է մար դու նյու թա կան գոյու թյու նը: Դրա նով իսկ 
աշ խա տան քի ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու-
նի մար դու ար ժա նա պատ վու թյան և ինք նա հար գան քի ա պա հով ման 
գոր ծում, նա խադ րյալ ներ է ստեղ ծում մն ա ցած ի րա վունք նե րի հա մար: 

Ի ՞նչ են աշ խա տան քի ա զատ ընտ րու թյան և աշ խա տան քի ի րա-
վուն քը: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը սահ մա նում է, որ «Յու րա քան չյուր ոք ու նի 
աշ խա տան քի ա զատ ընտ րու թյան ի րա վունք»: Սահ մա նադ րու թյու նը 
մար դու հա մար ե րաշ խա վո րում է ընտ րու թյան ա զա տու թյուն` աշ խա-
տել կամ չաշ խա տել, ար գե լում է հար կա դիր աշ խա տան քը: Ա մե ն ոք 
ի րա վունք ու նի ա զա տո րեն տնօ րի նե լու իր աշ խա տան քային ըն դու նա-
կու թյուն նե րը, ընտ րե լու մաս նա գի տու թյուն և գոր ծու նե ու թյան տե սակ: 
Դա ե րաշ խա վոր ված է մար դու այլ ի րա վունք նե րով, օ րի նա կ, սե փա-
կա նու թյան, ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյա մբ զբաղ վե լու, հան-
րային ծա ռայու թյան և այլն: 

Այս պի սով, աշ խա տան քի ա զատ ընտ րու թյան ի րա վուն քը նե րա-
ռում է աշ խա տե լու և չաշ խա տե լու ա զա տու թյու նը, մաս նա գի տու թյուն, 
զբաղ մուն քի տե սակ ընտ րե լու ա զա տու թյու նը, ան ձի կող մի ց իր աշ-
խա տու ժը սե փա կան հայե ցո ղու թյա մբ տնօ րի նե լու ա զա տու թյու նը:  

Բա ցի աշ խա տան քի ընտ րու թյան ա զա տու թյան ի րա վուն քից, կա 
նաև աշ խա տան քի ի րա վունք, ո րի դեպ քում պե տու թյունն իր վրա է 
վե րց նում հա մը նդ հա նուր զբաղ վա ծու թյուն ա պա հո վե լու պար տա կա-
նու թյու նը: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը հրա ժար վել է այդ ի րա վուն քի ամ-
րագ րու մի  ց՝ հնա րա վոր չհա մա րե լով դրա ա պա հո վու մը շու կայա կան 
տն տե սու թյան պայ ման նե րում: 
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Ո րո ՞նք են աշ խա տան քի և աշ խա տան քի ա զատ ընտ րու թյան ի րա-
վունք նե րի մի  ջազ գային ի րա վա կան հիմ քե րը: 

Աշ խա տան քի և աշ խա տան քի ա զատ ընտ րու թյան ի րա վուն քը նա-
խա տես ված են նաև մի  շա րք մի  ջազ գային ի րա վա կան փաս տա թղ թե-
րում՝ ի րա վա կան ձևա կեր պումն  ե րի ո րո շա կի տար բե րու թյուն նե րով: 
Օ րի նակ, 1948թ.  Մար դու ի րա վունք նե րի հա մը նդ հա նուր հռ չա կագ-
րի հա մա ձայն «Յու րա քան չյուր ոք ու նի աշ խա տան քի և աշ խա տան քի 
ա զատ ընտ րու թյան ի րա վունք» (23 հոդ ված): 

1966թ. Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի 
մա սին մի  ջազ գային դաշ նագ րի հա մա ձայն՝ մաu նա կից պե տու թյուն-
նե րը ճա նա չում են աշ խա տան քի ի րա վուն քը, որն իր մե ջ նե րա ռում է 
յու րա քան չյուր մար դու ի րա վուն քը u տա նալ իր ապ րուu տը աշ խա տան-
քով վաu տա կե լու հնա րա վո րու թյուն, ո րը նա ա զա տո րեն ընտ րում է, 
կամ ո րին նա ա զա տո րեն հա մա ձայ նում է, և կձեռ նար կեն հա րկ ե ղած 
քայ լեր այդ ի րա վուն քի ա պա հով ման հա մար (6-րդ հոդ ված): 

Ի ՞նչ է աշ խա տան քից ան հի մն  ա զա տե լը և ո րո ՞նք են դրա նից պա-
շտ պան վե լու ե րաշ խիք նե րը: 

Սահ մա նադ րու թյու նը ե րաշ խա վո րում է, որ յու րա քան չյուր աշ խա-
տող ու նի աշ խա տան քից ան հի մն  ա զատ վե լու դեպ քում պա շտ պա նու-
թյան ի րա վունք: 

Աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը հի մն  ված են աշ խա տո ղի 
և գոր ծա տուի փո խա դա րձ հա մա ձայ նու թյա մբ կնք ված պայ մա նագ րի 
վրա, ըստ ո րի` աշ խա տո ղն ան ձա մբ, ո րո շա կի վար ձատ րու թյա մբ կա-
տա րում է աշ խա տան քային գոր ծա ռույթ ներ (ո րո շա կի մաս նա գի տու-
թյա մբ, ո րա կա վոր մա մբ կամ պաշ տո նում աշ խա տա նք)` են թա րկ վե լով 
ներ քին կար գա պա հա կան կա նոն նե րին, իսկ գոր ծա տուն ա պա հո վում 
է աշ խա տան քային օ րե նսդրու թյա մբ, աշ խա տան քային ի րա վուն քի 
նոր մե ր պա րու նա կող այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով, կո լեկ տիվ 
և աշ խա տան քային պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված աշ խա տան քի 
պայ ման ներ: 

Աշ խա տան քային պայ մա նագ րե րն ըստ ի րե նց գոր ծո ղու թյան ժամ-
կե տի լի նում են ո րո շա կի և ա նո րոշ ժամկ  ե տով: Աշ խա տան քային պայ-
մա նա գի րը կնք վում է` 

1) ա նո րոշ ժամկ  ե տով, ե թե աշ խա տան քային պայ մա նագ րում դրա 
գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը նշ ված չէ. 
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2) ո րո շա կի ժամկ  ե տով, ե թե աշ խա տան քային պայ մա նագ րում 
դրա գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը նշ ված է:

Կն քե լով և գոր ծո ղու թյան մե ջ դր վե լով աշ խա տան քային պայ մա-
նա գի րը կա րող է են թա րկ վել փո փո խու թյուն նե րի և դա դա րել: Սահ մա-
նադ րու թյու նը, հաշ վի առ նե լով աշխա տան քային պայ մա նագ րի սո ցի-
ա լա կան նշա նա կու թյու նը, ինչ պես նաև աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի 
պաշ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը, սահ մա նել է, որ աշ խա տան քից 
ա զատ ման հիմ քե րը սահ ման վում են օ րեն քով: Օ րե նքն իր հեր թին 
ընդ լայ նե լով աշ խա տո ղի ի րա վունք նե րի ե րաշ խիք նե րի շր ջա նա կը հա-
տուկ ի րա վա կան կար գա վոր ման է են թար կել աշ խա տան քային պայ-
մա նագ րի փո փոխ ման և դա դար ման հիմ քե րը և կար գը: 

Աշ խա տան քային պայ մա նագ րի դա դա րու մը կա րող է վրա հաս  նել, 
երբ դրա հա մար կան օ րի նա կան հիմ քեր: Աշ խա տան քային պայ մա-
նագ րի դա դար ման հիմ քեր (պատ ճառներ) են հա մար  վում այն կեն-
սա կան հան գա մա նք նե րը, ո րո նք օ րեն քը ճա նա չում է պայմա նագ րի 
դա դար ման հա մար ան հրա ժե շտ ի րա վա բա նա կան փա ստ: Օ րեն քի 
կող մի ց աշ խա տան քային պայ մա նագ րի դա դար ման հիմ քե րի և կար գի 
ման րա մա սն կար գա վորու մը հա մար վում է աշ խա տան քի ի րա վուն քի 
կար ևո րա գույն ի րա վա բա նա կան ե րաշ խիքը: Աշ խա տան քային պայ-
մա նա գի րը դա դա րում է գոր ծել` 

1) կող մե  րի հա մա ձայ նու թյա մբ. 
2) պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լու դեպ քում. 
3) աշ խա տո ղի նա խա ձեռ նու թյա մբ. 
4) գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյա մբ. 
5) օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում: 
Աշ խա տան քից ա զա տե լը աշ խա տան քային պայ մա նագ րի դա դար-

ման հիմ քե րից մե  կն է: Հիմ քի առ կայու թյունն ինք նա բե րա բար չի դա-
դա րեց նում աշ խա տան քային ի րա վա հա րա բե րու թյու նը: Դրա հա մար 
ան հրա ժե շտ է ո րո շա կի ի րա վա բա նա կան փաս տա թուղթ (ադ մի  նի ստ-
րա ցի այի հրա մա նը կամ աշ խա տո ղի դի մու մը) ձևա կե րպ ված օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով: 

Աշ խա տան քային պայ մա նագ րի դա դա րու մը ի րա վա չափ է մի  այն 
այն դեպ քում ե թե առ կա է օ րեն քով սահ ման ված հիմ քը, պահ պան վել է 
այդ հիմ քով աշ խա տո ղին ար ձա կե լու ո րո շա կի կար գը, առ կա է աշ խա-
տան քային ի րա վա հա րա բե րու թյան դա դա րումն  ազ դա րա րող ի րա վա-
բա նա կան փաս տա թուղ թը: 
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Ի ՞նչ պես է լուծ վում աշ խա տան քից ան հի մն  ա զա տե լու հետ կապ-
ված աշ խա տան քային վե ճը: 

Աշ խա տան քից ան հի մն  ա զա տե լը կա րող է հի մք դառ նալ ան հա-
տա կան աշ խա տան քային վե ճի հա մար, ո րը աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի 
մի  ջև տա րա ձայ նու թյունն է գոր ծա տուի կող մի ց պայ մա նա գի րը մի  ա-
կող մա նի և ան հի մն  դա դա րեց նե լու կա պակ ցու թյա մբ: Նման դեպ քե-
րում սահ մա նադ րու թյու նը ե րաշ խա վո րում է խա խտ ված ի րա վունք նե-
րի պա շտ պա նու թյուն և դրա նց վե րա կագ նում:  

Ան հա տա կան աշ խա տան քային պայ մա նագ րի վե րա բե րյալ վե ճե րը 
են թա կա են քն նու թյան դա տա րա նում` քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան կար գով: Աշ խա տան քի պայ ման նե րի փո փոխ ման, գոր ծա տուի 
նա խա ձեռ նու թյա մբ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը դա դա րեց նե լու 
կամ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու հետ հա մա ձայն չլի նե լու 
դեպ քում աշ խա տո ղը հա մա պա տաս խան հրա մա նը (փաս տա թուղ թը) 
ստա նա լու օր վա նից հե տո` մե կ ամս վա ըն թաց քում, ի րա վունք ու նի դի-
մե  լու դա տա րան: 

Ե թե պա րզ վում է, որ աշ խա տան քի պայ ման նե րը փո փոխ վել են, 
աշ խա տո ղի հետ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լուծ վել է ա ռա-
նց օ րի նա կան հիմ քե րի կամ օ րե նսդրու թյա մբ սահ ման ված կար գի 
խախ տու մով, ա պա աշ խա տո ղի խա խտ ված ի րա վունք նե րը կա րող են 
վե րա կա նգն վել: Այդ դեպ քում աշ խա տո ղի օգ տին գոր ծա տուից գա-
նձ վում է մի  ջին աշ խա տա վար ձը` հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բո ղջ 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, կամ աշ խա տա վար ձի տար բե րու թյու-
նը այն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, ո րի ըն թաց քում աշ խա տո ղը 
կա տա րում էր նվազ վար ձա տր վող աշ խա տա նք: Մի ջին աշ խա տա-
վար ձը հաշ վա րկ վում է աշ խա տո ղի մի  ջին օ րա կան աշ խա տա վար ձի 
չա փը հա մա պա տաս խան օ րե րի քա նա կով բազ մա պատ կե լու մի  ջո-
ցով: 

Տն տե սա կան, տեխ նո լո գի ա կան, կազ մա կե րպ չա կան կամ այլ 
պատ ճառ նե րով կամ գոր ծա տուի և աշ խա տո ղի հե տա գա աշ խա տան-
քային հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա կա նգն ման ան հնա րի նու թյան դեպ-
քում դա տա րա նը կա րող է աշ խա տո ղին չվե րա կա նգ նել իր նախ կին 
աշ խա տան քում` պար տա վո րեց նե լով գոր ծա տուին հար կա դիր պա րա-
պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար աշ խա տո ղին վճա րե լու 
հա տու ցում` մի  ջին աշ խա տա վար ձի չա փով, մի  նչև դա տա րա նի վճի ռն 
օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լը: Այս դեպ քում դա տա րա նի վճի ռն օ րի նա-
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կան ու ժի մե ջ մտ նե լու օր վա նից աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը հա-
մար վում է լուծ ված: 

Ո րո ՞նք են մայ րե րի և խնա մող ծնող նե րի աշ խա տան քային ի րա-
վունք նե րի սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րը: 

Մայ րու թյու նը բնու թյան ա մե  նա գե ղե ցիկ եր ևույթն է, ո րը պե տք է 
պա շտ պան վի սր բո րեն: Ըն տա նի քը և մայ րու թյու նը պե տք է գտն վեն 
հա սա րա կու թյան և պե տու թյան հո գա ծու թյան ներքո: Կար ևո րե լով 
մայ րու թյան պա շտ պա նու թյու նը ՄԱԿ-ի հո վա նու ներ քո ըն դուն վել է 
Հա մա ձայ նա գիր մայ րու թյան պա շտ պա նու թյան մա սին (1952 թ.): Մայ-
րու թյու նը Հայաս տա նում պե տա կան հո գա ծու թյան ա ռար կա է: Մայ-
րա կան խնամ քի տար բեր խն դիր նե րի լուծ ման հա մար կազ մա կե րպ վել 
է հա տուկ ծա ռայու թյուն նե րի ըն դար ձակ ցա նց: Պո լիկ լի նի կա նե րում 
կան կա նա նց կոն սուլ տա ցի ա ներ,  գոր ծում են մոր և ման կան կե նտ-
րոն ներ, ծնն դա բե րա կան հի վան դա նոց ներ, բա ժան մունք ներ` բազ-
մապ րո ֆի լային հի վան դա նոց նե րում: 

Ար գել վում է հրա ժար վել կնո ջն աշ խա տան քի ըն դու նել` պատ ճա-
ռա բա նե լով նրա հղի ու թյու նը կամ կե րակ րող մայր լի նե լը: Սահ մա-
նադ րու թյունն ար գե լում է մայ րու թյան հետ կապ ված պատ ճառ նե րով 
աշ խա տան քից ա զա տե լը: Մի ա ժա մա նակ, Սա հա մադ րու թյու նը ե րաշ-
խա վո րում է, որ “Յու րա քան չյուր աշ խա տող կին ու նի հղի ու թյան և 
ծնն դա բե րու թյան դեպ քում վճա րո վի ար ձա կուր դի ի րա վունք»: Մայ րե-
րը ստա նում են 70 օր վա նա խա ծնն դյան վճա րո վի ար ձա կուրդ: 

«Յու րա քան չյուր աշ խա տող ծնող ե րե խայի ծնն դյան կամ ե րե խայի 
որ դե գր ման դեպ քում ու նի ար ձա կուր դի ի րա վունք»: Հե տծնն դյան ար-
ձա կուր դի ի րա վունքն ու նի ծնող նե րից մե  կը՝ նրա նց ընտ րու թյա մբ: 
Օ րեն քով սահ ման ված է, որ հե տծնն դյան վճա րո վի ար ձա կուր դի տևո-
ղու թյու նը 70 օր է: Մե կից ա վե լի ե րե խայի դեպ քում ար ձա կուր դը 180 
օր է: 

Պե տու թյու նը ե րե խային տա լիս է ծնն դյան մի  ան վագ նպա ստ: Հղի 
կնոջ և մի  նչև 1 տա րե կան ե րե խա խնա մող աշ խա տո ղի պա հան ջով 
կա րող է սահ ման վել ոչ լրիվ աշ խա տա ժա մա նակ:  

Ո րո ՞նք են մի  նչև 16  և 16-18 տա րե կան ե րե խա նե րի աշ խա տան-
քային ի րա վունք նե րը: 

Սահ մա նադ րու թյան 57 հոդ վա ծի 1-ին մա սը բո լո րի հա մար ե րաշ-
խա վո րում է աշ խա տան քի ընտ րու թյան ա զա տու թյուն. ա մե ն ոք ի րա-
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վունք ու նի ա զա տո րեն տնօ րի նե լու իր աշ խա տան քային ըն դու նա կու-
թյուն նե րը, ընտ րե լու մաս նա գի տու թյուն և գոր ծու նե ու թյան տե սակ: 
Սա կայն Սահ մա նդ րու թյան 57 հոդ վա ծի 1-ին և 4-րդ մա սե րի հա մա-
կար գային-հա մե  մա տա կան մե կ նա բա նու թյու նից բխում է, որ 1-ին մա-
սով բո լո րի հա մար ե րաշ խա վոր ված ի րա վուն քը սահ մա նա փակ ված է 
4-րդ մա սում նա խա տես ված տա րի քային հատ կա նի շով: 

Ի րե նց ըն տա նի քին օգ նե լու, նրա հոգ սե րը թեթ ևաց նե լու, այլ հան-
գա մա նք նե րի պատ ճա ռով շատ ան չա փա հաս ներ վաղ տա րի քից, ուս-
մա նը զու գա հեռ կամ էլ ու սու մը թող նե լով, սկ սում են աշ խա տել: Այս 
պա րա գայում չի կա րե լի ե րե խա նե րին են թար կել տն տե սա կան շա հա-
գո րծ ման: Հա մա ձայն «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» հա մա ձայ-
նագ րի ե րե խան ու նի տն տե սա կան շա հա գոր ծու մի ց պա շտ պան ված 
լի նե լու և աշ խա տան քի ի րա վունք: Այդ հա մա ձայ նա գի րը ամ րագ րում 
է ե րե խայի աշ խա տան քի ի րա վուն քի կար ևոր ե րաշ խիք. «Յու րա քան-
չյուր ե րե խա ու նի կր թու թյա նը խո չըն դո տող, նրա ա ռող ջու թյա նը, 
ֆի զի կա կան, մտա վոր, բա րոյա կան ու սո ցի ա լա կան զար գաց մա նը 
վն ա սող աշ խա տա նք կա տա րե լուց պա շտ պան վա ծու թյան ի րա վունք»: 
Մի ջազ գային ի րա վա կան այս դրույթ նե րի հա մա պա տաս խան ներ-
պե տա կան օ րե նսդրու թյու նը կար գա վո րում է ե րե խայի աշ խա տան քի 
ի րա վուն քը: 

Մի նչև 16 տա րե կան ե րե խա նե րին մշ տա կան աշ խա տան քի  ըն դու-
նե լն  ար գել վում է: Օ րեն քը ընդ հան րա պես ար գե լում է մի  նչև 14 տա րե-
կան ե րե խային աշ խա տան քի ըն դու նե լը: 

14-16 տա րե կան ե րե խան կա րող է ըն դուն վել ոչ մշ տա կան (ժա-
մա նա կա վոր) աշ խա տան քի: Օ րեն քը այդ ի րա վուն քի կեն սա գո րծ ման 
պայ ման է հա մա րում ծնող նե րից մե  կի, որ դեգ րո ղի, հո գա բար ձուի հա-
մա ձայ նու թյու նը: 14-16 տա րե կան ե րե խա նե րի ժա մա նա կա վոր աշ խա-
տան քի ըն դուն ման կար գը և պայ ման նե րը պե տք է սահ մա վեն օ րեն-
քով: Այդ հա րա բե րու թյուն նե րը մա սա մբ կար գա վո րում է “Ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը: 

16-18 տա րե կան ե րե խան ու նի իր տա րի քային հնա րա վո րու թյուն նե-
րին, ա ռող ջա կան վի ճա կին և ու նա կու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան, 
օ րեն քով չար գել ված աշ խա տան քային մշ տա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա-
վա լե լու ի րա վունք:

Մշ տա կան և ոչ մշ տա կան աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյուն ի րա-
կա նաց նող ե րե խա նե րն ու նեն մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րով և ներ-
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պե տա կան ի րա վուն քով ե րաշ խա վոր ված աշ խա տան քի ար տո նյալ 
պայ ման նե րի ի րա վունք, այդ թվում` 

ա) աշ խա տան քային օր վա կա րճ տևո ղու թյան, 
բ) չի թույ լա տր վում  ե րե խային նե րգ րա վել իր տա րի քին ոչ հա մա-

պա տաս խան, ա ռող ջու թյու նը վն ա սող ու քայ քայող աշ խա տա նք նե րի: 
Ծա նր ֆի զի կա կան, գի շե րային, թու նա վոր, ավ տո մա տաց ված ար-
տադ րա մա սե րում աշ խա տան քը կա րող է վն ա սել նրա նց ա ռող ջու թյա-
նը, ֆի զի կա կան և մտա վոր զար գաց մա նը, խո չըն դո տել լի ար ժեք կր-
թու թյա նն ու դաս տի ա րա կու թյա նը, 

գ) ար գել վում է ե րե խա նե րի մի  ջո ցով ալ կո հո լային խմի  չք նե րի և 
ծխա խո տի վա ճառ քը, դրա նց ար տադ րու թյան և օգ տա գո րծ ման մե ջ 
նրա նց նե րգ րա վու մը,

դ) ար գել վում է ե րե խա նե րին կտ րել կր թա կան գոր ծըն թա ցից և 
մաս նա կից դա րձ նել աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյա նը: 

Ի ՞նչ է նշա նա կում պա տա դիր կամ հար կա դիր աշ խա տան քի ար-
գե լք: 

Սահ մա նադ րու թյու նը սահ մա նում է, որ « Պար տա դիր կամ հար-
կա դիր աշ խա տա նքն ար գել վում է»: Սահ մա նադ րա կան այս դրույ թը 
բխում է աշ խա տան քի ա զա տու թյան ի րա վուն քից և նույն պես ու նի մի -
ջազ գային ի րա վա կան կար գա վո րում: 1966թ. Քա ղա քա ցի ա կան և քա-
ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին դաշ նագ րի 8-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն 
ոչ ոք չպե տք է բռ նա դատ վի հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ խա տան-
քի: 

Ե րե խա նե րի հար կա դիր աշ խա տան քի նե րգ րա վե լու ի րա վունք չու-
նեն նաև նրա նց ծնող նե րը, որ դեգ րող նե րը, խնա մա կալ նե րն ու հո գա-
բար ձու նե րը: 

Պար տա դիր կամ հար կա դիր աշ խա տա նք չի հա մար վում՝
1) այն աշ խա տան քը, ո րը, օ րեն քին հա մա պա տաս խան, կա տա րում 

է դա տա պա րտ ված ան ձը: Հան ցա նք նե րի մե  ծա մաս նու թյան հա մար 
օ րեն քը նա խա տե սում է ա զա տա զր կում կամ այլ պա տիժ, ո րի կր ման 
ռե ժի մի  պար տա դիր տար րե րից է հան րօ գուտ աշ խա տան քի կա տա-
րու մը պա տի ժը կրե լու կամ այլ վայ րում,

2) զին վո րա կան կամ այ լը նտ րան քային ծա ռայու թյու նը, ո րը վե-
րա բե րում է քա ղա քա ցուն: Ոչ քա ղա քա ցի նե րին նման ծա ռայու թյուն 
պար տադ րե լն ար գել վում է: Զին վո րա կան ծա ռայու թյուն հաս կա ցու-



192

թյու նը նե րա ռում է ինչ պես ժամկ  ե տային զին վո րա կան ծա ռայու թյու նը, 
այն պես էլ օ րեն քով նա խա տես ված վար ժա կան, հա տուկ և այլ հա վաք-
նե րին մաս նակ ցու թյու նը: 

3) յու րա քան չյուր աշ խա տա նք, ո րը պա հա նջ վում է բնակ չու թյան 
կյ ան քին կամ բա րօ րու թյա նն սպառ նա ցող ար տա կա րգ ի րա վի ճակ նե-
րի ժա մա նակ: «Ար տա կա րգ ի րա վի ճակ նե րում բնակ չու թյան պա շտ-
պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18 հոդ վա ծի հա մա ձայն յու րա քան չյուր 
քա ղա քա ցի պար տա վոր է մաս նակ ցել ար տա կա րգ ի րա վի ճակ նե րի 
հետ ևա նք նե րից բնակ չու թյան պա շտ պա նու թյան մի  ջո ցա ռումն  ե րի 
ի րա կա նաց մա նը:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 61.
 ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ՊԱ ՇՏ ՊԱ ՆՈ ՒԹՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆ ՔԸ ԵՎ ՄԱՐ ԴՈՒ 

Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՊԱ ՇՏ ՊԱ ՆՈ ՒԹՅԱՆ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ 
ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵՐ ԴԻ ՄԵ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆ ՔԸ

 Հա մա ձայն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի`
1. Յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 

ար դյու նա վետ դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վունք:
2. Յու րա քան չյուր ոք, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գային 

պայ մա նագ րե րին հա մա պա տաս խան, ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա-
տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան խնդ րով մար դու ի րա վունք նե րի և 
ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մի  ջազ գային մար մի ն ներ դի մե -
լու ի րա վունք:

 Ի ՞նչ են մար դու ի րա վունք նե րի ե րաշ խիք նե րը և պա շտ պա նու թյու-
նը: 

Կար ևոր է ոչ մի  այն մար դու ի րա վունք նե րի հռ չա կու մը, այլև դրա նց 
փաս տա կան կեն սա գո րծ ման ա պա հո վու մը: Անհ րա ժե շտ է, որ պես զի 
հա սա րա կու թյու նը և պե տու թյու նը ստեղ ծեն բա րեն պա ստ պայ ման ներ 
մար դու ի րա վունք նե րը կյ ան քում ի րա գոր ծե լու հա մար, ա պա հո վեն 
դրա նց պահ պա նու թյու նը և պա շտ պա նու թյու նը, վե րաց նեն ար գե լք-
նե րը, ո րո նք խան գա րում են մա րդ կա նց՝ օգ տա գոր ծե լու ի րե նց հնա-
րա վո րու թյուն նե րը: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ մար դու ի րա վունք նե րը պե տք է 
լի նեն ե րաշ խա վոր ված և պա շտ պան ված: 

Յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք ու նի պա շտ պա նել իր ի րա վունք նե րը 
և ա զա տու թյուն նե րը օ րեն քով չար գել ված բո լոր մի  ջոց նե րով: Սա մար-
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դու բնա կան ի րա վունք նե րից է, ո րը կոչ վում է ինք նա պա շտ պա նու-
թյան ի րա վունք: Ինք նա պա շտ պա նու թյան մի  ջոց նե րն այն ե ղա նակ նե-
րն ու ձևե րն են, ո րո նց կա րող են դի մե լ մար դիկ ի րե նց ի րա վունք նե րն 
ու ա զա տու թյուն նե րը պա շտ պա նե լու, ար դա րու թյու նը վե րա կա նգ նե-
լու հա մար: Դրա նք հատ կա պես ար դյու նա վետ են այն ժա մա նակ, երբ 
պա շտ պա նու թյան պե տա կան ձևե րը չեն աշ խա տում: Ինք նա պա շտ պա-
նու թյան մի  ջոց նե րի ա ռա նձ նա հատ կու թյու նե րն են՝ 

ա) չպե տք է լի նեն օ րեն քով ար գել ված, 
բ) չպե տք է կրեն բռ նու թյան բնույթ, 
գ) չպե տք է խախ տեն այ լոց ի րա վունք նե րը, 
դ) պե տք է հա մա չափ լի նեն ի րա վուն քի խա խտ մա նը և դուրս չգան 

այն խա փա նե լու հա մար ան հրա ժե շտ գոր ծո ղու թյուն նե րի սահ ման նե-
րից:  

Ի նք նա պա շտ պա նու թյան հա տուկ մի  ջոց ներ են ան հրա ժե շտ պա-
շտ պա նու թյու նը և ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Այս մի  ջոց նե րի ա ռա նձ նա հատ կու թյունն այն է, որ դրա նց դի մե  լու 
դեպ քում վն աս է պատ ճառ վում կամ մար դու ի րա վուն քը խախ տո ղին, 
կամ մե կ այլ ան ձի օ րեն քով պա շտ պան վող շա հե րին: Որ պես կա նոն, 
երբ որ ևէ մե  կին վն աս է պատ ճառ վում, ա պա դա ի րա վա խախ տում է, 
որն ա ռա ջաց նում է ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյուն: Սա կայն ան-
հրա ժե շտ պա շտ պա նու թյան և ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քե-
րում պա շտ պա նու թյան դի մած ան ձը ա զատ վում է պա տաս խա նատ-
վու թյու նից: 

Ի ՞նչ են մար դու ի րա վունք նե րի ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րը: 

Ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րը Սահ մա նադ րու թյա մբ և օ րե նք նե րով ամ-
րա գր ված մար դու ի րա վունք նե րն են, դրա նց ի րա կա նաց ման կար գը, 
պահ պա նու թյան և պա շտ պա նու թյան ի րա վա կան մի  ջոց նե րը, կա ռու-
ցա կար գե րը: Հատ կա պես կար ևոր է պա տաս խա նատ վու թյու նը մար դու 
ի րա վունք նե րը խախ տե լիս: 

Ե թե մար դու ի րա վունք նե րի այլ ե րաշ խիք նե րն ուղղ ված են ընդ հա-
նուր բա րեն պա ստ մթ նո լոր տի ստե ղծ մա նը, կա տա րում են նա խադ-
րյա լի դեր, ա պա ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րը կո նկ րետ են, ուղ ղա կի, 
ազ դե ցիկ ու գոր ծուն: Են թադ րե նք, չնայած բո լոր պայ ման նե րին ընտ-
րու թյուն նե րի օ րը պա րզ վում է, որ Ձեզ չեն նե րա ռել ընտ րող նե րի ցու-
ցա կում: Օգ տա գոր ծե լով ի րա վա կան ըն թա ցա կար գը դուք կա րող եք 
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հե նց նույն օ րը շտ կել սխա լը և ընտ րել: Այս պի սով, մար դու ի րա վունք-
նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մի  ջոց նե րը պե տաի րա-
վա կան բնույթ ու նե ցող և օ րե նք նե րով կար գա վոր ված ըն թա ցա կար-
գեր են, իսկ դրա նց շար քում հատ կա պես կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի 
դա տա կան պա շտ պա նու թյու նը: 

Ի ՞նչ է մար դու ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան 
պա շտ պա նու թյու նը:

 Սահ մա նադ րու թյու նը ե րաշ խա վո րում է, որ «Յու րա քան չյուր ոք ու-
նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան 
պա շտ պա նու թյան ի րա վունք»: Այդ ի րա վուն քին հա մա պա տաս խան 
ա մե ն ոք իր ի րա վունք նե րի խա խտ ման դեպ քում կա րող է դի մե լ դա-
տա կան մար մի ն նե րի օգ նու թյա նը: Այդ մար մի ն նե րի հա վա քա կան ան-
վա նումն  է դա տա կան իշ խա նու թյուն: 

Դա տա կան իշ խա նու թյու նը պե տա կան իշ խա նու թյան հա տուկ, 
ան կախ մար մի ն նե րի՝ դա տա րան նե րին պատ կա նող բա ցա ռիկ ի րա-
վունքն ու հնա րա վո րու թյունն է՝ հա տուկ  դա տա վա րա կան կար գով 
քն նել և լու ծել ի րա վա կան վե ճե րը մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք-
նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան և վե րա կա նգն ման 
նպա տա կով: 

Ի րա վա կան վե ճե րը կա րող են ա ռա ջա նալ ան հատ նե րի մի  ջև (օ րի-
նա կ, ինչ-որ մե  կը պա րտ քով դրամ է վե րց րել և չի վե րա դա րձ նում), 
ան հա տի և որ ևէ պե տա կան մա րմն  ի մի  ջև (օ րի նա կ, պե տա կան հա-
մա պա տաս խան մար մի  նը ան հի մն  կեր պով մե ր ժում է որ պես ան հատ 
ձեռ նար կա տեր գրա նց վե լու մա սին քա ղա քա ցու դի մու մը), եր կու պե-
տա կան մար մի ն նե րի մի  ջև (օ րի նա կ, Հան րա պե տու թյան Նա խա գա-
հը ըն դու նել է հրա մա նա գիր, ո րը, ըստ Ազ գային ժո ղո վի, հա կա սում 
է Սահ մա նադ րու թյա նը) և այլն: Հա տուկ գոր ծա ռույթ նե րի կա տա րու մը 
պա հան ջում է, որ պես զի դա տա կան իշ խա նու թյու նը կազ մա կե րպ վի և 
գոր ծի հա տուկ կա նոն նե րի հի ման վրա: Դրա նք նպա տա կա մղ ված են 
դա տա րան նե րի ան կո ղմն  ա կա լու թյան, ան կա շա ռու թյան, ան կա խու-
թյան ա պա հով մա նը և հիմն  ա կա նում ամ րա գր ված են Սահ մա նադ րու-
թյա մբ: 

Ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան 
և ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քով օժտ ված են բո լո րը՝ ՀՀ քա-
ղա քա ցի նե րը, ի րա վա բա նա կան ան ձի նք, քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող 
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և ա պա քա ղա քա ցի ան ձի նք: Նրա նք կա րող են դի մե լ դա տա կան պա-
շտ պա նու թյան ինչ պես ան ձա մբ, այն պես էլ ի րե նց ներ կայա ցու ցիչ նե րի 
կամ պա շտ պա նի մի  ջո ցով: Դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը 
չսահ մա նա փակ վող ի րա վունք է և ոչ մի  պա րա գայում ոչ ոք չի կա րող 
զրկ վել այդ ի րա վուն քից: 

Ի ՞նչ դա տա րան ներ կան դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի 
ա պա հով ման հա մար: 

Դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ա պա հավ ման հա մար 
յու րա քան չյուր պե տու թյուն հիմն  ադ րում է իր դա տա կան հա մա կար գը: 
Դա տա կան հա մա կար գը պե տու թյան բո լոր դա տա րան նե րի ամ բող-
ջու թյունն է: 

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծում են ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րան ներ, վե րա քն նիչ դա տա րան ներ և վճ ռա բեկ դա տա րա նը, 
ինչ պես նաև մաս նա գի տաց ված վար չա կան դա տա րա նը: Ար տա կա րգ 
դա տա րան նե րի ստեղ ծումն  ար գել վում է: Դա տա կան հա մա կար գում 
հա տուկ տեղ է զբա ղեց նում ՀՀ  սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը: 

Այս դա տա րան նե րը պար տա վոր են սահ մա նադ րա կան, քա ղա-
քա ցի ա կան, վար չա կան և քրե ա կան դա տա վա րու թյուն նե րի կար գով 
ա պա հո վել յու րա քան չյու րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան հիմն  ա կան 
ի րա վուն քը: Դա տա վա րու թյան ա մե ն մի  տե սա կում գոր ծե րի հա րուց-
ման գոր ծե րի նա խա պատ րա ստ ման, քն նու թյան, գոր ծի լուծ ման փու-
լե րի հա ջոր դա կա նու թյան և այլ հար ցե րը պե տք է հս տա կո րեն կար-
գա վոր ված լի նեն դա տա վա րու թյան ա մե ն մի  տե սա կին վե րա բե րող 
օ րե նք նե րում: 

Ո ՞րն է դա տա կան հա մա կար գի տար բեր օ ղակ նե րի գոր ծա ռու-
թային կա պը մար դու ի րա վունք նե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյուն 
ի րա կա նաց նե լիս: 

Յու րա քան չյուր դա տա կան գո րծ ա ռա ջին ան գամ քնն վում և լուծ-
վում է ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում: Ե թե դա տա կան ակ տը դա տա-
վա րու թյան կող մե  րը չեն բո ղո քար կել, ա պա այն մտ նում է օ րի նա կան 
ու ժի մե ջ: Սա կայն հնա րա վոր է, որ ո րոշ դեպ քե րում տե ղի ու նե նան 
դա տա կան սխալ ներ օ րեն քի պա հա նջ նե րի խախ տումն  ե րի, օ րեն քը ոչ 
ճի շտ մե կ նա բա նե լու կամ գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րի ան-
բա վա րար հե տա զոտ ման հետ ևան քով, և կայաց վեն ա նօ րի նա կան 
կամ չհիմն  ա վոր ված դա տա կան ակ տեր: Որ պես զի մար դու դա տա կան 
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պա շտ պա նու թյան ի րա վունքն ի րա կան լի նի, օ րեն քը նա խա տե սում է 
վե րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց դա տա կան ո րո շումն  ե րի օ րի նա կա-
նու թյան և հիմն  ա վոր վա ծու թյան ստուգ ման հնա րա վո րու թյուն: Վե րա-
քն նիչ բո ղո քի առ կայու թյան դեպ քում գոր ծը են թա կա է պար տա դիր 
քն նու թյան վե րա քն նիչ դա տա րա նում: Այ նու հե տև դա տա կան ակ տը 
կա րող է բո ղո քա րկ վել վճ ռա բեկ դա տա րան: 

Ի ՞նչ են մար դու ի րա վունք նե րի մի  ջազ գային ե րաշ խիք նե րը և պա-
շտ պա նու թյու նը: 

Ար դի աշ խար հում մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան հետ 
կապ ված հիմն  ա խն դիր նե րը լու ծե լու հա մար ստե ղծ վել են տար բեր մի -
ջազ գային դա տա րան ներ, մի  ջազ գային կազ մակ եր պու թյուն ներ և այլ 
ինս տի տու ցի ա ներ, ո րո նք մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան 
մի  ջազ գային լուրջ ե րաշ խիք են հան դի սա նում: 

Մար դու ի րա վունք նե րի վե րոն շյալ մի  ջազ գային կա ռու ցա կար գե-
րը ի րե նց բնույ թով լի նում են հա մը նդգր կուն և տա րա ծա շր ջա նային: 
ՄԱԿ-ը հա մը նդգր կուն մի ջ կա ռա վա րա կան մի  ջազ գային կազ մա կեր-
պու թյուն է, որն ա պա հո վում է պե տու թյուն նե րի  մի  ջև վե ճե րի կամ 
տա րաբ նույթ հիմն  ա խն դիր նե րի, ինչ պես նաև մա րդ կու թյա նը հու զող 
ցան կա ցած հար ցի լու ծու մը: 

Մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ՄԱԿ-ի մար մի ն նե րը լի-
նում են կա նո նադ րա կան (այ սի նքն՝ ՄԱԿ-ի կա նո նադ րու թյա մբ հիմ-
նա դր ված) և պայ մա նագ րային: Կա նո նադ րու թյա մբ նա խա տես ված 
մար մի ն նե րն ի րե նց հեր թին բա ժան վում են հիմն  ա կա նի և օ ժան դա-
կի: Մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան նպա տա կով` ՄԱԿ-ի հա-
մա կար գում գոր ծում են տա րաբ նույթ կո մի  տե ներ, հա նձ նա ժո ղովն  եր, 
խոր հուրդ ներ և այլ ան վա նում ու նե ցող մար մի ն ներ: 

ՄԱԿ-ի մար դու ի րա վունք նե րի կա նո նադ րա կան մար մի ն նե րն են՝ 
Գլ խա վոր Ա սա մբ լե ան ան վտան գու թյան խոր հուր դը, Տն տե սա կան և 
սո ցի ա լա կան խոր հուրդ, մար դու ի րա վունք նե րի հա նձ նա ժո ղո վը, կա-
նա նց վի ճա կի հա նձ նա ժո ղո վը, ՄԱԿ-ի քար տու ղա րու թյու նը, Մար դու 
ի րա վունք նե րի գե րա գույն հա նձ նա կա տա րը, ՄԱԿ-ի մի  ջազ գային դա-
տա րա նը: 

ՄԱԿ-ի մար դու ի րա վունք նե րի պայ մա նագ րային մար մի ն նե րը ստե-
ղծ վել և գոր ծում են մար դու ի րա վունք նե րի ա ռան ձին պայ մագ րե րի 
հի ման վրա: Օ րի նա կ, Ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի  տեն, Ընդ դեմ կտ-



197

տա նք նե րի կո մի  տեն, Ռաս սայա կան խտ րա կա նու թյան վե րաց ման կո-
մի  տեն, Մար դու ի րա վունք նե րի  կո մի  տեն, Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան 
և մշա կու թային ի րա վուք նե րի կո մի  տեն, Կա նա նց նկատ մա մաբ խտ րա-
կա նու թյան վե րաց ման կո մի  տեն: 

Մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան տա րա շա շր ջա նային հա-
մա կար գե րից ՀՀ-ն սեր տո րեն ընդ գրկ ված է եվ րո պա կան հա մա կար-
գում, ո րի կա ռու ցա կար գե րից են Եվ րո պայի ան վտան գու թյան և հա-
մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր պու թյու նը (Ե Ա ՀԿ), ինչ պես նաև Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա-
սին կոն վեն ցի այի (1950 թ.) կա ռու ցա կար գե րը: 

Ի ՞նչ կար գով են գոր ծում մար դու ի րա վունք նե րի ա պա հով ման և 
պա շտ պա նու թյան մի  ջազ գային մար մի ն նե րը: 

Մար դու ի րա վունք նե րի ա պա հով ման և պա շտ պա նու թյան մի  ջազ-
գային մար մի ն նե րը ծա վա լում են տա րաբ նույթ գոր ծու նե ու թյուն մար-
դու ի րա վու նե րի ո լոր տում: Օ րի նա կ, ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր Ա սա մբ լե ան մի -
նչ այժմ ըն դու նել է մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ 80-ից ա վե լի 
հռ չա կա գիր և այլ մի  ջազ գային փաս տա թղ թեր: Անվ տան գու թյան խոր-
հուր դը մար դու ի րա վունք նե րը ոտ նա հա րող պե տու թյան նկատ մա մբ 
կի րա ռում է տն տե սա կան սա նկ ցի ա ներ, ՄԱԿ-ի զին ված ու ժե րի օգ-
տա գոր ծում, բեռ նար գե լք (էմ բար գո) և այլն: 

Մար դու ի րա վունք նե րի հա նձ նա ժո ղո վը նա խա պատ րաս տում է 
մի  ջազ գային փաս տա թղ թե րի նա խագ ծե րը, ան ցկաց նում է մար դու 
ի րա վունք նե րին նվիր ված հե տա զո տու թյուն ներ և հան րային լսումն  եր 
մար դու ի րա վունք նե րի խախ տումն  ե րի մա սին, քն նար կում է տար բեր 
երկր նե րում մար դու ի րա վունք նե րի վի ճա կը: Մար դու ի րա վունք նե րի 
գե րա գույն հա նձ նա կա տա րը հա մա կար գում և ղե կա վա րում է ՄԱԿ-ի՝ 
մար դու ի րա վունք նե րով զբաղ վող բո լոր մար մի ն նե րի աշ խա տա նք նե-
րը: 

Մար դու ի րա վունք նե րի ա պա հով ման և պա շտ պա նու թյան մի  ջազ-
գային մար մի ն նե րին կա րող են դի մե լ հիմն  ա կա նում պե տու թյու նե րը: 
Օ րի նա կ, Կա նա նց նկատ մա մաբ խտ րա կա նու թյան վե րաց ման կո մի -
տեն հե տա զո տում է մաս նա կից պե տու թյուն նե րի 4 տա րին մե կ կամ 
կո մի  տե ի պա հան ջով ներ կայաց ված զե կույց նե րը կա նա նց ի րա վունք-
նե րի կեն սա գո րծ ման վե րա բե րյալ: Դրա հի ման վրա մաս նա կից պե-
տու թյան ու շադ րու թյունն է հրա վի րում խախ տումն  ե րի վրա, տա լիս 
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է դրա նց վե րաց մա նն ուղղ ված խոր հուրդ ներ: Սա կայն ան հա տա կան 
գան գատ ներ չի ըն դու նում: 

Ան հատ նե րը կա րող են դի մե լ մի  այն ո րոշ մի  ջազ գաին մար մի  նե րի: 
Մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան հա մը նդգր կուն հա մա կար-
գի մար մի ն նե րից մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան վե րա բե-
րյալ ան հա տա կան դի մումն  եր ըն դու նում են Ռա սայա կան խտ րա կա-
նու թյան վե րաց ման կո մի  տեն, Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի  տեն:

 Մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան խնդ րով Հայաս տա նի 
Հա նար պե տու թյան ի րա վա զո րու թյան ներ քո գտն վող նե րից` ան հա տա-
կան դի մումն  եր ըն դու նում է նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
դա տա րա նը, որ հիմն  ա դր վել է Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար 
ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցի-
այի (1950 թ.) հի ման վրա: 

Ո ՞րն է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61 հոդ վա ծով նա խա տես ված մար-
դու ի րա վունք նե րի մի  ջազ գային պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի բո-
վան դա կու թյու նը: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61 հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ «Յու րա քան-
չյուր ոք, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գային պայ մա նագ րե-
րին հա մա պա տաս խան, ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
պա շտ պա նու թյան խնդ րով մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե-
րի պա շտ պա նու թյան մի  ջազ գային մար մի ն ներ դի մե  լու ի րա վունք»: 

Հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ մար դու ի րա վունք նե-
րի մի  ջազ գային պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը ճա նաչ վում է որ պես 
հիմն  ա կան ներ պե տա կան ի րա վունք: Այդ ի րա վուն քը կեն սա գո րծ-
վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գային պայ մա նագ րե-
րին հա մա պա տաս խան: Այ սի նքն՝ մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րով նա-
խա տես ված կար գով ան հատ նե րը կա րող են դի մե լ մի  ջազ գային այն 
մար մի ն նե րին, ո րո նք ըն դու նում են ան հա տա կան դի մումն  եր՝ մարդու  
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան խնդ րով: 

Ի ՞նչ է ՄԱԿ-ի Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի  տեն որ պես մար դու 
ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան մի  ջազ գային մար մի ն: 

Այդ կո մի  տեն ստե ղծ վել է 1966թ. Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան 
ի րա վունք նե րի մա սին դաշ նագ րի հի ման վրա: Կա զմ ված է 4 տա րով 
ընտր ված և ան փո փո խե լի 18 փոր ձա գե տից: Կո մի  տեն կոչ ված է հե-
տա զո տել դաշ նագ րի մաս նա կից պե տու թյուն նե րի զե կույց նե րը դաշ-
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նագ րով ամ րա գր ված ի րա վունք նե րի վի ճա կի և ա ռա ջա դի մու թյան 
վե րա բե րյալ: Լու ծում է նաև մաս նա կից պե տու թյուն նե րի վե ճե րը՝ դաշ-
նագ րից բխող պար տա վո րու թյուն նե րի շուրջ: 

Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի  տե կա րող է դի մե լ նաև ան հա տը, պայ-
մա նով, ե թե խա խտ վել է դաշ նագ րով նա խա տես ված նրա ի րա վուն քը 
և սպառ վել են ներ պե տա կան պա շտ պա նու թյան բո լոր մի  ջոց նե րը: Կո-
մի  տեն, քն նե լով ան հա տի դի մու մը՝ իր կար ծի քն ու ղար կում է հա մա-
պա տաս խան պե տու թյա նը և դի մո ղին: 

Ո՞ րո նք են մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րան դի մե -
լու պայ ման նե րը և կար գը, գոր ծի քն նու թյան ըն թա ցա կար գը: 

Մար դու ի րա վունք նե րի պաշ պա նու թյան մի  ջազ գային մար մի ն նե-
րից բա վա կա նին ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյուն է ծա վա լել մար դու 
ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ Դա տա րան):  

Ան հա տը կա րող է դի մում ներ կայաց նել Դա տա րան, ե թե հա մա րում 
է, որ տու ժել է Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե-
րի պա շտ պա նու թյան մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցի այում ամ րագ րած 
իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ոտ նա հա րու մի ց (պի տի հս-
տակ նշ վի հոդ վա ծը, որն ըստ դի մո ղի խա խտ վել է): Մի նչև դի մու մը 
ներ կայաց նե լն ան հրա ժե շտ է նա խա պես սպա ռել ներ քին պա շտ պա-
նու թյան մի  ջոց նե րը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում: Դի մում ներ-
կայաց նե լու կար ևոր պայ ման նե րից է նաև` վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի 
պահ պա նու մը, այն է՝ ներ պե տա կան մա րմն  ի կայաց րած վեր ջին ո րոշ-
ման օ րից չպե տք է ան ցնի 6 ամ սի: 

Դի մու մը չի կա րող լի նել ա նա նուն, կրկ նել նախ կի նում Դա տա րա նի 
կող մի ց քնն ված գան գա տը, կամ տվյ ալ վե ճը այդ պա հին հան դի սա նա 
մի  ջազ գային քն նու թյան այլ ըն թա ցա կար գի ա ռար կա: Դի մու մը պե տք 
է լի նի հիմն  ա վոր ված: 

Եվ րո պա կան դա տա րա նում գոր ծը քն նե լիս ա ռա ջին հեր թին Դա-
տա րա նը լու ծում է դի մումն  ե րի ըն դու նե լի ու թյան հա րց: Օ րի նա կ, վե րա-
բե րո՞ւմ է այն Կոն վեն ցի այով և կից ար ձա նագրու թյուն նե րով ամ րա գր-
ված ի րա վունք նե րին և ա զա տու թյուն նե րին: Այ նու հե տև, Դա տա րա նը 
եր կու կող մե  րին ա ռա ջար կում է հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան գալ և 
կար գա վո րել խն դի րը: Բա րե կա մա կան լու ծում չգտ նե լու դեպ քում Դա-
տա րա նը քն նում և լու ծում է գոր ծը ըստ է ու թյան: 
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Դա տա րա նը իր վճ ռով ոչ թե վե րաց նում է ազ գային մար մի ն նե րի 
ակ տե րը, այլ ո րո շում է արդյո ՞ք դրան ցով խա խտ վել են մար դու կոն-
վեն ցի ոն ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը, թե՞ ոչ,  իսկ ան հրա ժեշ-
տու թյան դեպ քում կա րող է ո րո շել, որ խա խտ ման ար դյուն քով պատ-
ճառ ված վն ա սի հա մար պե տու թյու նը պար տա վոր է ի րա վա  խախտ ման 
զո հին տրա մադ րել նաև փոխ հա տու ցում: Նրա վճիռ նե րը ի րա վա խա-
խտ պե տու թյան հա մար պար տա դիր են: ԵԽ-ի նա խա րար նե րի կո-
մի  տե ն՝ կա զմ ված մաս նա կից պե տու թյուն նե րի ար տա քին գոր ծե րի 
նա խա րար նե րից, ի րա կա նաց նում է հս կո ղու թյուն Դա տա րա նի վե րջ-
նա կան վճիռ նե րի կա տար ման վրա:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 61. 
ՄԱՐ ԴՈՒ  ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ/ սահ մա նադ րա կան/ 

ՊԱ ՇՏ ՊԱ ՆՈ ՒԹՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆ ՔԸ 

Ի նչ պես վե րը նշ վեց, մար դու դա տա կան պա շտ պա նու թյան հար-
ցում հա տուկ դեր ու նի նաև սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը:  

Մար դու դա տա կան սահ մա նադ րա կան պա շտ պա նու թյան ի րա-
վունքն ամ րա գր ված է  ՀՀ Սահ մա նա դրու  թյան 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 8-րդ կե տով, հա մա ձայն ո րի` սահ մա նադ րա կան դա   տա րան կա-
րող է դի մե լ «Յու րա քան չյուր ոք՝ կո նկ րետ գոր ծով, երբ առ կա է դա տա-
րա նի վե րջ  նա կան ակ տը, սպառ վել են դա տա կան պա շտ պա նու թյան 
բո լոր մի  ջոց նե րը և վի ճար կում է այդ ակ տով իր նկատ մա մբ կի րառ-
ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի դրույ թի սահ մա նադ րա կա նու թյու-
նը, ին չը հան գեց րել է Սահ մա նադ րու թյան 2-րդ գլ խում ամ րա գր ված 
իր հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի խա խտ մա ն՝ հաշ վի 
առ նե լով նաև հա մա պա տաս խան դրույ թին ի րա վա կի րառ պրակ տի-
կայում տր ված մե կ նա բա նու թյու նը»: 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե-
րով ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան հի շյալ 169-րդ հոդ վա ծն ու ժի մե ջ է մտ-
նում նո րըն տիր Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի կող մի ց իր պաշ տո նի 
ստանձ  նման օ րը: Մի նչ այդ շա րու նա կում է գոր ծել 2005 թվա կա նի փո-
փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 101-րդ հոդ վա ծը, ո րի 6-րդ 
կե տի հա մա ձայն` Սահ մա նադ րու թյա մբ և սահ   մա նադ րա կան դա տա-
րա նի մա սին օ րեն քով սահ ման ված կար գով սահ մա նադ րա կան դա-
տա րան կա րող է դի մե  լ՝ «Յու րա քան չյուր ոք՝ կո նկ րետ գոր ծով, երբ 
առ կա է դա տա րա նի վե րջ  նա կան ակ տը, սպառ վել են դա տա կան պա-
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շտ պա նու թյան բո լոր մի  ջոց նե րը և վի ճար  կում է այդ ակ տով իր նկատ-
մա մբ կի րառ ված օ րեն քի դրույ թի սահ մա նադ րա կա նու թյու նը»: 

 Ո՞րն է Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում կո նկ րետ գոր ծով 
վերջ  նա կան դա տա կան ակ տով կի րառ ված օ րեն քի դրույ թի սահ մա-
նադ րա կա նու թյան հար ցը ո րո շե լու վե րա բեր յալ գոր ծի քն նու թյան 
ա ռի թը:

 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը կո նկ րետ գոր ծով վե րջ նա կան դա-
տա կան ակ տով կի րառ ված օ րեն քի դրույ թի սահ մա նադ րա կա նու թյան 
հար ցը ո րո շե լու վե րա բեր յալ գոր ծը քն նում է մի  այն ան հա տա կան դի-
մու մի  առ կայու թյան դեպ քում: 

 Ո՞վ կա րող է Սահ մա նադ րա կան դա տա րան ներ կայաց նել ան-
հա տա կան դի մում :

 Սահ մա նադ րա կան դա տա րան ան հա տա կան դի մում կա րող է ներ-
կա յաց նել այն ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձը.

- ո րը հան դի սա ցել է ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան կամ մաս նա գի-
տաց ված դա տա րան նե րում դա տա վա րու թյան մաս նա կից,

- ո րի նկատ մա մբ ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան կամ մաս նա գի տաց-
ված դա տա րա նի կող  մի ց կի րառ վել է վի ճա րկ վող օ րեն քի դրույ թը,

- ո րի նկատ մա մբ վի ճա րկ վող օ րեն քի դրույ թը կի րառ վել է գոր ծը 
լու ծող վե րջ նա կան դա  տա կան ակ տով,

- որն սպա ռել է դա տա կան պա շտ պա նու թյան բո լոր մի  ջոց նե րը:
 Նշ ված որ ևէ պայ մա նի բա ցա կայու թյան դեպ քում ան հա տա կան 

դի մում ներ կայաց րած ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձը Սահ-
մա նադ րա կան դա տա րան դի մե  լու հա մար ի րա վա սու սուբյե կտ չէ: 

 Ի՞նչ կար գով ըն դուն ված օ րե նք նե րի դրույթ նե րի սահ մա նադ րա-
կա նու թյան հար ցեր կա րող են ներ կայաց վել ան հա տա կան դի մում-
ներ ով: 

Ան հա տա կան դի մումն  ե րով կա րող են ներ կայաց վել ինչ պես ՀՀ Ազ-
գային ժո ղո վի ըն դու   նած, այն պես էլ հան րաք վե ով ըն դուն ված օ րե նք-
նե րի դրույթ նե րի սահ մա նադ րա կա նու    թյան հար ցեր: 

 Ի՞նչ է նշա նա կում օ րեն քի դրույ թի կի րա ռում: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան (2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով) 101-
րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի՝ «...իր նկատ մա մբ կի րառ ված օ րեն քի դրույ-
թի...», ինչ պես նաև « Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին» ՀՀ օ րեն-
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քի 60-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում պա րու նակ վող «...և չի կի րառ վել» 
բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րում « կի րա ռում» հաս կա ցու թյու նը չի վե րա-
բե րում դա տա կան ակ տե րում օ րեն քի այս կամ այն դրույ թի ցան կա ցած 
վկայա կոչ մա ն։ Մի այն այն պա րա գայում դա կա րող է դի տա րկ վել որ-
պես օ րեն քի դրույ թի « կի րա ռում», երբ ան ձի հա մար այն ա ռա ջաց նում 
է ի րա վա կան հետ ևա նք նե ր։ Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ վկա յա կո չումն  
ու նի ծա նու ցո ղա կան բնույթ կամ դրա մի  ջո ցով դա տա վա րու թյան կող-
մի  ու շա դրու թյուն է հրա վիր վում իր գոր ծո ղու թյուն նե րի օ րի նա կա նու-
թյան վրա, հար ցի սահ մա նա դրա կա նու թյան բա րձ րաց ման տե սան-
կյ ու նից չի կա րող դի տա րկ վել որ պես օ րեն քի դրույ թի « կի րա ռում»: 
Բա ցի այդ, «օ րեն քի դրույ թի» կի րա ռում է հա մար վում նաև այն դեպ-
քը, երբ դա տա կան ակ տե րում բա ցա կայում է օ րեն քի դրույ թի ցան կա-
ցած վկայա կո չում, սա կայն դա տա կան ակ տե րի ու սումն  ա սի րու թյու նը 
վկայում է այն մա սին, որ դի մո ղի հա մար ի րա վա կան հետ ևա նք ներ է 
ա ռա ջաց րել չվ կայա կոչ ված դրույ թի փաս տա ցի կի րա ռու մը: 

 Ի՞նչ է նշա նա կում վե րջ նա կան դա տա կան ակտ:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան (2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով) 101-
րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տում կի րառ ված վե րջ նա կան դա տա կան ակտ 
ա ռան ձին դեպ քե րում կա րող են հան դես գալ տար բեր ա տյա նի` ա ռա-
ջին ա տյա նի, վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա կան ակ տե-
րը: Ա ռա վել հա ճախ վե րջ նա կան դա տա կան ակ տը վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի ակտն է, ո րը կայաց վել է ի սպա ռումն  պա շտ պա նու թյան բո լոր 
մի  ջոց նե րի: Սահ մա նա դրա կան նշ ված դրույ թը, որ պես ան հա տա կան 
դի մու մի  ըն դու նե լի ու թյան պայ ման, ամ րա գրում է վի ճա րկ վող օ րեն քի 
դրույ թի վե րջ նա կան դա տա կան ակ տով կի րառ ված լի նե լու պա  հան-
ջը, ին չը չի նշա նա կում, որ վե րջ նա կան դա տա կան ակ տով կի րառ ված 
դրույ թը պե տք է պար տա դիր կեր պով կի րառ ված լի նի նաև ա ռա ջին 
ա տյա նի և վե րա քն նիչ դա տա րան նե րում: Օ րեն քի դրույ թի սահ մա նադ-
րա կա նու թյու նը Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում վի ճար կե լու հա մար 
բա վա կան է այդ դրույ թի կի րա ռու մը վե րջ նա կան դա տա կան ակ տով: 

 Ի՞նչ ժամկ  ե տում կա րող է Սահ մա նադ րա կան դա տա րան ներ-
կայաց վել ան հա տա կան դի մում:

 Սահ մա նադ րա կան դա տա րան ան հա տա կան դի մում կա րող է ներ-
կայաց վել ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մի ց իր նկատ-
մա մբ կի րառ ված դա տա կան ակ տի վի ճա րկ ման հնա րա վո րու թյուն նե-
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րը սպա ռե լու պա հից ոչ ուշ, քան 6 ա մի ս հե տո: Այդ ժամկ  ե տը սկ սում 
է հո սել վե րջ նա կան դա տա կան ակ տը ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա-
կան ան ձին հա սա նե լի լի նե լու պա հից: 

 Որո՞նք են Սահ մա նադ րա կան դա տա րան ներ կայաց վող ան հա-
տա կան դի մու մի  պա հա նջ նե րը: 

Ան հա տա կան դի մու մը Սահ մա նադ րա կան դա տա րան պե տք է ներ-
կայաց վի գրա վո ր՝ դի մո ղի (ի րա վա սու ան ձի) կող մի ց ստո րա գր վա ծ։ 

Դի մու մում պե տք է նշ վե ն՝ 
1) Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ան վա նու մը. 
2) դի մո ղի ա նու նը (ան վա նու մը), հաս ցեն (ի րա վա բա նա կան հաս-

ցեն). 
3) դի մո ղի ներ կայա ցուց չի մա սին ան հրա ժե շտ տվյ ալ ներ, ե թե կան 

այդ պի սիք. 
4) ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան այն հոդ վա ծը, ո րը Սահ մա նադ րա կան 

դա տա րան դի մե  լու ի րա վունք է տա լիս. 
5) Սահ մա նադ րա կան դա տա րան ներ կայաց վող խնդ րան քը և դի մո-

ղի փաս տա րկ նե րը` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան հա մա պա տաս խան նոր մե -
րին կա տար ված հղումն  ե րով. 

6) դի մու մի ն կց վող նյու թե րի ցան կը, ե թե կան այդ պի սիք: 
Բա ցի այդ, ան հա տա կան դի մու մը պե տք է հղումն  եր պա րու նա կի 

օ րեն քի այն դրույթ նե րին, ո րո նց սահ մա նադ րա կա նու թյու նը վի ճարկ-
վում է, և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան այն դրույթ նե րին, ո րո նց, դի մո ղի 
գնա հատ մա մբ, հա կա սում են տվյ ալ օ րեն քի դրույթ նե րը, ինչ պես նաև 
պե տք է պա րու նա կի ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սե լու հիմն  ա վո-
րումն  եր: 

 Պե՞տք է, արդյոք, վճար վի պե տա կան տուրք ան հա տա կան դի-
մումն  ե րով Սահ մա նա  դրա կան դա տա րան դի մե  լու հա մար և որ քա՞ն 
է այն կազ մում: 

Այո, պե տք է վճար վի: Պե տա կան տուր քը ֆի զի կա կան ան ձա նց 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե  լու հա մար սահ ման ված է բա-
զային պե տա կան տուր քի (1000 ՀՀ դրամ) հն գա պա տի կի չա փով, իսկ 
ի րա վա բա նա կան ան ձա նց հա մար` քսա նա պա տի կի չա փով: 
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 Կա րո՞ղ է, արդյոք, դի մո ղը ներ կայաց նել մի ջ նոր դու թյուն` պե-
տա կան տուր քի վճա  րու մի ց ա զա տե լու մա սին: 

Այո: Դի մո ղը կա րող է ներ կայաց նել մի ջ նոր դու թյուն՝ պե տա կան 
տուր քի վճա  րու մի ց ա զա տե լու մա սին, ո րը Սահ մա նադ րա կան դա տա-
րա նը լու ծում է ան հա տա կան դի մու մը քն նու թյան ըն դու նե լու հար ցը 
լու ծե լու հետ մի  ա ժա մա նակ: 

 Ի՞նչ է նշա նա կում  է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սե լու հիմ-
նա վո րումն  եր: 

Ան հա տա կան դի մու մի ն ներ կայաց ված այս պա հան ջը նշա նա կում 
է, որ դի մո ղը պե տք է փոր ձի բա վա րար կեր պով ի րա վա բա նո րեն հիմ-
նա վո րել, թե սահ մա նադ րա կան իր որ ի րա վունք նե րն են խա խտ վել և 
ինչ ան մի  ջա կան պատ ճա ռա հետ ևան քային կապ է առ կա վի ճա րկ վող 
դրույ թի և իր ի րա վունք նե րի խա խտ ման փաս տի մի  ջև: Նշ ված պա-
հան ջին հա  մա պա տաս խան` դի մո ղը պե տք է նաև դի մու մում ա ռա-
ջա դր ված հար ցի հիմ քում ներ կա  յաց նի ի րա վա բա նո րեն փա ստ ված 
հան գա մա նք ներ և նյու թեր` ձե ռն պահ մն ա լով քա ղա քա կան կամ ոչ 
ի րա վա կան բնույ թի հար ցադ րումն  ե րից ու ար տա հայ տու թյուն նե րից: 

Ա կն հայտ ան հի մն  են նաև այն դի մումն  ե րը, երբ նույն դի մո ղը մի և-
նույն « հիմն  ա վո րումն  ե րով» և « փաս տա րկ նե րով» վի ճար կում է այն 
նույն դրույ թի սահ մա նադ րա կա նու թյու նը, ո րի հի ման վրա գոր ծի քն-
նու թյան ըն դու նու մը մե  րժ վել կամ ար դեն իսկ ըն դուն վել է քն նու թյան 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մի ց: Վեր ջին դեպ քում Սահ մա-
նա դրա կան դա տա րա նում քն նու թյան ըն դուն ված նույ նա բո վան դակ 
դի մու մի  հե ղի նա կն իր սկզբ նա կան դի մու մի  քն նու թյան ըն դուն մա մբ 
ար դեն իսկ ձե ռք է բե րում դի մո ղի կար գա վի ճակ, և նույն դրույ թի սահ-
մա նադ րա կա նու թյան հար ցի առն չու թյա մբ նա ի րա վա սու է մի  այն, որ-
պես դա տա վա րու թյան կո ղմ, ներ կայաց նե լու գոր ծի լուծ ման հա մար 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող նյութ:

 Դի մու մը չի բա վա րա րում հիմն  ա վոր ված լի նե լու պա հան ջը նաև այն 
դեպ քում, երբ դի մո ղի հիմն  ա վո րումն  ե րը կապ ված են ոչ թե վի ճարկ-
վող դրույ թի սահ մա նադ րա կա նու թյան հար  ցի հետ, այլ վե րա բե րում 
են պար զա պես այդ դրույ թի կի րառ ման ի րա վա չա փու թյան հար  ցին: 
Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ դի մո ղը, ձևա կա նո րեն վի ճար կե լով օ րեն քի 
դրույ   թի սահ մա նադ րա կա նու թյան հա րց, ըստ է ու թյան բա րձ րաց նում 
է այդ դրույ թի կի րառ  ման ի րա վա չա փու թյան հա րց կամ հե տա պն դում 
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է այլ նպա տակ ներ, ա պա այդ պի սի դի մումն  ե րը են թա կա են մե  րժ ման` 
որ պես Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի քն նու թյան են թա կա հա րց չա-
ռա ջադ րող դի մումն  եր: 

 Ի՞նչ փաս տա թղ թեր են կց վում Սահ մա նադ րա կան դա տա րան 
ներ կայաց վող ան հա տա կան դի մու մի ն: 

Սահ մա նադ րա կան դա տա րան ներ կայաց վող ան հա տա կան դի մու-
մի ն կց վում են. 

ա) փաս տա բա նին, բա րձ րա գույն ի րա վա բա նա կան կր թու թյուն ու-
նե ցող ան ձին կամ սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ո լոր տում գի տա կան 
աս տի ճան ու նե ցող ան ձին տր ված լի ա զո րա գի րը կամ որ պես ի րա վա-
բա նա կան ան ձի ի պաշ տո նե ներ կայա ցու ցիչ հան դես գա լու դեպ քում` 
վեր ջի նիս լի ա զո րու թյուն նե րը հաս տա տող փաս տա թուղ թը,

բ) օ տար լեզ վով շա րա դր ված բո լոր փաս տա թղ թե րի` օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով վա վե րաց ված հայե րեն թա րգ մա նու թյու նը,

գ) ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան կամ մաս նա գի տաց ված դա տա րա նի 
այն վե րջ նա կան դա տա կան  ակ տը,  ո րով  դի մո ղի  (դի մող նե րի)  նկատ-
մա մբ  կի րառ վել  է  նրա  (ն րա նց) կող   մի ց վի ճա րկ վող օ րեն քի դրույ թը,

դ) պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գի րը, ե թե դի մո ղը չի 
մի ջ նոր դել ի րեն պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զա տե լու մա սին, 

ե) դի մո ղի ան ձնագ րի պատ ճե ն,
զ) ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ պե տա-

կան գրա նց ման վկա յա կա նի պատ ճե ն, 
է) որ պես ներ կայա ցու ցիչ հան դես ե կող փաս տա բա նի ան ձնագ րի և 

փաս տա բա նի կար գա վի ճա կի մա սին հա վաս տող փաս տա թղ թի պատ-
ճեն ե րը, 

ը) որ պես ներ կայա ցու ցիչ հան դես ե կող բա րձ րա գույն ի րա վա բա-
նա կան կր թու թյուն ու նե   ցող ան ձի բա րձ րա գույն ի րա վա բա նա կան կր-
թու թյու նը հա վաս տող փաս տա թղ թի պատ ճե ն,

թ)  որ պես ներ կայա ցու ցիչ հան դես ե կող սահ մա նադ րա կան ի րա-
վուն քի ո լոր տում գի տա   կան աս տի ճան ու նե ցող ան ձի սահ մա նադ րա-
կան ի րա վուն քի ո լոր տում գի տա կան աս տի ճան ու նե նա լը հա վաս տող 
փաս տա թղ թի պատ ճե ն:

  Կա րո՞ղ է, արդյոք, դի մո ղը հետ վե րց նել ան հա տա կան դի մու մը: 

Այո: Սահ մա նադ րա կան դա տա րան ներ կայաց ված դի մու մը կա րող 
է դի մո ղը հետ վե րց նել մի  նչև գոր ծի դա տա քն նու թյու նը սկս վե լը: 
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Այն դի մու մը հետ վե րց նե լը, ո րի հի ման վրա գո րծ է ըն դուն վել քն-
նու թյան, կա րող է մե ր ժել Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, ե թե գտ նում 
է, որ դի մու մի  ա ռար կայի վե րա բեր յալ գոր ծի քն նու թյու նը բխում է հան-
րու թյան կամ պե տու թյան շա հե րից, բա ցա ռու թյա մբ այն դեպ քե րի, երբ 
դի մու մի ց հրա ժար վե լը հան գեց նում է գոր ծի քն նու թյան կա րճ մա նը: 

 Ի՞նչ կար գով է ան հա տա կան դի մու մը գրա նց վում Սահ մա նադ-
րա կան դա տա րա նում: 

Ան հա տա կան դի մու մը Սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի աշ խա տա-
կազ մում գրա նց վում է ան հա պաղ և այդ պա հից այն հա մար վում է 
ստաց ված: 

Ե թե դի մու մում բա րձ րաց ված հա րցն ակն հայ տո րեն են թա կա չէ 
Սահ մա նադ րա կան  դա   տա րա նին կամ այն ներ կայաց ված է ընդ հա-
նուր ի րա վա սու թյան կամ մաս նա գի տաց    ված դա տա րան նե րում դա-
տա վա րու թյան մաս նա կից չհան դի սա ցած ֆի զի կա կան կամ ի րա վա-
բա նա կան ան ձի կող մի ց, կամ ե թե դի մո ղը չի պահ պա նել 6-ամ սյա  
ժամկ  ե տը,  ա պա դի մո ղը դի մու մի  գրա նց ման պա հից հն գօ րյա  ժամ-
կե տում  Սահ մա նադ րա կան  դա տա   րա նի  աշ խա տա կազ մի   ղե կա վա րի 
կող մի ց գրա վոր տե ղե կաց վում է այդ մա սին, և նրան է վե րա դա րձ վում 
դի մու մը (կից փաս տա թղ թե րով)` պահ պա նե լով դրա պատ ճե ն: 

Ե թե դի մումն  ըստ ձևի չի հա մա պա տաս խա նում սահ ման ված պա-
հա նջ նե րին, ա պա դի  մո ղը դի մու մի  գրա նց ման պա հից ե ռօ րյա ժամ-
կե տում Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի աշ խա տա կազ մի  ղե կա վա րի 
կող մի ց գրա վոր տե ղե կաց վում է այդ մա սին, և նշ վում են օ րեն քի այն 
պա հա նջ նե րը, ո րո նք պե տք է ա պա հով վեն դի մո ղի կող մի ց, ինչ պես 
նաև այն ժամկ  ե տը, ո րի ըն թաց քում պե տք է դի մո ղը դի մու մը հա մա-
պա տաս խա նեց նի նշ ված պա հա նջ  նե րին: Ան հա տա կան դի մու մի ն հե-
տա գա ըն թա ցք է տր վում եր կօ րյա ժամկ  ե տում` օ րեն քի պա հա նջ նե րին 
հա մա պա տաս խա նեց նե լուց հե տո:

Նշ ված ժամկ  ե տում օ րեն քի պա հա նջ նե րին  հա մա պա տաս խա նու-
թյու նը  չա պա հո վե լու  դեպ քում այդ ժամկ  ե տը  լրա նա լուց  հե տո հն-
գօ րյա  ժամկ  ե տում, դի մու մը վե րա դա րձ վում է դի մո ղին և նա կա րող է 
կր կին Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե լ ընդ հա նուր հի մունք  նե րով: 

 Ի՞նչ կար գով է ըն դու նում ան հա տա կան դի մու մով գոր ծը քն նու-
թյան ըն դու նե լու կամ դի մու մի  քն նու թյու նը մե ր ժե լու վե րա բե րյալ 
ո րո շում: 
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Ան հա տա կան դի մու մով գոր ծը քն նու թյան ըն դու նե լու կամ դի մու մի  
քն նու թյու նը մե ր  ժե լու վե րա բե րյալ ո րո շու մը կայաց վում է ան հա տա-
կան դի մումն  ե րով դա տա կան կազ մե  րի կող մի ց: Յու րա քան չյուր դա-
տա կան կա զմ գոր ծում է Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ե րեք ան դա-
մի  կազ մով:

 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի նա խա գա հն ան հա տա կան դի-
մումն  ի րեն ներ կա յաց  վե լու պա հից եր կօ րյա ժամկ  ե տում ան հա տա կան 
դի մու մի  նախ նա կան ու սումն  ա սի   րու մը հա նձ նա րա րում է դա տա կան 
կազ մե  րից մե  կին, ինչ պես նաև Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի աշ-
խա տա կազ մի  ի րա վա խո րհր դատ վա կան ծա ռայու թյա նը: 

Ան հա տա կան դի մու մի  նախ նա կան ու սումն  ա սի րու մը պե տք է 
ա վարտ վի դի մու մի  գրա նց ման պա հից 20-օ րյա ժամկ  ե տում` հա մա-
պա տաս խան ո րո շում ըն դու նե լով: 

Դա տա կան կազ մի  ո րո շումն  ըն դուն վում է Սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նի ա նու նից: Այդ ո րո շու մը պե տք է լի նի պատ ճա ռա բան ված: 
Այն պե տք է ըն դուն վի մի  ա ձայն և ստո րա գր վի դա տա կան կազ մի  բո-
լոր ան դամն  ե րի կող մի ց: Հա կա ռակ դեպ քում ան հա տա կան դի մու մը 
քն նու թյան ըն դու նե լու հար ցը Սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը վե րս-
տին քն նում և լու ծում է ամ բո ղջ կազ մով, իսկ այդ հար ցով ո րո շումն  
ըն դուն վում է ան հա տա կան դի մու մը մուտ քագ րե լու օր վա նից ոչ ուշ, 
քան ե րեք ա մի ս հե տո: 

 Ի՞նչ ո րո շումն  եր կա րող է ըն դու նել դա տա կան կազ մը:

 Դա տա կան կազ մը կա րող է ըն դու նել հետ ևյալ ո րո շումն  ե րից մե  կը. 
ա) ան հա տա կան դի մու մով գո րծն ամ բող ջու թյա մբ քն նու թյան ըն-

դու նե լու մա սին,
բ)  ան հա տա կան  դի մու մի   քն նու թյունն  ամ բող ջու թյա մբ  կամ  մա-

սա մբ  մե ր ժե լու մա սին: 
Գոր ծը քն նու թյան ըն դու նե լու մա սին ո րոշ մա մբ հա մա պա տաս խան 

դա տա կան կազ մը լու  ծում է նաև դա տա քն նու թյա նը որ պես պա տաս-
խա նող, պատ շաճ պա տաս խա նող  ներ գրա  վե լու, ինչ պես նաև  դի մո ղի 
մի ջ նոր դու թյան հի ման վրա` պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զա տե լու 
հետ կապ ված հար ցե րը: 

Ան հա տա կան դի մու մով գոր ծը քն նու թյան ըն դու նե լու կամ ան հա-
տա կան դի մու մի  քն նու թյու նը մե ր ժե լու հար ցով հա մա պա տաս խան 
դա տա կան կազ մում մի  ա ձայ նու թյան բա ցա կայու թյան դեպ քում դա-
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տա կան կազ մի  նա խա գա հը քվե ար կու թյան ար դյունք նե րը ներ  կայաց-
նում է Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի  նա խա գա հին,  ո րը  քվե ար-
կու թյան արդ  յունք նե րը ներ կայաց վե լու օր վա նից  հե տո հն գօ րյա  
ժամկ  ե տում  հրա վի րում  է Սահ մա  նա դրա կան դա տա րա նի աշ խա տա-
կար գային նի ստ` ան հա տա կան դի մու մով գոր ծը քն նու թյան ըն դու նե-
լու հար ցը վե րս տին լու ծե լու հա մար: 

 Ե՞րբ կա րող է դա տա կան կազ մի  կող մի ց մե  րժ վել ան հա տա կան 
դի մու մով գոր ծի քն նու թյու նը:

 Դա տա կան կա զմն  ան հա տա կան դի մու մով գոր ծի քն նու թյունն ամ բող-
ջու թյա մբ կամ մա սա մբ մե ր ժե լու վե րա բե րյալ ո րո շում է ըն դու նում, ե թե. 

ա) դի մու մում ա ռա ջա դր ված հար ցե րը են թա կա չեն Սահ մա նադ րա-
կան դա տա րա նին, 

բ) դի մո ղն ի րա վա սու չէ դի մե  լու Սահ մա նադ րա կան դա տա րան,
գ)  դի մու մում ա ռա ջա դր ված հար ցի վե րա բե րյալ առ կա է Սահ մա-

նադ րա կան դա տա   րա նի ո րո շու մը,
դ) դի մու մի   ա ռար կայի  վե րա բե րյալ  այլ  դի մու մի   (դի մումն  ե րի)  

հի ման  վրա Սահ մա նա   դրա կան դա տա րա նում ի րա կա նաց վում է գոր-
ծի դա տա քն նու թյուն, 

ե) դի մումն  ակն հայտ ան հի մն  է,
զ) դի մո ղը չի սպա ռել դա տա կան պա շտ պա նու թյան բո լոր մի  ջոց-

նե րը, 
է) վի ճա րկ վող նոր մը դի մո ղի նկատ մա մբ չի կի րառ վել: 

 Ի՞նչ է հա ջոր դում այն դեպ քում, երբ գոր ծի  քն նու թյու նը  մե ր ժե-
լու  մա սին  ո րո շում  ըն դու նե լուց  հե տո դի մո ղը կր կին նույն հար ցով 
դի մում է Սահ մա նադ րա կան դա տա րան: 

Սահ մա նադ րա կան  դա տա րա նի (դա տա կան  կազ մի ) կող մի ց  գոր-
ծի  քն նու թյու նը մե ր ժե լու մա սին ո րո շում ըն դու նե լուց հե տո դի մո ղի` 
կր կին նույն հար ցով  Սահ մա նադ րա կան  դա տա րան դի մե  լու դեպ քում, 
ե թե չեն վե րա ցել գոր ծի քն նու թյու նը մե ր ժե լու հիմ քե րը, դի մո ղին կր-
կին ու ղա րկ վում է Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի (դա տա կան  կազ մի ) 
հա մա  պա տաս խան ո րոշ ման պատ ճե ն՝ աշ խա տա կազ մի  ղե կա վա րի 
կից գրու թյա մբ, տե ղե կաց  նե լով նրան այն մա սին, որ այ սու հետ նույն 
հար ցով նրա  հետ նա մա կագ րու թյու նը դա դա րեց վում է: Հե տա գայում 
նույն հար ցով ստաց վող վե րը նշ ված դի մումն  ե րը  թո ղն վում են  ան-
պա տաս խան և պահ պան վում  են  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում: 
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 Ո՞վ է ո րո շում գոր ծի դա տա քն նու թյունն սկ սե լու ժա մա նա կի, 
գոր ծով զե կու ցող նշա նա կե լու, գոր ծի  քն նու թյան ան ցկաց ման ըն-
թա ցա կար գի վե րա բե րյալ հար ցե րը: 

Գոր ծի դա տա քն նու թյունն սկ սե լու ժա մա նա կի, գոր ծով զե կու ցող 
նշա նա կե լու, գոր ծի  քն նու թյան ան ցկաց ման ըն թա ցա կար գի վե րա բե-
րյալ հար ցե րը լու ծում է Սահ մա նա դրա կան  դա տա րա նն իր աշ խա տա-
կար գային  նիս տում,  ո րը  հրա վիր վում  է դա տա կան կազ մի  կող մի ց 
ո րոշ ման ըն դու նու մի ց հե տո` 10-օ րյա ժամկ  ե տում: 

 Ո՞ր մար մի ն նե րն են ան հա տա կան դի մումն  ե րով դա տա վա րու-
թյա նը նե րգ րավ վում որ պես  պա տաս խա նող կո ղմ: 

Ան հա տա կան դի մումն  ե րով որ պես պա տաս խա նող կո ղմ դա տա վա-
րու թյա նը նե րգ րավ   վում է ՀՀ Ազ գային ժո ղո վը` իր ըն դու նած օ րե նք նե-
րի առն չու թյա մբ: 

Հան րաք վե ով ըն դուն ված օ րե նք նե րի դրույթ նե րի վի ճա րկ ման վե-
րա բե րյալ գոր ծե րով, որ  պես պա տաս խա նող կո ղմ, նույն պես նե րգ-
րավ վում է ՀՀ Ազ գային ժո ղո վը, իսկ որ պես հա  րա կից պա տաս խա նող` 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րոշ մա մբ կա րող է նե րգ րավ վել ՀՀ 
կա ռա վա րու թյու նը, ե թե նա  է  ներ կայաց րել տվյ ալ օ րեն քը հան րաք-
վե ի դնե լու ա ռա ջար  կը: 

 Ի՞նչ ակտ է ըն դու նում Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նն ան հա-
տա կան դի մու մով քն նու թյան առն ված գոր ծե րով: 

Ան հա տա կան դի մումն  ե րով քն նու թյան առն ված գոր ծե րով Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նն ըն դու նում է ո րո շում:

 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շումն  ե րն ըն դուն վում են բաց 
քվե ար կու թյա մբ՝ ան  դամն  ե րի ան վա նա կան հա րց ման մի  ջո ցով: Նա-
խա գա հո ղը քվե ար կում է վեր ջում: Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
ան դա մն  ի րա վունք չու նի ձե ռն պահ մն ա լու կամ հրա ժար վե լու քվե ար-
կու թյու նից:

 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շումն  ըն դուն վում է ան դամն  ե րի 
ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե  ծա մաս նու թյա մբ: 

Ե թե Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը քն նա րկ վող հար ցի վե րա բե-
րյալ ձայ նե րի հա վա սա րու թյան հետ ևան քով ըստ է ու թյան ո րո շում չի 
ըն դու նում, ա պա դի մու մը հա մար վում է մե  րժ ված: 

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ան դա մը կա րող է ներ կայաց նել 
հա տուկ կար ծիք` ո րոշ ման ինչ պես եզ րա փա կիչ, այն պես էլ պատ ճա-
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ռա բա նա կան մա սի վե րա բե րյալ, ո րը դա տա րա նի ո րոշ ման հետ հրա-
պա րակ վում է Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի տե ղե կագ րում: 

 Ի՞նչ ժամկ  ետ նե րում է Սահ մա նա դա րա կան դա տա րա նն ան հա-
տա կան դի մումն  ե րով քն նու թյան առն ված գոր ծե րով ըն դու նում ո րո-
շումն  եր: 

Ան հա տա կան դի մումն  ե րով քն նու թյան առն ված գոր ծե րով Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նը ո րո շում է ըն դու նում ան հա տա կան դի մու մը 
մուտ քագ րե լուց ոչ ուշ, քան վեց ա մի u հե տո։ Uահ  մա նադ րա կան դա-
տա րա նի պատ ճա ռա բան ված ո րոշ մա մբ գոր ծի քն նու թյան ժամկ  ե տը 
կա րող է եր կա րա ձգ վել, բայց ոչ ա վե լի, քան ե րեք ամuով: 

 Ի՞նչ ո րո շումն  եր է ըն դու նում Սահ մա նա դա րա կան դա տա րա նն 
ան հա տա կան դի մումն  ե րով քն նու թյան առն ված գոր ծե րով: 

Ան հա տա կան դի մումն  ե րով քն նու թյան առն ված գոր ծե րով Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նը կա րող է ըն դու նել հետ ևյալ ո րո շումն  ե րից մե  կը.

1) վի ճա րկ վող ակ տը կամ դրա վի ճա րկ վող դրույ թը ՀՀ Uահ մա նադ-
րու թյա նը հա մա պա տաu խա նող ճա նա չե լու մաuին. 

2) վի ճա րկ վող ակ տը կամ դրա վի ճա րկ վող դրույ թը՝ Սահ մա նադ-
րա կան դա տա րա նի ո րոշ մա մբ բա ցա հայտ ված uահ մա նադ րաի րա վա-
կան բո վան դա կու թյա մբ ՀՀ Uահ մա նա դրու թյա նը հա մա պա տաu խա-
նող ճա նա չե լու մաuին. 

3) վի ճա րկ վող ակտն ամ բող ջու թյա մբ կամ մաuա մբ ՀՀ Uահ մա-
նադ րու թյա նը հա կաuող և ան վա վեր ճա նա չե լու մաuին:

 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը կա րող է կայաց նել նաև գոր ծի վա-
րույ թը կար ճե լու մա սին ո րո շում, ե թե:

- գոր ծի քն նու թյան ցան կա ցած փու լում, ե թե բա ցա հայտ վել են գոր-
ծի քն նու թյու նը մե ր ժե լու հիմ քեր. 

- ե թե ի րա վա կան ակ տը կամ դրա դրույ թը, ո րի հա մա պա տաս խա-
նու թյու նը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը վի ճա րկ վում է, վե րաց վել է կամ ու-
ժը կո րց րել գոր ծի դա տա քն նու թյու նից ա ռաջ կամ դրա ըն թաց քում և 
չի կի րառ վել.

- Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի պատ ճա ռա բան ված ո րոշ մա մբ 
նա խա տես ված այն դեպ քե րում, երբ կա սեց ման հի մք հան դի սա ցած 
հան գա մա նք նե րը չեն վե րա ցել գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին 
ո րո շում ըն դու նե լուց հե տո` մե կ տար վա ըն թաց քում, և գոր ծի վա րույթն 
այդ պայ ման նե րում վե րսկ սե լն ան հնա րին է:
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  Բո ղո քա րկ ման են թա կա՞ են, արդյոք, Սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նի ո րո շումն  ե րը:

 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շումն  ե րը վե րջ նա կան են։ 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի գոր ծով ըստ է ու թյան ըն դուն ված 

ո րո շումն  ե րը պար տա դիր են բո լոր պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մար մի ն նե րի, դրա նց պաշ տո նա տար ան ձա նց, ինչ պես նաև ֆի-
զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձա նց հա մար` ՀՀ ամ բո ղջ տա րած քում: 

Ե՞րբ են ու ժի մե ջ մտ նում Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շում-
նե րը:

 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շումն  ե րն ու ժի մե ջ են մտ նում 
հրա պա րակ ման պա հի ց։ 

 Ո՞ր դեպ քե րում են ան հա տա կան դի մումն  ե րով քն նու թյան առն-
ված գոր ծե րով Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կայաց ված ո րո շում-
նե րի ար դյուն քում դի մո ղի նկատ մա մբ կայաց ված վե րջ նա կան դա-
տա կան ակ տը նոր հան գա ման քի ի հայտ գա լու հիմ քով են թա կա 
վե րա նայ ման: 

Դի մո ղի նկատ մա մբ կի րառ ված o րեն քի դրույ թը ՀՀ Uահ մա նադ րու-
թյա նը հա կաuող և ան վա վեր ճա նաչ վե լու դեպ քում, ինչ պեu նաև այն 
դեպ քում, երբ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, ո րոշ ման եզ րա փա կիչ 
մաuում բա ցա հայ տե լով o րեն քի դրույ թի uահ մա նա դրա ի րա վա կան 
բո վան դա կու թյու նը, այն ճա նա չել է ՀՀ Uահ մա նադ րու թյա նը հա մա-
պա տաu խա նող և մի  ա ժա մա նակ գտել է, որ այդ դրույ թը նրա նկատ-
մա մբ կի րառ վել է այլ մե կ նա բա նու թյա մբ, դի մո ղի նկատ մա մբ կայաց-
ված վե րջ նա կան դա տա կան ակ տը նոր հան գա ման քի ի հայտ գա լու 
հիմ քով են թա կա է վե րա նայ մա ն՝ o րեն քով uահ ման ված կար գո վ։ Հի-
շյալ կա նո նա կար գու մը տա րած վում է նաև այն ան ձա նց վրա, ո րո նք 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի տվյ ալ ո րո շու մը հրա պա րա կե լու oր վա 
դրու թյա մբ դե ռևu պահ պա նել է ին նույն հար ցով Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րան դի մե  լու ի րե նց ի րա վուն քը, uա կայն չէ ին դի մե լ Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա ն։ 

 Ու՞մ են ա ռաք վում և ի՞նչ կար գով են հրա տա րակ վում Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շումն  ե րը: 

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շումն  ե րը դրա նց ըն դուն ման 
օր վա նից հե տո` ե ռօ րյա ժամկ  ե տում, ա ռաք վում են՝ 
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1) դա տա վա րու թյան կող մե  րին. 
2) Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հին, Ազ գային ժո ղով, կա ռա վա րու-

թյուն, վճ ռա բեկ դա տա րան, մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նին և գլ-
խա վոր դա տա խա զին: 

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շումն  ե րը հրա պա րա կու մի ց հե-
տո ե ռօ րյա ժամկ  ե տում տե ղա կայ վում են Սահ մա նադ րա կան դա տա-
րա նի պաշ տո նա կան հա մա ցան ցի է ջում (www.concourt.am), ե ռամ սյա 
ժամկ  ե տում հրա տա րակ վում են ՀՀ պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում` 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով, ինչ պես նաև Սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նի տե ղե կագ րում:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 62.
Վ ՆԱ ՍԻ ՀԱ ՏՈ ՒՑ ՄԱՆ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆ ՔԸ

 Հա մա ձայն Սահ մա նադ րու թյան 62-րդ հոդ վա ծի`
1. Յու րա քան չյուր ոք ու նի պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-

ման մար մի ն նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձա նց ոչ ի րա վա չափ գոր ծո-
ղու թյուն նե րով կամ ան գոր ծու թյա մբ, իսկ օ րեն քով սահ ման ված դեպ-
քե րում` նաև ի րա վա չափ վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի 
հա տուց ման ի րա վունք: Վնա սի հա տուց ման պայ ման նե րը և կար գը 
սահ ման վում են օ րեն քով:

2. Ե թե հան ցա նք կա տա րե լու հա մար օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 
դա տա վճ ռով դա տա պա րտ ված ան ձն ար դա րաց վել է այն հիմ քով, որ 
նոր կամ նոր եր ևան ե կած որ ևէ հան գա մա նք ա պա ցու ցում է նրա դա-
տա պա րտ ման ոչ ի րա վա չափ լի նե լը, ա պա այդ ան ձն ու նի օ րեն քին 
հա մա պա տաս խան հա տու ցում ստա նա լու ի րա վունք, ե թե չի ա պա-
ցուց վում, որ այդ հան գա ման քի ժա մա նա կին բա ցա հայ տու մը լի ո վին 
կամ մա սա մբ կախ ված էր տվյ ալ ան ձից: 

Ի ՞նչ են վն ա սը և վն ա սի հա տու ցում ստա նա լու ի րա վուն քը: 

Վ նաս հաս կա ցու թյու նը սահ ման ված է քա ղա քա ցի ա կան օ րե սգր-
քով: Վնաս ներ են հա մար վում ի րա վուն քը խա խտ ված ան ձի ծախ սե րը, 
որ նա կա տա րել է կամ պե տք է կա տա րի խա խտ ված ի րա վուն քը վե-
րա կա նգ նե լու հա մար, նրա գույ քի կո րուս տը կամ վն աս ված քը (ի րա-
կան վն աս), ինչ պես նաև չս տաց ված ե կումտ նե րը, ո րո նք այդ ան ձը 
կս տա նար քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան սո վո րա կան պայ ման նե-
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րում, ե թե նրա ի րա վուն քը չխա խտ վեր (բաց թո ղն ված օ գուտ), ինչ պես 
նաև ոչ նյու թա կան վն ա սը:  

Ոչ նյու թա կան վն ա սի օ րի նակ է զր պար տու թյան հետ ևան քով 
պատ ճառ ված բա րոյա կան վն ա սը: Ոչ նյու թա կան վն աս նե րը են թա կա 
են հա տուց ման ոչ բո լոր դեպ քե րում, այլ մի  այն օ րեն քով նա խա տես-
ված դեպ քե րում: Օ րի նա կ՝ օ րեն քը սահ մա նում է խոշ տան գու մի ց տու-
ժած ան ձի կրած վն ա սի փոխ հա տուց ման բո վան դա կու թյու նը, կա րգն 
ու պայ ման նե րը: Այդ վն ա սը են թադ րում է նաև խոշ տա նգ ման հետ-
ևան քով պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տու ցու մը: 

Ե թե ի րա վուն քը խախ տող ան ձը դրա հետ ևան քով ստա ցել է ե կա-
մուտ ներ, ա պա ան ձը, ում ի րա վուն քը խա խտ վել է, մյուս վն աս նե րի 
հետ մի  ա սին բաց թո ղն ված օ գու տի հա տուց ման պա հան ջի ի րա վունք 
ու նի՝ այդ ե կա մուտ նե րից ոչ պա կաս չա փով: Այս պի սով, քա ղա քա ցի-
ա կան օ րե նս գիր քը վն ա սը սահ մա նում է մի  այն նյու թա կան-գույ քային 
ի մաս տով, տար բե րե լով դրա եր կու տե սակ նե րը՝ ի րա կան վն աս և բաց 
թո ղն ված օ գուտ: 

Քա ղա քա ցի ա կան օ րե սգր քի 14-րդ հոդ վա ծը Քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան զա նա զան ե ղա նակ նե րի շար քում 
թվար կում է վն աս նե րի հա տու ցում ստա նա լու ի րա վուն քը: Վնաս նե-
րի հա տու ցում ստա նա լու ի րա վուն քի, որ պես քա ղա քա ցի ա կան ի րա-
վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ե ղա նա կի, է ու թյու նն այն է, որ ան ձը, 
ում ի րա վուն քը խա խտ վել է, կա րող է պա հան ջել ի րեն պատ ճառ ված 
վն աս նե րի լրիվ հա տու ցում, ե թե վն աս նե րի հա տուց ման ա վե լի պա-
կաս չափ նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով: Այս պի սով, 
օ րեն քի ու ժով յու րա քան չյուր ոք կրում է իր պատ ճա ռած վն աս նե րի 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով հա տուց ման պար տա կա նու թյուն: 

Ի ՞ն չ է վն  ա սի  հա տուց ման  սահ մա նադ րա կա ն ի րա վուն քը:

 Սահ մա նադ րու թյան 62-րդ հոդ վա ծով ամ րա գր ված վն ա սի 
 հա  տուց մա ն ի րա վուն քը, ըստ է ու թյան, քա ղա քա ցի ա կան օ րե նս գրքով 
ամ րա գր ված վն աս նե րի հա տու ցում ստա նա լու ի րա վուն քի՝ որ պես 
ընդ հա նուր նոր մի  կո նկ րե տաց ման դեպ քեր են, այ սի նքն՝ հա տուկ նոր-
մե ր, ո րո նք կար գա վո րում են վն աս պատ ճա ռե լու եր կու հա տուկ դե պք՝ 

ա) պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի կող-
մի ց պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քը, 
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բ) ան ձի ոչ ի րա վա չափ դա տա պա րտ ման հետ ևան քով նրան պատ-
ճառ ված վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քը: 

Ի ՞նչ է ան ձի ոչ ի րա վա չափ դա տա պա րտ ման հետ ևան քով նրան 
պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը: 

Ե թե հան ցա նք կա տա րե լու հա մար օ րի նա կան ու ժի մե  ջմ տած դա-
տա վճ ռով դա տա պա րտ ված ան ձն ար դա րաց վել է այն հիմ քով, որն 
որն էլ կամ նոր եր ևան ե կած որ ևէ հան գա մա նք ա պա ցու ցում է նրա 
դա տա պա րտ ման ոչ ի րա վա չափ լի նե լը, ա պա այդ ան ձն ու նի օ րեն քին 
հա մա պա տաս խան հա տու ցում ստա նա լու ի րա վունք: Օ րի նա կ, գոր ծով 
ա պա ցույց նե րից մե  կն էլ վկա նե րից մե  կի ցուց մունքն է, ո րը, ինչ պես 
պա րզ վել է հե տա գայում, կե ղծ է: Այդ փաս տը նոր եր ևան ե կած հան-
գա մա նք է: 

Ոչ ի րա վա չափ դա տա պա րտ ման հետ ևան քով պատ ճառ ված վն ա սը 
են թա կա է հա տուց ման, ե թե չի ա պա ցուց վում, որ այդ հան գա ման-
քի ժա մա նա կին բա ցա հայ տու մը լի ո վին կամ մա սա մբ կախ ված էր ոչ 
ի րա վա չափ դա տա պա րտ ված ան ձից, ո րը չի ար վել: 

Ի ՞նչ է պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի 
կող մի ց պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման սահ մա նադ րա կան ի րա-
վուն քը: 

Յու րա քան չյուր ոք ու նի պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման մար մի ն նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձա նց ոչ ի րա վա չափ գոր ծո-
ղու թյուն նե րով կամ ան գոր ծու թյա մբ, իսկ օ րեն քով սահ ման ված դեպ-
քե րում` նաև ի րա վա չափ վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի 
հա տուց ման ի րա վունք: 

Պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րն ու պաշ-
տո նա տար ան ձի նք կա րող են վն աս պատ ճա ռել ինչ պես ոչ ի րա վա-
չափ (հա կաօ րի նա կան) ա րար քով (ի րա վա խա խտ մա մբ), այն պես էլ 
ի րա վա չափ վար չա րա րու թյա մբ, այ սի նքն՝ օ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րով: Հան րային մար մի ն նե րի պատ ճա ռած վն ա սի հա տուց ման պայ-
ման նե րը և կար գը սահ ման վում են օ րեն քով: 

Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 18-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ պե-
տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի կամ դրա նց 
պաշ տո նա տար ան ձա նց ա պօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու-
թյան),  նե րա ռյալ պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա-
րմն  ի` օ րեն քին կամ այլ ի րա վա կան ակ տին չհա մա պա տաս խա նող ակ-



215

տի հրա պա րակ ման հետ ևան քով քա ղա քա ցուն կամ ի րա վա բա նա կան 
ան ձին պատ ճառ ված վն աս նե րը հա տու ցում է Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նը կամ հա մա պա տաս խան հա մայն քը: Ե թե հան րային իշ խա-
նու թյան մար մի ն նե րը կա մա վոր չեն հա տու ցում ի րե նց գոր ծո ղու թյուն-
նե րով պատ ճառ ված վն ա սը, ա պա դա տա րա նի վճ ռով պե տա կան և 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի  նը կա րող է պար տա դր վել հա-
տու ցել իր կող մի ց պատ ճառ ված վն ա սը: 

Ի նչ պե՞ս է ի րա կա նաց վում պա տաս խա նատ վու թյու նը` հե տա քն-
նու թյան, նա խա քն նու թյան մար մի ն նե րի, դա տա խա զու թյան և դա-
տա րա նի ա պօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րով պատ ճառ ված վն ա սի հա-
մար: 

Այս տե սա կի վն ա սի հա տուց ման կար գը սահ մա նում է օ րեն քը: 
Ա պօ րի նի դա տա պար տե լու, քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են-
թար կե լու, որ պես խա փան ման մի  ջոց կա լա նք կամ չբա ցա կայե լու 
մա սին ստո րագ րու թյուն կի րա ռե լու, վար չա կան տույ ժի են թար կե լու 
հետևան քով պատ ճառ ված վն ա սը, օ րեն քով սահ ման ված կար գով, 
լրիվ ծա վա լով հա տու ցում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը` ան-
կախ հե տա քն նու թյան, նա խա քն նու թյան, դա տա խա զու թյան և դա տա-
րա նի պաշ տո նա տար ան ձա նց մե ղ քից:

 Դա տա րա նի կող մի ց ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս պատ-
ճառ ված վն ա սը հա տուց վում է մի  այն այն դեպ քում, երբ դա տա վո րի 
մե ղ քը հաս տատ վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա վճ ռով: 

Ի ՞նչ է հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի խա խտ ման և ա նար դա րա ցի դա-
տա պա րտ ման հետ ևան քով պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վն ա սի հա-
տու ցու մը: 

Հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի խա խտ ման և ա նար դա րա ցի դա տա -
պարտ ման հետ ևան քով պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց-
ման ե ղա նա կը, հիմ քը և չա փը սահ ման վում են օ րեն քով: Օ րեն քը սահ-
մա նում է, որ այս դեպ քե րում պե տա կան կամ հա մայն քային բյու ջե ի 
մի  ջոց նե րի հաշ վին են թա կա է հա տուց ման նաև ոչ նյու թա կան վն ա սը, 
ան կախ հա տուց ման են թա կա գույ քային վն ա սից: 

Ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման չա փը ո րո շում է դա տա րա նը՝ 
ող ջամ տու թյան, ար դա րա ցի ու թյան և հա մա չա փու թյան սկզ բունք նե-
րին հա մա պա տաս խան: Ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման չա փը ո րո-
շե լիս դա տա րա նը հաշ վի է առ նում ֆի զի կա կան կամ հո գե կան տա-
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ռա պան քի բնույ թը, աս տի ճա նը և տևո ղու թյու նը, պատ ճա ռած վն ա սի 
հե տևանք  նե րը, վն ա սը պատ ճա ռե լիս մե ղ քի առ կայու թյու նը, ոչ նյու-
թա կան վն աս կրած ան ձի ան հա տա կան հատ կա նիշ նե րը, ինչ պես նաև 
այլ վե րա բե րե լի հան գա մա նք ներ: 

Ի ՞նչ է խոշ տան գու մի ց տու ժած ան ձա նց փոխ հա տու ցու մը և որո ՞նք 
են դրա կա րգն ու պայ ման նե րը: 

Օ րեն քի բնո րոշ մա մբ, խոշ տան գու մի ց տու ժած է հա մար վում ան ձը, 
ո րին պաշ տո նա տար ան ձի կամ պե տա կան մա րմն  ի ա նու նից հան դես 
գա լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող այլ ան ձի կող մի ց կամ նրա դրդ մա մբ, 
կար գադ րու թյա մբ կամ գի տու թյա մբ դի տա վո րու թյա մբ ֆի զի կա կան 
ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պա նք է պատ ճառ վել այդ կամ 
եր րո րդ ան ձից տե ղե կու թյուն կամ խոս տո վա նու թյուն ստա նա լու նպա-
տա կով կամ այն ա րար քի հա մար պատ ժե լու նպա տա կով, որն այդ 
կամ եր րո րդ ան ձը կա տա րել է կամ ո րի կա տար ման մե ջ կաս կած վում 
կամ մե  ղա դր վում է, ինչ պես նաև այդ կամ եր րո րդ ան ձին վա խեց նե լու 
կամ որ ևէ ա րա րք կա տա րե լուն կամ կա տա րու մի ց ձե ռն պահ մն ա լուն 
հար կադ րե լու նպա տա կով կամ ցան կա ցած բնույ թի խտ րա կա նու թյան 
վրա հի մն  ված ցան կա ցած պատ ճա ռով:

 Խոշ տան գու մի ց տու ժած ան ձա նց տրա մա դր վող փոխ հա տու ցու մը 
նե րա ռում է այդ ան ձա նց կրած նյու թա կան, ոչ նյու թա կան վն աս նե րի 
հա տու ցու մը և ռե ա բի լի տա ցի այի ի րա վուն քը: Ռե ա բի լի տա ցի այի ի րա-
վուն քը նե րա ռում է բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սա րկ ման դի մաց հա-
տու ցում ստա նա լու, ինչ պես նաև ան վճար հո գե բա նա կան և ան վճար 
ի րա վա բա նա կան ծա ռայու թյուն նե րից օգտ վե լու ի րա վուն քը: 

Խոշ տան գու մի ց տու ժած ան ձը, իսկ նրա մահ վան, ան չա փա հաս 
լի նե լու կամ ան գոր ծու նա կու թյան դեպ քում նրա ծնո ղը, որ դեգ րո ղը, 
զա վա կը, որ դե գր վա ծը, ա մու սի նը, խնա մա կա լը, հո գա բար ձուն դա-
տա կան կար գով ի րա վունք ու նեն պա հան ջե լու և ստա նա լու փոխ հա-
տու ցում՝ օ րեն քով սահ ման ված  կար գով և պայ ման նե րով:
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 ՀՈԴ ՎԱԾ 63. 
ԱՐ ԴԱՐ ԴԱ ՏԱ ՔՆ ՆՈ ՒԹՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆ ՔԸ 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63 հոդ վա ծն ամ րագ րում է ար դար դա տա-
կան քն նու թյան ի րա վուն քը, հա մա ձայն ո րի «Յու րա քան չյուր ոք ու նի 
ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա-
պա րա կային և ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նու թյան ի րա վունք»: 

Ո րո ՞նք են ար դար դա տա կան քն նու թյան ի րա վուն քի նոր մա տիվ 
տար րե րը: 

Ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քը հա մա լիր ի րա վունք է, ո րը 
յու րա քան չյուր մար դու հա մար, ում ի րա վուն քը խա խտ վել է, կամ ում 
մե  ղադ րում են հան ցան քի կա տար ման մե ջ, ա պա հո վում է իր գոր ծի 
ար դա րա ցի քն նու թյուն դա տա րա նի կող մի ց: 

Դա տա րա նը հա տուկ պե տա կան մար մի ն է, ո րի ա ռա քե լու թյու-
նը մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյունն է: Այդ ա ռա քե լու թյան 
պատ շաճ կա տար ման ե րաշ խի քն ար դար դա տա կան քն նու թյան ի րա-
վուն քի հետ ևյալ տար րե րն են՝ 

ա) յու րա քան չյուր ոք ու նի ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի ի րա-
վունք, 

բ) յու րա քան չյուր ոք ու նի իր գոր ծի ար դա րա ցի քն նու թյան ի րա-
վունք, 

գ) յու րա քան չյուր ոք ու նի իր գոր ծի հրա պա րա կային քն նու թյան 
ի րա վունք, 

դ) յու րա քան չյուր ոք ու նի իր գոր ծի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նու-
թյան ի րա վունք:

 Ի ՞նչ է ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի ի րա վուն քը: 

Յու րա քան չյուր ոք ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստե ղծ ված ան կախ ու 
ան կո ղմն  ա կալ դա տա րա նի կող մի ց իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: 
Սահ մա նադ րու թյու նը և օ րե նք նե րը դա տա րա նի ան կա խու թյունն ու 
ար դա րա ցի ու թյունն ա պա հո վե լու հա մար սահ մա նում են մի  շա րք ի րա-
վա կան ե րաշ խիք ներ: Այդ ե րաշ խիք նե րից մե  կը հռ չա կում է, որ դա տա-
վոր նե րն ան կախ են և են թա րկ վում են մի  այն օ րեն քին: 

Ոչ օ րե նս դիր մար մի  նը, ոչ կա ռա վա րու թյու նը և ոչ էլ երկ րի նա-
խա գա հը ի րա վունք չու նեն մի  ջամ տե լու դա տա րա նի գոր ծու նե ու թյա-
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նը կամ որ ևէ ձևով ազ դե ցու թյուն ու նե նա լու դա տա րա նի ո րո շումն  ե-
րի վրա: Ա վե լի ն՝ ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս դա տա րա նը 
զե րծ պե տք է լի նի ան հատ նե րի, կազ մա կեր պու թյուն նե րի, կու սակ-
ցու թյուն նե րի, լրատ վա կան մի  ջոց նե րի և ընդ հան րա պես որ ևէ մա րմ-
նի կամ ան ձի ազ դե ցու թյու նից: Դա տա վո րը ոչ մի  պար տա վո րու թյուն 
չու նի բա ցատ րու թյուն ներ տա լու իր կայաց րած ո րո շումն  ե րի վե րա բե-
րյալ: Դա տա րա նը ղե կա վար վում է մի  այն օ րեն քով: Դա տա րա նի կող-
մի ց կայաց րած ո րո շումն  ե րը պե տք է լի նեն ի րա վա չափ, ար դա րա ցի 
և հիմն  ա վոր ված: Որ ևէ մե  կի մի  ջամ տու թյու նը ար դա րա դա տու թյուն 
ի րա կա նաց նե լու դա տա վո րի գոր ծու նե ու թյա նը ա ռա ջաց նում է օ րեն-
քով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյուն: 

Դա տա րան նե րն ի րե նց գոր ծա ռույթ նե րը կա տա րում են՝ զե րծ մն ա-
լով ինչ-որ ազ դե ցու թյու նից կամ ներ գոր ծու թյու նից, ում կող մի ց էլ որ 
այն լի նի: Դա տա րան նե րն ար դա րա դա տու թյունն ի րա կա նաց նում են 
Սահ մա նադ րու թյա նը, մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րին և օ րե նք նե րին 
հա մա պա տաս խան: 

Ար դա րա դա տու թյունն ի րա կա նաց նում է մի  այն դա տա րա նը: 
Ոչ մի  այլ պե տա կան մար մի ն և պաշ տո նա տար ան ձ, ան հատ ի րա-
վունք չու նի ի րա կա նաց նե լու ար դա րա դա տու թյուն: Ոչ ոք չի կա րող 
հան ցա գոր ծու թյան հա մար մե  ղա վոր ճա նաչ վել և են թա րկ վել պատ-
ժի այլ կե րպ, քան դա տա րա նի դա տա վճ ռով և օ րեն քին հա մա պա-
տաս խան: Դա տա րա նի լի ա զո րու թյուն նե րի յու րա ցու մը որ ևէ մե  կի 
կող մի ց պա տժ վում է օ րեն քով: Սահ մա նադ րու թյու նը ար գե լում է ար-
տա կա րգ դա տա րան նե րի ստեղ ծու մը: Դա տա րա նն ար դա րա դա տու-
թյուն ի րա կա նաց նե լիս, օ րեն քով սահ ման ված ըն թա ցա կար գին հա-
մա պա տաս խան, կո նկ րետ հան գա մա նք նե րի նկատ մա մբ կի րա ռում է 
օ րեն քը` դրան հա մա պա տաս խա նող լու ծում տա լով կո նկ րետ գոր ծին: 
Դա տա րա նի կայաց րած ո րո շումն  ե րը հա մար վում են ա նօ րի նա կան և 
են թա կա են բե կան ման կամ փո փոխ ման, ե թե դա տա րա նը խախ տել 
է օ րեն քը: 

Ի ՞նչ է գոր ծի ար դա րա ցի քն նու թյան ի րա վունք:  

Ոչ մի  այն դա տա րա նը, այլև դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան կար-
գը՝ դա տա վա րու թյու նը, պե տք է լի նեն ար դա րա ցի: Այդ իսկ պատ ճա-
ռով դա տա րա նի գոր ծու նե ու թյունն ան վա նում են ար դա րա դա տու-
թյուն: «Ար դա րա դա տու թյուն» եզ րույ թը ա մե  նա պա րզ մե կ նա բան ման 
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դեպ քում հաս կաց վում է որ պես «ար դար դատ», դա տա րա նի՝ որ պես 
պե տա կան մա րմն  ի գոր ծու նե ու թյուն, որն ի րա կա նաց վում է ի րա վուն-
քին ու ար դա րու թյա նը հա մա պա տաս խան: 

Ար դա րա դա տու թյու նը դա տա րա նի կող մի ց ի րա վա կան գոր ծե րի 
քնն ման և լուծ ման գոր ծըն թա ցն է, որն ի րա կա նաց վում է օ րեն քով 
սահ ման ված պա հա նջ նե րի ու ըն թա ցա կար գի խս տա գույն պահ-
պան մա մբ, կոչ ված է ա պա հո վե լու դա տա կան ո րո շումն  ե րի օ րի նա-
կա նու թյու նը, հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը, ար դա րա ցի ու թյու նը:

 Դա տա րա նի գոր ծու նե ու թյան ըն թա ցա կար գը սահ ման վում է օ րեն-
քով: Օ րեն քը ման րազ նին կար գա վո րում է դա տա րա նի և դա տա վա-
րու թյան մաս նա կից նե րի գոր ծու նե ու թյան կա նոն նե րը, ո րո նք պե տք է 
խս տա գույն պահ պան վեն: Այդ կա նոն նե րը կա ռուց վում են ար դա րա-
դա տու թյան սկզ բունք նե րի վրա: Ար դա րա դա տու թյան սկզ բունք նե րը 
բո լոր տե սա կի դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գե րում հան դես են գա լիս 
որ պես հի մք, ո րի վրա կա ռուց վում են դա տա վա րա կան օ րե նսդրա կան 
ըն թա ցա կար գե րը: Այդ սկզ բունք նե րի օ րե նսդրա կան ամ րագ րու մը և 
կի րա ռու մը, ինչ պես նաև բա րե խի ղճ պահ պա նու մը դա տա կան գոր ծու-
նե ու թյան ըն թաց քում նպա տա կա մղ ված են դա տա րան նե րի ան կո ղմ-
նա կա լու թյան, ա նա չա ռու թյան, ան կա խու թյան ա պա հով մա նը, դա տա-
վա րու թյան բո լոր մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր մա նը: 

Դա տա վա րու թյան ա ռա նց քը կազ մում է կող մե  րի ի րա վա հա վա սա-
րու թյան և մր ցակ ցու թյան սկզ բուն քը: 

Ան կախ և ան կո ղմն  ա կալ դա տա րա նի առջև, ո րը գոր ծը լու ծո ղն է, 
կա նգ նած են մե  ղադ րան քի կող մը (տու ժող, դա տա խազ) և պա շտ պա-
նու թյան կող մը (ամ բաս տա նյալ, նրա պա շտ պան): Ար դա րա դա տու-
թյուն ի րա կա նաց նե լու ա ռու մով եր կու կող մե  րը ու նեն հա վա սար  ի րա-
վունք նե ր: 

Ի ՞նչ է գոր ծի հրա պա րա կային և ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նու թյան 
ի րա վուն քը:   

Դա տա րա նում գոր ծե րի քն նու թյան հրա պա րա կայ նու թյունն ար-
դա րա դա տու թյան սկզ բունք է, որն ա պա հո վում է հա սա րա կու թյան 
ներ կայու թյու նը դա տա վա րու թյա նը: Դա տա կան նիս տին կա րող է ներ-
կա գտն վել 16 տա րին լրա ցած յու րա քան չյուր ան ձ: Գոր ծի քն նու թյան 
հրա պա րա կայ նու թյունն ու նի մի  քա նի հիմն  ա կան նշա նա կու թյուն. 

ա) հրա պա րա կայ նու թյու նը հա սա րա կա կան հս կո ղու թյան տակ է 
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դնում դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը: Հան րու-
թյու նը, լի նե լով ներ կա դա տա կան նիս տե րին, գնա հա տում է դա տա-
րա նի գոր ծու նե ու թյու նը: Դա տա րա նի թույլ տված ա մե ն մի  խախ տում 
ան մի  ջա կա նո րեն նկատ վում է ներ կա նե րի կող մի ց, 

բ) դա տա կան քն նու թյան հրա պա րա կայ նու թյու նը ե րաշ խա վո րում է 
դա տա վո րի ան կա խու թյու նը, իսկ ամ բաս տա նյա լին` ա ռա նց կաշ կա նդ-
վե լու ար տա հայ տել իր դիր քո րո շու մը,

գ)  դա տա կան քն նու թյան հրա պա րա կայ նու թյունը ներ կա նե րի հա-
մար ու նի դաս տի ա րակ չա կան մե ծ նշա նա կու թյուն:

 Դա տա կան վա րույ թը կամ դրա մի  մա սը, օ րեն քով սահ ման ված 
դեպ քե րում և կար գով, դա տա րա նի ո րոշ մա մբ կա րող է ան ցկաց վել 
դռն փակ` վա րույ թի մաս նա կից նե րի մաս նա վոր կյ ան քի, ան չա փա հաս-
նե րի կամ ար դա րա դա տու թյան շա հե րի, ինչ պես նաև պե տա կան ան-
վտան գու թյան, հա սա րա կա կան կար գի կամ բա րոյա կա նու թյան պա-
շտ պա նու թյան նպա տա կով: Օ րի նակ, ե թե դռն բաց նիս տը սպառ նում 
է ան ձնա կան կյ ան քի հրա պա րակ մա նը, ա պա դա տա վա րու թյան կող-
մի  մի ջ նոր դու թյա մբ դա տա րա նը կա րող է ան ցկաց նել դռն փակ նի ստ: 
Սա կայն դա տա րա նի դա տավ ճիռ նե րը և վե րջ նա կան ո րո շումն  ե րը բո-
լոր դեպ քե րում հայ տա րար վում են հրա պա րա կայ նո րեն: Հրա պա րա-
կայ նու թյան սկզ բուն քի ան հի մն  սահ մա նա փա կու մը օ րեն քի է ա կան 
խախ տում է և հի մք՝ դա տա կան վե րջ նա կան ո րոշ ման բե կան ման հա-
մար: 

Գոր ծի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նու թյան ի րա վուն քին թղ թակ ցում է 
դա տա կան մար մի ն նե րի պար տա կա նու թյու նը՝ դա տա կան քն նու թյունն 
ի րա կա նաց նել և վե րջ նա կան դա տա կան ո րո շում կայաց նել ող ջա մի տ 
ժամկ  ե տում: Գոր ծի քն նու թյան ժամկ  ետ նե րը եր բե մն  սահ ման ված են 
օ րե նք նե րով: Ե թե դրա նք չեն սահ ման ված, ա պա ող ջա մի տ է այն ժամ-
կե տը, ո րը բա նա կան է և սո վո րա բար ան հրա ժե շտ այդ գոր ծի լուծ ման 
հա մար: 

Ի ՞նչ է ա պա ցույ ցը և ո՞ր ա պա ցույ ցի օգ տա գոր ծումն  է ար գել վում: 

«Ա պա ցույ ցը» դա տա վա րա կան հաս կա ցու թյուն է: Օ րի նակ, քրե ա-
կան դա տա վա րու թյան ըն թաց քում մի  նչ դա տա կան փու լի, այ սի նքն՝ 
նա խա քն նու թյան խն դի րն է բա ցա հայ տել հան ցագոր ծու թյու նը և հայտ-
նա բե րել այն կա տա րող ան ձին, ա պա ցու ցել նրա մե ղ քը: Նա խա քն նու-
թյու նը կա տա րում է քն նի չը, և այն կոչ ված է գոր ծը նա խա պատ րաս տել 
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դա տա րա նում լսե լու հա մար: Դրա հա մար օ րեն քով նա խա տես ված 
քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի օգ նու թյա մբ ձե ռք են բեր վում ան հրա-
ժե շտ ա պա ցույց ներ, ո րո նք վեր են հա նում գոր ծի հա նա մա նք նե րը, 
ա պա ցու ցում են ան ձի մե  ղա վո րու թյու նը կամ ան մե  ղու թյու նը և հիմ-
քեր նա խա պատ րաս տում գոր ծը դա տա րա նում քն նե լու հա մար: Քրե-
ա կան գոր ծով որ պես ա պա ցույց ներ թույ լա տր վում են` կաս կա ծյա լի 
կամ մե  ղադ րյա լի ցուց մունք նե րը, տու ժո ղի և վկայի ցուց մունք նե րը, 
դա տա պար տյա լի ցուց մունք նե րը, փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը, 
ի րե ղեն ա պա ցույց նե րը, քնն չա կան և դա տա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ար ձա նագրու թյուն նե րը և այլ փաս տա թղ թեր: 

Այս կա պակ ցու թյա մբ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սը սահ մա նում է, որ « հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի խա խտ մա մբ ձե ռք 
բեր ված կամ ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քը խա թա րող ա պա-
ցույ ցի օգ տա գոր ծումն  ար գել վում է»: Ստաց վում է, որ ա մե ն մի  դա-
տա կան գոր ծի, այդ թվում՝ քրե ա կան գոր ծի կա պակ ցու թյա մբ ի րա կա-
նաց վող վա րույ թի ըն թաց քում թույ լա տր վում է օգ տա գոր ծել մի  այն այն 
փաս տա կան տվյ ալ նե րը, ո րո նք ձե ռք են բեր վել Սահ մա նադ րու թյա մբ 
և օ րեն քով սահ ման ված պա հա նջ նե րի պահ պան մա մբ: Օ րի նա կ՝ օ րեն-
քի խա խտ մա մբ ձե ռք բեր ված են այն ա պա ցույց նե րը, ո րո նք ձե ռք են 
բեր վել բռ նու թյա մբ, սպառ նա լի քով, խա բե ու թյա մբ: 

Այս պի սով, հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի խա խտ մա մբ ձե ռք բեր ված 
կամ ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քը խա թա րող ա պա ցույց ներ 
են սահ մա նդ րա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի կամ օ րեն-
քի որ ևէ պա հան ջի խա խտ մա մբ, դա տա վա րու թյան մաu նա կից նե րին 
o րեն քով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րի զրկ մա մբ կամ uահ մա նա-
փակ մա մբ ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րը, ո րո նք որ ևէ կե րպ ազ դել են 
կամ կա րող է ին ազ դել u տաց ված փաu տա կան տվյ ալ նե րի հա վաu -
տիու թյան վրա:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 64. 
Ի ՐԱ ՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՕԳ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ ՍՏԱ ՆԱ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆ ՔԸ 

Ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վունքն ամ րա գր ված է 
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան  64-րդ հոդ վա ծով, հա մա ձայն ո րի` «1. Յու րա-
քան չյուր ոք ու նի ի րա վա բա նա կան օգ նու  թյուն ստա նա լու ի րա վունք: 
Օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում ի րա վա բա նա կան օգ նու թյու նը ցույց 
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է տր վում պե տա կան մի  ջոց նե րի հաշ վին: 2. Ի րա վա բա նա կան օգ նու-
թյուն ա պա հո վե լու նպա  տա  կով ե րաշ խա վոր վում է ան կա խու թյան, 
ինքն ա կա ռա վար ման և փաս տա բան նե րի ի րա  վա հա  վա սա րու թյան 
վրա հի մն  ված փաս տա բա նու թյան գոր ծու նե ու թյու նը: Փաս տա բան նե-
րի կար  գա վի ճա կը, ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը սահ-
ման վում են օ րեն քով»:

 Ի՞նչ է նե րա ռում ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա-
վուն քը: 

Ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը նե րա ռում է 
նախ ո րա կյ ալ ի րա վա բա նա կան ծա ռայու թյուն ստա նա լու հնա րա վո-
րու թյուն, և երկ րո րդ, պե տու թյան պար տա կա նու թյու նը՝ ա պա հո վե լու 
այդ պի սի ան վճար օգ նու թյուն կա րիք ու նե ցող ան ձա նց հա մար: 

Ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը որ ևէ կե րպ 
սահ մա նա փակ ված չէ: Ի րա   վա բա նա կան օգ նու թյուն կա րող է ստա նալ 
ցան կա ցած ան ձ, ցան կա ցած հար ցի կա  պա կցու   թյա մբ՝ ան կախ նրա 
կար գա վի ճա կից, գոր ծու նե ու թյան ո լոր տից, ի րա վա հա րա  բե  րու թյան 
բնույ  թից, գոր ծու նե ու թյան տե սա կից, ըն թա ցա կար գի ա ռա նձ նա  հատ -
կու թյուն նե րից և այլն: 

Ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը ե րաշ խիք է 
հան դի սա նում մար դու և քա  ղա քա ցու սահ մա նադ րա կան այլ ի րա-
վունք նե րի, մաս նա վո րա պես, դա տա կան պա շտ  պա նու  թյան և ար դար 
դա տա քն նու թյան ի րա վունք նե րի ի րաց ման հա մար: Ուս տի և ընդ գծ-
վում է ան կա խու թյան, ինք նա կա ռա վար ման և ի րա վա հա վա սա րու թյան 
վրա հի մն  ված փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյան մի  ջո ցով ի րա վա-
բա նա կան օգ նու թյուն ա պա հո վե լու ե րաշ խա վոր ման ան հրա ժեշ տու-
թյու նը: 

Ի՞նչ է փաս տա բա նու թյու նը:

 Փաս տա բա նու թյու նը փաս տա բան նե րի մաս նա գի տա կան մի  ա վո-
րում է, ո րը, հան դի սա նա լով քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ինս-
տի տուտ, չի մտ նում պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մի ն նե րի հա մա կար գի մե  ջ։

 Ի՞նչ է փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյու նը:

 Փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյունն ի րա վա պա շտ պան գոր ծու նե-
ու թյան տե սակ է, որն ի րա  կա նաց նում է փաս տա բա նը և ուղղ ված է 
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ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա ցող ան ձի ի րա   վունք նե րի, ա զա տու-
թյուն նե րի և շա հե րի ի րա կա նաց մա նն ու պա շտ պա նու թյա նը՝ օ րեն քով 
չար գել ված բո լոր մի  ջոց նե րով և ե ղա նակ նե րով: 

 Ո՞ր գոր ծու նե ու թյու նը չի հա մար վում փաս տա բա նա կան գոր-
ծու նե ու թյու նը:

 Փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյուն չի հա մար վում փաս տա բա-
նի կող մի ց աշ խա տան քային պայ մա նագ րի հի ման վրա գոր ծա տուին 
ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լը, բա ցա  ռու թյա մբ փաս տա բա-
նի մոտ աշ խա տող փաս տա բա նի կող մի ց ի րա կա նաց վող գոր ծու նե ու-
թյան: 

 Ո ՞վ կա րող է հա մար վել փաս տա բան: 

 Փաս տա բան է այն ան ձը, ով ու նի ի րա վա բան բա կա լավ րի կամ 
ի րա վա բան դիպ լո մա  վոր ված մաս նա գե տի ո րա կա վո րում և ստա ցել է 
հա մա պա տաս խան ար տո նա գիր` փաս տա բա նա  կան գոր ծու նե ու թյուն 
ի րա կա նաց նե լու հա մար: 

 Ո՞վ չի կա րող լի նել փաս տա բան: 

Ան ձը չի կա րող լի նել փաս տա բան, ե թե նա ՝
1) դա տա րա նի վճ ռով ճա նաչ վել է ան գոր ծու նակ կամ սահ մա նա-

փակ գոր ծու նակ.
2) դա տա պա րտ վել է դի տա վո րու թյա մբ կա տար ված հան ցա գոր ծու-

թյան հա մար, և նրա դատ վա ծու թյու նը մար ված կամ հան ված չէ։ 

 Ի՞նչ կար գով է տր վում փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյան ար-
տո նա գի րը:

 Փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյան ար տո նա գիր ստա նա լու հա-
մար հա վակ նոր դը փաս  տա բան նե րի պա լատ է ներ կայաց նում դի մում՝ 
փաս տա բան նե րի պա լա տին ան դա մա գր վե լու խնդ րան քով, ո րին կց-
վում է ո րա կա վոր ման հա նձ նա ժո ղո վի տված վկայագ րի պատ ճե ն: 

 Ի՞նչ ժամկ  ե տով է ու ժի մե ջ ո րա կա վոր ման հա նձ նա ժո ղո վի 
տված վկայա գի րը: 

Ո րա  կա վոր ման հա նձ նա ժո ղո վի տված վկայա գի րն ու ժի մե ջ է տր-
ման պա հից մի  նչև հա ջո րդ` փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյան ար-
տո նա գիր ստա նա լու հա մար ո րա կա վոր ման քն նու թյուն  նե րի ան ցկա-
ցու մը: 
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 Ի՞նչ կար գա վի ճակ ու նի ՀՀ փաս տա բան նե րի  պա լա տը: 

ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տը փաս տա բան նե րի մաս նա գի տա կան, 
ան կախ, ինք նա կա ռա վար վող ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն է, 
ո րը ստե ղծ վում և գոր ծում է « Փաս տա  բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով:

 Կա րո՞ղ է, արդյոք, այլ պե տու թյան փաս տա բա նը ՀՀ-ում ի րա կա-
նաց նել փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյուն: 

Այո: Այլ պե տու թյան փաս տա բա նը ՀՀ-ում փաս տա բա նա կան գոր-
ծու նե ու թյունն ի րա կա  նաց   նում է  « Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով, փաս տա բան նե րի պա լա տի կա նո նա  դրու  թյա մբ և փաս տա-
բա նի վար քագ ծի կա նո նա գր քով սահ ման ված կար գով, ե թե ՀՀ մի -
ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով այլ բան նա խա տես ված չէ: 

Այլ պե տու թյան փաս տա բա նն ի րա վունք չու նի ի րա վա բա նա կան 
օգ նու թյուն ցույց տա  լու ՀՀ պե տա կան կամ ծա ռայո ղա կան գա ղտ նի-
քին առնչ վող հար ցե րով: 

Այլ պե տու թյան փաս տա բա նը ՀՀ-ում գոր ծում է իր պե տու թյան հա-
մա պա տաս խան փաս  տա բա նա կան կա ռույ ցի տված ար տո նագ րի հի-
ման վրա և պե տք է փաս տա բան նե րի պա լա տի կա նո նադ րու թյա մբ 
նա խա տես ված կար գով հա վա տար մա գր վի ՀՀ փաս տա բան նե րի պա-
լա տում: 

 Ի՞նչ գոր ծու նե ու թյուն կա րող է ի րա կա նաց նել փաս տա բա նը: 

Փաս տա բա նը կա րող է ի րա կա նաց նե լ՝ 
1) խո րհր դատ վու թյուն, նե րա ռյա լ՝ վս տա հո րդ նե րին խո րհր դատ վու-

թյուն տրա մադ րե լը նրա նց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե-
րի վե րա բե րյալ, փաս տա թղ թե րի ու սումն     ա սի րու մը, ի րա վա բա նա կան 
բնույ թի այլ փաս տա թղ թե րի կազ մու մը (խո րհր դա տվու թյուն). 

2) ներ կայա ցուց չու թյուն, նե րա ռյա լ՝ ներ կայա ցուց չու թյու նը դա տա-
րա նում (դա տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն). 

3) քրե ա կան գոր ծե րով պա շտ պա նու թյուն. 
4) օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քում և կար գով վկային ի րա վա բա-

նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լը: 

 Ի՞նչ գոր ծու նե ու թյուն կա րող է ի րա կա նաց վել մի  այն փաս տա-
բա նի կող մի ց:

 Մի այն փաս տա բա նը կա րող է ի րա կա նաց նե լ՝
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1) դա տա կան ներ կայա ցուց չու թյու նը կամ դրա կազ մա կեր պու մը 
որ պես պար բե րա բար կամ վճա րո վի հի մունք նե րով մա տուց վող ծա-
ռայու թյուն, բա ցա ռու թյա մբ՝

- մե ր ձա վոր ազ գա կա նի, այդ թվում` ծնո ղի, զա վա կի, որ դեգ րո ղի, 
որ դե գր վա ծի, հա րա  զատ կամ ոչ հա րա զատ (հա մա հայր կամ հա մա-
մայր) եղ բոր կամ քրոջ, պա պի, տա տի, թո ռան, ինչ պես նաև ա մուս նու 
կամ ա մուս նու ծնո ղի, փե սայի կամ հար սի հա մար ան վճար ներ կա յա-
ցուց չու թյուն ի րա կա նաց նե լու դեպ քե րի.

- մե ր ձա վոր ազ գա կա նին (ազ գա կան նե րին) կա նո նադ րա կան կա-
պի տա լի կե սից ա վե լի բաժ նե մա սե րը պատ կա նող ի րա վա բա նա կան 
ան ձի շա հե րը դա տա րա նում ներ կա յաց նե լու դեպ քե րի, 

2) քրե ա կան գոր ծե րով պա շտ պա նու թյու նը: 

  Կա րո՞ղ է, արդյոք, մի  այն փաս տա բա նի մի  ջո ցով վճ ռա բեկ բո-
ղոք բե րե լու օ րե նս դրա կան պա հա նջն ա ռա ջաց նել  սո ցի ա լա կան ան-
հա մա չափ ծան րա բե ռն վա ծու թյուն ան ձա նց հա մար` կախ ված նրա նց 
ֆի նան սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րից: 

Այո: Այդ իսկ պատ ճա ռով, ինչ պես նաև այն, որ չի ա պա հով վում նաև 
ան ձի ար դար դա   տա քն նու թյան, դա տա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու-
նա վետ մի  ջո ցի և դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունք նե րի լի ար-
ժեք ի րա ցու մը հա ման ման ի րա վա կար գա վո րումն  եր նա խա տե սող ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը, 
ՀՀ քրե ա կան դա տա րա վո րու թյան օ րե նսգր քի 404-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սը, 407-րդ հոդ վա ծի  5-րդ մա սը և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քի 223-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը, 231-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ մա սը ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի հա մա պա տաս խա նա-
բար ՍԴՈ-1192, ՍԴՈ-1196 և ՍԴՈ-1220 ո րո շումն  ե րով ճա նաչ վել են ՀՀ 
Սահ մա նա դրու թյա նը հա կա սող և ան վա վեր: 

 Ի րա վունք ու նի՞, արդյոք, փաս տա բա նն ստա նա լու փոխ հա տու-
ցում իր ծա ռայու թյուն նե րի դի մաց: 

Այո: Փաս տա բա նն ի րա վունք ու նի փոխ հա տու ցում ստա նա լու իր 
ծա ռայու թյուն նե րի դի մաց: 

 Ի նչ պե՞ս է ո րոշ վում  փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյան վճա րի 
չա փը:

 Փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյան վճա րի (հո նո րա րի) չա փն ու 
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վճար ման կար գը ո րոշ   վում են փաս տա  բա նի և վս տա հոր դի մի  ջև ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գով կնք ված գրա   վոր 
պայ մա նագ րով: 

Փաս տա բա նի հո նո րա րը կա րող է կա զմ վել ժա մավ ճա րից, կայուն 
գու մա րից կամ կող մե  րի հա մա ձայ նու թյա մբ ըն դու նե լի այլ հաշ վար-
կից: Հո նո րա րի չա փը կա րող է փո փոխ վել պայ մա նագ րով փաս տա ցի 
ստա նձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի ծա վա լի փո փոխ մա նը հա մա չափ, 
ինչ պես նաև ըստ հա նձ նա րա րու թյան կա տար ման ժամկ  ետ նե րի, վս-
տա հոր դի նոր կամ լրա ցու ցիչ ա ռա ջադ րան քի, ե թե դրա նք ըն դուն վում 
են փաս տա բա նի կող մի ց և/ կամ ա ռա նց դրա նց հիմն  ա կան հա նձ նա-
րա րու թյու նը կա տա րել հնա րա վոր չէ: 

 Ի՞նչ ծախ սեր չեն նե րառ վում վար ձատ րու թյան չա փի մե ջ:

 Վար ձատ րու թյան (հո նո րա րի) չա փի մե ջ չի նե րառ վում փաս տա-
բա նի կա տա րած այլ ծախ  սե րը, ո րո նք ան հրա ժե շտ են հա նձ նա րա-
րու թյան կա տար ման հա մար (մաս նա վո րա պես` տրան   սպոր տային, 
թա րգ ման չա կան կամ մաս նա գետ նե րին հրա վի րե լու, տպա գրու  թյան, 
պատ  ճե նա հան ման, փոս տային և նո տա րա կան ծախ սե րը, ինչ պես 
նաև այլ դա տա կան ծախ սե րը), ե թե կող մե  րի հա մա ձայ նու թյա մբ այլ 
բան չի նա խա տես վել: 

 Ի նչ պե՞ս է ո րոշ վում  դա տա րան նե րի կող մի ց դա տա կան ծախ-
սե րի հա տուց ման հետ կապ ված փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան ող-
ջա մի տ չա փը:

 Դա տա րան նե րի կող մի ց դա տա կան ծախ սե րի (վն  աս նե րի) հա-
տուց ման հետ կապ ված փաս     տա բա նի վար ձատ րու թյան ող ջա մի տ չա-
փը ո րո շե լու նպա տա կով փաս տա բան նե րի պա լա  տի խոր հուր դը կա-
րող է սահ մա նել փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյան վճար նե րի մի  ջին 
գնա ցու ցակ: Վար չա կան կամ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով դա տա րա-
նը կա րող է փաս տա բա նա կան ծա ռայու թյուն մա տու ցե լու վե րա բե րյալ 
պայ մա նագ րում նշ ված ար ժե քը հի մք չըն դու նել, ե թե այն գե րա զան-
ցում է հի շյալ գնա ցու ցա կում նշ ված ար ժե քը: Այս դեպ քում, որ պես 
փաս  տա բա նի ող ջա մի տ վար ձատ րու թյան չափ, հի մք է ըն դուն վում 
գնա ցու ցա կում նշ ված սա կա գի նը:

 Հա մա ձայն հի շյալ գնա ցու ցա կի, որ պես կտա կն ան վա վեր ճա  նա չե-
լու հայ ցե րով փաս տա բա նի հո նո րա րի չափ, ամ րա գր ված է բա զային 
տուր քի (1000 ՀՀ դրամ) 300-ա պա տի կը, ա մուս նու թյու նը լու ծե լու հայ-
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ցե րո վ՝ բա զային տուր քի 100-ա պա տի կը, ա լի  մե  նտ պա հան ջե լու հայ-
ցե րո վ՝ բա զային տուր քի 150-ա պա տի կը, ընտ րա կան ի րա վուն քի 
պաշտ  պա նու թյան հայ ցե րո վ՝ բա զային տուր քի 200-ա պա տի կը և այլն: 

 Կա րո՞ղ է, արդյոք, ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տր վել 
ան հա տույց: 

Այո: Փաս տա բա նի հա մա ձայ նու թյա մբ ի րա վա բա նա կան օգ նու թյու-
նը կա րող է ցույց տր վել ան հա տույց: 

Ան հա տույց հի մունք նե րով ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տա-
լու դեպ քում, փաս տա բա նի և վս տա հոր դի մի  ջև պայ մա նա գիր կն քե լը 
ցան կա լի է՝ հե տա գայում նրա նց մի  ջև առ կա տա րա ձայ նու թյուն նե րը 
լու ծե լու նպա տա կից ել նե լով:

 Փաս տա բա նը պե տք է վս տա հոր դին տե ղե կաց նի ան վճար ի րա վա-
բա նա կան օգ նու թյան առ կայու թյան մա սին, երբ այդ օգ նու թյան հնա-
րա վո րու թյունն առ կա է։ 

 Ի՞նչ ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն կա րող է ցույց տալ փաս տա-
բա նը:  

Որ պես ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն փաս տա բա նը`
1) խո րհր դատ վու թյուն է տրա մադ րում ի րա վա կան հար ցե րով ինչ-

պես բա նա վոր, այն պես էլ գրա վոր.
2) կազ մում է դի մումն  եր, բո ղոք ներ, գան գատ ներ, մի ջ նոր դու թյուն-

ներ և ի րա վա կան բնույ թի այլ փաս տա թղ թեր, ինչ պես նաև դրա նց նա-
խագ ծեր.

3) որ պես վս տա հոր դի ներ կայա ցու ցիչ, մաս նակ ցում է քա ղա քա ցի-
ա կան և վար չա կան   դա տա վա րու թյա նը, մաս նակ ցում է գոր ծի քն նու-
թյա նը ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում.

4) որ պես ներ կայա ցու ցիչ կամ պա շտ պան, մաս նակ ցում է քրե ա-
կան դա տա վա րու թյա նը և վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի գոր ծե-
րով վա րույ թին.

5) որ պես վս տա հոր դի ներ կայա ցու ցիչ, մաս նակ ցում է գոր ծե րի քն-
նու թյա նը ար բիտ րա  ժա յին տրի բու նա լում կամ վե ճեր լու ծող այլ մար-
մի ն նե րում.

6) ներ կայաց նում է վս տա հոր դի շա հե րը պե տա կան և տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար        մի ն նե րում, հա սա րա կա կան մի  ա վո րումն  ե-
րում և այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րում, օ տար  ե րկր    յա պե տու թյուն նե րի 
պե տա կան իշ խա նու թյան մար մի ն նե րում, դա տա րան նե րում, հե տա-
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քն նու թյան կամ նա խա քն նու թյան մար մի ն նե րում, մի  ջազ գային դա-
տա կան մար մի ն նե րում, օ տար ե րկ րյա պե տու թյուն նե րի ոչ կա ռա վա-
րա կան մար մի ն նե րում, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ տվյ ալ երկ րի 
օ րե նսդրու թյա մբ, մի  ջազ գային դա տա կան մար մի ն նե րի և այլ մի  ջազ-
գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի կա նո նադ րային փաս տա թղ թե րով 
կամ ՀՀ մի  ջազ գային պայ մա նա գրե րով:

 Փաս տա բա նն ի րա վունք ու նի ցույց տա լու օ րեն քով չար գել ված 
ի րա վա բա նա կան այլ օգ նու թյուն։ 

 Ո րո՞նք են փաս տա բա նի հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը: 

Փաս տա բա նը ի րա վունք ու նի ՝
1) ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան, վար չա կան և քրե ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րե նսգր քե րով սահ   ման    ված կար գով ներ կայաց նե լու կամ պա շտ պա-
նե լու ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձա նց շա հե րը, ինչ պես նաև 
ներ կայաց նե լու վս տա հոր դի շա հե րը պե տա կան և տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մար մի ն նե րում, ոչ պե տա կան մար մի ն նե րում և կազ մա-
կեր պու թյուն նե րում.

2) օ րեն քով չար գել ված ե ղա նա կով ձե ռք բե րե լու, ամ րագ րե լու և 
ներ կայաց նե լու վս տա  հոր դի շա հե րից բխող ա պա ցույց ներ (տե ղե կու-
թյուն ներ), այդ թվում` օգ տա գոր ծե լու տեխ նի կա կան մի  ջոց ներ` տե սա-
ձայ նագ րող, ձայ նագ րող, ֆո տո, բազ մաց նող կամ այլ սար քա վո րում-
ներ, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ օ րեն քով, կամ դա չի խախ տում այլ 
ան ձա նց ի րա վունք նե րն ու օ րի նա կան շա հե րը. 

3) դի մե  լու պե տա կան, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե-
րին, ան հատ ձեռ նար կա  տե րե րին և ի րա վա բա նա կան ան ձա նց  ի րա վա-
բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու հա մար ան հրա ժե շտ փաս տա թղ թեր 
(տե ղե կու թյուն ներ) ստա նա լու պա  հան ջով: Պե տա կան և տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը պար տա վոր են տաս նօր  յա ժամկ  ե-
տում փաս տա բա նին տրա մադ րել պա հա նջ վող փաս տա թղ թե րը (տե-
ղե կու թյուն  նե րը) կամ դրա նց պատ ճեն ե րը, բա ցա ռու թյա մբ, երբ այդ 
մար մի ն նե րի գոր ծու նե ու թյու նը կար գա վո րող օ րե նք նե րով այլ բան 
է նա խա տես ված, կամ պա հա նջ վող փաս տա թղ թե րը (տե  ղե կու թյուն-
նե րը) օ րեն քով պահ պան վող գա ղտ նիք են պա րու նա կում: Փաս տա-
թղ թե րի (տե ղե  կու թյուն նե րի) տրա մա դր ման մե ր ժու մը պե տք է տր վի 
գրա վոր և պատ ճա ռա բան ված: Հիշ յալ դեպ քում փաս տա բա նից կա րող 
է գա նձ վել փաս տա թղ թե րի (տե ղե կու թյուն նե րի) կամ դրա նց պատ ճե-
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նե րի տրա մա դր ման հա մար վճար, ո րը չի կա րող գե րա զան ցել դրա 
պատ րա ստ  ման ծախ սե րը, ե թե օ րե նսդրու թյա մբ վճար ման այլ չափ 
նա խա տես ված չէ.

4) հա մա ձայ նու թյան դեպ քում գրա վոր հա րց ման են թար կե լու ան-
ձա նց, ով քեր, են թա դր վում է, որ տի րա պե տում են գոր ծին վե րա բե րող 
տե ղե կատ վու թյա նը, ո րով փաս տա բա նն ի րա  վա բա նա կան օգ նու թյուն 
է ցույց տա լիս.

5) պայ մա նագ րային հի մունք նե րով մաս նա գետ ներ նե րգ րա վե լու` 
ի րա վա բա նա կան օգ նու  թյուն ցույց տա լու հետ կապ ված այլ մաս նա-
գի տա կան գի տե լիք ներ պա հան ջող հար ցեր պար զա բա նե լու հա մար.

6) ա ռան ձին, խո րհր դա պա հա կան կար գով (կոն ֆի դեն ցի ալ), ա նար-
գել տե սակ ցե լու իր պա շտ  պան յա լի հետ` ա ռա նց տե սակ ցու թյուն նե րի 
թվի և տևո ղու թյան սահ մա նա փակ ման, այդ թվում` տե սակ ցու թյա նը 
հրա վի րե լու ար տո նա գր ված թա րգ ման չի, ե թե այլ բան նա խա տես ված 
չէ օ րեն քով:

 Փաս տա բա նը փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե-
լիս ա զատ է կա տա րե լու այն, ինչն ար գել ված չէ օ րեն քով և չի խախ-
տում այլ ան ձա նց ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը: 

 Ո րո՞նք են փաս տա բա նի հիմն  ա կան պար տա կա նու թյուն նե րը: 

Փաս տա բա նը պար տա վոր է՝
1) ազն վո րեն և բա րե խղ ճո րեն պա շտ պա նել վս տա հոր դի ի րա վունք-

նե րը և օ րի նա կան շա հե րը ՀՀ օ րե նսդրու թյա մբ չար գել ված բո լոր մի -
ջոց նե րով ու ե ղա նակ նե րով.

2) պահ պա նել « Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի, փաս տա-
բա նի վար քագ ծի կա նո  նա գր քի և փաս տա բան նե րի պա լա տի կա նո-
նադ րու թյան պա հա նջ նե րը.

3) չհ րա պա րա կել փաս տա բա նա կան գա ղտ նի քը, բա ցա ռու թյա մբ 
օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի.

4) մշ տա պես կա տա րե լա գոր ծել իր գի տե լիք նե րը.
5) սահ ման ված կար գով և ժա մա քա նա կով մաս նակ ցել Փաս   տա-

բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված վե րա պատ րա ստ  ման 
դա սըն թաց նե րին.

6) մու ծել ան դա մավ ճար ներ.
7) չկա տա րել վս տա հոր դի շա հե րին հա կա սող որ ևէ գոր ծո ղու թյուն, 

չըն դու նել դիր քո րո  շում՝ ա ռա նց նրա հետ հա մա ձայ նեց նե լու, բա ցա-
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ռու թյա մբ այն դեպ քե րի, երբ փաս տա բա նը հա  մոզ ված է պա շտ պա նյա-
լի ինք նա զր պար տու թյան մե ջ, հա կա ռակ պա շտ պան յա լի դիր քո րոշ-
մա ն՝ չըն դու նել դեպ քի հետ նրա առն չու թյու նը և մե  ղա վո րու թյու նը.

8) կա տա րել « Փո ղե րի լվաց ման և ա հա բեկ չու թյան ֆի նան սա վոր-
ման դեմ պայ քա րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված պար տա կա նու-
թյուն նե րը, ե թե այդ պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մը չի խախ տում 
« Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված փաս  տա բա-
նա կան գա ղտ նի քի պահ պան ման պա հան ջը.

9) կա տա րել փաս տա բան նե րի պա լա տի մար մի ն նե րի և փաս տա-
բան նե րի պա լա տի նա խա գա հի` ի րե նց ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում 
ըն դուն ված ի րա վա կան ակ տե րի պա  հա նջ  նե րը:

Վս տա հոր դի և փաս տա բա նի հետ պայ մա նա գիր կն քած պատ վի-
րա տուի շա հե րի մի  ջև հա կա  սու թյուն ա ռա ջա նա լու դեպ քում, փաս տա-
բա նը պե տք է ել նի մի  այն վս տա հոր դի շա հե րից:

 Փաս տա բա նն ու նի օ րեն քով սահ ման ված այլ պար տա կա նու թյուն-
նե ր։ 

 Ո՞ր դեպ քե րում փաս տա բա նն ի րա վունք չու նի ի րա վա բա նա կան 
օգ նու թյուն ստա նա լու հա մար դի մած ան ձի հա նձ նա րա րու թյունն ըն-
դու նել:

 Փաս տա բա նն ի րա վունք չու նի ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա-
նա լու հա մար դի մած ան ձի հա նձ նա րա րու թյունն ըն դու նե լու, ե թե ՝

1) այն ակն հայտ ա նօ րի նա կան բնույթ է կրում.
2) վս տա հոր դի հետ կն քած պայ մա նագ րի ա ռար կայի շուրջ ու նի 

ինք նու րույն շահ, ո րը տար բեր վում է տվյ ալ ան ձի հե տա պն դած շա հից:
 Փաս տա բա նն ի րա վա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու հա նձ նա րա րու-

թյու նը չպե տք է ըն դու նի, ե թե զբաղ վա ծու թյան կամ որ ևէ այլ պատ ճա-
ռով չի կա րող ա պա հո վել հա նձ նա րա րու թյան բա րե խի ղճ և ժա մա նա-
կին կա տա րու մը: 

 Ո՞ր դեպ քե րում փաս տա բա նն ի րա վունք չու նի ի րա վա բա նա կան 
օգ նու թյուն ցույց տալ:

 Փաս տա բա նն ի րա վունք չու նի ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց 
տա լու այն դեպ քում, երբ

1) առ կա է հա կա սու թյուն նույն հար ցով իր կամ իր վս տա հո րդ նե րի 
շա հե րի մի  ջև.

2) տվյ ալ գոր ծին մաս նակ ցել է որ պես դա տա վոր, դա տա խազ, քն-
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նիչ, հե տա քն նու թյան մա րմն  ի աշ խա տող, փոր ձա գետ, տու ժող կամ 
վկա, ինչ պես նաև ե թե նա հան դի սա ցել է պաշ տո նա տար ան ձ, ո րի 
ի րա վա սու թյան մե ջ էր մտ նում տվյ ալ ան ձի շա հե րից բխող ո րոշ ման 
ըն դու նու մը.

3) ազ գակ ցա կան, ան ձնա կան կամ կա խյալ հա րա բե րու թյուն նե րի 
մե ջ է գտն վում այն պաշ տո նա տար ան ձի հետ, ո վ մաս նակ ցել կամ 
մաս նակ ցում է տվյ ալ ան ձի գոր ծի քն նու թյա նը.

4) պե տք է ներ կայաց նի վս տա հոր դի շա հե րը որ ևէ գոր ծում, և այդ 
ան ձի շա հե րը հա կա սում են նախ կին վս տա հոր դի շա հե րին, բա ցա ռու-
թյա մբ այն դեպ քե րի, երբ նախ կին վս տա հոր դը տա լիս է իր գրա վոր 
հա մա ձայ նու թյու նը: 

Այն դեպ քում, երբ փաս տա բա նի վս տա հոր դը պե տա կան կամ տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն, պե տա կան հիմն  ա րկ, բյու ջե-
նե րից ֆի նան սա վոր վող կազ մա կեր պու թյուն, ինչ պես նաև հան րային 
նշա նա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն է, ա պա փաս տա բա նը կա րող է 
այդ սուբյեկ տի դեմ ներ կայաց նել իր վս տա հոր դի շա հե րը, բա ցա ռու-
թյա մբ, երբ` 

1) ներ կայաց վող նոր գո րծն ուղ ղա կի ո րեն կամ ա նուղ ղա կի ո րեն 
կապ ված է նախ կին գոր ծի կամ դրա ո րոշ է ա կան հան գա մա նք նե րի 
հետ, կամ 

2) փաս տա բա նի և նա խո րդ վս տա հոր դի մի  ջև կնք ված պայ մա նագ-
րում նա խա տես վել է սահ մա նա փա կում` ա պա գայում այդ վս տա հոր դի 
դեմ որ ևէ գո րծ ներ կայաց նե լու վե րա բե րյալ: 

 Ի՞նչ ա նե լու ի րա վունք չու նի փաս տա բա նը:

 Փաս տա բա նն ի րա վունք չու նի`
1) հայ տա րա րու թյուն ներ ա նե լու վս տա հոր դի մե  ղա վո րու թյան ա պա-

ցուց ված լի նե լու վե րա բե րյալ, ե թե վեր ջի նս ժխ տում է դա.
2) հրա պա րա կե լու վս տա հոր դի կող մի ց ի րա վա բա նա կան օգ նու-

թյուն ցույց տա լու կա պա կցու թյա մբ ի րեն հայտ նած տե ղե կու թյուն նե րը` 
ա ռա նց վս տա հոր դի հա մա ձայ նու թյան:

 Փաս տա բա նը չի կա րող ե րաշ խա վո րել հա նձ նա րա րու թյան կա-
տար ման ար դյուն քը՝ ան կախ ար դյուն քի կան խա տե սե լի ու թյու նից, երբ 
այդ ար դյուն քը կախ ված է դա տա վո րի կամ վա րույթն ի րա կա նաց նող 
մա րմն  ի ո րո շու մի ց: Փաս տա բա նի կող մի ց քա ղա քա ցի ա կան, քրե ա-
կան կամ վար չա կան գոր ծով վս տա հոր դի օգ տին դա տա կան ակ տի 
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կայաց ման խոս տում տա լը, ինչ պես նաև քրե ա կան գոր ծով վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մա րմն  ի կող մի ց վս տա հոր դի օգ տին վե րջ նա կան ո րո-
շումի  կայաց ման խոս տում տա լը, հան դի սա նում է ակն հայտ կո պիտ 
կար գա պա հա կան խախ տում:

 Փաս տա բա նը չի կա րող ըն դու նել նա խա քն նու թյան և դա տա քն-
նու թյան փու լե րում տվյ ալ գոր ծով վա րույթ ի րա կա նաց նող պաշ տո-
նա տար ան ձի կող մի ց ի րեն ուղղ վա ծ՝ տվյ ալ վա րույ թին առնչ վող ան-
ձի գոր ծի վար ման հետ կապ ված ի րա վա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու 
հանձ նա րա րու թյուն: 

 Ի րա վունք ու նի՞, արդյոք, փաս տա բա նը  հրա ժար վե լու վս տա-
հոր դի նկատ մա մբ իր ստա նձ  նած պար տա վո րու թյու նից: 

Այո: Փաս տա բա նը, ե թե օ րեն քը չի ար գե լում և այլ բան նա խա տես-
ված չէ պայ մա նա գրում, ի րա վունք ու նի հրա ժար վել ի րա վա կան օգ-
նու թյուն ցույց տա լու պայ մա նագ րի կա տա րու  մի ց հետ ևյալ հիմ քե րով` 

1) վս տա հոր դը փաս տա բա նի պար զա բա նումն  ե րին հա կա ռակ կա-
տա րում է գոր ծո ղու թյուն ներ՝ կապ ված հա նձ նա րու թյան հետ, ո րո նք 
օ րեն քով ար գել ված են, 

2) վս տա հոր դը պն դում է ակն կալ վող ար դյուն քի ձե ռք բե րու մը, ո րը 
օբյեկ տի վո րեն դար ձել է ան հնար` նոր ի հայտ ե կած հան գա մա նք նե րի 
կամ փաս տե րի բե րու մով, 

3) վս տա հոր դը թույլ է տա լիս ի րա վա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու 
պայ մա նագ րով իր ստա նձ  նած պար տա վո րու թյուն նե րի կո պիտ խախ-
տումն  եր, 

4) հա նձ նա րա րու թյան պատ շաճ կա տա րու մը ան հնար է դառ նում 
վս տա հոր դի կող մի ց փաս տա բա նի խոր հուրդ նե րին հա կա ռակ գոր ծո-
ղու թյուն ներ կա տա րե լու հետ ևան քով, 

5) վս տա հոր դը կա տա րում է փաս տա բա նի պա տի վը, ար ժա նա-
պատ վու թյու նը և հե ղի նա  կու թյու նը ան վա նար կող գոր ծո ղու թյուն ներ, 

6) վս տա հոր դը հրա ժար վում է կա տա րել ի րա վա կան օգ նու թյուն 
ցույց տա լու պայ մա նագ րով նա խա տես ված վճա րումն  ե րը: 

 Ի՞նչ է պար տա վոր կա տա րել փաս տա բա նը վս տա հոր դի շա հե րը 
ներ կայաց նե լուց հրա ժար վե լու դեպ քում:

Վս տա հոր դի շա հե րը ներ կայաց նե լուց հրա ժար վե լու դեպ քում փաս-
տա բա նը պար տա վոր է հրա ժար վե լու մա սին ժա մա նա կին տե ղե կաց-
նել վս տա հոր դին, մի  նչև իր հե ռա նա լը բա վա րար ժա մա նակ տրա մադ-
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րել նրան նոր փաս տա բան ընտ րե լու հա մար, ինչ պես նաև զե րծ մն ալ 
այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րից, ո րո նք կա րող են վն ա սել վս տա հոր դի 
շա հե րին: 

Փաս տա բա նն ի րա վունք չու նի թող նել գոր ծը այն պի սի ձևով և 
այն պի սի հան գա մա նք նե րում, ո րի ար դյուն քում վս տա հոր դը կա րող 
է հայտն վել ա նե լա նե լի դրու թյան մե ջ և ժա մա  նա կին չս տա նալ այլ 
ի րա վա կան օգ նու թյուն։ Ե թե փաս տա բա նը ցան կա նում է հրա  ժար վել 
ի րա վա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու պայ մա նագ րից դա տա րա նի վճ ռի, 
դա տա վճ ռի կամ դա տա կան այլ ակ տի բո ղո քա րկ ման հա մար նա խա-
տես ված վե րջն ա ժամկ  ե տից յոթ օ րը չգե րազ ան ցող ժամկ  ե տում, իսկ 
վս տա հոր դը հնա րա վո րու թյուն չու նի այդ կա րճ ժամկ  ե տում օգտ վել 
այլ փաս տա բա նի ի րա վա կան օգ նու թյու նից, ա պա փաս տա բա նը պար-
տա վոր է այդ փու լում ի րա վա կան օգ նու թյուն ցույց տա լը շա րու նա կել 
և կա տա րել ի րա վա կան օգ նու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված իր 
պար տա կա նու թյուն նե րը պատ շաճ կար գով, ին չից հե տո հրա ժար վել 
պայ մա նագ րից: 

Ի րա վա կան օգ նու թյան պայ մա նա գի րը լու ծե լիս փաս տա բա նը 
պար տա վոր է նա և՝ 

1) վս տա հոր դին կամ պատ վի րա տուին վե րա դա րձ նել պայ մա նագ-
րով ստա ցած հո նո րա րի այն մա սը, ո րի դի մաց փաս տա ցի աշ խա տա-
նք չի կա տար վել, ե թե ի րա վա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու պայ մա-
նագ րով այլ բան նա խա տես ված չէ, 

2) վե րա դա րձ նել հա նձ նա րա րու թյան կա տար ման հետ կապ ված 
ծախ սե րի հա տուց ման հա մար նա խա տես ված և չծա խս ված մի  ջոց նե-
րը, 

3) վս տա հոր դին վե րա դա րձ նել հա նձ նա րա րու թյան կա տար ման ըն-
թաց քում ի րեն հա նձն  ված կամ իր կող մի ց ձե ռք բեր ված փաս տա թղ-
թե րը (փաս տա բա նը կա րող է այդ փաս  տա թղ թե րի պատ ճեն ե րը պահ-
պա նել): 

 Ի րա վունք ու նի՞, արդյոք, վս տա հոր դը հրա ժար վե լու փաս տա-
բա նի ծա ռայու թյու նից: 

Այո: Վս տա հո րդն ի րա վունք ու նի ցան կա ցած պա հի հրա ժար վե լու 
փաս տա բա նի ծա ռա  յու թյու նի ց՝ փոխ հա տու ցե լով նրա ար դեն մա տու-
ցած ծա ռայու թյան դի մաց: 



234

 Ի րա վունք ու նի՞, արդյոք, փաս տա բա նը փաս տա բա նա կան գոր-
ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նել պե տա կան կամ հա մայն քային ծա ռայու-
թյան մե ջ գտն վե լու ժա մա նակ: 

Որ պես զի փաս տա բա նն իր գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա նաց նի ան-
կաշ կա նդ, ան կախ և ար  դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լու իր պար-
տա կա նու թյան հետ հա մա հունչ՝ նրան ար գել վում է փաս տա բա նա կան 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նել պե տա կան կամ հա մայն քային ծա ռա-
յու թյան մե ջ գտն վե լու ժա մա նա կ։ 

 Կա րո՞ղ է, արդյոք, փաս տա բա նը փաս տա բա նա կան ծա ռայու թյուն 
մա տու ցել  պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա րմն  ին: 

Այո: Փաս տա բա նը կա րող է պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վար ման մա րմն  ին մա տու ցել փաս տա բա նա կան ծա ռայու թյուն։ 

 Ո րո՞նք են փաս տա բա նի գոր ծու նե ու թյան ե րաշ խիք նե րը: 

Փաս տա բա նն իր գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա նաց նե լիս ան կախ է, ղե-
կա վար վում է մի  այն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ, ՀՀ մի  ջազ գային պայ-
մա նագ րե րով և օ րե նք նե րով, փաս տա բան նե րի պա լա տի կա նո նադ-
րու թյա մբ և փաս տա բա նի վար քագ ծի կա նո նա գր քով: 

Ար գել վում է պե տա կան մար մի ն նե րի, տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մար մի ն նե րի, դրա նց պաշ տո նա տար ան ձա նց, ֆի զի կա կան 
և ի րա վա բա նա կան ան ձա նց (նե րա ռյալ զա նգ  վա ծային լրատ վու թյան 
մի  ջոց նե րի) մի  ջամ տու թյու նը փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյա նը: 

Փաս տա բա նը պե տք է ա պա հով վի իր վս տա հոր դի հետ ա ռան ձին, 
ա նար գել, մե  կու սի հա ղոր դա կց վե լու, խո րհր դատ վու թյուն տրա մադ-
րե լու հնա րա վո րու թյա մբ պե տա կան մար մի ն նե րում և հիմն  ա րկ նե րում, 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րում, այդ թվում` դա տա-
կան մար մի ն նե րում: Պե տա կան և դա տա կան մար մի ն նե րն ու դրա նց 
պաշ տո նա տար ան ձի նք պար տա վոր են ձեռ նար կել բո լոր ան հրա ժե շտ 
մի  ջոց նե րը ա պա հո վե լու փաս տա բա նի` վս տա հոր դի հետ ա ռան ձին, 
ա նար գել և մե  կու սի հա ղոր դա կց վե լու ի րա վուն քը: 

Փաս տա բա նը չի կա րող հե տա պնդ վել, պա տաս խա նատ վու թյան և 
բեր ման են թա րկ վել, ձեր բա կալ վել, կա լա նա վոր վել կամ են թա րկ վել 
ի րա վունք նե րի այլ սահ մա նա փակ ման իր մաս նա գի տա կան պար տա-
կա նու թյուն նե րի կա տար ման կա պակ ցու թյա մբ, նե րառ յալ` վա րույթն 
ի րա կա նաց նող և այլ մար մի ն նե րում հայտ նած կար ծի քի կամ դիր քո-
րոշ ման հա մար: 
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Փաս տա բա նը չպե տք է նույ նաց վի իր վս տա հոր դի հետ` ել նե լով 
փաս տա բա նի կող մի ց իր մաս նա գի տա կան պար տա կա նու թյուն նե րի 
կա տա րու մի ց: 

Փաս տա բա նի բնա կա րա նը, տրա նս պոր տային մի  ջո ցը կամ գրա-
սե նյա կը, ինչ պես նաև փաս  տա բա նա կան կազ մա կեր պու թյան գրա-
սե նյա կը չեն կա րող խու զա րկ վել փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյան 
հետ առնչ վող հան գա մա նք նե րը պար զե լու կա պակ ցու թյա մբ: Չի թույ-
լա տր վում փաս տա բա նին խու զար կել իր մաս նա գի տա կան պար տա-
կա նու թյուն նե րն ան մի  ջա կա նո րեն կա տա րե լիս: 

Փաս տա բա նի մոտ կամ փաս տա բա նա կան կազ մա կեր պու թյան 
գրա սե նյա կում գտն վող ի րա   վա բա նա կան օգ նու թյա նը վե րա բե րող 
փաս տա թղ թե րը և տե ղե կատ վա կան կրիչ նե րը (հա մա կար գիչ նե րը, 
տե սա ձայ նագ րող սար քե րը, լա զե րային սկա վա ռակ նե րը, տե սա ժա-
պա վեն նե րը և այլն) ան ձե ռնմխ  ե լի են, չեն կա րող առգ րավ վել (վե րց-
վել) և չեն կա րող որ պես ա պա ցույց օգ տա գո րծ վել: 

Ար գել վում է փաս տա բա նին որ պես վկա հար ցա քն նել այն հան գա-
մա նք նե րի վե րա բեր յալ, ո րո նք նրան հայտ նի են դար ձել ի րա վա բա-
նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու կամ ի րեն դի մե  լու կա պակ ցու թյա մբ: 
Այս ա ռու մով փաս տա բա նի կար գա վի ճա կին է հա վա սա րեց վում նաև 
փաս տա բա նի մոտ աշ խա տող ոչ փաս տա բան յու րա քան չյուր ան ձ: 

Փաս տա բա նին չի կա րե լի ար գե լել ծա նո թա նա լու դա տա րա նում 
գտն վող գոր ծի բո լոր այն նյու թե րին, ո րո նք առնչ վում են իր վս տա հոր-
դի հետ, ինչ պես նաև դրան ցից կա տա րել ցան  կա ցած ծա վա լի դուրս-
գրումն  եր և պատ ճե նա հա նումն  եր, բա ցա ռու թյա մբ պա շտ պան վող ան-
ձի ինք նու թյու նը հաս տա տող տվյ ալ նե րի: 

 Ի՞նչ ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան ե րաշ խիք ներ ու նի փաս տա-
բա նը:

 Փաս տա բա նը, նրա ըն տա նի քի ան դամն  ե րը և նրա նց գույ քը գտն-
վում են պե տու թյան պա շտ  պա նու թյան ներ քո ։

 Պե տա կան ի րա վա սու մար մի ն նե րը պար տա վոր են ձեռ նար կել 
փաս տա բա նի պա շտ պա նու թյան հա մար ան հրա ժե շտ` օ րեն քով սահ-
ման ված մի  ջոց ներ, ե թե իր մաս նա գի տա կան պար տա կա նու թյուն նե րի 
կա տար ման հետ կապ վա ծ՝ նրան կամ նրա ըն տա նի քի ան դամն  ե րին 
սպառ նա ցել են ֆի զի կա կան բռ նու թյա մբ, գույ քի ոչն չաց մա մբ կամ այլ 
ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով:
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 Փաս տա բա նին ձեր բա կա լե լու կամ կա լա նա վո րե լու դեպ քում վա-
րույթն ի րա կա նաց նող մար մի  նն այդ մա սին ան հա պաղ տե ղե կաց նում 
է փաս տա բան նե րի պա լա տի նա խա գա հին: 

 Ի՞նչ է փաս տա բա նա կան գա ղտ նի քը: 

Փաս տա բա նա կան գա ղտ նիք են հա մար վում այն տե ղե կու թյուն նե րը 
և ա պա ցույց նե րը, ո րո նք ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն հայ ցող ան ձը 
փո խան ցել է փաս տա բա նին, փաս տա բա նի տված խո րհր դատ վու թյան 
բո վան դա կու թյունն ու բնույ թը, ինչ պես նաև այն տե ղե կու  թյուն նե րը և 
ա պա ցույց նե րը (նյու թե րը, կրիչ նե րը), ո րո նք փաս տա բա նը փաս տա-
բա նա կան գո րծ ու նե ու թյան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում ձե ռք է բե րել 
ինք նու րույն: 

Փաս տա բա նը, փաս տա բա նի մոտ աշ խա տող ոչ փաս տա բա նը, 
ինչ պես նաև փաս տա բան  նե րի պա լա տի աշ խա տո ղն ի րա վունք չու նի 
հրա պա րա կե լու փաս տա բա նա կան գա ղտ  նի քը: 

Փաս տա բա նը կա րող է հրա պա րա կել փաս տա բա նա կան գա ղտ նի-
քը, ե թե` 

1) առ կա է վս տա հոր դի հա մա ձայ նու թյու նը. 
2) դա ան հրա ժե շտ է նրա և վս տա հոր դի մի  ջև ծա գած դա տա կան 

վե ճում կամ կար գա պա հա կան վա րույ թում պա հա նջ նե րը հիմն  ա վո րե-
լու կամ իր պա շտ պա նու թյան հա մար.

3) դա ան հրա ժե շտ է « Փո ղե րի լվաց ման և ա հա բեկ չու թյան ֆի-
նան սա վոր ման դեմ պայ քա  րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված և 
փաս տա բա նա կան գա ղտ նիք հան դի սա ցող տե ղե կա տվու թյու նը նա-
խա պատ րա ստ վող փո ղե րի լվաց ման կամ ա հա բեկ չու թյան ֆի նան  սա-
վոր ման վե րա բե րյալ կաս կա ծի կամ այդ օ րեն քով սահ ման ված լի ա զոր 
մա րմն  ի հա րց ման հի ման վրա այդ օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում 
և կար գով լի ա զոր մա րմն  ին տրա մադ րե լու հա մար, բա ցա ռու թյա-
մբ այն պի սի տե ղե կատ վու թյան, ո րը ստաց վել է հա ճա խոր դից և այլ 
աղ բյուր նե րի ց՝ դատ ա կան, վար չա կան, ար բիտ րա ժային կամ մի ջ-
նոր դային վա րույ թում հա ճա խոր դին պա շտ պա նե լու կամ նրա շա հե րը 
ներ կայաց նե լու հետ կապ ված օ րեն քով փաս տա բա նին վե րա պահ ված 
գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա նաց նե լիս, ինչ պես նաև ի րա վա կան խո րհր-
դա տվու թյուն տրա մադ րե լիս, բա ցա ռու թյա մբ այն դեպ քե րի, երբ հա-
ճա խոր դը խո րհր դատ վու թյուն է ստա նում փո ղե րի լվաց ման կամ ա հա-
բեկ չու թյան ֆի նան սա վոր ման նպա տա կով: 
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Փաս տա բա նը հրա պա րա կում է փաս տա բա նա կան գա ղտ նի քը, ե թե 
առ կա է ՀՀ քրե ա կան օ րե նս գր քով նա խա տես վա ծ՝ հաս տա տա պես 
հայտ նի նա խա պատ րա ստ վող ծա նր կամ ա ռա նձ  նա պես ծա նր հան-
ցա գոր ծու թյան մա սին տե ղե կատ վու թյուն:

 Փաս տա բա նա կան գա ղտ նի քի պահ պան ման պար տա կա նու թյու նը 
չի սահ մա նա փակ վում ժա մա նա կի մե ջ և տա րած վում է նաև փաս տա-
բա նա կան գոր ծու նե ու թյան ար տո նա գրի գոր ծո ղու թյու նը կա սեց ված 
կամ դա դա րեց ված ան ձի նկատ մա մբ: 

Ի րա վունք ու նի՞ փաս տա բա նն ու նե նա լու օգ նա կան ներ: 

Այո: Փաս տա բա նն ի րա վունք ու նի ու նե նա լու օգ նա կան ներ: Փաս-
տա բա նի օգ նա կան կա րող է լի նել մի  այն բա րձ րա գույն ի րա վա բա նա-
կան կր թու թյուն ու նե ցող ան ձը: 

 Ի՞նչ կար գա վի ճակ ու նի փաս տա բա նի օգ նա կա նը:

 Փաս տա բա նի օգ նա կա նն իր կար գա վի ճա կը ձե ռք է բե րում պար-
զեց ված կար գով փաս տա բան նե րի պա լա տի խո րհր դի կող մի ց ար տո-
նա գր վե լու մի  ջո ցով` փաս տա բան նե րի պա լա տի խո րհր դի սահ մա նած 
կար գով:

 Փաս տա բա նի օգ նա կա նի կար գա վի ճա կը հա վա սա րեց վում է փաս-
տա բա նի կար գա վի ճա կին, ո րը օգտ վում է փաս տա բա նի բո լոր ի րա-
վունք նե րից հետ ևյալ բա ցա ռու թյուն նե րով.

1) փաս տա բա նի օգ նա կա նն ի րա վունք չու նի մաս նակ ցե լու դա տա-
րա նում կամ մի  նչ դա տա կան վա րույ թում քնն չա կան կամ դա տա վա րա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րին` ա ռա նց իր ղե կա վար փաս տա բա նի.

2) փաս տա բա նի օգ նա կա նն ի րա վունք չու նի ստո րագ րե լու և ներ-
կայաց նե լու հայ ցա դի մումն  եր, մի ջ նոր դու թյուն ներ, ա ռար կու թյուն ներ, 
հայ տա րա րու թյուն ներ, պա տաս խան ներ, բա ցա րկ ներ, վե րա քն նիչ 
կամ վճ ռա բեկ բո ղոք ներ, ինչ պես նաև հար ցեր տա լու քնն չա կան կամ 
դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լիս.

3) փաս տա բա նի օգ նա կա նն ի րա վունք չու նի մաս նակ ցե լու փաս-
տա բան նե րի պա լա տի ընդ հա նուր ժո ղո վին, այդ թվում` հե ռա կա կար-
գով ան ցկաց վող ընդ հա նուր ժո ղո վին, ընտ րե լու և ընտր վե լու պա-
լա տի մար մի ն նե րում և պա լա տի նա խա գահ, մաս  նակ ցե լու պա լա տի 
կա նո նադ րու թյան և փաս տա բա նի վար քագ ծի կա նո նա գր քի քվե ար-
կու թյա նը:

 Փաս տա բա նի օգ նա կա նի ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման այլ 
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դեպ քեր կա րող են նա խա տես վել նաև փաս տա բա նի վար քագ ծի կա-
նո նա գր քով: 

Փաս տա բա նի օգ նա կա նը կրում է բո լոր պար տա կա նու թյուն նե րը, 
ո րո նք « Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով վե րա պահ ված են 
փաս տա բա նին, բա ցա ռու թյա մբ վե րա պատ րա ստ ման դա սըն թաց նե-
րին մաս նակ ցե լու պար տա կա նու թյան: 

 Ո րո՞նք են փաս տա բա նին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու 
հիմ քե րը:

 Փաս տա բա նը են թա կա է կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան « Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի և փաս տա բա նի վար-
քագ ծի կա նո նա գր քի պա հա նջ նե րը խախ տե լու հա մար, իսկ « Փո ղե րի 
լվաց ման և ա հա բեկ չու թյան ֆի նան սա վոր ման դեմ պայ քա րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի և դրա հի ման վրա ըն դուն ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ-
տե րի պա հա նջ նե րը խախ տե լու հա մար` կար գա պա հա կան և վար չա-
կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նս գր քով նա խա տես-
ված պա տաս խա նատ վու թյան: 

Փաս տա բա նի մաս նակ ցու թյա մբ քրե ա կան, վար չա կան կամ քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծով ի վն աս փաս տա բա նի վս տա հոր դի ըն դուն ված 
դա տա կան ակտն ինք նին չի ա ռա ջաց նում փաս տա բա նի կար գա պա-
հա կան պա տաս խա նատ վու թյուն: 

Փաս տա բա նի նկատ մա մբ կար գա պա հա կան վա րույ թի ի րա կա նաց-
ման կար գը սահ ման վում է « Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով 
և փաս տա բա նի վար քագ ծի կա նո նա գր քով: 

 Ի նչ պե՞ս է ե րաշ խա վոր վում ան վճար ի րա վա բա նա կան օգ նու-
թյու նը: 

Ա նվ ճար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյու նը ե րաշ խա վո րում է պե տու-
թյու նը` « Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես  ված դեպ-
քե րում և կար գով` հան րային պա շտ պա նու թյան մի  ջո ցով: 

 Ի՞նչ է նե րա ռում հան րային պա շտ պա նու թյու նը:

 Հան րային պա շտ պա նու թյու նը, որ պես ան վճար ի րա վա բա նա կան 
օգ նու թյուն, նե րա ռում է`

1) խո րհր դատ վու թյու նը` հայ ցա դի մումն  ե րի, դի մումն  ե րի, բո ղոք նե րի 
և այլ ի րա վա բա նա կան բնույ թի դա տա վա րա կան փաս տա թղ թե րի կազ-
մում, նե րա ռյալ` ի րա վա բա նա կան տե ղե կա տվու թյան տրա մադ րում.
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2) ներ կայա ցուց չու թյու նը կամ պա շտ պա նու թյու նը` քրե ա կան, քա-
ղա քա ցի ա կան, վար չա կան և սահ մա նադ րա կան գոր ծե րով:

 Ներ կայա ցուց չու թյու նը կամ պա շտ պա նու թյունն ի րա կա նաց վում է 
քրե ա կան գոր ծով մի  նչ  դա տա կան վա րույ թում, ՀՀ ա ռա ջին ա տյա նի, 
վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ դա տա րան նե րում, ինչ պես նաև ՀՀ սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նում:

Ք րե ա կան գոր ծե րով վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի  նը ան վճար 
ի րա վա բա նա կան օգ նու թյունն ա պա հո վում է հան րային պա շտ պա նի 
գրա սե նյա կի մի  ջո ցով` ՀՀ օ րե նսդրու թյա մբ կամ մի  ջազ գային պայ մա-
նագ րե րով նա խա տես ված դեպ քե րում, կամ ե թե դա է պա հան ջում ար-
դա րա դա տու թյան շա հը:

 Հան րային պա շտ պա նի գրա սե նյա կը, բա ցա ռու թյա մբ քրե ա կան 
գոր ծով կաս կա ծյա լին կամ մե  ղադ րյա լին ի րա վա բա նա կան օգ նու-
թյուն տրա մադ րե լու, ինչ պես նաև ստո րև նշ ված դեպ քե րի, ան վճար 
ի րա վա բա նա կան օգ նու թյու նը տրա մադ րում է հետ ևյալ ան ձա նց` 

1) ՀՀ սահ ման նե րի պա շտ պա նու թյան ժա մա նակ զոհ ված (մա հա-
ցած) զին ծա ռայո ղի ըն տա  նի քի ան դամն  ե րին.

2) 1-ին և 2-րդ խմ բի հաշ ման դամն  ե րին.
3) դա տա պար տյալ նե րին.
4) ըն տա նիք նե րի ա նա պա հո վու թյան գնա հատ ման հա մա կար գում 

հաշ վառ ված` 0-ից բա րձր ա նա պա հո վու թյան մի  ա վոր ու նե ցող ըն տա-
նի քի ան դամն  ե րին.

5) Հայ րե նա կան մե ծ պա տե րազ մի  և ՀՀ սահ ման նե րի պա շտ պա-
նու թյան ժա մա նակ մար  տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա կից նե րին.

6) գոր ծա զուրկ նե րին.
7) մի  այ նակ բնակ վող կեն սա թո շա կա ռու նե րին.
8) ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մն ա ցած ե րե խա նե րին, ինչ պես նաև 

ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մն ա ցած ե րե խա նե րի թվին պատ կա նող 
ան ձա նց.

9) փա խս տա կան նե րին. 
10) ՀՀ-ում ժա մա նա կա վոր պա շտ պա նու թյուն ստա ցած նե րին.
11) ան վճա րու նակ այն ֆի զի կա կան ան ձա նց, ո րո նք ի րե նց ան վճա-

րու նա կու թյու նը հաս տա տող հա վաս տի տվյ ալ ներ են ներ կայաց նում: 
Անվ ճա րու նակ է հա մար վում այն ֆի զի կա կան ան ձը, ո րը չու նի բա-
վա րար ե կա մուտ, հա մա տեղ բնակ վող աշ խա տող ըն տա նի քի ան դամ, 
ինչ պես նաև բա ցի ան ձնա կան բնա կա րա նից, որ պես սե փա կա նու թյուն 
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չու նի այլ ան շա րժ գույք կամ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա-
պա տի կը գե րա զան ցող ար ժե քի փո խա դրա մի  ջոց. 

12) հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պու թյու նում բուժ վող հո գե կան խան-
գա րումն  եր ու նե ցող ան ձա նց.

13) օ րեն քով սահ ման ված կար գով մա րդ կա նց թրա ֆի քին գի և շա-
հա գո րծ ման են թա րկ ված զո հե րի նույ նաց ման հա նձ նա ժո ղո վի կող մի ց 
զոհ կամ հա տուկ կա տե գո րի այի զոհ ճա նաչ ված ան ձա նց.

14) ՀՀ-ում ա պաս տան հայ ցող նե րին.
15) խոշ տան գու մի ց տու ժած ան ձա նց՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-

նսգր քի սահ ման ված կար գով փոխ հա տու ցում ստա նա լու նպա տա կով:
 Վե րը նշ ված ան ձա նց ան վճար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց 

չի կա րող տր վել`
1) ձեռ նար կա տի րա կան բնույ թի գոր ծե րով (նե րա ռյալ` կոր պո րա-

տիվ վե ճե րով).
2) նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը գե րա զան ցող 

գույ քային (գու մա րի) պա հան ջով գոր ծե րով, բա ցա ռու թյա մբ այն գոր-
ծե րի, որ տեղ ան ձը հան դես է գա լիս որ պես պա տաս խա նող կամ պա-
տաս խա նո ղի կող մում հան դես ե կող եր րո րդ ան ձ.

3) ե թե առ կա են դի մող ան ձի ան վճա րու նա կու թյու նը ժխ տող փաս-
տա կան հա վաս տի տվյ ալ  ներ:

 Ու՞մ մի  ջո ցով է ի րա կա նաց վում հան րային պա շտ պա նու թյու նը:

 Հան րային պա շտ պա նու թյունն ի րա կա նաց վում է հան րային պա շտ-
պա նի գրա սե նյա կի մի  ջո ցով, ո րը փաս տա բան նե րի պա լա տի կազ մում 
գոր ծող կա ռուց ված քային ստո րա բա  ժա նում է: 

 Ո՞վ  կա րող է հա մար վել հան րային պա շտ պան:

 Հան րային պա շտ պան է հա մար վում հան րային պա շտ պա նի գրա-
սե նյա կում աշ խա տող փաս տա բա նը, ո րը գոր ծում է հան րային պաշտ -
պա նի գրա սե նյա կի ղե կա վա րի ներ կա  յաց մա մբ` փաս տա բան նե րի 
պա լա տի նա խա գա հի հետ կն քած աշ խա տան քային պայ մա նագ րի հի-
ման վրա: 

Հան րային պա շտ պա նի աշ խա տան քի ան ցնե լու նպա տա կով կա րող 
է սահ ման վել մր ցույթ` փաս տա բան նե րի պա լա տի խո րհր դի սահ մա-
նած կար գով: 
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 Ի՞նչ պես է ի րա կա նաց վում  հան րային պա շտ պա նի գրա սե նյա կի 
ֆի նան սա վո րու մը:

 Հան րային պա շտ պա նի գրա սե նյա կի ֆի նան սա վո րումն  ի րա կա-
նաց վում է պե տա կան բյու ջե ի մի  ջոց նե րի հաշ վին, ո րը պե տք է ա պա-
հո վի հան րային պա շտ պա նի գրա սե նյա կի բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյու-
նը: 

Հաշ վի առ նե լով ան վճար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու 
հա մար դի մած քա ղաք ա ցի նե րի հայ տե րի և փաս տա ցի ի րա վա բա նա-
կան օգ նու թյուն տրա մադ րե լու դեպ քե րի վի ճա կա գրա կան տվյ ալ նե րը, 
փաս տա բան նե րի պա լա տի խոր հուր դը հան րա յին պա շտ պա նի գրա-
սեն յա կի ղե կա վա րի ա ռա ջար կու թյա մբ օ րեն քով սահ ման ված ժամ-
կե տում հան րային պա շտ պա նի գրա սե նյա կի ծախ սե րի նա խա հա շի վը 
(բյու ջե տային հայ տը) ներ կայաց նում է ՀՀ կա ռա վա րու թյուն՝ պե տա-
կան բյու ջե ի նա խագ ծում ընդ գր կե լու հա մար: 

Հան րային պա շտ պա նի գրա սե նյա կին հատ կաց վող ֆի նան սա կան 
մի  ջոց նե րը չեն կա րող ծա խս վել այլ նպա տակ նե րով: 

 Ի րա վունք ու նի՞, արդյոք, հան րային պա շտ պա նն այլ գոր ծով 
ի րա վա կան օգ նու թյուն ցույց տալ:

 Հան րային պա շտ պա նը չի կա րող այլ գոր ծով ի րա վա կան օգ նու-
թյուն ցույց տալ, բա ցա ռու թյա մբ իր կամ իր ազ գա կա նի գոր ծով` հան-
րային պա շտ պա նի գրա սե նյա կի ղե կա վա րի թույլ տվու  թյա մբ: 

Հան րային պա շտ պա նն ի րա վունք չու նի ան հա տույց ի րա վա կան 
օգ նու թյուն ցույց տված իր վս տա հոր դից ըն դու նել գու մար կամ այլ 
թան կար ժեք (հի սուն հա զար ՀՀ դրա մը գե րա զան ցող) նվեր: Այդ պի-
սի գու մար կամ թան կար ժեք նվեր ստա նա լու դեպ քում, հան րային 
պա շտ պա նը պար տա վոր է մե կ օր վա ըն թաց քում, գրա վոր ծա նու ցում 
ներ կա յաց նել հան րային պա շտ պա նի գրա սե նյա կի ղե կա վա րին կամ 
փաս տա բան նե րի պա լա տի նա խա գա հին ու ստա ցա ծը հա նձ նել փաս-
տա բան նե րի պա լա տին: Այս կա նո նի խախ տու մը հան դի սա նում է ակն-
հայտ կո պիտ կար գա պա հա կան խախ տում: 

 Ո՞րն է հա մար վում շա հե րի բա խում հան րային պա շտ պա նի 
գրա սեն յա կում: 

Ե թե հան րային պա շտ պա նի գրա սե նյա կի հան րային պա շտ պան նե-
րը ներ կայաց նում են հա կա ռա կո րդ կող մե  րի շա հեր, ա պա պար տա վոր 
են մի  մյան ցից գա ղտ նի պա հել գոր ծի նյու թե րը և այդ գոր ծը մի  մյա-
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նց մի  ջև քն նա րկ ման ա ռար կա չդա րձ նել: Նշ ված դեպ քում, հան րային 
պա շտ պան նե րը պար տա վոր են ծա նու ցումն  եր ներ կայաց նել հան-
րային պա շտ  պա նի գրա սե նյա կի ղե կա վա րին և փաս տա բան նե րի պա-
լա տի նա խա գա հին ու այդ պա  հից սկ սած` գոր ծի հս կո ղու թյան տե սան-
կյ ու նից այդ գոր ծը ներ կայաց նել մի  այն փաս տա բան նե րի պա լա տի 
նա խա գա հի կող մի ց նշա նակ ված տար բեր փաս տա բան նե րին: Հիշ յալ 
կա նո նի խախ տու մը հան դի սա նում է ակն հայտ կո պիտ կար գա պա հա-
կան խախ տում: 

 ՀՈԴ ՎԱԾ 65.
 ՑՈ ՒՑ ՄՈ ՒՆՔ ՏԱ ԼՈՒ ՊԱՐ ՏԱ ԿԱ ՆՈ ՒԹՅՈՒ ՆԻՑ Ա ԶԱՏ ՎԵ ԼՈՒ 

Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆ ՔԸ 

Ի ՞նչ են ցուց մուն քը և ցուց մունք տա լու պար տա կա նու թյու նը: 

Հա մա ձայն Սահ մա նադ րու թյան 65-րդ հոդ վա ծի` ոչ ոք պար տա վոր 
չէ ցուց մունք տալ իր, ա մուս նու կամ մե ր ձա վոր ազ գա կան նե րի վե րա-
բե րյալ, ե թե ող ջամ տո րեն են թադ րե լի է, որ այն հե տա գայում կա րող է 
օգ տա գո րծ վել իր կամ նրա նց դեմ: Օ րեն քը կա րող է սահ մա նել ցուց-
մունք տա լու պար տա կա նու թյու նից ա զատ վե լու այլ դեպ քեր:

 Ցուց մուն քը քրե ա դա տա վա րա կան հաս կա ցու թյուն է: Յու րա քան-
չյուր հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման փաս տով հա մա պա տաս խան 
մար մի ն նե րը հա րու ցում են քրե ա կան գո րծ և ի րա կա նաց նում դրա քն-
նու թյուն՝ նպա տակ ու նե նա լով հայտ նա բե րել մե  ղա վո րին, ա պա ցու ցել 
նրա մե ղ քը և ար դյուն քում նրան են թար կել քրե ա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան: Այս նպա տա կը հան րային շա հե րից բխող ան հրա ժեշ տու թյուն 
է: Որ պես զի այդ նպա տա կը կեն սա գո րծ վի, օ րեն քը սահ մա նում է, որ 
բո լոր ան ձի նք պար տա վոր են քրե ա կան գոր ծը քն նող մա րմն  ի կամ 
ի րե նց նա խա ձեռ նու թյա մբ ցուց մունք ներ տալ ի րե նց ա ռա ջա դր ված և 
քրե ա կան գոր ծի հետ կապ ված հար ցե րի վե րա բե րյալ: Ցուց մունք տա-
լուց հրա ժար վե լը կամ կե ղծ ցուց մունք ներ տա լը հան ցա գոր ծու թյուն 
են: Այս պի սով, քրե ա կան գոր ծի քն նու թյան շր ջա նա կում ընդ գրկ ված 
ան ձա նց հա մար ցուց մունք տա լն ի րա վա կան պար տա կա նու թյուն է: 

Ո ՞րն է ցուց մունք տա լու պար տա կա նու թյու նից ա զատ վե լու ի րա-
վուն քի սահ մա նադ րա կան բո վան դա կու թյու նը: 

Սահ մա նադ րու թյան 65 հոդ վա ծի դրույթ նե րը բա ցա ռու թյուն են 
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ա նում օ րեն քով ամ րա գր ված ընդ հա նուր ի րա վա կան պար տա կա նու-
թյու նի ց՝ սահ մա նե լով ան ձա նց ո րո շա կի շր ջա նակ, ով քեր ա զատ վում 
են քրե ա կան գոր ծի քն նու թյան շր ջա նա կում ցուց մունք տա լու պար-
տա կա նու թյան կա տա րու մի ց: 

Ցուց մունք տա լու պար տա կա նու թյու նից ա զատ վե լու ի րա վուն քը 
այլ կե րպ ան վա նում են լռե լու ի րա վունք: Այն ու նի բա վա կա նին լուրջ 
և խո րը բա րոյա կան նա խադ րյալ ներ: Որ քա նո ՞վ է նպա տա կա հար մար 
մար դուն ստի պել ցուց մունք տալ, օ րի նա կ՝ ա մուս նու դեմ: Ճի շտ է, 
հան րային շա հը պա հան ջում է հան ցա գոր ծու թյան բա ցա հա տում, սա-
կայն մաս նա վոր ան ձա նց (շա հե րի) դի քե րից ա մուս նու դեմ ցուց մունք 
տա լուն հար կադ րե լը բա րոյա պես ար դա րաց ված չէ, ո րով հե տև կա րող 
է է ա կա նո րեն վն ա սել ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րին: Սահ մա-
նադ րու թյու նը ել նում է հան րային և մաս նա վոր շա հե րի մի  աս նա կան, 
փոխ պայ մա նա վոր ված հա րա բե րակ ցու թյու նից: Հան րային շա հը պա-
հան ջում է, որ մար դը պար տա վոր է ա ջակ ցել ի րա վա պահ և դա տա-
կան մար մի ն նե րին ի րա վա խախ տումն  ե րը բա ցա հայ տե լու և զս պե լու 
գոր ծում` ցուց մունք տա լով: Հետ ևա բար, Սահ մա նադ րու թյան հոդ վա ծի 
ի մաս տից բխում է, որ ցուց մունք տա լը յու րա քան չյու րի պար տա կա-
նու թյունն է: Սա կայն այդ ա ջակ ցու թյու նը չպե տք է ան ձա նց պատ ճա ռի 
ա նըն դու նե լի բա րոյա կան զր կա նք ներ: Հետ ևա բար, բո լոր ան ձի նք չէ, 
որ պար տա վոր չեն գոր ծել հօ գուտ հան րային շա հե րի՝ հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի բա ցա հատ ման ան հրա ժե շտ ար դյուն քին հաս նե լու հա մար: 
Սահ մա նե լով ցուց մունք տա լու պար տա կա նու թյու նից ա զատ լի նե լու 
ի րա վուն քը` կո նկ րետ դեպ քե րում, Սահ մա նադ րու թյու նը վե րաց նում է 
ցուց մունք տա լու հար ցում հան րային և մաս նա վոր շա հե րի մի  ջև հա-
կա սու թյան դրս ևո րումն  ե րից մե  կը` նա խա պատ վու թյուն տա լով ան-
ձնա կան շա հե րին: 

Սահ մա նադ րա կան այս ի րա վուն քի ձևա կեր պու մի ց բխում է, որ իր, 
ա մուս նու, կամ մե ր ձա վոր ազ գա կա նի դեմ ցուց մունք տա լն ան ձի ի րա-
վունքն է, բայց ոչ պար տա կա նու թյու նը: Ցան կու թյան դեպ քում ան ձը 
կա րող է ի րա կա նաց նել ցուց մունք տա լու իր ի րա վուն քը՝ սե փա կան 
հայե ցո ղու թյա մբ, բայց ոչ հար կադ րա բար, պար տա դր ված: Սա կայն, 
ե թե հան կա րծ գոր ծում որ պես վկա կամ տու ժող ներ գավ ված ան ձը 
ո րո շի ցուց մունք տալ ա մուս նու կամ մե ր ձա վոր ազ գա կա նի դեմ, ա պա 
նա պե տք է տա մի  այն ճշ մա րիտ ցուց մունք: Կե ղծ ցուց մունք տա լու 
հա մար նա կեն թա րկ վի քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան:
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 Սահ մա նադ րու թյու նը ցուց մունք տա լու ի րա վուն քի սահ մա նա փակ-
ման որ ևէ հի մք չի նա խա տե սում: 

Ո ՞վ քեր են ա զատ վում ցուց մունք տա լու պար տա կա նու թյու նից և 
ո՞ր պայ ման նե րում: 

 Ցուց մունք տա լու պար տա կա նու թյու նից ա զատ լի նե լու ի րա վունքն 
ամ րա գր ված է Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա-
սին մի  ջազ գային դաշ նագ րի 13-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տում. «Յու րա-
քան չյուր ոք ի րեն ներ կայաց ված քրե ա կան մե  ղադ րան քի քն նության 
ժա մա նակ ի րա վունք ու նի... չպար տա դր վի իր դեմ ցուց մունք տա լու 
կամ ի րեն մե  ղա վոր ճա նա չե լու»: Դաշ նագ րի հա մե  մա տու թյա մբ՝ ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյու նը ըն դար ձա կել է ցուց մունք տա լու պար տա կա նու-
թյու նից ա զատ վող ան ձա նց շր ջա նա կը: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը ցուց մունք տա լու պար տա կա նու թյու նից 
ա զա տում է ոչ մի  այն մե  ղադ րյա լին (ամ բաս տա նյա լին), նրա ա մուս-
նուն, այլև մե ր ձա վոր ազ գա կան նե րին, ո րո նց շր ջա նա կը սահ ման-
ված է քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով: Այդ օ րե նսգր քի 6-րդ 
հոդ վա ծի 40-րդ կե տը սահ մա նում է, որ մե ր ձա վոր ա զա կան ներ են՝ 
ծնող նե րը, զա վակ նե րը, որ դեգ րող նե րը, որ դե գր ված նե րը, հա րա զատ 
և ոչ հա րա զատ (հա մա հայր կամ հա մա մայր) եղ բայր նե րը և քույ րե րը, 
պա պը, տա տը, թոռ նե րը, ինչ պես նաև ա մու սի նը և ա մուս նու ծնող-
նե րը:  

Ճի շտ է, Սահ մա նադ րու թյու նը ցուց մունք տա լու ի րա վուն քի սահ-
մա նա փակ ման որ ևէ հի մք չի նա խա տե սում, սա կայն այդ ի րա վուն քը 
չի ճա նա չվում բա ցար ձակ: Այն սահ մա նում է պայ մա ն, հա մա ձայն ո րի 
օ րեն քով սահ ման ված սուբյեկ տը ա զատ վում է ցուց մունք տա լու պար-
տա կա նու թյու նից, ե թե ող ջամ տո րեն են թադ րե լի է, որ այդ ցուց մուն քը 
հե տա գայում կա րող է օգ տա գո րծ վել իր կամ իր մե ր ձա վոր ազ գա կա-
նի դեմ: Այս ձևա կեր պու մի ց բխում է, որ քրե ա կան գոր ծի այլ հան գա-
մանք  նե րի վե րա բե րյալ, այ սի նքն՝ այն հան գա մա նք նե րի, ո րո նք չեն 
կա րող օգ տա գո րծ վել իր կամ իր մե ր ձա վոր ազ գա կա նի դեմ, նա պար-
տա վոր է ցուց մունք տալ: 

Սահ մա նադ րու թյան 65 հո դվ. 2-րդ մա սը սահ մա նում է, որ օ րեն քը 
կա րող է սահ մա նել ցուց մունք տա լու պար տա կա նու թյու նից ա զատ-
վե լու այլ դեպ քեր: Դեպ քե րի և ան ձա նց այդ պի սի շր ջա նա կի ո րո շու մը 
օ րե նսդրի ի րա վունքն է: ՀՀ քր. դատ. օ րե նսր քի 86-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
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մա սում նա խա տես ված են վկայու թյուն ներ տա լու և տե ղե կու թյուն-
ներ հայտ նե լու պար տա կա նու թյուն նե րից ա զա տե լու նաև այլ դեպ քեր: 
Օ րի նա կ, վկայու թյու ներ տա լու պար տա կա նու թյունց ա զատ վում է ձեռ-
նա դր ված հոգ ևո րա կան-խոս տո վա նա հայ րը՝ խոս տո վա նան քից ի րեն 
հայտ նի դար ձած հան գա մա նք նե րի մա սին: 

Ցուց մունք տա լու պար տա կա նու թյու նից ա զատ վե լու ի րա վուն քի 
ի՞նչ ի րա վա կան ե րաշ խիք ներ կան: 

Ք րե ա կան գոր ծե րի քն նու թյան ըն թաց քում հա ճախ քրե ա կան հե-
տա պնդ ման պե տա կան մար մի  նը, որ ևէ մե  կին կաս կա ծե լով հան ցա-
գոր ծու թյան մե ջ, նրան նախ հար ցա քն նում է որ պես վկա՝ նա խազ գու-
շաց նե լով, որ ցուց մունք չտա լը կամ կե ղծ ցուց մունք տա լը հան ցա նք 
է: Դրա նից հե տո, ե թե այդ ան ձի ցուց մունք նե րում կան հան ցան քի մե ջ 
ի րեն մե ր կաց նող տվյ ալ ներ, ա պա փո խում են նրա կար գա վի ճա կը՝ 
դա րձ նե լով կաս կա ծյալ կամ մե  ղադ րյալ: Այս պի սի ի րա վի ճակ նե րի հա-
մար օ րեն քը սահ մա նում է, որ ան ձը, ո րին քրե ա կան վա րույթն ի րա կա-
նաց նող մար մի  նն ա ռա ջար կում է հայտ նել կամ տրա մադ րել հան ցա նք 
գոր ծե լու մե ջ իր, ա մուս նու կամ մե ր ձա վոր ազ գա կան նե րի մե  ղա վո-
րու թյու նը հիմն  ա վո րող տե ղե կու թյուն ներ կամ նյու թեր, ի րա վունք ու նի 
հրա ժար վել նման տե ղե կու թյուն ներ հայտ նե լուց և նյու թեր տրա մադ-
րե լուց: Օ րե նսդ րա կան այս դրույթ նե րից բխում է, որ օ րեն քը ըն դար ձա-
կել է սահ մա նադ րա կան քն նա րկ վող ի րա վուն քի բո վան դա կու թյու նը, 
այն տա րա ծե լով ոչ մի  այն ցուց մունք նե րի՝ տե ղե կու թյուն նե րի հայտ-
նե լու վրա, այլև են թադ րում է նյու թեր և ցան կա ցած այլ տե ղե կու թյուն 
տրա մադ րե լուց հրա ժար վե լու ի րա վունք: 

 ՀՈԴ ՎԱԾ 66. 
ԱՆ ՄԵ ՂՈ ՒԹՅԱՆ ԿԱՆ ԽԱ ՎԱՐ ԿԱ ԾԻ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆ ՔԸ

 Հա մա ձայն Սահ մա նադ րու թյան 66-րդ հոդ վա ծի « Հան ցա գոր ծու թյան 
հա մար մե  ղա դր վո ղը հա մար վում է ան մե ղ, քա նի դեռ նրա մե  ղքն ա պա-
ցուց ված չէ օ րեն քով սահ ման ված կար գով, դա տա րա նի` օ րի նա կան ու-
ժի մե ջ մտած դա տա վճ ռով»:

Ո ՞րն է այս հիմն  ա կան ի րա վուն քի գոր ծո ղու թյան ո լոր տը և ի՞նչ 
հիմն  ա կան հաս կա ցու թյուն ներ են ըն կած դրա հիմ քում: 

Ան մե  ղու թյան կան խա վար կա ծի, որ պես հիմն  ա կան ի րա վուն քի 
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սահ մա նադ րա կան ձևա կեր պու մի ց եր ևում է, որ դրա գոր ծո ղու թյան 
ո լո րտ է հա մար վում քրե ա կան դա տա վա րու թյու նը: 

Ք րե ա կան դա տա վա րու թյունն օ րեն քով կար գա վոր վող հա տուկ 
գոր ծու նե ու թյուն է, որն ի րա կա նաց նում են պե տա կան հա տուկ մար-
մի ն նե րը՝ քն նի չը, դա տա խա զը, դա տա րա նը: Այն ի րա կա նաց վում է 
քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քին հա մա պա տաս խան և  դա-
տա վա րու թյունն ի րա կա նաց նող մար մի ն նե րը պար տա վոր են ձեռ նար-
կել բո լոր մի  ջո ցա ռումն  ե րը, որ պես զի ի րե նց գոր ծու նե ու թյան ար դյուն-
քում լուծ վի մի  մյա նց հետ փոխ կապ ված երեք խն դիր . 

ա) քրե ա կան օ րեն քով ար գել ված ա րա րք (հան ցա նք) կա տա րած 
յու րա քան չյուր ոք բա ցա հայտ վի, 

բ) ոչ մի  ան մե ղ ան ձ հան ցան քի կա տար ման մե ջ չկաս կած վի, չմե -
ղա դր վի և չդա տա պա րտ վի,

գ) ոչ ոք ա նօ րի նա կան կամ ա ռա նց ան հրա ժեշ տու թյան չեն թա րկ վի 
դա տա վա րա կան հար կադ րան քի մի  ջոց նե րի, պատ ժի, ի րա վունք նե րի 
և ա զա տու թյուն նե րի այլ սահ մա նա փակ ման: 

Ք րե ա կան դա տա վա րու թյունն ի րա կա նաց վում է հան ցա նք կա տա-
րե լու փաս տով: Ստա նա լով հա ղոր դում այդ մա սին, պե տա կան մար-
մի ն նե րը հա րու ցում են քրե ա կան գո րծ և ի րա կա նաց նում են քրե ա կան 
վա րույթ, որն ա ռա ջին հեր թին ուղղ ված է հան ցա նք կա տա րած ան-
ձի բա ցա հայտ մա նը, հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման մե ջ նրա մե ղ քի 
ա պա ցուց մա նը: Վա րույթն ըն թա նում է մի  քա նի փու լե րո վ՝ հե տա քն-
նու թյուն, նա խա քն նու թյուն, դա տա կան քն նու թյուն: Քրե ա կան գոր ծի 
քն նու թյունն ա վա րտ վում է դա տա րա նի դա տա վճ ռով, որն ի րա վա բա-
նա կան հետ ևան քի ա ռու մով կա րող է լի նել մե  ղադ րա կան և ար դա-
րաց նող: Այս պի սով, սահ մա նադ րա կան այս հիմն  ա կան ի րա վուն քի 
գոր ծո ղու թյան ո լոր տը քրե ա կան գոր ծով վա րույթն է, ո րը, որ պես հա-
տուկ ըն թա ցա կա րգ, սկս վում է քրե ա կան գոր ծի հա րուց ման հար ցը 
լու ծե լիս և իր մե ջ նե րա ռում է գոր ծով ի րա կա նաց վող և ըն դուն վող 
դա տա վա րա կան ո րո շումն  ե րը և գոր ծո ղու թյուն նե րը: 

Ի նչ պես նշ վեց, քրե ա կան գոր ծով վա րույթն ի րա կա նաց նող պե տա-
կան մար մի ն ներ են դա տա րա նը, իսկ մի  նչ դա տա կան վա րույ թում՝ հե-
տա քն նու թյան մար մի  նը, քն նի չը, դա տա խա զը: Վեր ջին ե րե քը կոչ վում 
են նաև քրե ա կան հե տա պնդ ման մար մի ն ներ: Այդ մար մի ն նե րը քրե ա-
կան հե տա պնդ ման ողջ ըն թաց քում ան ձին ներ կայաց նում են մե  ղադ-
րա նք, այ սի նքն, օ րեն քով սահ ման ված կար գով ա ռա ջա դր ված հիմ-
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նա վո րում՝ կո նկ րետ ան ձի կող մի ց քրե ա կան օ րե նսգր քով ար գել ված 
ա րար քի կա տար ման մա սին:

 Սահ մա նադ րու թյան 66-րդ հոդ վա ծն այդ կա պակ ցու թյա մբ սահ մա-
նել է, որ հան ցա գոր ծու թյան հա մար մե  ղա դր վո ղը հա մար վում է ան-
մե ղ, քա նի դեռ նրա մե  ղքն ա պա ցուց ված չէ դա տա րա նի օ րի նա կան 
ու ժի մե ջ մտած դա տա վճ ռով: Այս ի րա վուն քին թղ թակ ցում է հա սա րա-
կու թյան, պե տու թյան և նրա մար մի ն նե րի պար տա կա նու թյու նը՝ ան-
ձին հա մա րել և վե րա բեր վել ան մե ղ, մի  նչև մե  ղադ րա կան դա տա վճ ռի 
կայա ցու մը և օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լը: 

Ով քե ՞ր են կաս կա ծյա լը և մե  ղադ րյա լը քրե ա կան գոր ծով վա րույ-
թի ըն թաց քում: 

Ք րե ա կան գոր ծով վա րույ թի ողջ ըն թաց քում ան ձը, ով կապ ու նի 
հան ցան քի կա տար ման հետ, կա րող է լի նել եր կու կար գա վի ճա կո վ՝ 
կաս կա ծյալ կամ մե  ղադ րյալ: 

Մե ղադ րյա լն այն ան ձն է, ո րի նկատ մա մբ քրե ա կան վա րույթն ի րա-
կա նաց նող մա րմն  ի կող մի ց կայաց ված է ո րո շում՝ որ պես մե  ղադ րյալ 
նե րգ րա վե լու մա սին: Այ սի նքն, այդ ան ձը մե  ղա դր վում է հան ցան քի 
կա տար ման մե ջ, իսկ այդ մե  ղադ րան քը հիմն  ա վոր ված է:

 Կաս կա ծյալ է այն ան ձը, ո րը ձեր բա կալ վել է հան ցա նք կա տա-
րե լու մե ջ կաս կած վե լու պատ ճա ռով կամ ո րի նկատ մա մբ մի  նչև մե -
ղադ րա նք ա ռա ջադ րե լը, այ սի նքն՝ մե  ղադ րյալ ճա նա չե լը, կի րառ վել 
է խա փան ման մի  ջոց: Կաս կա ծյա լը կա րող է վե րած վել մե  ղադ րյա լի, 
սա կայն կա րող է նաև ա զատ ար ձակ վել:

 Սահ մա նադ րու թյան 66-րդ հոդ վա ծի ի մաս տից բխում է, որ ան մե -
ղու թյան կան խա վար կա ծի ի րա վունք ու նի հան ցա գոր ծու թյան հա մար 
մե  ղա դր վո ղը, այ սի նքն՝ մե  ղադ րյա լը: Սա կայն քրե ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րե նսգր քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սն այդ ի րա վուն քը վե րա պա-
հում է նաև կաս կա ծյա լին: 

Ո ՞վ է պար տա վոր ա պա ցու ցել մե  ղա վո րու թյու նը: 

Ան մե  ղու թյան կան խա վար կա ծի կար ևոր տար րե րից է հան ցա նք կա-
տա րե լու մե ջ մե ղ քի ա պա ցուց ման հար ցը: Դա շատ կար ևոր է, քա նի 
որ հին և մի  ջին դա րե րում ո րոշ երկ նե րում գոր ծում էր հա կա ռակ սկզ-
բուն քը՝ մե  ղա վո րու թյան կան խա վար կա ծը, այ սի նքն՝ ան ձը հա մար վում 
էր մե  ղա վոր ի սկզ բա նե, ե թե չա պա ցուց վեր, որ նա ան մե ղ էր: 

Ար դի ժո ղո վր դա վա րա կան հա սա րա կու թյուն նե րում գոր ծում է հա-
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կա ռակ սկզ բուն քը: Իսկ որ պես դրա ե րաշ խիք ներ, օ րեն քը (քր. դատ. 
օ րե նսգր քի 18-րդ հո դվ. 2-րդ մա սը) սահ մա նում է, որ կաս կա ծյա լը 
կամ մե  ղադ րյա լը պար տա վոր չեն ա պա ցու ցե լու ի րե նց ան մե  ղու թյու-
նը: Նրա նց ան մե  ղու թյան ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը չի կա-
րող դր վել պա շտ պա նու թյան կող մի  վրա: Պա շտ պա նու թյան կող մում, 
բա ցի կաս կա ծյա լից և մե  ղադ րյա լից, մտ նում են նաև փաս տա բան-
պա շտ պա նը, կաս կա ծյա լի և մե  ղադ րյա լի օ րի նա կան ներ կայա ցու ցիչ-
նե րը, օ րի նա կ՝ ան չա փա հաս մե  ղադ րյա լի ծնող նե րը:

 Հան ցան քի կա տար ման գոր ծում կաս կա ծյա լին կամ մե  ղադ րյա լին 
ա ռա ջա դր ված մե  ղադ րան քի ա պա ցուց ման և նրա նց ի պա շտ պա նու-
թյուն բեր ված փաս տա րկ նե րի հե րք ման պար տա կա նու թյու նը կրում է 
մե  ղադ րան քի կող մը, այ սի նքն՝ հիմն  ա կա նում քրե ա կան հե տա պնդ ման 
մար մի ն նե րը: 

Ի ՞նչ է մե  ղա վո րու թյան մա սին հետ ևու թյու նը և ինչ պի սի ՞ն պե տք է 
լի նի այն: 

Որ պես զի քրե ա կան գոր ծով վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի  նը 
հան գի հետ ևու թյան ինչ-որ մե  կի ինչ-որ հան ցա նք կա տա րե լու հար-
ցում, նա ի րա կա նաց նում է բազ մա թիվ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու-
թյուն ներ՝ նպա տակ ու նե նա լով բա ցա հայ տել հան ցա նք կա տա րած 
ան ձին, ինչ պես նաև վեր ջի նիս մե  ղա վո րու թյու նը հան ցան քի կա տար-
ման մե ջ: Դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը ձեռ նա րկ վում են գոր-
ծով ա պա ցույց ներ ձե ռք բե րե լու հա մար: 

Ա պա ցույց նե րը պե տք է լի նեն հա վաս տի և հիմն  ա վոր, հա մո զե ցու-
ցիչ հա վաս տեն մե  ղա դր վող ան ձի մե ղ քը: Քրե ա կան գոր ծով վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մար մի  նն այդ ա պա ցույց նե րի հի ման վրա պե տք է 
հետ ևու թյան հանգի ան ձի մե  ղա վո րու թյան մա սին: Նման օ րի նա կան 
գոր ծե լա կեր պը պե տա կան մար մի ն նե րի պար տա կա նու թյունն է: Ան մե -
ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզ բուն քի հա մա ձայն պե տա կան մար մի ն-
նե րի այդ պար տա կա նու թյա նը թղ թակ ցում են մե  ղա դր վո ղի օ րեն քով 
սահ ման ված ո րո շա կի ի րա վունք ներ, մաս նա վո րա պե ս՝ 

ա) են թադ րու թյուն նե րից զե րծ մն ա լու ի րա վուն քը (քր. դատ. օր. 18-
րդ հոդ ված,  3-րդ մաս), 

բ) չփա րատ ված կաս կած նե րը հօ գուտ ի րեն մե կ նա բա նե լու ի րա-
վուն քը (քր. դատ. օր. 18-րդ հոդ ված 4-րդ մաս): 
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Ի ՞նչ է են թադ րու թյուն նե րից զե րծ մն ա լու ի րա վուն քը: 

Հան ցա նք գոր ծե լու մե ջ ան ձի մե  ղա վո րու թյան մա սին հետ ևու թյու նը 
չի կա րող հի մն  վել են թադ րու թյուն նե րի վրա, այն պե տք է հաս տատ վի 
գոր ծին վե րա բե րող փոխ կա պակ ված հա վաս տի ա պա ցույց նե րի բա-
վա րար ամ բող ջու թյա մբ: Ե թե քրե ա կան գոր ծով վա րույ թի ըն թաց քում 
ան ձի մե ղ քը չի ա պա ցուց վում, գոր ծով նոր ա պա ցույց ներ ձե ռք բե րե-
լու բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րը սպառ ված են, ա պա քրե ա կան հե տա-
պն դու մը են թա կա է դա դա րեց ման, իսկ գոր ծի վա րույ թը՝ կա րճ ման: 

Ի ՞նչ է չփա րատ ված կաս կած նե րը հօ գուտ ի րեն մե կ նա բա նե լու 
ի րա վուն քը: 

Մե ղադ րա նքն ա պա ցուց ված լի նե լու վե րա բե րյալ բո լոր կաս կած նե-
րը, ո րո նք չեն կա րող փա րատ վել օ րեն քին հա մա պա տաս խան պատ-
շաճ ի րա վա կան ըն թա ցա կար գի շր ջա նակ նե րում, մե կ նա բան վում են 
հօ գուտ մե  ղադ րյա լի կամ կաս կա ծյա լի: Օ րի նակ, գոր ծով մի  ակ վկայի 
տե սո ղու թյու նը լա վը չէ: Նա ցուց մունք է տա լիս, որ ճա նաչ ման ներ-
կայաց ված ան ձը կար ծես թե նման է հան ցա նք կա տա րո ղին: Ե թե չկա 
այլ ա պա ցույց փաս տը հաս տա տե լու կամ հեր քե լու, ա պա վկայի ցուց-
մուն քը չփա րատ ված կաս կած է, և պե տք է մե կ նա բան վի հօ գուտ մե -
ղադ րյա լի: Այ սի նքն, այդ ա պա ցույ ցը՝ վկայի ցուց մուն քը պե տք է հա-
մա րել գոյու թյուն չու նե ցող: 

Ին չու՞ է կար ևոր ան մե  ղու թյան կա նա խա վար կա ծի ի րա վուն քը: 

Ան շուշտ, մե  ղա վո րու թյան մա սին քն նի չի, դա տա խա զի հետ ևու-
թյուն նե րը պաշ տո նա կան բնույթ ու նեն: Սա կայն ոչ քն նի չը և ոչ էլ 
դա տա խա զը չեն ո րո շում մե  ղադ րյա լի վե րջ նա կան մե  ղա վո րու թյան 
հար ցը: Նրա նց հետ ևու թյուն նե րը նախ նա կան վար կած են: Մի այն դա-
տա րա նն ի րա վունք ու նի ան ձին մե  ղա վոր ճա նա չել և նրա նկատ մա մբ 
պա տիժ կի րա ռել: Ընդ ո րում, դա տա րա նը ևս գոր ծի դա տա կան քն նու-
թյան ողջ ըն թաց քում մե  ղա դր վո ղին պե տք է վե րա բեր վի որ պես ան-
մե  ղի: 

Մեղ քի հաս տա տու մը կա տար վում է մի  այն օ րի նա կան ու ժի մե ջ 
մտած դա տա վճ ռով: Հետ ևա բար, մի  նչև այդ դա տավ ճի ռը, ոչ ոք ի րա-
վունք չու նի ան ձի նկատ մա մբ վե րա բեր վել որ պես հան ցա գոր ծի: Գոր-
ծի քն նու թյան ըն թաց քում կաս կա ծյա լի կամ մե  ղադ րյա լի նկատ մա մբ 
կի րառ վող խա փան ման մի  ջոց նե րը չեն կա րող պա րու նա կել պատ ժի 
տար րեր (քր. դատ. օր. 18-րդ հոդ վաած, 5-րդ մաս): Ձեր բա կա լու մը, 
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կա լան քը և դա տա վա րա կան հար կադ րան քի մյուս մի  ջոց նե րը ըն դա-
մե  նը գոր ծի քն նու թյա նը նպաս տող մի  ջոց նե րն են, այլ ոչ թե պա տիժ: 

 ՀՈԴ ՎԱԾ 68.
ԿՐ ԿԻՆ ԴԱՏ ՎԵ ԼՈՒ ԱՐ ԳԵԼ ՔԸ

 Սահ մա նադ րու թյան 68-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ`
1. Ոչ ոք չի կա րող կր կին դատ վել նույն ա րար քի հա մար:
2. Սույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի դրույթ նե րը չեն խո չըն դո տում գոր ծի 

վե րա նայ մա նը՝ օ րեն քին հա մա պա տաս խան, ե թե առ կա են նոր կամ 
նոր եր ևան ե կած հան գա մա նք ներ, կամ գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ 
տեղ են գտել հիմն  ա րար թե րու թյուն ներ, ո րո նք կա րող է ին ազ դել գոր-
ծի ար դյուն քի վրա:

 Նույն ա րար քի հա մար կր կին դա տե լու սահ մա նադ րա կան ար գե լքն 
ա ռա վել ման րա մա սն կար գա վո րում է ստա ցել Մար դու ի րա վունք նե-
րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին եվ րո-
պա կան կոն վեն ցի ային կից 7-րդ ար ձա նագրու թյան 4-րդ հոդ վա ծում. 
«Ոչ ոք չպե տք է մի և նույն պե տու թյան ի րա վա սու թյան շր ջա նակ նե րում 
երկ րո րդ ան գամ քրե ա կան կար գով դատ վի կամ պա տժ վի այն հան-
ցա գոր ծու թյան հա մար, ո րի հա մար նա ար դեն վե րջ նա կա նա պես ար-
դա րաց վել է կամ դա տա պա րտ վել է այդ պե տու թյան օ րեն քին և քրե ա-
կան դա տա վա րա կան ի րա վուն քին հա մա պա տաս խան»: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան վե րոն շյալ դրույ թի ի մաս տը պե տք է բա ցա-
հա տել դա տա կան պա շտ պա նու թյան, ար դար դա տա կան քն նու թյան 
և դա տա պա րտ վա ծի բո ղո քա րկ ման ի րա վունք նե րի հա մա տե քս տում: 
Դա նշա նա կում է, որ այդ ար գել քը չի տա րած վում քրե ա կան գո րծն 
ըստ է ու թյան լու ծող դա տա վա րա կան ակ տե րի բո ղո քա րկ ման սո վո-
րա կան կա ռու ցա կար գե րի վրա, օ րի նա կ՝ վե րա քն նու թյուն, վճ ռա բե-
կու թյուն, հս կող դա տա խա զի կող մի ց քրե ա կան գոր ծի կա րճ ման վե-
րա բե րյալ քն նի չի ո րոշ ման վե րա ցում և այլն:

Կր կին դա տե լու ար գել քը պար տա կա նու թյուն է պե տու թյան հա մար 
և ի րա վունք ան հատ նե րի հա մար: 

Ի ՞նչ է նշա նա կում նույն ա րար քի հա մար կր կին դա տե լու ար գել քը 
քրե ա կան օ րե նսգր քի ի մաս տով: 

ՀՀ քրե ա կան օ րե նսգր քում կր կին ան գամ դա տա պար տե լու ան թույ-
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լատ րե լի ու թյան ի րա վադ րույ թը դի տա րկ վում է որ պես ար դա րու թյան և 
պա տաս խա նատ վու թյան ան հա տա կա նաց ման սկզ բուն քի բո վան դա-
կային տա րր (ՀՀ քր. օր. 10 հոդ ված): 

Այդ դրույ թի հի մա վո րումն  այն ե լա կե տային մո տե ցումն  է, որ ե թե 
ան ձը դա տա վճ ռով պե տու թյան ա նու նից են թա րկ վել է քրե ա կան պար-
սա վան քի ու կրել է դա տա վճ ռով նշա նակ ված զր կա նք նե րը, ա պա կա-
տա րել է պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու իր պար տա կա նու թյու նը, 
հետ ևա բա ր, ին քը հա մար վում է իր մե ղ քը քա ված և ի րա վունք ու նի 
պա հան ջե լու, որ պե տու թյունը նույն ա րար քի հա մար ի րեն կր կին չդա-
տա պար տի կամ չպատ ժի:

Ք րե ա կան օ րեն քը ար գե լում է մի և նույն հան ցա գոր ծու թյան ո րա-
կու մը քրե ա կան օ րե նսգր քի մե  կից ա վե լի հոդ ված նե րով, ե թե դրան-
ցում պա րու նակ վող նոր մե  րը հա րա բե րա կց վում են որ պես ընդ հա նուր 
և հա տուկ նոր մե ր: Ար գել վում է նաև մի և նույն հան գա ման քը հաշ վի 
առ նել և՛ հան ցան քը ո րա կե լիս, և՛ պատ ժի տե սա կն ու չա փն ընտ րե-
լիս: Օ րի նա կ, օ րեն քը հան ցա նք կա տա րե լն այլ հան ցա գոր ծու թյու նը 
թա քց նե լու կամ դրա կա տա րու մը հեշ տաց նե լու նպա տա կով հա մա-
րում է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը և պա տի ժը ծան րաց նող 
հան գա մա նք: Մեկ այլ հոդ վա ծում, որ պես հան ցա նք, նա խա տես ված 
է սպա նու թյան կա տա րու մը այլ հան ցան քը թա քց նե լու կամ դրա կա-
տա րու մը հեշ տաց նե լու նպա տա կով: Ե թե ան ձը կա տա րել է այդ պի սի 
սպա նու թյուն, ա պա պա տիժ նշա նա կե լիս դա տա րա նը չի կա րող որ-
պես ծան րաց նող հան գա մա նք հաշ վի առ նել վե րը նշ ված ծան րաց նող 
հան գա ման քը: 

Կր կին դա տե լու ար գել քը վե րա բե րում է նաև ՀՀ տա րած քից դուրս 
հան ցա նք կա տա րած ան ձա նց: Ե թե ՀՀ քա ղա քա ցին կամ ՀՀ-ում մշ-
տա պես բնակ վող քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձն այլ պե տու թյու-
նում ար դեն դա տա պա րտ վել է այն տեղ կա տա րած հան ցան քի հա մար 
և կրել է հա մա պա տաս խան պա տիժ, ա պա այդ նույն ա րար քի հա մար 
ՀՀ դա տա րան նե րի կող մի ց նա չի կա րող կր կին են թա րկ վել քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան: 

Ի ՞նչ է նշա նա կում նույն ա րար քի հա մար կր կին դա տե լու ար գել քը 
քրե ա կան դա տա վա րու թյու նում: 

Կրկ նա կի դա տա պա րտ ման ար գել քը դիտ վում է քրե ա կան դա տա-
վա րու թյան սկզ բունք, այ սի նքն՝ ե լա կե տային դրույթ, հա մա ձայն ո րի 
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«Ոչ ոք չի կա րող նույն ա րար քի հա մար կր կին դա տա պա րտ վել: Նույն 
ան ձի վե րա բե րյալ նույն դեպ քի առ թիվ դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի 
մե ջ մտած դա տա վճ ռի կամ ո րոշ ման, ինչ պես նաև քրե ա կան հե տա-
պնդ ման մա րմն  ի չվե րաց ված ո րոշ ման առ կայու թյու նը բա ցա ռում է 
քրե ա կան գո րծ նո րո գե լը, մե  ղադ րա նքն ա վե լի ծան րով փո խա րի նե լը, 
ա վե լի խի ստ պա տիժ նշա նա կե լը»: 

Սկզ բուն քի գրծ նա կան նշա նա կու թյու նը այն է, որ քա նի դեռ օ րեն-
քով սահ ման ված կար գով չի վե րաց վել կայաց ված դա տավ ճի ռը կամ 
վե րջ նա կան ո րո շու մը, բա ցառ վում է նույն ան ձի վե րա բե րյալ նույն 
դեպ քի առ թիվ քրե ա կան գոր ծը նո րո գե լը, մե  ղադ րա նքն ա վե լի ծան-
րով փո խա րի նե լը կամ ա վե լի խի ստ պա տիժ նշա նա կե լը:

 Բա ցար ձա՞կ է, արդյո ք, նույն ա րար քի հա մար կր կին դատ վե լու 
ար գել քը: 

«Ոչ ոք չի կա րող կր կին դատ վել նույն ա րար քի հա մար» ար գել քը չի 
խո չըն դո տում գոր ծի վե րա նայ մա նը՝ օ րեն քին հա մա պա տաս խան, ե թե 
առ կա են նոր կամ նոր եր ևան ե կած հան գա մա նք ներ, կամ գոր ծի քն-
նու թյան ժա մա նակ տեղ են գտել է ա կան թե րու թյուն ներ, ո րո նք կա-
րող է ին ազ դել գոր ծի ար դյուն քի վրա: Դա նշա նա կում է, որ ե թե որ ևէ 
հան ցա նք կա տա րե լու հա մար ինչ-որ մե  կը դա տա պա րտ վել է, սա կայն 
դրա նից հե տո այդ գոր ծով կամ ա ռա ջա ցել են նոր հան գա մա նգ ներ 
կամ ի հայտ են ե կել նոր (բա ցա հայտ ված) հան գա մա նք ներ կամ գոր ծի 
քն նու թյան է ա կան թե րու թյուն ներ, ա պա գոր ծը կա րող է վե րա նայ վել 
և կայաց վել նոր դա տա կան վե րջ նա կան ո րո շում: Մար դու ի րա վունք-
նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նն այդ բա ցա ռիկ հիմ քե րի կի րառ մա մբ 
քրե ա կան գոր ծով վա րույ թի վե րսկ սու մը չի հա մա րում նույն ա րար քի 
կա պակ ցու թյա մբ երկ րո րդ վա րույ թի ի րա կա նա ցում: 

Ի ՞նչ է նոր հան գա ման քը՝ որ պես քրե ա կան գոր ծի վե րա նայ ման 
հիմք: 

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի հա մա ձայն, նոր հան-
գա մա նք ներ են ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մի ց քրե ա կան 
գոր ծով կի րառ ված օ րեն քը հա կա սահ մա նադ րա կան ճա նա չե լը, կամ 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի վճ ռով ՀՀ դա տա-
րա նի կող մի ց քնն ված գոր ծում ՄԻ ԵԿ-ով ամ րա գր ված ի րա վունք նե րի 
խախ տում ճա նա չե լը: Օ րի նա կ, որ ևէ ան ձի դա տա պար տել են քրե ա-
կան օ րե նսգր քի ինչ-որ հոդ վա ծով, ո րը հե տա գայում ՀՀ Սահ մա նա-
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դրա կան դա տա րա նը ճա նա չել է հա կա սահ մա նադ րա կան և ան վա վեր: 
Դա հի մք է գոր ծի վե րա քն նու թյան հա մար: 

Ի ՞նչ է նոր ի հայտ ե կած հան գա ման քը՝ որ պես քրե ա կան գոր ծի 
վե րա նայ ման հի մք: 

Այս հան գա մա նք նե րն, ի տար բե րու թյուն նա խո րդ տե սա կի, ոչ 
թե նոր են ա ռա ջա ցել, այլ դրա նք կային, սա կայն դրա նց գոյու թյան 
փաս տը հայտ նի է դար ձել հե տա գայում: Օ րի նա կ, այդ պի սիք են գոր-
ծի նա խո րդ քն նու թյան ըն թաց քում ար դա րա դա տու թյան դեմ ուղղ ված 
հան ցա նք նե րի կա տա րու մը, ո րո նք հայտ նի են դար ձել հե տա գայում, 
մաս նա վո րա պե ս՝ սուտ ցուց մունք տա լը, սխալ թա րգ մա նու թյուն կա-
տա րե լը, կե ղծ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն տա լը, ի րե ղեն 
ա պա ցույ ցե րը կամ փաս տա թղ թե րը կեղ ծե լը, վա րույթն ի րա կա նաց-
նող ան ձի կամ դա տա վո րի կող մի ց հան ցա վոր գոր ծո ղու թյուն ներ կա-
տա րե լը: Այդ փաս տե րը պե տք է ազ դած լի նեն գոր ծի ել քի վրա և ճա-
նաչ վեն դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա վճ ռով: 

Ի ՞նչ են գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ տեղ գտած է ա կան թե րու-
թյուն նե րը: 

Դ րա նք այն բա ցա ռիկ դեպ քե րն են, երբ գոր ծի նա խո րդ դա տա կան 
քն նու թյան ըն թաց քում թույլ են տր վել նյու թա կան կամ դա տա վա րա-
կան ի րա վուն քի այն պի սի հիմն  ա րար խախ տումն  եր, ո րո նց ար դյուն-
քում ըն դուն ված դա տա վա րա կան ակ տը խա թա րում է ար դա րա դա-
տու թյան բուն է ու թյու նը, խախ տում է սահ մա նադ րո րեն պա շտ պան վող 
շա հե րի ան հրա ժե շտ հա վաuա րա կշ ռու թյու նը: Օ րի նա կ՝ տե ղի են ու նե-
ցել ա ռա վել ծա նր բնույթ ու նե ցող քրե ա կան օ րեն քի սխալ կի րա ռում 
կամ քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քի է ա կան խախ տումն  եր, ո րո նք կա-
րող է ին ազ դել գոր ծի ար դյուն քի:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 70.
 ՆԵՐ ՄԱՆ ԽՆԴ ՐԱՆ ՔԻ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆ ՔԸ

 Ներ ման խնդ րան քի ի րա վունքն ամ րա գր ված է ՀՀ Սահ մա նադ-
րու թյան 70-րդ հոդ վա ծով, հա մա ձայն ո րի` «Յու րա քան չյուր դա տա-
պար տյալ ու նի ներ ման, նե րա ռյալ նշա նակ ված պա տի ժը մե ղ մաց նե լու 
խնդ րան քի ի րա վունք: Ման րա մաս նե րը սահ ման վում են օ րեն քով»: 
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 Ի՞նչ է նե րու մը:

 Նե րու մը հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձի նկատ մա մբ մար դու 
ար ժա նա պատ վու թյու նը հար գե լու, մար դա սի րու թյան, ար դա րու թյան 
սահ մա նադ րա կան սկզ բունք նե րի ան մի  ջա կան գոր ծո ղու թյան դրս ևո-
րում է:

ՀՀ քրե ա կան օ րե նսգր քի 83-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, հան ցա գոր-
ծու թյան հա մար դա տա պա րտ   ված ան ձը ներ ման ակ տով կա րող է լրիվ 
կամ մաս նա կի ո րեն ա զատ վել ինչ պես հիմն  ա  կան, այն պես էլ լրա ցու-
ցիչ պատ ժից, կամ պատ ժի չկ րած մա սը կա րող է փո խա րին վել ա վե լի 
մե  ղմ պատ ժա տե սա կով, կամ կա րող է վե րաց վել դատ վա ծու թյու նը: 

Ներ ման ինս տի տու տի օ րե նսդրա կան գոր ծող կար գա վո րու մը 
վկայում է, որ ներ ման խնդ րան քի ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար որևէ 
սահ մա նա փա կում նա խա տես ված չէ, նե րում հայ ցե լու ի րա վուն քից 
կա րող է օգտ վել յու րա քան չյուր դա տա պար տյալ: 

 Ո՞րն է  հա մա ներ ման և ներ ման տար բե րու թյու նը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան (2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով) 117-
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ՀՀ Ազ գային ժո ղո վը, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
ա ռա ջար կու թյա մբ, պատ գա մա վոր նե րի ընդ   հա  նուր թվի ձայ նե րի մե -
ծա մաս նու թյա մբ կա րող է ըն դու նել հա մա ներ ման մա սին օ րե նք: ՀՀ 
քրե ա  կան օ րե նս գր քի 82-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, հա մա ներ ման ակ-
տով հան ցա նք կա տա րած ան ձը կա   րող է ա զատ վել քրե ա կան պա-
տաս խա նատ վու թյու նից, իսկ դա տա պար տյա լը կա րող է լրիվ կամ 
մաս նա կի ո րեն ա զատ վել ինչ պես հիմն  ա կան, այն պես էլ լրա ցու ցիչ 
պատ ժից, կամ պատ ժի չկ րած մա սը կա րող է փո խա րին վել ա վե լի մե -
ղմ պատ ժա տե սա կով, կամ կա րող է վե րաց վել դատ վա ծու թյու նը: 

Այս պի սով, հա մա նե րու մը նոր մա տիվ ակտ է, այն հայ տա րար վում 
է ան հա տա պես չո րոշ ված ան ձա նց շր ջա նա կի նկատ մա մբ: Հա մա-
ներ ման ակ տով քրե ա կան պա տաս խա նա տվու թյու նից կամ պատ ժից 
ա զա տե լը հնա րա վոր է քրե ա կան դա տա վա րու թյան ցան կա ցած փու-
լում: Հա մա ներ ման նա խա ձեռ նու թյու նը բխում է պե տա կան մա րմն  ից: 
Հա մա նե րում կի րա ռե լու հա մար ան հրա ժե շտ են հա մա պա տաս խան 
մար մի ն նե րի ակ տե րը: Հա մա նե րու մը կի րառ վում է բա վա կա նա չափ 
եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում: 

Ի տար բե րու թյու նը վե րը նշ վա ծի, նե րու մը չու նի նոր մա տիվ բնույթ: 
Այն ան հա տա կան ակտ է և ի րա կա նաց վում է ան հա տա պես ո րոշ ված 
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ան ձի նկատ մա մբ: Ներ ման ակ տով հնա րա վոր չէ ան ձին ա զա տել 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից: Հան ցա նք կա տա րած ան ձը չի 
կա րող ներ ման ակ տով ա զատ վել պատ ժից, քա նի դեռ դա տավ ճիռ 
չի կայաց վել: Ներ ման նա խա ձեռ նու թյու նը պատ կա նում է դա տա-
պար տյա լին, նրա հա րա զատ նե րին, այլ ան ձա նց: Ներ ման ակ տը ան-
ձին պատ ժից ա զա տե լու ի րա վա կան հի մք է: Նե րումն  ու նի մի  ան վագ 
բնույթ: 

 Ո՞վ է ի րա վա սու լու ծե լու դա տա պար տյալ նե րին նե րում շնոր հե-
լու հար ցը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան (2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով) 135-
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա տա պար տյալ նե րին նե րում շնոր հե լու հար-
ցը լու ծում է Հան րա պե տու թյան նա խա գա հն օ րեն քով սահ ման ված 
դեպ քե րում և կար գով:

 Նե րում շնոր հե լու գոր ծըն թա ցը դե ռևս կար գա վոր վում է ՀՀ Նա խա-
գա հի 2003 թվա կա նի նո յեմ բե րի 19-ի՝ « Դա տա պար տյալ նե րի ներ ման 
խնդ րագ րե րը քն նար կե լու կար գը հաս տա տե լու մա սին» հրա մա նա-
գրով: 

 Ի՞նչ հիմ քով է քն նու թյան առն վում դա տա պար տյա լին նե րում 
շնոր հե լու հար ցը:

ՀՀ Նա խա գա հը դա տա պար տյա լին նե րում շնոր հե լու հար ցը քն նու-
թյան է առ նում դա տա պա րտ յա լի ներ ման խնդ րագ րի հի ման վրա: 

 Ի՞նչ ո րո շումն  եր են կայաց վում դա տա պար տյալ նե րի ներ ման 
խնդ րագ րե րի քն նու թյան առ նե լու ար դյուն քում:

Քն նու թյան առ նե լով դա տա պար տյալ նե րի  ներ ման խնդ րագ րե րը, 
ՀՀ Նա խա գա հն ի րա վա սու է նե րում շնոր հե լո վ՝ 

ա) լրիվ կամ մաս նա կի ո րեն ա զա տել հիմն  ա կան կամ լրա ցու ցիչ 
պա տի ժը կրե լուց.

բ) պատ ժի չկ րած մա սը փո խա րի նել ա վե լի մե  ղմ պատ ժա տե սա կով.
գ) պա տի ժը կրած ան ձա նց լրիվ կամ մաս նա կի ո րեն ա զա տել պե-

տու թյան օգ տին դա տա վճիռ նե րով գա նձ վող նյու թա կան վն ա սի հե-
տա գա հա տու ցու մի ց.

դ) վե րաց նել դատ վա ծու թյու նը։ 
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 Ե՞րբ են քն նա րկ վում դա տա պար տյալ նե րի ներ ման խնդ րագ րե-
րը 

Ներ ման խնդ րագ րե րը քն նա րկ վում են մի  այն դա տավ ճիռ նե րն օ րի-
նա կան ու ժի մե ջ մտ նե  լուց հե տո, իսկ նյու թա կան վն ա սի հե տա գա հա-
տու ցու մի ց ա զա տե լու վե րա բեր յալ խնդ րա գրե րը՝ հիմն  ա կան պա տի ժը 
կրե լուց հե տո։ 

 Ի՞նչ է հաշ վի առն վում ներ ման խնդ րագ րե րը քն նար  կե լիս:

 Ներ ման խնդ րագ րե րը քն նար կե լիս հաշ վի են առն վում կա տար ված 
հան ցա գոր ծու թյան բնույ թը և հան րու թյան հա մար վտան գա վո րու-
թյան աս տի ճա նը, դա տա պա րտ   յա լի ան ձը, պա տի ժը կրե լու վայ րում 
նրա վար քը, աշ խա տան քի նկատ մա մբ վե րա   բեր մուն քը, պատ ժի կրած 
ժամկ  ե տը, ա ռող ջա կան վի ճա կը, ըն տա նի քի սո ցի ա լա կան վի ճա կը և 
ու շադ րու թյան ար ժա նի այլ հան գա մա նք նե ր։ 

Այն ան ձա նց, ո րո նց նախ կի նում նե րում է շնո րհ վել կամ ո րո նց 
նկատ մա մբ նախ կի  նում կի րառ վել է հա մա նե րում կամ պա տի ժը կրե-
լուց պայ մա նա կան վա ղա ժամկ  ետ ա զա տում կամ պատ ժի չկ րած մա սի 
փո խա րի նում ա վե լի մե  ղմ պատ ժով, ե թե նրա նք մի  նչև դատ վա ծու թյան 
մա րու մը կամ վե րա ցու մը նո րից դի տա վո րյալ հան ցա գոր ծու թյուն են 
կա տա րել, կա րող է նե րում շնո րհ վել մի  այն բա ցա ռիկ դեպ քե րում։ 

 Ի՞նչ  կար գով և ժամկ  ե տում են դա տա պար տյալ նե րի ներ ման 
խնդ րա գրե րն ու ղա րկ վում քն նա րկ ման:

 Դա տա պար տյալ նե րի ներ ման խնդ րագ րե րը պա տի ժը կրե լու 
վայ րի կամ պատ ժի ի կա տար ա ծու մը տնօ րի նող մա րմ նի վար չա-
կազ մի մի ջո ցով երկ շա բա թյա ժամ կե տում ու ղա րկ վում են ՀՀ Նա-
խա գա հի քն նա րկ մա նը՝ կից ներ կայաց նե լով դա տա րան նե  րի ո րո-
շում նե րի ու դա տա վճիռ նե րի պատ ճեն ե րը, դա տա պար տյալ նե րի 
աշ խա տան  քի և վար քի մա սին բնու թագ րե րը, ինչ պես նաև նե րում 
շնոր հե լու հար ցի քն նա րկ ման հա մար ան հրա ժե շտ այլ փաս տա թղ-
թեր ու տվյալ նե ր։

Ց մահ ա զա տա զրկ ման դա տա պա րտ ված ան ձա նց ներ ման խնդ-
րագ րե րի վե րա բեր  յալ նյու թե րն ու ղա րկ վում են ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի նա խա գա հին և ՀՀ ար դա րա դա  տու թյան նա խա րա րի ն։ Վեր ջին նե րս 
ոչ ուշ, քան դրա նք ստա նա լու օր վա նից երկ շա բաթ յա ժամկ  ե տում, ՀՀ 
Նա խա գա հին են ներ կա յաց նում եզ րա կա ցու թյուն նե ր՝ նշե լով հան ցա-
գոր ծու թյան կա տար ման հան գա մա նք նե րը, դրա ա ռա ջաց րած հետ-
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ևա նք նե րը, դա տա պար տյա լի ան ձի մա սին տվյ ալ նե րը և ի րե նց ա ռա-
ջար կու թյուն նե րը յու րա քա նչ յուր խնդ րագ րի վե րա բե րյա լ։ 

Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում դա տա պար տյալ նե րի ներ ման խնդ-
րագ րե րի վե րա բեր  յալ նյու  թե րն ու ղա րկ վում են ՀՀ գլ խա վոր դա տա-
խա զին կամ ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ազ գային ան վտ ան գու-
թյան ծա ռայու թյան տնօ րե նի ն՝ մե  կամ սյա ժամկ  ե տում եզ րա  կա ցու թյուն 
տա լու, կամ ՀՀ Նա խա գա հի հա րց մա մբ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան խոր -
հուրդ՝ կար ծիք ներ կայաց նե լու հա մա ր։ 

 Ու՞մ կող մի ց են նա խա պես քն նա րկ վում ներ ման խնդ րա   գրե րը: 

Ներ ման խնդ րագ րե րը, նախ քան ՀՀ Նա խա գա հի քն նա րկ մա նը 
ներ կայաց նե լը, նա խա  պես քն նա րկ վում են ՀՀ Նա խա գա հի կող մի ց 
կազ մա վոր ված ՀՀ Նա խա գա հին ա ռըն թեր ներ ման հար ցե րի հա նձ-
նա ժո ղո վում։ 

 Ի՞նչ ըն թա ցա կար գով է գոր ծում ՀՀ Նա խա գա հին ա ռըն թեր ներ-
ման հար ցե րի հա նձ նա ժո ղո վը: 

ՀՀ Նա խա գա հին ա ռըն թեր ներ ման հար ցե րի հա նձ նա ժո ղո վի նիս-
տե րն ան ցկաց նում է հա նձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, իսկ նրա բա ցա-
կայու թյան դեպ քում հա նձ նա ժո ղո վի ո րոշ մա մբ, նրա ան դամն  ե րից որ-
ևէ մե  կը ։

 Հա նձ նա ժո ղո վի նիս տե րն ի րա վա զոր են, ե թե դրա նց ներ կա է հանձ-
նա ժո ղո վի կազ մի  կե սից ա վե լի ն։ Ո րո շումն  ե րն ըն դուն վում են հա նձ-
նա ժո ղո վի նիս տին ներ կա ան դամն  ե րի ձայ նե րի մե  ծա մաս նու թյա մբ։

 Կա զմ վում է հա նձ նա ժո ղո վի նիս տի ար ձա նագրու թյուն, ո րում 
գրանց վում են հա նձ նա ժո ղո վի ա ռա ջար կու թյուն նե րը քն նա րկ վող 
խնդ րագ րե րի վե րա բե րյա լ։

 Հա նձ նա ժո ղո վի նիս տին խո րհր դակ ցա կան ձայ նի ի րա վուն քով 
մաս նակ ցում են ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հը, ՀՀ գլ խա վոր 
դա տա խա զը, ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րը, ՀՀ կա ռա վա րու-
թյա նն ա ռըն թեր ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան տնօ րե նը։ 

 Ի՞նչ փաս տա թղ թեր են ներ կայաց վում ՀՀ Նա խա գա հին դա տա-
պա րտ յա լին նե րում շնոր  հե լու հար ցը լու ծե լու հա մար:

ՀՀ Նա խա գա հի քն նա րկ մա նը  են ներ կայաց վում նե րում շնոր հե լու 
մա սին խնդ րա  գրե րն ու մի ջ նոր դու թյուն նե րը՝ ՀՀ Նա խա գա հին ա ռըն թեր 
ներ ման հար ցե րի հա նձ նա ժո ղո վի ա ռա ջար կու  թյուն նե րով հան դե րձ։ 
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 Ի՞նչ ի րա վա կան ակ տե րով է ՀՀ Նա խա գա հը բա վա րա րում կամ 
մե ր ժում ներ ման խնդ րա գե րը:

 Ներ ման խնդ րագ րե րը բա վա րա րե լու կամ մե ր ժե լու մա սին ՀՀ Նա-
խա գա հը հրա պա րա կում է հրա մա նագ րե ր։ 

 Տե ղե կաց վու՞մ են, արդյոք, դի մող նե րն ի րե նց ներ ման խնդ րագ-
րե րի քն նա րկ ման արդ յունք նե րի մա սին: 

Այո, գրա վոր տե ղե կաց վում են:

 Ներ ման խնդ րագ րե րի մե  րժ ման կամ մաս նա կի բա վա րար ման 
դեպ քե րում դա տա պա րտ յալ նե րի կող մի ց կա րո՞ղ են, արդյոք, ներ-
կայաց վել ներ ման նոր խնդ րա գրեր և ի՞նչ ըն թա ցա կար գե րով:

 Ներ ման խնդ րագ րե րը մե ր ժե լու դեպ քում, ե թե ու շադ րու թյան ար-
ժա նի նոր հան գա մա նք ներ չկան, ծա նր և ա ռա նձ նա պես ծա նր հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար դա տա պա րտ ված ան ձա նց կող մի ց ներ-
կայաց ված ներ ման նոր խնդ րագ րե րը ՀՀ Նա խա գա հի քն նա րկ մա նը 
կա րող են ներ կայաց վել նա խո րդ խնդ րագ րե րի մե  րժ ման օր վա նից մե կ 
տա րի ան ց, իսկ այլ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար դա տա պա րտ ված 
ան ձա նց կող մի ց ներ կայաց ված նոր խնդ րագ րե րը՝ վեց ա մի ս ան ց։

 Նյու թա կան վն ա սի հե տա գա հա տու ցու մի ց ա զա տե լու վե րա բե րյալ 
խնդ րագ րե րի մե  րժ ման դեպ քում նոր խնդ րագ րե րը կա րող են ՀՀ Նա-
խա գա հի քն նա րկ մա նը ներ կայաց վել նա խո րդ խնդ րագ րե րի մե  րժ ման 
օր վա նից մե կ տա րի հե տո ։

 Մի նչև նշ ված ժամկ  ետ նե րի ա վա րտն ստաց ված նոր խնդ րագ րե րը 
կց վում են ե ղած նյու թե րի ն։

 Ներ ման խնդ րագ րե րը մաս նա կի ո րեն բա վա րար վե լուց հե տո 
նույն դա տա պա րտ  յալ նե րից ստաց ված նոր խնդ րագ րե րը կա րող են 
քննարկ վել մի  այն ու շա դրու թյան ար ժա նի նոր հան գա մա նք նե րի առ-
կայու թյան դեպ քում։ 

 Ի կա տա րումն  ո՞ր մար մի ն ներ են ու ղա րկ վում ներ ման խնդ րագ-
րե րը բա վա րա րե լու կամ մե ր ժե լու մա սին ՀՀ Նա խա գա հի հրա մա-
նագ րե րը:

 Ներ ման խնդ րագ րե րը բա վա րա րե լու կամ մե ր ժե լու մա սին ՀՀ Նա-
խա գա հի հրա մա նա գրե րն ի կա տա րումն  ու ղա րկ վում են՝

- ց մահ ա զա տա զրկ ման, ո րո շա կի ժամկ  ե տով ա զա տա զրկ ման, 
կա լան քի, ուղ ղիչ աշ խա տա նք նե րի, գույ քի բռ նագ րավ ման, հա տուկ 
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կամ զին վո րա կան կո չու մի ց, կար գից, աս տի ճա նից կամ ո րա կա վոր-
ման դա սից զր կե լու, հան րային աշ խա տա նք նե րի, ո րո շա կի պաշ տոն-
ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյա մբ զբաղ վե լու ի րա-
վուն քից զր կե լու և տու գան քի դա տա պա րտ ված ան ձա նց վե րա բե րյա լ՝ 
ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյուն,

-  կա լան քի, ինչ պես նաև կար գա պա հա կան գու մար տա կում պա հե-
լու դա տա պա րտ ված զին ծա ռայող նե րի վե րա բե րյա լ՝ ՀՀ պա շտ պա նու-
թյան նա խա րա րու թյուն,

-  նյու թա կան վն ա սի հե տա գա հա տու ցու մի ց ա զա տե լու և դատ վա-
ծու թյան վե րաց ման վե րա բեր յա լ՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա ն։

 Ներ ման խնդ րագ րե րը բա վա րա րե լու մա սին ՀՀ Նա խա գա հի հրա-
մա նագ րե րի քաղ վա ծք նե րն ու ղա րկ վում են ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րան, 
ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զու թյուն և ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ՀՀ 
ոս տի կա նու թյան տե ղե կատ վա կան կե նտ րո ն։ 

 Ե՞րբ են ի կա տար ած վում ներ ման խնդ րագ րե րի մա սին ՀՀ Նա-
խա գա հի հրա մա նա գրե րը:

 Ներ ման խնդ րագ րե րի մա սին ՀՀ Նա խա գա հի հրա մա նագ րե րն ի 
կա տար են ած վում ան հա  պա ղ՝ հրա մա նագ րե րի քաղ վա ծք նե րն ստա-
նա լուն պե ս։ Այդ հրա մա նա գրե րի կա տար ման մա սին հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րը ՀՀ Նա խա գա հին են ու ղար կում այն մար մի ն նե րը, ո րո նց 
վրա դր ված է այդ հրա մա նագ րե րի կա տա րու մը։ 

 Ո՞վ է նա խա պատ րաս տում և վե րա հս կում ներ ման խնդ րագ րե-
րի մա սին ՀՀ Նա խա գա հի հրա մա նա գրե րի կա տա րու մը:

ՀՀ Նա խա գա հի քն նա րկ մա նը ներ կայաց վող ան հրա ժե շտ նյու թե-
րը նա խա պատ րաս տու մը, ինչ պես նաև ներ ման խնդ րագ րե րի մա սին 
ՀՀ Նա խա գա հի հրա մա նագ րե րի կա տա րու մը վե րա հս կում է ՀՀ Նա-
խա գա հի աշ խա տա կազ մի  ներ ման, քա ղա քա ցի ու թյան, պա րգև նե րի և 
կո չումն  ե րի վար չու թյու նը ։
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 ՀՈԴ ՎԱԾ 71. 
ՄԵՂ ՔԻ ՍԿԶ ԲՈ ՒՆ ՔԸ ԵՎ ՊԱՏ ԺԻ ՀԱ ՄԱ ՉԱ ՓՈ ՒԹՅԱՆ 

ՍԿԶ ԲՈ ՒՆ ՔԸ

 Մար դու ար դա րա դա տա կան ի րա վունք նե րի այս ե րաշ խի քը ամ րա-
գր ված է Սահ մա նդ րու թյան 71-րդ հոդ վա ծում, հա մա ձայն ո րի`

 1. Հան ցա նք կա տա րած ան ձի պատ ժի հիմ քը նրա մե  ղքն է:
2. Օ րեն քով սահ ման ված պա տի ժը, ինչ պես նաև նշա նակ ված պատ-

ժա տե սա կը և պատ ժա չա փը պե տք է հա մա չափ լի նեն կա տար ված 
ա րար քին:

  Սահ մա նադ րու թյան այս հոդ վա ծն ամ րագ րում է քրա կան 
օ րենսդրու թյան եր կու կար ևոր սկզ բունք՝ ա) ըստ մե ղ քի պա տաս խա-
նատ վու թյան, բ) ար դա րու թյան ու պա տաս խա նատ վու թյան ան հա-
տա կա նաց ման: 

Ք րե ա կան օ րե նսդրու թյան սկզ բունք նե րը ե լա կե տային դրույթ ներ 
են, ո րո նց հի ման վրա քրե ա կան օ րե նսգր քով սահ ման վում, իսկ այ-
նու հե տև կի րառ վում է հան ցա գոր ծու թյան հա մար քրե ա կան պա տաս-
խա նատ վու թյու նը: Այդ սկզ բունք նե րը ձևա վոր վել են քա ղա քա ցի ա-
կան, ի րա վա կան հա սա րա կու թյա նը զու գըն թաց: Դրա նք ղե կա վար 
դրույթ ներ են և՛ օ րե նս դիր մա րմն  ի հա մար, և՛ դա տա րան նե րի հա մար: 
Օ րի նա կ, պա տաս խա նատ վու թյան ան հա տա կա նաց ման սկզ բուն քը 
ա ռա ջին հեր թին հաշ վի է առ նում օ րե նս դի րը` նա խա տե սե լով այ լը նտ-
րան քային սա նկ ցի ա ի րա վուն քի նոր մում: Այ նու հե տև դա տա րա նը, ել-
նե լով հան ցա գոր ծի ան ձից, ընտ րում է կամ ա զա տա զր կու մը կամ տու-
գան քը որ պես պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց: 

Ը ստ մե ղ քի պա տաս խա նատ վու թյան սահ մա նադ րա կան սկզ բուն քը 
հռ չա կում է, որ հան ցա նք կա տա րած ան ձի պատ ժի հիմ քը նրա մե  ղքն 
է (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն, հոդ. 71, 1-ին մաս): Իսկ ար դա րու թյան ու 
պա տաս խա նատ վու թյան ան հա տա կա նաց ման սկզ բուն քը սահ մա նում 
է, որ հան ցա գոր ծու թյան հա մար օ րեն քով նա խա տես ված պա տի ժը, 
ինչ պես նաև նշա նակ ված պատ ժա տե սա կը և պատ ժա չա փը պե տք է 
հա մա չափ լի նեն կա տար ված ա րար քին (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն, հոդ. 
71, 2-րդ մաս):  

Ի ՞նչ է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը և ի՞նչ դեր է կա տա րում 
դրա նում մե ղ քը: 
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Հան ցա վոր ա րա րք նե րը հան րու թյան հա մար վտան գա վոր և վն ա-
սա կար են: Հե նց ի րե նց վտան գա վո րու թյան ու ժով են դրա նք օ րեն քով 
ար գել վում պե տու թյան կող մի ց, ճա նաչ վում հան ցա գոր ծու թյուն: Հան-
ցա գոր ծու թյա նը հետ ևում է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը: 

Ք րե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը հան ցա նք կա տա րած ան-
ձի նկատ մա մբ օ րեն քով սահ ման ված կար գով կի րառ վող պե տա կան 
հար կադ րան քի տե սակ է, ո րը նա խա տես ված է խա խտ ված քրե ա-
կան նոր մի  սա նկ ցի այով: Այն պե տու թյան ան դրա դա րձն է կա տար ված 
հան ցան քին: Պա տաս խա նատ վու թյունն ար տա հայտ վում է մե  ղա վո րի 
պար սա վան քով, նրա նկատ մա մբ ո րո շա կի զր կա նք ներ կի րա ռե լով, 
ո րո նք պե տք է կրի մե  ղա վո րը, հան ցա գոր ծը՝ իր պատ ճա ռած վն ա սի 
դի մաց: Մե ղա վոր ան ձը չէր կրի դրա նք, ե թե չկա տա րեր հան ցա նք:  

Ք րե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան փաս տա կան հիմ քը կա տար-
ված հան ցա նքն է: Ե թե չկա հան ցան քը՝ որ պես ի րա կա նու թյան փա-
ստ, ա պա չի կա րող լի նել նաև քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը: 
Այս տեղ գոր ծում է «Չ կա պա տաս խա նատ վու թյուն ա ռա նց հան ցան քի» 
սկզ բուն քը: Բայց քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան ո լոր տում գոր-
ծում է մե կ այլ կար ևոր սկզ բունք ևս՝ «ե թե չկա մե  ղք, ու րե մն  չկա հան-
ցա նք, հետ ևա բա ր՝ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն և պա տիժ»: 

Ի ՞նչ է մե ղ քը և ո րո ՞նք են դրա ձևե րը: 

Ք րե ա կան օ րե նս գիր քը սահ մա նում է, որ ան ձը են թա կա է քրե ա-
կան պա տաս խա նատ վու թյան մի  այն հան րու թյան հա մար վտան գա վոր 
այն պի սի գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան և հան րու թյան հա մար 
վտան գա վոր հետ ևա նք նե րի հա մար, ո րո նց վե րա բե րյալ նրա մե ղ քը 
հաս տատ ված է ի րա վա սու դա տա րա նի կող մի ց: 

Այս դեպ քում օ րեն քի հիմ քում ըն կած է հետ ևյալ տրա մա բա նու-
թյու նը: Ի րա վա կան ի րադ րու թյուն նե րում հա սա րա կա կան կյ ան քի 
սուբյեկտ նե րը կա նգ նած են եր կը նտ րան քի ա ռաջ: Ան հա տն իր կամ-
քով կա րող է վար վել ի րա վա չափ կամ ոչ ի րա վա չափ: Ե թե նա ընտ րել 
է երկ րո րդ տար բե րա կը՝ առ կա է ի րա վա խախ տում, ո րում ան ձն ու նի 
մե  ղք և պե տք է կրի պա տաս խա նատ վու թյուն: 

Մե ղքն ան ձի հո գե բա նա կան վե րա բեր մունքն է սե փա կան վար-
քա գծի և նրա հետ ևա նք նե րի նկատ մա մբ, ո րում ար տա ցոլ ված են 
նրա բա ցա սա կան և թեթ ևա մի տ վե րա բեր մուն քը ի րա վուն քի, հա-
սա րա կու թյան և պե տու թյան  շա հե րի, այլ ան ձա նց ի րա վունք նե րի 
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նկատ մա մբ: Տար բեր վում են մե ղ քի եր կու ձև` դի տա վո րու թյուն և ան-
զգուշու թյուն:

 Դի տա վո րու թյու նը մե ղ քի այն ձևն է, երբ ի րա վա խախ տում կա-
տա րած ան ձը նա խա տե սում և ցան կա նում է հան րո րեն վտան գա վոր 
հետևան քի ա ռա ջա ցու մը՝ իր ա րա քով: Օ րի նակ, գո ղը նա խա տե սում է 
գո ղու թյու նը և ցան կա նա լով կա տա րում է այն: 

Ա նզ գու շու թյու նը, որ պես մե ղ քի ձև, լի նում է եր կու տե սա կի` ինք-
նա վս տա հու թյուն և ան փու թու թյուն: Ինք նա վս տա հու թյան դեպ քում 
ան ձը նա խա տե սում է իր վար քագ ծի հան րո րեն վտան գա վոր հետ-
ևան քը, սա կայն թեթ ևամ տո րեն հույս ու նի խու սա փե լու դրան ցից: Ան-
փու թու թյան դեպ քում ան ձը չի նա խա տե սում իր վար քագ ծի հան րո-
րեն վտան գա վոր հետ ևան քը, սա կայն կա րող է և պե տք է նա խա տե սի: 
Օ րի նա կ, ե թե վա րոր դը գի տակ ցա բար դուրս է գա լիս երթ ևե կու թյան 
տեխ նի կա պես ան սա րք մե  քե նայով, թեթ ևամ տո րեն  հույս ու նե նա լով 
խու սա փել վթա րից, բայց վթա րը, այն էլ ծա նր հետ ևա նք նե րով, այ-
նուա մե  նայ նիվ, տե ղի է ու նե նում, ա պա առ կա է մե  ղքն ինք նա վս տա-
հու թյան ձևով: Ան փու թու  թյամբ մե ղ քը տե ղի ու նի, երբ վա րոր դը մի  նչև 
երթ ևե կու թյան դուրս գա լը չի ստու գում մե  քե նայի տեխ նի կա կան վի-
ճա կը, իսկ մե  քե նան ի րա կա նում ան սա րք էր, ո րի հետ ևան քով տե ղի է 
ու նե նում ավ տով թար: 

 Ի ՞նչ է օբյեկ տիվ մե ղ սայ նա ցու մը և ին չո ՞ւ է այն ար գել վում: 

Ան ձը են թա կա է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի  այն հան-
րու թյան հա մար վտան գա վոր այն պի սի ա րա րք նե րի ու հետ ևա նք նե-
րի հա մար, ո րո նց վե րա բե րյալ նրա մե ղ քը հաս տատ ված է ի րա վա սու 
դա տա րա նի կող մի ց: Օբյեկ տիվ մե ղ սայ նա ցու մը՝ ա ռա նց մե ղ քի վն աս 
պատ ճա ռե լու հա մար քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, ար գել վում 
է: Ա րար քը հա մար վում է ա ռա նց մե ղ քի կա տար ված, ե թե ան ձը չի գի-
տակ ցել և տվյ ալ ի րադ րու թյու նում չէր կա րող գի տակ ցել իր գոր ծո-
ղու թյան (ան գոր ծու թյան)՝ հան րու թյան հա մար վտան գա վոր բնույ թը 
կամ չի նա խա տե սել հան րու թյան հա մար վտան գա վոր հետ ևա նք նե րի 
ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյու նը և տվյ ալ ի րադ րու թյու նում պար տա-
վոր չէր կամ չէր կա րող նա խա տե սել դրա նք: 

Օբյեկ տիվ մե ղ սայ նա ցումն  ան ձին քրե ա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան են թար կե լն է՝ ա ռա նց նրա մե ղ քը պար զե լու: Դա կա րող է լի նել, 
օ րի նակ, այն ան ձա նց պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մի  ջո ցով, 
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ում ա րա րք նե րը որ ևէ պատ ճա ռա կան կա պի մե ջ չեն գտն վում վն ա սա-
կար հետ ևան քի հետ, սա կայն ինչ-ինչ պատ ճառ նե րով այդ մար դուն 
պատ ժե լը նպա տա կա հար մար է:  Հին աշ խար հում հան ցա գոր ծու թյան 
հա մար պա տիժ ներ է ին կի րա ռում կեն դա նի նե րի, ան շունչ ա ռար կա-
նե րի նկատ մա մբ: Համ մու րա բի ի օ րե նք նե րը սահ մա նում է ին հետ ևյալ 
նոր մը. «Ե թե շի նա րա րը մար դու հա մար կա ռու ցել է տուն և իր աշ-
խա տան քը բա րե խի ղճ չի ա րել, տու նը փլ վե լու պատ ճա ռով մա հա ցել 
է տան տի րոջ տղան, ա պա պե տք է սպա նել շի նա րա րի տղային»: Մա-
հա պա տի ժն այս ի րա վի ճա կում կի րառ վում է մար դու նկատ մա մբ, ո րը 
ընդ հան րա պես որ ևէ կապ չու նի տան փլուզ վե լու հետ: Խո րհր դային 
տա րի նե րին օբյեկ տիվ մե ղ սայան ցում էր ժո ղո վր դի թշ նա մի  նե րի հա-
րա զատ նե րի նկատ մա մբ ռեպ րե սի ա նե րի կի րա ռու մը: 

Ի ՞նչ է ար դա րու թյունն ընդ հա նուր ի րա վա կան ի մաս տով: 

Ար դա րու թյան ի րա վա կան սկզ բուն քը պա հան ջում է, որ ի րա վուն-
քի սուբյե կտ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րն ու դրա նց հա սա րա կա կան հետ-
ևա նք նե րը հա մա պա տաս խա նեն մի  մյա նց: Օ րի նակ, ի րար պե տք է 
հա մա պա տաս խա նե ն աշ խա տան քը և նրա վար ձատ րու թյու նը, պատ-
ճառ ված վն ա սը և դրա հա տու ցու մը, ի րա վա խախ տու մը և պա տաս խա-
նատ վու թյան մի  ջո ցը: Ե թե օ րե նք նե րն ի րեն ցում ար տա ցո լում են այդ 
հա վա սա րա կշ ռու թյուն նե րը, իսկ ի րա վուն քի կի րա ռու մը կա տար վում է 
օ րե նք նե րին հա մա պա տաս խան, ու րե մն  ի րա վա կան կա րա գա վո րումն  
ար դա րա ցի է: 

Այս ընդ հա նուր ի րա վա կան սկզ բուն քը ի րա վա կան զա նա զան 
ո լորտ նե րում դրս ևոր վում է յու րա հա տուկ: Ի րա վա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան հար ցում ար դա րու թյան սկզ բունքն իր բո վան դա կու թյա-
մբ ընդ գրկ ում է հետ ևյալ պա հա նջ նե րը` չի կա րե լի զան ցա նք նե րի հա-
մար սահ մա նել քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն. ան թույ լատ րե լի է 
պատ ժի տե սակ նե րի և տույ ժե րի սահ մա նու մը, ո րո նք նվաս տաց նում 
են մա րդ կային ար ժա նիք նե րը. պա տաս խա նատ վու թյուն սա հա մա նող 
կամ պա տաս խա նատ վու թյու նը խս տաց նող օ րեն քը չու նի հե տա դա րձ 
ուժ. մի և նույն ի րա վա խա խտ ման հա մար հնա րա վոր է մի  այն մե կ ի րա-
վա կան պա տաս խա նատ վու թյուն. կի րառ ված պա տաս խա նատ վու թյան 
մի  ջո ցը պե տք է հա մա պա տաս խա նի կա տար ված ի րա վա խա խտ ման 
ծան րու թյա նը: 

Այս պի սով, ար դա րու թյան սկզ բուն քի կեն սա գո րծ մա նն են ուղղ ված 
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պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման բո լոր այլ սկզ բունք նե րը: Օ րի-
նակ, ար դա րու թյան պա հան ջը են թադ րում է նաև ի րա վուն քը կի րա-
ռող մա րմն  ի ան կո ղմն  ա կա լու թյուն, ա նա չառ մո տե ցում գոր ծի հան գա-
մանք նե րի հե տա զոտ մա նը, նրա նում մաս նակ ցող ան ձա նց և այլն:  

Ի ՞նչ է ար դա րու թյու նը քրե ա կան օ րե նսդրու թյան ի մաս տով: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 71-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը պա հան ջում է, 
որ օ րեն քով նա խա տես ված պա տի ժը, ինչ պես նաև նշա նակ ված պատ-
ժա տե սա կը և պատ ժա չա փը պե տք է հա մա չափ լի նեն կա տար ված 
ա րար քին: Այդ պա հան ջը քրե ա կան օ րե նսգր քում ստա ցել է սկզ բուն-
քի կար գա վի ճակ, ո րը կոչ վում է ար դա րու թյան և պա տաս խա նատ վու-
թյան ան հա տա կա նաց ման սկզ բունք: Օ րե նս գիր քը կո նկ րե տաց նում 
է այդ սկզ բուն քի ի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը՝ սահ մա նե լով, որ 
հան ցա նք կա տա րած ան ձի նկատ մա մբ կի րառ վող պա տի ժը և քրե ա-
իրա վա կան ներ գոր ծու թյան այլ մի  ջոց նե րը պե տք է լի նեն ար դա րա ցի, 
այ սի նքն՝ հա մա պա տաս խա նեն հան ցան քի ծան րու թյա նը, դա կա տա-
րե լու հան գա մա նք նե րին, ան հրա ժե շտ և բա վա րար լի նեն նրան ուղ ղե-
լու և նոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րը կան խե լու հա մար: 

Ար դա րու թյու նը պա հան ջում է, որ ա մե ն մի  ի րա վա կան պա տաս-
խա նատ վու թյուն, նե րա ռյալ քրե ա կա նը, ան հա տա կա նաց վի: Չի կա-
րե լի բո լոր հան ցա գո րծ նե րին « մի  ար շի նով չա փել»: Հետ ևա բար, պե-
տա կան մար մի ն նե րը, որ ո րո շում են պա տաս խա նատ վու թյան չա փը, 
պե տք է հաշ վի առ նեն ի րա վա խախ տի մե ղ քի աս տի ճա նը, ա րար քի 
վտան գա վո րու թյան աս տի ճա նը, ի րա վա խախ տի ան ձնա կան ո րակ-
նե րը, տա րի քը, նախ կի նում ի րա վա խախ տումն  եր կա տա րե լը և այլն: 
Ասյ պես, օ րե նսգր քում հնա րա վոր է որ պես հան ցա նք սահ մա նել մար-
դու կյ ան քի դեմ ուղղ ված մե կ հան ցա գոր ծու թյուն՝ սպա նու թյուն և կի-
րառ ման ըն թաց քում « մե կ ար շի նով չա փել» բո լոր մար դաս պան նե րին: 
Բայց օբյեկ տի վո րեն սպա նու թյուն նե րն ի րա րից է ա կա նո րեն տար բեր-
վում են, օ րի նա կ՝ դի տա վո րյալ կամ ան զգույշ, ան հրա ժե շտ պա շտ պա-
նու թյան ըն թաց քում կամ այլ հան ցա գոր ծու թյուն թա քց նե լու հա մար 
կա տար ված և այլն: Պա հա պա նե լով ար դա րու թյան սկզ բուն քի պա-
հա նջ նե րը, օ րե նս դի րը, որ պես հան ցա գոր ծու թյուն ներ, նա խա տե սել 
է սպա նու թյուն նե րի զա նա զան տե սակ ներ, ան հա տա կան օ րե նսդրա-
կան կար գա վո րում նա խա տե սե լով դրա նց պա տաս խա նատ վու թյան 
տե սա կի և չա փե րի հար ցում: Նույ նի սկ մե կ տե սա կի հան ցա գոր ծու-
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թյու նը, օ րի նա կ, գո ղու թյու նը, կա րող է կա տար վել զա նա զան, ի րա րից 
է ա կա նո րեն տար բեր վող ի րա վի ճակ նե րում: Օ րի նա կ՝ կա րի քից կամ 
շա հա մո լու թյու նից դրդ ված: 

Ար դա րու թյան սկզ բուն քի պա հա նջ նե րից ել նե լով, քրե ա կան 
օ րենսգ րում պա տիժ նե րը սահ մա նե լիս օ րե նս դի րը մե  ծա մա սա մբ 
սանկ ցի ա նե րը չի սահ մա նում որ պես բա ցա րա ձակ ո րո շա կի, այլ հա-
րա բե րա կան-ո րո շա կի կամ այ լը նտ րան քային:

 Բա ցար ձակ-ո րո շա կի սա նկ ցի ան պա րու նա կում է կո նկ րետ ներ-
գոր ծու թյան մի  ջո ցը, սահ մա նա փա կում է դա տա րա նի հայե ցո ղու թյու-
նը, սա կան տեղ չի թող նում ան հա տա կա նաց ման հա մար: Օ րի նա կ՝ 
« տու գա նք 100 հա զար դրամ»: Ժա մա նա կա կից ի րա վուն քում բա ցար-
ձակ-ո րո շա կի սա նկ ցի ա ներ հան դի պում են հազ վա դեպ:

 Հա րա բե րա կան-ո րո շա կի սա նկ ցի ա նե րում ազ դե ցու թյան մի  ջո ցը 
սահ ման ված է ներ քին և վե րին սահ ման նե րով, որ թույլ է տա լիս այն 
կի րա ռել ի րա վա խախ տի ան ձի և կա տա րած ա րար քի հան գա  մանք-
նե րի հաշ վառ մա մբ: Օ րի նակ, «ա զա տա զր կում ե րե քից մի  նչև տա սը 
տա րի»: Հա րա բե րա կան-ո րո շա կի են նաև այն սա նկ ցի ա նե րը, ո րոն-
ցում հիմն  ա կան ներ գոր ծու թյան մի  ջո ցի հետ մի  ա սին նա խա տես ված 
է լրա ցու ցիչ պատ ժի հնա րա վո րու թյուն, ո րի կի րա ռու մը թո ղն ված է 
դա տա րա նի հայե ցո ղու թյա նը: Օ րի նա կ՝ « պա տժ վում է տու գան քով 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա րյու րա պա տի կի չա փո վ՝ ո րո շա կի 
պաշ տոն ներ զբաեց նե լու կամ  ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյա մբ զբա վե լու 
ի րա վուն քից զր կե լո վ՝ ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժամկ  ե տով կամ 
ա ռա նց դրա»: 

Այ լը նտ րան քային սա նկ ցի ան դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս ընտ րե լու սա նկ ցի այի բո վա նդ կու թյան մե ջ ամ րա գր ված ներ-
գոր ծու թյան մի  ջոց նե րից մե  կը: Օ րի նակ՝ « Պա տժ վում է ա զա տա զրկ-
մա մբ՝ վեց ամ սից մի  չև մե կ տա րի կամ տու գան քով»:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 72.
 ՀԱՆ ՑԱ ԳՈՐ ԾՈ ՒԹՅՈ ՒՆ ՆԵՐ ՍԱՀ ՄԱ ՆԵ ԼԻՍ ԵՎ 

ՊԱ ՏԻԺ ՆԵՐ ՆՇԱ ՆԱ ԿԵ ԼԻՍ Օ ՐԻ ՆԱ ԿԱ ՆՈ ՒԹՅԱՆ ՍԿԶ ԲՈ ՒՆ ՔԸ 

Հա մա ձայն Սահ մա նադ րու թյան 72-րդ հոդ վա ծի «Ոչ ոք չի կա րող 
դա տա պա րտ վել այն պի սի գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան հա մար, 
ո րը կա տար ման պա հին հան ցա գոր ծու թյուն չի հան դի սա ցել: Չի կա-
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րող նշա նակ վել ա վե լի ծա նր պա տիժ, քան այն, ո րը են թա կա էր կի-
րառ ման հան ցա նք կա տա րե լու պա հին: Ա րար քի պատ ժե լի ու թյու նը վե-
րաց նող կամ պա տի ժը մե ղ մաց նող օ րե նքն ու նի հե տա դա րձ ուժ»:

 Ի ՞նչ է օ րի նա կա նու թյան սահ մա նադ րա կան պա հան ջը: 

Ը նդ հան րա պես, օ րի նա կա նու թյու նը պա հա նջ է ուղղ ված հա սա-
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բո լոր մաս նա կից նե րի ն՝ հան րային 
մար մի ն նե րին, կազ մա կեր պու թյուն նե րին, ան հատ նե րին բա րե խի ղճ, 
ճշգ րիտ և մի  ա տե սակ կեն սա գոր ծել ի րա վա կան նոր մե  րի պա հա նջ-
նե րը: 

Օ րի նա կա նու թյու նը, որ պես ընդ հա նուր ի րա վա կան սկզ բունք, ամ-
րա գր ված է նաև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ. « Մա րդն ա զատ է ա նե լու 
այն ա մե  նը, ին չը չի խախ տում այ լոց ի րա վունք նե րը և չի հա կա սում 
Սահ մա նադ րու թյա նը և օ րե նք նե րին: Ոչ ոք չի կա րող կրել պար տա կա-
նու թյուն ներ, ո րո նք սահ ման ված չեն օ րեն քով»: Այս տե ղից բխում է, որ 
բո լո րը կրում են այ լոց ի րա վուն քե րը հար գե լու և Սահ մա նադ րու թյու նը 
և օ րե նք նե րը պահ պա նե լու, կա տա րե լու պար տա կա նու թյուն: Յու րա-
քան չյուր ոք կա րող է ա նել այն ա մե  նը, ին չը չի ար գել ված Սահ մա նդ-
րու թյա մբ և օ րե նք նե րով: 

Դ րան հա կա ռակ, պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մի ն նե րն ու պաշ տո նա տար ան ձի նք ի րա վա սու են կա տա րե լու մի -
այն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րո նց հա մա ր լի ա զոր ված են Սահ-
մա նադ րու թյա մբ կամ օ րե նք նե րով: Այ սի նքն, այս սուբյե կտ նե րի հա-
մար «ար գել ված է այն ա մե  նը, ին չը թույ լա տր ված չէ օ րեն քով»: 

Օ րի նա կա նու թյու նը, որ պես ընդ հա նուր ի րա վա կան սկզ բունք, ի րա-
վա կան զա նա զան ո լո րտ նե րում դրս ևոր վում է յու րա հա տուկ կեր պով: 
Այն, որ պես քրե ա կան օ րե նսդրու թյան սկզ բունք, ու նի մի  քա նի կո ղմ: 

Ո րո ՞նք են Սահ մա նադ րու թյան 72 հոդ վա ծի մի  ջազ գային ի րա վա-
կան հիմ քե րը: 

Սահ մա նադ րու թյան այդ հոդ վա ծի դրութ նե րը խա րսխ ված են կա-
ր ևո րա գույն մի  ջազ գային ի րա վա կան փաս տա թղ թե րում ամ րա գր ված 
նոր մե  րի և սկզ բունք նե րի վրա: «Ոչ ոք չի կա րող դա տա պա րտ վել հան-
ցան քի մե ջ, ինչ-որ ա րա րք կա տա րե լու կամ ան գոր ծու թյան հա մար, 
ո րո նք  կա տար ման պա հին հան ցա նք չեն հա մար վել ազ գային օ րենք -
նե րով կամ մի  ջազ գային ի րա վուն քով: Չի կա րող նաև ա վե լի ծա նր 
պա տիժ նշա նակ վել, քան այն, ին չը կա րող էր կի րառ վել այդ հան ցա-
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գոր ծու թյան կա տար ման պա հին» (Մար դու ի րա վունք նե րի հա մը նդ հա-
նուր հռ չա կա գիր, հո դվ. 11, 2-րդ մաս): 

1966թ. Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին 
մի  ջազ գային դաշ նագ րի 15-րդ հոդ վա ծը սա հա մա նում է. «Ոչ ոք չի 
կա րող հան ցա գոր ծու թյան հա մար մե  ղա վոր ճա նաչ վել, ե թե  գոր ծո-
ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան պա հին գոր ծող ներ պե տա կան կամ մի -
ջազ գային ի րա վուն քի հա մա ձայն դա հան ցա գոր ծու թյուն չի հա մար-
վել: Նմա նա պես, չի կա րող նշա նակ վել ա վե լի ժա նր պա տիժ, քան այն, 
ո րը կի րառ ման էր են թա կա քրե ա կան հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու 
պա հին: Ե թե հան ցա գոր ծու թյան կա տար վե լուց հե տո օ րեն քով ա վե-
լի մե  ղմ պա տիժ է սահ ման վում, այդ օ րեն քի գոր ծո ղու թյու նը տա րած-
վում է տվյ ալ հան ցա գոր ծի վրա: Սույն հոդ վա ծում ո չի նչ չի խո չըն-
դո տում ցան կա ցած ան ձի դա տի տա լուն և պատ ժե լուն ցան կա ցած 
գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան հա մար, ո րը կա տար վե լու պա հին, 
ըստ մի  ջազ գային հան րու թյան կող մի ց ճա նաչ ված ի րա վուն քի ընդ հա-
նուր սկզ բունք նե րի, հան դի սա ցել է քրե ա կան հան ցա գոր ծու թյուն» (1-2 
մաս): 

Ո ՞րն է Սահ մա նադ րու թյան 72-րդ հոդ վա ծի տե ղը սահ մա նա-
դրաի րա վա կան կար գա վոր ման հա մա կար գում: 

Սահ մա նադ րու թյան 72-րդ հոդ վա ծն ի րե նից ներ կայաց նում է 
օ րի նա կա նու թյան ընդ հա նուր սկզ բուն քի կո նկ րե տա ցում հա տուկ 
ո լոր տում՝ հան ցա գոր ծու թյուն ներ սահ մա նե լու կամ պա տիժ ներ 
նշա նա կե լու:  Այդ հոդ վա ծի պա հա նջ նե րը ար տա ցո լում են «չ կա հան-
ցա գոր ծու թյուն ա ռա նց օ րեն քի և պա տիժ ա ռա նց հան ցա գոր ծու թյան» 
հան րա ճա նաչ ի րա վա կան սկզ բուն քը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյունն այդ սկզ բունքն ամ րագ րել է եր կու ա ռան-
ձին դրույթ նե րո վ՝ 

ա) ոչ ոք չի կա րող դա տա պա րտ վել այն պի սի գոր ծո ղու թյան կամ 
ան գոր ծու թյան հա մար, ո րը կա տար ման պա հին հան ցա գոր ծու թյուն չի 
հան դի սա ցել: Քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն սահ մա նող օ րեն քը 
հե տա դա րձ ուժ չու նի, 

բ) չի կա րող նշա նակ վել ա վե լի ծա նր պա տիժ, քան այն, ո րը են-
թա կա էր կի րառ ման հան ցա նք կա տա րե լու պա հին: Այլ կե րպ ա սած, 
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը խս տաց նող օ րեն քը հե տա դա րձ 
ուժ չու նի:
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 Սահ մա նադ րու թյան 72-րդ հոդ վածի 3-րդ մա սը սեր տո րեն կապ ված 
է 73-րդ հոդ վածի 2-րդ մա սի հետ, որն ազ դա րա րում է. «Ան ձի ի րա վա-
կան վի ճա կը բա րե լա վող օ րե նք նե րը և այլ ի րա վա կան ակ տե րը հե-
տա դա րձ ուժ ու նեն, ե թե դա նա խա տես ված է այդ ակ տե րով»: 72-րդ 
հոդ վածի 3-րդ մա սը այս դրույ թի կո նկ րե տա ցումն  է քրե ա կան ո լոր տի 
հա մար և Սահ մա նադ րու թյան ու ժով հե տա դա րձ ուժ է տա լիս ա րար քի 
պատ ժե լի ու թյու նը վե րաց նող կամ հան ցա գոր ծու թյան հա մար պա տի-
ժը մե ղ մաց նող օ րեն քին: 

Ի ՞նչ է նշա նա կում` չկա հան ցա նք ա ռա նց օ րեն քի և պա տի ժ՝ 
ա ռանց հան ցան քի: 

Ոչ ոք չի կա րող դա տա պա րտ վել այն պի սի գոր ծո ղու թյան կամ ան-
գոր ծու թյան հա մար, ո րը կա տար ման պա հին հան ցա գոր ծու թյուն չի 
հան դի սա ցել: Ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը և պատ ժե լի ու թյու նը ո րոշ-
վում են հան ցա գոր ծու թյան պա հին գոր ծող քրե ա կան օ րեն քով: Դա 
նշա նա կում է. ա րա րք նե րը, ո րո նք հա մար վում են հան ցա գոր ծու-
թյուն, ուղ ղա կի ո րեն պե տք է նա խա տես ված լի նեն օ րեն քո վ՝ քրե ա կան 
օ րենսգր քով: Հա կա ռակ դեպ քում ա րար քը հան ցա նք չէ և չի կա րող 
հան գեց նել պատ ժի:  

Ս տա լի նյան օ րե նք նե րը ա նա լո գի այի (ն մա նեց ման) հի ման վրա դա-
տա րա նին թույատ րում է ին հան րու թյան հա մար վտան գա վոր ա րարք-
նե րը, ո րո նք ուղ ղա կի ո րեն նա խա տես ված չէ ին օ րեն քով, հա մա րել 
հան ցա գոր ծու թյուն և մա րդ կա նց պատ ժել, ին չը հան գեց նում էր օ րեն-
քի բազ մա թիվ խախ տումն  ե րի, կա մայա կա նու թյան, ան հատ նե րի ի րա-
վունք նե րի ոտ նա հար ման: 

Ներ կայումս քրե ա կան ի րա վուն քում ա նա լո գի ան ար գել ված է: Դա 
նշա նա կում է, որ կա տար ված ա րար քը կա րող է հան ցա գոր ծու թյուն 
հա մար վել, ե թե դրա հատ կա նիշ նե րը լի ո վին հա մը նկ նում են օ րեն քում 
որ պես հան ցա գոր ծու թյուն նկա րա գր ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րին: 
Ե թե կա տար ված և օ րեն քում նկա րա գր ված ա րա րք նե րի հատ կա նիշ-
նե րը չեն հա մը նկ նում, ա պա կա տար ված ա րար քը չի կա րող հան ցա նք 
հա մար վել: 

Չ կա հան ցա նք՝ ա ռա նց օ րեն քի սկզ բուն քի տրա մա բա նա կան շա-
րու նա կու թյու նը` չկա պա տիժ ա ռա նց հան ցան քի սկզ բունքն է: Այն ազ-
դա րա րում է, որ մար դու նկատ մա մբ չի կա րող կի րառ վել քրե ա կան 
պա տիժ, ե թե նա չի կա տա րել հան ցա նք:  
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Ո ւ նի՞, արդյոք, հե տա դա րձ ուժ պա տաս խա նատ վու թյու նը խս-
տաց նող քրե ա կան օ րեն քը:

 Չի կա րող նշա նակ վել ա վե լի ծա նր պա տիժ, քան այն, ո րը են թա-
կա էր կի րառ ման հան ցա նք կա տա րե լու պա հին: Սահ մա նադ րա կան 
դրույթն ազ դա րա րում է. «քրե ա կան պա տի ժը խս տաց նող օ րեն քը հե-
տա դա րձ ուժ չու նի»: 

Մա րդ կա նց ա րա րք նե րը կա տար վում են ինչ-որ մի  պահ: Օ րե նք նե րը 
ևս ըն դուն վում ու գոր ծում են ժա մա նա կի մե ջ: Մար դը կա րող է կա-
տա րել ա րա րք, ո րը տվյ ալ պա հին օ րեն քով ար գել ված հան ցա նք է և 
պա տժ վում է տու գան քով: Քրե ա կան գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ կա-
րող է ըն դուն վել օ րե նք, ո րը ա վե լաց նում է տու գան քի չա փը: Այդ պի սի 
օ րեն քը քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը խս տաց նող է: Պա տաս-
խա նատ վու թյու նը խս տաց նող օ րեն քը չու նի հե տա դա րձ ուժ:

 Հե տա դա րձ ուժ չու նի նաև պա տաս խա նատ վու թյուն սահ մա նող 
քրե ա կան օ րեն քը: Մար դը կա րող է կա տա րել ա րա րք, ո րը տվյ ալ պա-
հին օ րեն քով հան ցա նք չէ, բայց հան րու թյան հա մար վտան գա վոր է: 
Ե թե հան կա րծ ըն դուն վի օ րե նք, և այդ ա րար քը հա մար վի հան ցա-
գոր ծու թյուն, ա պա այդ պի սի օ րե նքն ան վա նում են պա տաս խա նատ-
վու թյուն սահ մա նող: Օ րեն քը կա րող է տա րած վել մի  այն դրա գոր ծո-
ղու թյու նից հե տո կա տար վող նույ նան ման ա րա րք նե րի վրա: Այ սի նքն՝ 
պա տաս խա նատ վու թյուն սահ մա նող օ րեն քը չու նի հե տա դա րձ ուժ: 

Ա րար քի պատ ժե լի ու թյու նը վե րաց նող կամ պա տի ժը մե ղ մաց նող 
օ րե նքն ուն ի՞ հե տա դա րձ ուժ, թե՞ ոչ:

 Սահ մա նադ րա կան այս դրույթն ազ դա րա րում է, որ ե թե օ րե նքն 
ա րա րքն ար դեն չի հա մա րում հան ցա գոր ծու թյուն կամ մե ղ մաց նում է 
դրա հա մար սահ ման ված պա տի ժը, ա պա նրա գոր ծո ղու թյու նը Սահ-
մա նադ րու թյան ու ժով տա րած վում է նաև մի  նչ այդ կա տար ված հան-
ցա նք նե րի վրա: 

Ըն դուն ված քրե ա կան օ րեն քը հա մար վում է ա րար քի հան ցա վո րու-
թյու նը (պատ ժե լի ու թյու նը) վե րաց նող, ե թե այդ օ րեն քով նախ կի նում 
հան ցա նք հա մար վող ա րա րքը հան վում է հան ցա գոր ծու թյուն նե րի շր-
ջա նա կից: 

Նոր ըն դուն ված քրե ա կան օ րեն քը հա մար վում է պա տի ժը մե ղ մաց-
նող, ե թե նվա զեց նում է պատ ժա չա փը, ծա նր պա տի ժը փո խա րի նում է 
մե ղ մով և մի  շա րք այլ դեպ քե րում: 
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ՀՀ քր. օր. 13 հոդ. 1-ին մա սը ընդ լայ նում և ման րա մաս նում է սահ-
մա նադ րա կան դրույ թի բո վան դա կու թյու նը. «Ա րար քի հան ցա վո րու-
թյու նը վե րաց նող, պա տի ժը մե ղ մաց նող կամ հան ցա նք կա տա րած 
ան ձի վի ճա կը այլ կե րպ բա րե լա վող օ րեն քը հե տա դա րձ ուժ ու նի, այ-
սի նքն՝ տա րած վում է մի  նչև օ րեն քը ու ժի մե ջ մտ նե լը հա մա պա տաս-
խան ա րա րք կա տա րած ան ձա նց վրա, այդ թվում այն ան ձա նց, ով-
քեր պա տի ժը կրում են կամ կրել են, սա կայն ու նեն դատ վա ծու թյուն»: 
Հան ցա նք կա տա րած ան ձի վի ճա կն այլ կե րպ բա րե լա վող օ րեն քը 
ա ռա վել նպաս տա վոր պայ ման ներ է ստեղ ծում հան ցա նք կա տա րած 
ան ձի հա մար քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան և պատ ժի նշա նակ-
ման, քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից կամ պատ ժից ա զա տե լու 
կար գի ու պայ ման նե րի հար ցում:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 73. 
Օ ՐԵ ՆՔ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԱՅԼ Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԱԿ ՏԵ ՐԻ ՀԵ ՏԱ ԴԱ ՐՁ ՈՒ ԺԸ

 Հա մա ձայն Սահ մա նադ րու թյան 73-րդ հոդ վա ծի`
1. Ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող օ րե նք նե րը և այլ ի րա-

վա կան ակ տե րը հե տա դա րձ ուժ չու նեն:
2. Ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող օ րե նք նե րը և այլ ի րա վա-

կան ակ տե րը հե տա դա րձ ուժ ու նեն, ե թե դա նա խա տես ված է այդ ակ-
տե րով:

 Սահ մա նադ րա կան այս ի րա վադ րույ թի բո վան դա կու թյան բա ցա-
հայտ նաբ հա մար այն պե տք է մե կ նա բա նել Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սի, ինչ պես նաև 72-րդ հոդ ված նե րի դրույթ նե րի հետ 
հա մա կար գային կա պե րում: Ա ռա ջի նը սահ մա նում է, որ «Օ րե նք նե րը և 
են թաօ րե նսդրա կան  նոր մա տիվ ակ տե րն ու ժի մե ջ են մտ նում օ րեն-
քով սահ ման ված կար գով  հրա պա րակ վե լուց հե տո»: Երկ րոր դը ամ-
րագ րում է, որ «Ա րար քի պատ ժե լի ու թյու նը վե րաց նող կամ պա տի ժը 
մե ղ մաց նող օ րե նքն ու նի հե տա դա րձ ուժ»: 

Օ րե նք նե րի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի հե տա դա րձ ու ժը հաս կա նա-
լու հա մար մե կ նա կե տային նշա նա կու թյուն ու նեն «ի րա վա կան ակտ», 
«ի րա վա կան ակ տի ուժ», «ի րա վա կան ակ տի հրա պա րա կում», «ի րա-
վա կան ակ տի ու ժի մե ջ մտ նե լու պահ», «ի րա վա կան ակ տի հե տա դա րձ 
ուժ», «ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող ի րա վա կան ակտ», 
«ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող ի րա վա կան ակտ» հաս կա ցու-
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թյուն նե րը: Նպա տա կա հար մար է  ա ռա ջին հեր թին բա ցել այդ հաս-
կա ցու թյուն նե րի ի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը, այ նու հե տև նկա-
րա րգ րել Սահ մա նադ րու թյան 73-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րիչ դե րը ՀՀ 
ի րա վա կան հա մա կար գում: 

Ի ՞նչ է ի րա վա կան ակ տը և ո րո ՞նք են դրա տե սակ նե րը: 

Հան րային իշ խա նու թյան մար մի ն նե րը հա սա րա կա կան կյ ան քի 
կար գա վո րումն  ի րա կա նաց նում են ի րա վա կան ակ տեր ըն դու նե լու մի -
ջո ցով: Ի րա վա կան ակ տը պաշ տո նա պես ըն դուն ված և հրա պա րակ-
ված պե տա կան (հան րային) փաս տա թուղթ է, ո րը պա րու նա կում է 
իշ խա նա կան կար գադ րա գիր: Ի րա վա կան ակ տե րը լի նում են նոր մա-
տիվ (ընդ հա նուր) և ան հա տա կան: Նո րա մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րն 
այն պաշ տո նա կան փաս տա թղ թե րն են, ո րո նք պա րու նա կում են ընդ-
հա նուր բնույ թի, ան ձա նց ա նո րոշ շր ջա նա կին (եր բե մն  ո րո շա կի խմ բի, 
բայց ոչ ան հա տա կան) ուղղ ված կար գադ րագ րեր (ի րա վուն քի նոր մե ր): 
Օ րի նա կ, քրե ա կան օ րե նս գիր քը նոր մա տիվ ակտ է, ո րում նա խա տես-
ված են ար գել ված հան րո րեն վտան գա վոր ա րա րք նե րը (հան ցա նք նե-
րը): Դրա նց հաս ցե ա տե րը պե տու թյան ողջ բնակ չու թյունն է, բո լոր ան-
հատ նե րը, ո րո նց ար գել ված է օ րե նսգր քում որ պես հան ցա գոր ծու թյուն 
թվա րկ ված ա րա րք նե րի կա տա րու մը: Կո նկ րետ ան հա տին հան ցա գոր-
ծու թյան հա մար դա տա պար տող դա տավ ճի ռն ան հա տա կան ի րա վա-
կան ակտ է: Դրա գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է մի  այն այդ կո նկ րետ 
ան հա տա կան ան ձի (սուբյեկ տի) վրա: Դա տավ ճի ռը վե րա բե րում է ան-
հա տա կան-ո րո շա կի ան ձին: 

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րն ի րե նց հեր թին լի նում են օ րե նք-
ներ և են թաօ րե նսդրա կան ակ տեր: Օ րե նք նե րն ըն դուն վում են խո րհր-
դա րա նի կամ ժո ղո վր դի կող մի ց (հան րաք վե ով), ու նեն ա վե լի բա րձր 
ի րա վա բա նա կան ուժ: Օ րե նք նե րից բա ցի, մն ա ցած բո լոր նոր մա տիվ 
ակ տե րը կոչ վում են են թաօ րե նսդրա կան ակ տեր, քա նի որ ըն դուն վում 
են Սահ մա նադ րու թյան և օ րե նք նե րի հի ման վրա, ուղղ ված են վեր ջին-
նե րի պա հա նջ նե րի կո նկ րե տաց մա նը, կա տար մա նը: Այդ պի սին է,օ րի-
նակ, կա ռա վա րու թյան ո րո շու մը: Ե թե են թաօ րե նսդրա կան ակ տը հա-
կա սում է օ րեն քին, ա պա այն չի կա րող կի րառ վել, գոր ծում է օ րեն քը: 
Դա սահ մա նադ րա կան հրա մայա կան պա հա նջ է: 
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Ի ՞նչ է ի րա վա կան ակ տի ու ժը: 

Ի րա վա կան ակ տի ու ժը դրա որ պես կար գա վո րի չի գոր ծո ղու-
թյունն է, կի րա ռու մը կյ ան քում, ո րով ա ռա ջա նում են ակ տով նա-
խա տես ված ի րա վա կան հետ ևա նք նե րը: Օ րի նա կ, ինչ-որ ա րա րք 
հա մար վում է ի րա վա խախ տում և դրա հա մար սահ ման վում է պա տաս-
խա նատ վու թյուն: Նոր մա տիվ ակ տի գոր ծո ղու թյան պա հից սկս վում է 
դրա ի րա վա կան ու ժը, ի րա վա կան հետ ևան քի ա ռա ջա ցու մը, օ րի նա կ, 
ինչ-որ մե  կին նշ ված ի րա վա խա խտ ման հա մար պա տաս խա նատ վու-
թյան են թար կե լը: 

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րն ստեղ ծում են ժա մա նա կի մե ջ, այ-
սի նքն` ինչ-որ պա հից, ո րո շա կի ժա մա նա կի հա մար: Դրա նք, որ պես 
կա նոն, ա պա գային ուղղ ված ի րա վա կան կար գա վո րիչ ներ են: Օ րեն քը 
կար գա վո րում է նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի գոր ծո ղու թյան սկզբ-
նա կան ժա մա նա կային պա հի հար ցը՝ մի  քա նի կա նոն ներ սահ մա նե-
լով: 

Ո ՞ր պա հից են ու ժի մե ջ մտ նում և գոր ծում նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րը: 

Այս հար ցի կար գա վոր ման ընդ հա նուր կա նո նը սահ մա նում է, որ 
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը ու ժի մե ջ են մտ նում ըն դու նու մի ց և 
հրա պա րա կու մի ց հե տո: 

Ի րա վա կան ակ տե րն ու ժի մե ջ կա րող են մտ նել մի  այն ըն դու նու-
մի ց հե տո, իսկ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում՝ նաև ըն դուն ման 
պա հից: Այ սի նքն, ա ռա նց ըն դուն ման պատ շաճ ըն թա ցա կար գի ի րա-
վա կան ակ տը չի կա րող ու ժի մե ջ մտ նել: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը այս 
պա հան ջին ա վե լաց նում է երկ րո րդ՝ «Օ րե նք նե րը և են թաօ րե նսդրա-
կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րն ու ժի մե ջ են մտ նում օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով հրա պա րակ վե լուց հե տո»: Չհ րա պա րակ ված 
կամ ու ժի մե ջ չմ տած նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րն ի րա վա բա նա-
կան ուժ չու նեն, այ սի նքն, դրա նք ի րա վա կան հետ ևա նք ներ չեն ա ռա-
ջաց նում և չեն կա րող ի րա վա կան հի մք ծա ռայել հա սա րա կա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման հա մար: 

Այս պի սով, ի րա վա կան ակ տի ու ժի մե ջ մտ նե լու հար ցը կապ ված է 
հրա պա րակ ման հետ: Սա կայն, ա ռա ջա նում է հրա պա րա կու մի ց հե տո 
ան մի  ջա պես, թե հե տա ձգ ված ու ժի մե ջ մտ նե լու ժա մա նակ նե րի հար-
ցը: Դրա հա մար սահ ման ված են հետ ևյալ կա նոն նե րը: 
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1. Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը կա րող են ու ժի մե ջ մտ նել 
հրա պա րակ ման պա հից: Հրա պա րակ ման պա հից նոր մա տիվ ի րա-
վա կան ակ տե րի ու ժի մե ջ մտ նե լը ա պա հով ում է նոր ըն դուն ված ակ-
տի գոր ծո ղու թյան և ի րա վա կան հետ ևա նք նե րի ա ռա ջաց ման ա րա-
գու թյու նը: Սա կայն այդ ե ղա նա կին բնո րոշ է նաև թե րու թյուն. այն չի 
ե րաշ խա վո րում հան րու թյան ի րա վուն քը՝ ժա մա նա կին տե ղա կա նա լու 
ի րա վա կան կար գադ րագ րե րին: Ուս տի ի րա վա կան ուժ ձե ռք բե րե լու 
այս ե ղա նա կը չի կա րե լի հա մա րել հա մա տա րած ու լրիվ ըն դու նե լի: 

2. Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը կա րող են ու ժի մե ջ մտ նել 
դրան ցում նա խա տես ված ժամկ  ետ նե րում: Որ պես կա նոն, նոր ըն-
դուն ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի հա մար սահ ման վում է ու ժի 
մե ջ մտ նե լու ժա մա նա կը` ամ սա թի վը: Ե թե նոր ըն դուն ված նոր մա տիվ 
ակ տը բա վա կա նին բա րդ և ծա վա լուն ակտ է, ին չի պատ ճա ռով հնա-
րա վոր չէ այն ան մի  ջա պես կի րա ռել, ա պա այն ըն դու նե լու և կի րա ռե լու 
մի  ջև ըն կած ժա մա նա կա մի  ջո ցը կա րող է լի նել եր կար: 

3. Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը, ո րում ու ժի մե ջ մտ նե լու ժամ-
կետ սահ ման ված չէ, ու ժի մե ջ է մտ նում դրա պաշ տո նա կան հրա-
պա րակ ման օր վան հա ջոր դող տաս նե րո րդ օ րը:  Ի րա վա բա նա կան 
կամ ֆի զի կա կան ան ձա նց ի րա վունք նե րը կամ ա զա տու թյուն նե րը 
սահ մա նա փա կող կամ պա տաս խա նատ վու թյուն սահ մա նող կամ պա-
տաս խա նատ վու թյու նը խս տաց նող կամ պար տա կա նու թյուն ներ սահ-
մա նող և փո փո խող կամ պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման կա րգ 
սահ մա նող կամ փո փո խող, ի րա վա բա նա կան կամ ֆի զի կա կան ան ձա-
նց գոր ծու նե ու թյան նկատ մա մբ հս կո ղու թյան կամ վե րա հս կո ղու թյան 
կա րգ սահ մա նող կամ փո փո խող, ինչ պես նաև դրա նց ի րա վա կան վի-
ճա կն այլ կե րպ վատ թա րաց նող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րն ու ժի 
մե ջ են մտ նում դրա նց պաշ տո նա կան հրա պա րակ ման օր վան հա ջոր-
դող տաս նե րո րդ օ րը, ե թե այդ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով ա վե-
լի ուշ ժամկ  ետ նա խա տես ված չէ կամ ե թե օ րեն քով ուղ ղա կի այլ բան 
նա խա տես ված չէ: 

Ի ՞նչ է նոր մա տիվ ակ տի հե տա դա րձ ու ժը:

 Նոր մա տին ի րա վա կան ակ տի հե տա դա րձ ու ժը նշա նա կում է նրա 
գոր ծո ղու թյան, այ սի նքն` ի րա վա կան հետ ևա նք նե րի տա րա ծում այն 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, ո րո նք ա ռա ջա ցել են 
մի  նչև այդ ակ տի ըն դու նու մը: Դեռ Հին Հռո մում գոր ծում էր «օ րեն քը 
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հե տա դա րձ ուժ չու նի, այն տա րած վում է ա պառ նի ժա մա նա կի վրա» 
սկզ բուն քը: 

Այդ ընդ հա նուր կա նո նը գոր ծում է նաև ներ կայումս. նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ակ տը չի տա րա ծում իր գոր ծո ղու թյունն այն հա րա բե-
րու թյուն նե րի վրա, ո րո նք ա ռա ջա ցել են մի  նչև դրա ու ժի մե ջ մտ նե-
լը: Այս կա նո նը ե րաշ խիք է կայուն ի րա վա կար գի հա մար: Դրա գոր-
ծո ղու թյան ու ժով կա նխ վում է հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
կա մայա կան կար գա վո րումն  ի րա վաս տեղ ծի կող մի ց: Պատ մա կա նո-
րեն ե ղել են դեպ քեր, երբ իշ խա նու թյուն նե րը ան ցան կա լի, ըն դի մա դիր 
ան ձան ցից ա զատ վե լու հա մար օ րեն քով սահ մա նել են հան ցա նք ներ, 
և այդ օ րե նք նե րի տվել են հե տա դա րձ ուժ: Ե թե բո լոր նոր մա տիվ ի րա-
վա կան ակ տե րն ու նե նային հե տա դա րձ գոր ծո ղու թյուն, ա պա կս տե ղծ-
վեր հա սա րա կա կան ան վս տա հու թյան մթ նո լո րտ, կխա րխլ վեր ի րա վա-
կան կար գա վոր ման նկատ մա մբ հար գան քը:

 Սա կայն հա մաշ խար հային ի րա վա կան մի տ քը մշա կել նաև հա տուկ 
կա նոն ներ, ո րո նք ո րո շա կի դեպ քե րում, ել նե լով մար դա սի րա կան նկա-
տա ռումն  ե րից, թույլ են տա լիս ի րա վա կար գա վո րում ի րա կա նաց նե լիս 
օգ տա գոր ծել նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի հե տա դա րձ ու ժը: 

Նոր մա տիվ ակ տի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է մի  նչև դրա ու ժի 
մե ջ մտ նե լը ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, այ սի նքն` ու նի հե տա-
դա րձ ուժ մի  այն օ րե նք նե րով, ինչ պես նաև այլ ի րա վա կան ակ տով 
նա խա տես ված դեպ քե րում: Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը կա րող է 
հե տա դա րձ ուժ ստա նալ ի րա վաս տեղ ծի (օ րե նսդրի) կող մի ց դրա ուղ-
ղա կի նշ ման դեպ քում: Ակ տին կա մայա կա նո րեն հե տա դա րձ ու ժի հա-
ղոր դե լն ան թույ լատ րե լի է, իսկ հա ղո րդ ման դեպ քում, որ պես կա նոն, 
ի րա վուն քի սուբյե կտ նե րի վի ճա կը չպե տք է վա տա նա: Այս մո տե ցու-
մի ց ել նե լով, որ պես վի ճա կի վատ թա րաց ման ան թույ լատ րե լի ու թյան 
ե րաշ խիք, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 73 հոդ վա ծն ամ րագ րում է. «Ան ձի 
ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող օ րե նք նե րը և այլ ի րա վա կան 
ակ տե րը հե տա դա րձ ուժ չու նեն»: Դա նշա նա կում է, որ ի րա վաս տեղծ 
մար մի  նը չի կա րող հե տա դա րձ ուժ տալ ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը 
վատ թա րաց նող օ րե նք նե րին և այլ ի րա վա կան ակ տե րին: 

Ո ՞ր օ րե նք նե րը և մյուս ի րա վա կան ակ տե րն են հա մար վում ան ձի 
վի ճա կը վատ թա րաց նող:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 78-րդ հոդ վա ծը, ման-
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րա մաս նե լով սահ մա նադ րա կան այս սկզ բուն քը, նա խա տե սում է, որ 
« հե տա դա րձ ուժ չի կա րող տր վել ի րա վա բա նա կան կամ ֆի զի կա կան 
ան ձա նց ի րա վունք նե րը կամ ա զա տու թյուն նե րը սահ մա նա փա կող, 
դրա նց ի րա կա նաց ման կար գը խս տաց նող կամ պա տաս խա նատ-
վու թյուն սահ մա նող կամ պա տաս խա նատ վու թյու նը խս տաց նող կամ 
պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նող կամ պար տա կա նու թյուն նե րի կա-
տար ման կա րգ սահ մա նող կամ խս տաց նող, ի րա վա բա նա կան կամ 
ֆի զի կա կան ան ձա նց գոր ծու նե ու թյան նկատ մա մբ հս կո ղու թյան կամ 
վե րա հս կո ղու թյան կա րգ սահ մա նող կամ խս տաց նող, ինչ պես նաև 
նրա նց ի րա վա կան վի ճա կն այլ կե րպ վատ թա րաց նող ի րա վա կան ակ-
տե րին»: 

 Ո՞րն է ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող ի րա վա կան 
ակ տե րի հե տա դա րձ ուժն ար գե լող սահ մա նադ րա կան դրույ թի նշա-
նա կու թյու նը: 

Դ րա նշա նա կու թյու նը բազ մի  ցս ընդ գծել է ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նը, նշե լով, որ այդ իմ պե րա տիվ ար գել քը «... հան դի սա նում է 
պե տա կան իշ խա նու թյան նկատ մա մբ վս տա հու թյան և ի րա վա կան պե-
տու թյան սկզ բունք նե րի կար ևոր բա ղադ րա տար րե րից մե  կը: Այդ սկզ-
բուն քը մի  ա ժա մա նակ հան դես է գա լիս որ պես ի րա վա կան ո րո շա կի ու-
թյան սկզ բուն քի ա պա հով ման կա րև  որ ե րաշ խիք: Օ րեն քի հե տա դա րձ 
ու ժի մե  րժ ման սկզ բուն քից բխում է այն ար գել քը, հա մա ձայն ո րի՝ ան-
թույ լատ րե լի է այն ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը կամ վե րա ցու-
մը, ո րո նք ամ րա գր վել են նախ կի նում գոր ծող նոր մե  րի հի ման վրա ... 
Ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող նոր մե  րի հե տա դա րձ ու ժի 
ար գել ման սկզ բուն քը, ի րա վա կան ան վտան գու թյան սկզ բուն քի հետ 
մե կ տեղ, կոչ ված է ա պա հո վե լու լե գի տիմ ակն կա լիք նե րի հան դեպ 
հար գան քը»: 

Ո ՞րն է ան ձա նց վի ճա կը բա րե լա վող ի րա վա կան ակ տե րին հե տա-
դա րձ ուժ հա ղոր դե լու պայ մա նը: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 73-րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սը հռ չա կում է. «Ան-
ձի ի րա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող օ րե նք նե րը և այլ ի րա վա կան 
ակ տե րը հե տա դա րձ ուժ ու նեն, ե թե դա նա խա տես ված է այդ ակ տե-
րով»: Դա նշա նա կում է, որ բա րե լա վվող օ րե նքն ինք նա բե րա բար ձե ռք 
չի բե րում հե տա դա րձ ուժ: Ի րա վաս տե ղծն ա մե ն ան գամ ի րա վա կան 
ակտ ըն դու նե լիս, ե թե նախ կի նում գոր ծող նոր մե  րի հա մե  մատ ներ մու-
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ծում է բա րե լա վող դրույթ ներ, ինքն է ո րո շում դրա նց տալ հե տա դա րձ 
գոր ծո ղու թյուն, թե ոչ:

« Վի ճա կը բա րե լա վող» հաս կա ցու թյու նը կա րող է ու նե նալ տար-
բեր բո վան դա կու թյուն օ րե նսդրու թյան տար բեր ո լո րտ նե րում: Քրե ա-
կան ի րա վուն քում, օ րի նա կ, ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող է 
այն օ րեն քը, ո րը վե րաց նում է ա րա րքի հան ցա վո րու թյու նը կամ հան-
ցան քի ա ռան ձին ո րա կյ ալ հատ կա նիշ նե րը, ընդ լայ նում է մե ղ մաց-
նող հան գա մա նք նե րի շր ջա նա կը կամ սահ մա նա փա կում ծան րաց նող 
հան գա մա նք նե րի շր ջա նա կը, նվա զեց նում է պատ ժի նվա զա գույն և 
ա ռա վե լա գույն սահ մա նագ ծե րը կամ լրա ցու ցիչ նա խա տե սում է ա վե-
լի մե  ղմ այ լը նտ րան քային պատ ժա մի  ջոց, կր ճա տում է վա ղա ժամկ  ետ 
ա զատ ման հա մար ան հրա ժե շտ պատ ժի կր ման ժամկ  ե տը և այլն:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 74.  
ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ԵՎ Ա ԶԱ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ ՆԵ ՐԻ 

ԿԻ ՐԱ ՌԵ ԼԻ Ո ՒԹՅՈ ՒՆՆ Ի ՐԱ ՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՆ ՁԱ ՆՑ ՆԿԱՏ ՄԱ ՄԲ

 Հա մա ձայն Սահ մա նադ րու թյան 74-րդ հոդ վա ծի՝ « Հիմն  ա կան ի րա-
վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը տա րած վում են նաև ի րա վա բա նա կան 
ան ձա նց վրա այն քա նով, որ քա նով այդ ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն-
նե րն ի րե նց է ու թյա մբ կի րա ռե լի են դրա նց նկատ մա մբ»:

 Սույն հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ այն 
ունի հետ ևյալ սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը.

1) հոդ վա ծն իր  կար գա վոր ման տի րույ թով շո շա փում է քա ղա քա ցի ա-
կան հա սա րա կու թյան կար գա վի ճա կը, ի րա կան սահ մա նադ րաի րա վա-
կան նե րու ժով օժ տե լով նրա ն՝ որ պես ժո ղո վր դա վա րա կան, ի րա վա կան 
և սո ցի ա լա կան պե տու թյան հա սա րա կա կան հիմ քի: 

2) ընդ հան րաց նում է քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան բո լոր կազ-
մա կեր պու թյուն նե րին մե կ մի  ա վո րիչ հատ կա նի շով, այն է՝ Սահ մա նադ-
րու թյու նը հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը տա րա ծում է 
նաև ի րա վա բա նա կան ան ձա նց վրա: 

3) Սահ մա նադ րու թյու նը հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն-
նե րը տա րա ծում է ի րա վա բա նա կան ան ձա նց վրա, այն քա նով, որ քա նով 
այդ ի րա վունք նե րն ու ա զա տու թյուն նե րն ի րե նց է ու թյա մբ կի րա ռե լի են 
դրա նց նկատ մա մբ: 
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Ի ՞նչ տեղ են գրա վում կազ մա կեր պու թյուն նե րը քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյու նում: 

Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյունն ի րա վա կան, ա զա տա կան-ժո-
ղո վր դա վա րա կան, ինք նա կա ռա վար վող պլյ ու րա լիս տա կան, բաց հա-
սա րա կու թյուն է՝ կա զմ ված ա զատ ան հատ նե րից, ո րո նք ի րա կա նաց-
նում են ի րե նց շա հե րը բո լո րի հա մար հա վա սար և ընդ հա նուր օ րեն քի 
շր ջա նակ նե րում: Ա զատ մար դը քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
բարձ րա գույն ար ժե քն է: Այս տե սան կյ ու նից մո տե նա լով Սահ մա նադ-
րու թյան 2-րդ գլ խի կար գա վոր ման ա ռար կային, կա րո ղ ե նք փաս տել, 
որ այն իր դրույթ նե րի մե  ծա գույն մա սն իր վեր տա ռու թյան հա մա պա-
տաս խան նվի րել է քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հիմն  ա կան բջ ջի` 
մարդ-ան հա տի կար գա վի ճա կի կար գա վոր մա նը, նրա ա զա տու թյու նը 
ի րա կան դա րձ նե լու հա մար սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք ներ ստեղ ծե-
լուն:

 Սա կայն քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը բա րդ հա մա կա րգ է, 
իսկ նրա կա ռուց ված քը ար տա հայ տում է հա սա րա կու թյան (մար դու) 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մա պա տաս խան ո լո րտ նե րը, ի րե նից ներ-
կայաց նում է ո րո շա կի բա ղադ րա տար րե րի ու հա րա բե րու թյուն նե րի ամ-
բող ջու թյուն: 

Ե թե փոր ձե նք այս պի սի կա ռուց ված քային մո տե ցում դրս ևո րել, 
ա պա կա րե լի է ա ռա նձ նաց նել քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան սո-
ցի ա լա կան, հոգ ևոր-մ շա կու թային,  տե ղե կատ վա կան, քա ղա քա կան և 
այլ հա մա կար գե րը: Բո լոր հա մա կար գե րի բջի ջը մա րդն է՝ հա մա կար-
գի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից բխող կար գա վի ճա կով: Միև նույն 
ժա մա նակ մա րդն ա մե ն մի  հա մա կար գում հան դես է գա լիս ո րո շա կի 
կազ մա կեր պա կան ի րա վա կան ձևե րում, մի  ա վո րումն  ե րում, ին չը ևս 
ե րաշ խա վոր ված է Սահ մա նադ րու թյա մբ: Այդ պի սով, քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան յու րա քան չյուր հա մա կա րգ ի րե նից ներ կայաց նում է 
հա մա կար գի բա ղադ րա տար րե րի (այդ թվում մաս նա կից սուբյե կտ նե րի) 
ու նրա նց մի  ջև ա ռա ջա ցող հա րա բե րու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն: Օ րի-
նա կ, քա ղա քա կան հա մա կար գի բա ղադ րա տար րե րն են պե տու թյու նը, 
քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը: 

Սո ցի ա լա կան հա մա կար գի սուբյե կտ ներ են մա րդ կա նց օբյեկ տի վո-
րեն գոյու թյուն ու նե ցող ընդ հան րու թյուն նե րը` ըն տա նի քը  և մա րդ կա նց 
ա ռան ձին խմ բե րը, խա վե րը, ազ գե րը  և այլն, ո րո նք կա րող են հան դես 
գալ նաև մի  ա վոր ված, այ սի նքն` կազ մա կեր պու թյուն նե րի ձևով: Հոգ ևոր-
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մ շա կու թային հա մա կար գը նե րա ռում է հոգ ևոր-մ շա կու թային ար ժեք նե-
րի շուրջ հա մա պա տաս խան հաս տա տու թյուն նե րի ու մա րդ կա նց մի  ջև 
ա ռա ջա ցող հա րա բե րու թյուն նե րը: Այս հա մա կար գի հիմ քում ևս ըն կած 
է բազ մա զա նու թյու նը, այ լը նտ րան քը, գա ղա փա րա կան (աշ խար հայաց-
քի)  և կրո նա կան (խղ ճի ու դա վա նան քի) ա զա տու թյու նը, հոգ ևոր-մ շա-
կու թային, կր թա կան և դաս տի ա րակ չա կան ոչ պե տա կան կա ռույց նե րի 
առ կայու թյու նը, բազ մա զան կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը: Տե-
ղե կատ վա կան հա մա կար գի մաս նա կից սուբյե կտ ներ են պե տու թյու նից 
ան կախ գոր ծող հա սա րա կա կան, մաս նա վոր կազ մա կեր պու թյուն նե րը, 
ինչ պես նա և ԶԼՄ-նե րը:

 Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան տն տե սա կան հա մա կար գի հի-
մունք նե րն են` տն տե սա կան բազ մա կա ցու թաձ ևու թյու նը (սե փա կա-
նու թյան ձևե րի բազ մա զա նու թյու նը), տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան 
ա զա տու թյու նը, ա զատ տն տե սա կան մր ցակ ցու թյու նը: Սա կայն, հա-
մա կար գում կար ևոր դեր են խա ղում նաև նրա « խա ղա ցող նե րի» կազ-
մա կեր պա կան ի րա վա կան ձևե րը: Ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջից բա ցի 
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան սուբյե կտ նե րի շար քում հա տուկ 
տեղ են զբա ղեց նում առևտ րա տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյա մբ զբաղ-
վող կո լեկ տիվ կազ մա վո րումն  ե րը: Կո լեկ տիվ ձեռ նար կա տի րա կան գոր-
ծու  նեու թյան գոր ծըն կեր նե րի (մաս նա կից նե րի) հա մա գոր ծակ ցու թյան 
կազ մա կեր պու մը հնա րա վոր է մի  շա րք կա ռույց նե րի շր ջա նակ նե րում, 
ո րո նց ըն դուն ված է ան վա նել ձեռ նար կա տի րու թյան ձև: Ձեռ նար կա տի-
րու թյան ձևը ի րա վա կան նոր մե  րի ամ բող ջու թյուն է, ո րը կար գա վո րում 
է, նա խ՝ ձեռ նար կա տի րու թյան մաս նա կից նե րի (գոր ծըն կեր նե րի) հա րա-
բե րու թյուն նե րը ամ բո ղջ ձեռ նար կու թյան (կոր պո րա ցի այի) հետ, իսկ այ-
նու հե տև՝ այդ ձեռ նար կու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը այլ կոր պո րա ցի ա-
նե րի և ֆի զի կա կան ան ձա նց հետ: 

Այս պի սով, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ան հատ նե րն ի րե նց 
շա հե րն ու պա հա նջ մունք նե րն ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու և դրա նք 
ի րա կա նաց նե լու հա մար մի  ա վո րումն  եր կազ մե  լու ի րա վունք ու նեն: Այդ 
ի րա վուն քը ժո ղո վր դա վա րու թյան հե նա սյու նե րից մե  կն է: Հետ ևա բար, 
այն ե րաշ խա վոր ված է օ րե նք նե րով, պահ պան վում է պե տու թյան կող-
մի ց: 

Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան տա րաբ նույթ կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի մի  աս նա կա նու թյու նը ո՞ր հատ կա նիշ նե րի վրա է խա րսխ-
ված:
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 Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան բնու թագ րա կան  գծե րից մե  կն 
էլ բազ մա զան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մա կար գի առ կայու թյունն 
է: Դրա նք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս մա րդ կա նց՝  մի  ա վոր վե լու ըստ 
ի րե նց նա խա սի րու թյուն նե րի և ար տա հայ տե լու ի րե նց զա նա զան պա-
հա նջ մունք նե րն ու շա հե րը (քա ղա քա կան, տն տե սա կան, հոգ ևոր-մ շա-
կու թային և այլն): Ընդ ո րում, հա սա րա կու թյան տար բեր հա մա կար գե-
րում դրա նք ու նեն ի րե նց բնո րոշ կազ մա կեր պա կան ի րա վա կան ձևե րը, 
ինչ պես նաև ի րե նց գոր ծու նե ու թյու նը կա րա գա վո րղ օ րե նսդրա կան ակ-
տե րը:

 Բո լոր նման կազ մա կեր պու թյուն նե րին բնու թագ րա կան է մե կ հատ-
կա նի շ՝  նրա նք ոչ պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ են, ի րեն ցից ներ-
կայաց նում են ինք նա կա ռա վար վող քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
բա ղադ րա տար րեր և հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րում հան դես 
են  գա լիս որ պես ի րա վա բա կան ան ձի նք: Այդ կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի հա տուկ ընդ հան րու թյու նը ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճա կն 
է` կազ մա կեր պա կան ի րա վա կան ձևը: Հե նց այդ պատ ճա ռով ընդ հան-
րաց նե լով քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան բո լոր կազ մա կեր պու-
թյուն նե րին մե կ մի  ա վո րիչ հատ կա նի շով, այն է՝ դրա նց տրա մադ րե լով 
ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ, Սահ մա նադ րու թյու նը մար դու և 
քա ղա քա ցու հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը տա րա ծում 
է նաև ի րա վա բա նա կան ան ձա նց վրա: 

Ի ՞նչ են  ի րա վա բա նա կան ան ձի նք և ո րո ՞նք են դրա նց տե սակ նե րը:

 Մեկ նա բան վող հոդ վա ծի ի մաս տի բա ցա հայտ ման հա մար կար ևոր 
նշա նա կու թյուն ու նի այն հար ցը, թե ինչ է ի րա վա բա նա կան ան ձը և ինչ 
կար գով է այն ի րա կա նաց նե լու մար դուն և քա ղա քա ցուն բնո րոշ ի րա-
վունք նե րն ու ա զա տու թյուն նե րը: 

Ի րա վա բա նա կան ան ձ հաս կա ցու թյունն ամ րա գր ված է Քաղ. օր. 50-
րդ հո դվ. 1-ին կե տում. «ի րա վա բա նա կան ան ձ է հա մար վում այն կազ-
մա կե րու թյու նը, ո րը որ պես սե փա կա նու թյուն, ու նի ա ռա նձ նաց ված 
գույք և իր պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու է այդ 
գույ քով, կա րող է իր ա նու նից ձե ռք բե րել ու ի րա կա նաց նել գույ քային 
և ան ձնա կան ոչ գույ քային ի րա վունք ներ, կրել պար տա կա նու թյուն-
ներ, դա տա րա նում հան դես գալ որ պես հայց վոր կամ պա տաս խա նող: 
Ի րա վա բա նա կան ան ձը պե տք է ու նե նա ինք նու րույն հաշ վեկ շիռ»: 

Ի րա վա բա նա կան ան ձի այս սահ ման ման մե ջ ընդ գրկ ված են չո րս 
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հիմն  ա րար հատ կա նիշ ներ, ո րո նք ան հրա ժե շտ են, իսկ բո լո րը մի  ա սին 
բա վա րար, որ պես զի կազ մա կեր պու թյու նը ճա նաչ վի քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վուն քի սուբյե կտ, այ սի նքն՝  ի րա վա բա նա կան ան ձ: Այդ հատ կա նիշ-
նե րն են ՝  

ա) կազ մա կեր պա կան մի  աս նու թյու նը, 
բ) գույ քային ա ռա նձ նաց վա ծու թյու նը, 
գ) ինք նու րույն քա ղա քա ցի աի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը,
դ) քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյու նում ի ր ա նու նից հան դես գա լը: 

Ո րո ՞նք են  ի րա վա բա նա կան ան ձա նց տե սակ նե րը:

 Հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րին մաս նակ ցող բո լոր ի րա վա-
բա նա կան ան ձա նց, ըստ դրա նց գոր ծու նե ու թյան նպա տա կի, օ րե նս դի-
րը բա ժա նում է եր կու տե սա կի՝  

ա) առևտ րային կամ ձեռ նար կա տի րա կան ի րա վա բա նա կան ան ձա-
նց, 

բ) ոչ առևտ րային ի րա վա բա նա կան ան ձա նց: 
Ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն հա մար վող ի րա վա բա նա կան 

ան ձի նք կա րող են ստե ղծ վե լ՝  հա սա րա կա կան մի  ա վո րումն  ե րի, հիմ-
նադ րամն  ե րի, ի րա վա բա նա կան ան ձա նց մի  ու թյուն նե րի, սպա ռո ղա կան 
կոո պե րա տիվն  ե րի, օ րեն քով նա խա տես ված այլ ձևե րով: Առևտ րային 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը կա րող են ստե ղծ վել բա ցա ռա պես Քա ղա քա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քով նա խա տես ված կազ մա կեր պա կան ձևե րով: 
Առևտ րային ի րա վա բա նա կան ան ձա նց կամ կո լեկ տիվ ձեռ նար կա տի-
րա կան գոր ծու նե ու թյան օ րեն քով սահ ման ված կազ մա կեր պա կան ի րա-
վա կան ձևե րն են ՝ լի ա կա տար ըն կե րակ ցու թյու նը, վս տա հու թյան վրա 
հի մն  ված ըն կե րակ ցու թյու նը, սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ 
ըն կե րու թյու նը, լրա ցու ցիչ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյու նը և 
բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյու նը (եր կու տար բե րակ նե րո վ՝ բաց և փակ), 
ինչ պես նաև ար տադ րա կան-առևտ րային կոո պե րա տի վը: 

Ո ՞ր պա հից է ի րա վա բա նա կան ան ձը ձե ռք բե րում սահ մա նադ րա-
կան հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը: 

Սահ մա նադ րու թյան 74-րդ հոդ վա ծով ի րա վա բա նա կան ան ձին վե-
րա գր ված սահ մա նադ րա կան ի րա վա սուբյեկ տու թյան հիմն  ա հար ցը 
պե տք է կար գա վոր վի նրա ընդ հա նուր քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա սու-
բեկ տու թյան կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: Ի րա վա բա նա կան ան ձի 
ի րա վա սուբյեկ տու թյուն հաս կա ցուու թյու նը են թադ րում է նրա մոտ ի րա-
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վուն քի սուբյեկ տի ո րակ նե րի՝ ի րա վու նա կու թյան և գոր ծու նա կու թյան 
առ կայու թյու նը: 

Ի րա վա բա նա կան ան ձի ի րա վու նա կու թյու նը նրա հնա րա վո րու թյունն 
է՝ ու նե նալ քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներ և կրել պար տա կա նու թյուն-
ներ: Ի րա վա բա նա կան ան ձը կա րող է ու նե նալ իր հիմն  ա դիր փաս տա թղ-
թե րով նա խա տես ված գոր ծու նե ու թյան նպա տակ նե րին հա մա պա տաս-
խա նող քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներ և կրել այդ գոր ծու նե ու թյան հետ 
 կապ ված պար տա կա նու թյուն ներ (Քաղ. օր. 52 հ. 1-ին կետ): 

Ի րա վա բա նա կան ան ձի ի րա վու նա կու թյուն ծա գում է նրա ստե ղծ-
ման պա հից և դա դա րում է լու ծար ման ա վար տի պա հից: Ի րա վա բա նա-
կան ան ձն ստե ղծ ված է հա մար վում նրա պե տա կան գրա նց ման պա հից 
(Քաղ. օր. 50 հ. 3-րդ կետ): Ի րա վա բա նա կան ան ձը հա մար վում է լու-
ծար ված, իսկ նրա գոյու թյունը դա դա րած, ի րա վա բա նա կան ան ձի լու-
ծար ման մա սին ի րա վա բա նա կան ան ձա նց պե տա կան գրան ցա մա տյա-
նում գրառ ման պա հից (Քաղ. օր. 69 հ. 1-ին կետ): 

Այս պի սով, Սահ մա նադ րու թյա մբ վե րա պահ ված սահ մա նադ րա կան 
ի րա վա սուբյեկ տու թյունն ի րա վա բա նա կան ան ձի մոտ կա րող է ծա գել 
նրա ստե ղծ ման պա հից, իսկ այդ ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման դա դա րը 
հա մար վում է նրա լու ծար ման պա հը: 

Ո ՞վ քեր են ի րա կա նաց նում ի րա վա բա նա կան ան ձա նց սահ մա նա-
դրա կան ի րա վունք նե րը: 

Ի րա վա բա նա կան ան ձը քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներ է ձե ռք  բե-
րում և քա ղա քա ցի ա կան պար տա կա նու թյուն ներ է ստա նձ նում իր մար-
մի ն նե րի մի  ջո ցով, ո րո նք գոր ծում են օ րեն քին, այլ ի րա վա կան ակ տե-
րին ու նրա կա նո նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խան (Քաղ. օր. 57 հո դվ. 
1-ին կետ): 

Ի րա վա բա նա կան ան ձի մար մի  նը նրա մի  մա սն է, ո րը կա րող է լի նել 
մե կ ան ձ (մի  ա նձ նյա մար մի ն) կամ ան ձա նց խումբ (կո լե գի ալ մար մի ն), 
ո րը  և ձևա վո րում ու ներ կայաց նում է ի րա վա բա նա կան ան ձի շա հե րն 
ի րա վուն քի այլ սուբյե կտ նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում՝ ա ռա նց դրա 
հա մար հա տուկ լի ա զո րու թյան: Ի րա վա բա նա կան ան ձի մա րմն  ի գոր-
ծո ղու թյուն նե րը դի տա րկ վում են որ պես բուն ի րա վա բա նա կան ան ձի 
գոր ծո ղու թյուն ներ: Հետ ևա բար, Սահ մա նադ րու թյան 74 հո դվ. ի րա վա-
բա նա կան ան ձին վե րա պահ ված ի րա վունք նե րը ի րա վա բա նա կան ան ձը 
ի րա կա նաց նում է իր  հա մա պա տաս խան մար մի ն նե րի մի  ջո ցով: 
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Քաղ. օր. 57-րդ հոդ ված 2-րդ կե տը նա խա տե սում է, որ ի րա վա բա-
նա կան ան ձը կա րող է քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներ ձե ռք բե րել և 
քա ղա քա ցի ա կան պար տա կա նու թյուն ներ ստա նձ նել նաև ի րա վա բա նա-
կան ան ձի մաս նա կից նե րի և ներ կայա ցու ցիչ նե րի մի  ջո ցով: Ընդ ո րում, 
դա հնա րա վոր է մի  այն օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում: Օ րեն քը 
այդ պի սի ի րա վունք տա լիս է մի  այն տն տե սա կան ըն կե րակ ցու թյուն-
նե րի՝ լի ա կա տար և վս տա հու թյան վրա հի մն  ված կոր պո րա ցի ա նե րի 
մաս նա կից նե րին: Եր կու սում էլ լի ա կա տար ըն կեր նե րն ի րա վունք ու նեն  
գոր ծե լու ի րա վա բա նա կան ան ձի ա նու նից: Մնա ցած տե սա կի ի րա վա-
բա նա կան ան ձա նց մաս նա կից նե րը նման ի րա վունք չու նեն և այդ ի մաս-
տով չեն տար բեր վում այլ ան ձան ցից: Ե թե, ի հար կե, մաս նա կի ցը ըստ 
սահ ման ված կար գի չի ընտր վել ի րա վա բա նա կան ան ձի մա րմն  ում: 

Այլ ան ձի նք ի րա վա բա նա կան ան ձի ա նու նից հան դես գա լու ի րա-
վունք չու նե ցող մաս նա կից նե րը կա րող են հան դես գալ ի րա վա բա նա-
կան ան ձի ա նու նից մի  այն որ պես ներ կայա ցու ցիչ: Ի րա վա բա նա կան 
ան ձի ներ կայա ցու ցի չը ի րա վա բա նա կան ան ձի մար մի  նը չէ: Ներ կայա-
ցու ցիչ նե րն ի րա վա բա նա կան ան ձի հետ գտն վում են աշ խա տան քային 
կամ հա նձ նա րա րու թյան պայ մա նագ րից բխող ի րա վա հա րա բե րու թյան 
մե ջ: Այս պես ի րա վա խո րհր դա տուն տվյ ալ ի րա վա բա նա կան ան ձի հետ 
գտն վում է աշ խա տան քային ի րա վա հա րա բե րու թյան մե ջ: Նա այդ ի րա-
վա բա նա կան ան ձի աշ խա տո ղն է  և ի րա վունք ու նի հան դես գա լու որ-
պես նրա ներ կայա ցու ցի չը: Օ րի նակ, ի րա վա խո րհր դա տուն հան դես է  
գա լիս դա տա րա նում որ պես ի րա վա բա նա կան ան ձի ներ կայա ցու ցիչ 
և պա շտ պա նում է նրա շա հե րը: Ի րա վա խո րհր դա տուն պե տք է ու նե-
նա լիա  զո րա գիր: Մի նչ դեռ ի րա վա բա նա կան ան ձի մար մի  նը գոր ծում է 
ա ռա նց լի ա զո րագ րի: Օ րի նակ, ե թե դա տա րան ներ կայա նա տնօ րե նը  և 
ցույց տա տնօ րե նի իր վկայա կա նը՝ դա բա վա կան  է, որ պես զի նա մաս-
նակ ցի գոր ծին: 

Ե թե ի րա վա բա նա կան ան ձը չու նի ի րա վա խո րհր դա տու, կա րող է 
պայ մա նա գիր կն քել փաս տա բա նի հետ և հա նձ նա րա րել պա շտ պա նե լու 
իր շա հե րը: Սա  նույն պես  ներ կայա ցուց չա կան  է, ո րով հե տև փաս տա բա-
նը պար տա վոր վում է պա շտ պա նել տվյ ալ կազ մա կեր պու թյան շա հե րը, 
իսկ կազ մա կեր պու թյու նը նրան լի ա զո րա գիր է տա լիս եր րո րդ ան ձանց 
հետ հա րա բե րու թյուն նե րի մե ջ մտ նե լու հա մար: Բայց այս ներ կայա-
ցուց չու թյան հիմ քում ըն կած է ոչ թե աշ խա տան քային, այլ հա նձ նա րա-
րու թյան պայ մա նա գի րը: 
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Հետ ևա բար, Սահ մա նադ րու թյան 74-րդ հոդ վա ծի համաձայն ի րա-
վա բա նա կան ան ձին վե րա պահ ված ի րա վունք նե րը ի րա վա բա նա կան 
ան ձա նց ո րո շա կի տե սակ ներ կա րող են ի րա կա նաց նել ի րե նց մաս նա-
կից նե րի մի  ջո ցով, իսկ բո լոր տե սա կի ի րա վա բա նա կան ան ձի նք՝ նաև 
ներ կայա ցու ցիչ նե րի մի  ջո ցով: 

Ո ՞ր հիմն  ա կան ի րա վունք նե րն են տա րած վում ի րա վա բա նա կան 
ան ձա նց վրա: 

Սահ մա նադ րու թյու նը մար դու և քա ղա քա ցու հիմն  ա կան ի րա վունք-
նե րը և ա զա տու թյուն նե րը տա րա ծում է ի րա վա բա նա կան ան ձա նց վրա, 
այն քա նով, որ քա նով այդ ի րա վունք նե րն ու ա զա տու թյուն նե րն ի րե նց 
է ու թյա մբ կի րա ռե լի են դրա նց նկատ մա մբ: 

Ա կն հատ է, որ ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի մի  մա սը մի  ան շա-
նակ չեն կա րող վե րա գր վել ի րա վա բա նա կան ան ձա նց: Ի րե նց է ու թյա մբ 
ի րա վա բա նա կան ան ձա նց նկատ մա մբ կի րա ռե լի են Սահ մա նադ րու թյան 
2-րդ գլ խի հետ ևյալ հոդ ված նե րում կամ դրա նց մա սե րում ամ րա գր ված 
ի րա վունք նե րը` 28, 32, 33, 42, 50, 51, 53, 59, 60, 61, 62, 63, և այլն: 

Ճի շտ է, Սահ մա նադ րու թյունն ուղ ղա կի ո րեն չի նշում, սա կայն սա-
հա մա նադ րա կան նոր մե  րի ի մաս տից բխում է, որ ի րա վա բա նա կան ան-
ձի նք հա մար վում են Սահ մա նադ րու թյա մբ ուղ ղա կի ո րեն ամ րա գր ված 
սահ մա նադ րա կան ո րոշ պա րա տա կա նու թյուն նե րի կրող սուբյե կտ ներ, 
ինչ պես նաև Սահ մա նադ րու թյու նից բխող այլ պար տա կա նու թյու նե րի 
կրող սուբյե կտ ներ: Օ րի նա կ, 34-րդ հոդ վա ծում (անձ նա կան տվյ ալ նե րի 
պա շտ պա նու թյու նը) ամ րա գր ված ֆի զի կա կան ան ձի ի րա վունք նե րից 
յու րա քան չյու րին թղ թակ ցում են ոչ մի  այն պե տու թյան, այլ նաև ի րա վա-
բա կան ան ձի պար տա կա նու թյուն նե րը:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 75.  
ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ԵՎ Ա ԶԱ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ ՆԵ ՐԻ 

Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊԱ ԿԱՆ ԿԱ ՌՈՒ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԸ ԵՎ 
ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԸ 

Ո՞ րո նք են հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի ե րաշ-
խիք նե րը: 

Մար դու ի րա վունք նե րը և դրա նց պա շտ պա նու թյան հռ չա կու մը յու-
րա կան չյուր պե տու թյան պար տա վո րու թյունն է, սա կայն, ա ռա վել կար-
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ևոր է դրա նց կեն սա գո րծ ման ա պա հո վու մը: Անհ րա ժե շտ է, որ պես զի 
հա սա րա կու թյու նը և պե տու թյու նը ստեղ ծեն բա րեն պա ստ պայ ման-
ներ՝ մար դու ի րա վունք նե րը կյ ան քում ի րա գոր ծե լու հա մար, ա պա հո վեն 
դրա նց պահ պա նու թյու նը և պա շտ պա նու թյու նը, վե րաց նեն ար գե լք նե-
րը, ո րո նք խան գա րում են մա րդ կա նց՝  օգ տա գոր ծե լու ի րե նց հնա րա-
վո րու թյուն նե րը: Այլ կե րպ ա սա ծ, մար դու ի րա վունք նե րը պե տք է լի նեն 
ե րաշ խա վոր ված: 

Մար դու ի րա վունք նե րի ե րաշ խիք նե րը պայ ման ներ, կա ռու ցա կար-
գեր, ե ղա նակ ներ ու մի  ջոց ներ են՝  ուղղ ված ի րա վունք նե րի և ա զա տու-
թյուն նե րի կեն սա գո րծ մա նը, դրա նց պահ պա նու թյա նը և պատ շաճ պա-
շտ պա նու թյա նը: Ա ռա նց ե րաշ խիք նե րի մար դու ի րա վունք նե րը կմն  ան 
բա րի ցան կու թյուն, պատ վի րան և չեն կա րող կա տա րել ի րե նց հա սա-
րա կա կան ա ռա քե լու թյու նը: Օ րի նա կ,  երկ րի օ րե նք նե րն ամ րագ րում են 
կր թու թյան ի րա վուն քը, սա կայն չկա պատ շաճ կր թա կան հա մա կա րգ: 
Կամ հա մա կար գը կա, բայց տնօ րե նը ան հաս կա նա լի ո րեն հրա ժար վում 
է Ձեզ ըն դու նել դպ րոց: 

Ո րո ՞նք են հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի ե րաշ-
խիք նե րի տե սակ նե րը: 

Հիմն  ա կան ի րա վու նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի ե րաշ խիք նե րը, ըստ 
գոր ծո ղու թյան ո լոր տի, լի նում են՝ ներ պե տա կան և մի  ջազ գային, ըստ 
ա պա հով ման ե ղա նա կի՝ պե տա կան-ի րա վա կան և հա սա րա կա կան, ըստ 
ներ գոր ծու թյան ձևի՝ ընդ հա նուր հա սա րա կա կան պայ ման ներ (քա ղա-
քա կան, սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան, գա ղա փա րա կան-կր թա կան) և 
ի րա վա կան ե րաշ խիք ներ (սահ ման ված են օ րե նք նե րով, պար տա դիր են, 
ազ դե ցիկ և գոր ծուն): 

Ներ պե տա կան ե րաշ խիք նե րը պե տու թյան ներ տա րած քային հա մա-
հա սա րա կա կան պայ ման նե րը, օ րե նք նե րով ամ րա գր ված կա ռու ցա կար-
գե րը, ե ղա նակ նե րը, մի  ջոց նե րն են՝ ուղղ ված մար դու ի րա վունք նե րի 
կեն սա գո րծ մա նը, պահ պա նու թյա նը, պատ շաճ պա շտ պա նու թյա նը:  

Ո րո ՞նք են մար դու ի րա վունք նե րի ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րը: 

Ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րը Սահ մա նադ րու թյա մբ և օ րե նք նե րով ամ-
րա գր ված մար դու ի րա վունք նե րն են, դրա նց ի րա կա նաց ման կար գը, 
պահ պա նու թյան և պա շտ պա նու թյան ի րա վա կան մի  ջոց նե րը, կա ռու-
ցա կար գե րը: Հատ կա պես կար ևոր է պա տաս խա նատ վու թյու նը մար դու 
ի րա վունք նե րը խախ տե լիս: Ե թե մար դու ի րա վունք նե րի մյուս ե րաշ խիք-
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նե րն ուղղ ված են ընդ հա նուր բա րեն պա ստ մթ նո լոր տի ստե ղծ մա նը, կա-
տա րում են նա խադ րյա լի դեր, ա պա ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րը կո նկ-
րետ են, ուղ ղա կի, ազ դե ցիկ ու գոր ծուն: 

Ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րն ի րե նց հեր թին լի նում են սահ մա նադ րա-
կան (Սահ մա նադ րու թյա մբ ամ րա գր ված) և ճյու ղային-օ րե նսդրա կան 
(տար բեր ո լո րտ ներ կար գա վո րող օ րե նք նե րով ամ րա գր ված): 

Մար դու ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման գոր ծում մե ծ է Սահ մա նա-
դրու թյան դե րը, ո րը պա րու նա կում է բա րձ րա գույն ի րա վա կան ուժ ու նե-
ցող ե րաշ խիք-հոդ ված ներ: Ա մե  նից ընդ հա նուր ե րաշ խի քը սահ մա նադ-
րա կան կա րգն է, նրա հա մը նդ հա նուր ճա նա չում գտած սկզ բունք նե րն 
ու նոր մե  րը և, ան շուշտ, դրա նց ան շեղ պահ պա նու թյու նը: Սահ մա նադ-
րա կան այդ ե րաշ խի քից բխում են հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա-
տու թյուն նե րի ա պա հով ման ո րո շա կի հնա րա վո րու թյուն ներ մա րդ կա նց 
հա մար և ո րո շա կի պար տա կա նու թյուն նե ր՝ պե տու թյան հա մար: Մար-
դու ի րա վունք նե րի ճա նա չու մը, պահ պա նու թյու նը, ա պա հո վու մը և 
պա շտ պա նու թյու նը պե տու թյան պար տա կա նու թյունն է: 

Ո ՞րն է Սա հա մա նդ րու թյան 75-րդ հոդ վա ծով ամ րա գր ված ի րա վա-
կար գա վոր ման տե ղը հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
ե րաշ խիք նե րի հա մա կար գում: 

Այս սահ մա նադ րա կան կար գա վո րու մը վե րա բե րում է մար դու ի րա-
վունք նե րի օ րե նսդրա կան ե րաշ խիք նե րին: Ա մե ն մի  երկ րում օ րե նս դիր 
մար մի  նը ա պա հո վում է մար դու ի րա վունք նե րի ի րա վա կան կար գա վո-
րու մը և պա շտ պա նու թյու նը: Նա այդ գոր ծա ռույթն ի րա կա նաց նում է 
հիմն  ա կա նում օ րե նք ներ ըն դու նե լու մի  ջո ցով: Օ րե նք նե րը կո նկ րե տաց-
նում են սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման կար գը, սահ-
մա նում են լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք ներ դրա նց հա մար: 

Օ րե նս դիր իշ խա նու թյան դե րը այս հար ցում հատ կա պես կար ևոր է 
նրա նով, որ մար դու ի րա վունք նե րի ա պա հով ման, պա շտ պա նու թյան 
հետ կապ ված գրե թե բո լոր հար ցե րի կար գա վո րու մը վե րա պահ ված է 
օ րե նք նե րի ն, այ սի նքն՝ Ազ գային ժո ղո վին: Ընդ ո րում, որ պես կա նոն, 
բա ցա ռա պես օ րե նք նե րով են սահ ման վում մար դու ի րա վունք նե րն ի րա-
կա նաց նե լու, պա շտ պա նե լու պայ ման նե րը և կար գը, ի րա վունք նե րի 
սահ մա նա փա կումն  ե րը: 

Այս հա մա տե քս տում Սահ մա նադ րու թյու նը ամ րագ րում է հան րային 
իշ խա նու թյան պար տա կա նու թյուն, ո րը ա ռա ջին հեր թին վե րա բե րում 
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է օ րե նս դիր մա րմն  ին. հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե-
րը կար գա վո րե լիս օ րե նք նե րը պե տք է սահ մա նեն այդ ի րա վունք նե րի 
և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժե-
շտ կազ մա կեր պա կան կա ռու ցա կար գեր և ըն թա ցա կար գեր: Այս պի սով, 
Սահ մա նադ րու թյու նը օ րե նս դի րին պար տա վո րեց նում է ստեղ ծել հիմ-
նա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նադ րա կան չա փո-
րո շիչ նե րի կեն սա գո րծ ման հա մար ան հրա ժե շտ և ար դյու նա վետ կա ռու-
ցա կա րգ: 

Սա կայն այդ պար տա կա նու թյան սուբյե կտ են նաև իշ խա նու թյան 
այլ մար մի ն նե րը, ոո րոն ցից  ա մե ն մե  կն իր ի րա վա սու թյան շր ջա նա-
կում ո րո շա կի դե րա կա տա րում ու նի հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա-
տու թյուն նե րի օ րե նսդրա կան կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում: Օ րի նա կ, 
Մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նը տա րե կան հա ղոր դում է ներ կայաց-
նում Ազ գային ժո ղով՝ իր գոր ծու նե ու թյան, մար դու ի րա վունք նե րի և 
ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան վի ճա կի մա սին: Հա ղոր դու մը, ի 
թի վս այլ նի, կա րող է պա րու նա կել օ րե նսդրա կան կամ այլ բնույ թի մի -
ջո ցա ռումն  ե րի վե րա բե րյալ ա ռա ջա րկ ներ: 

Ի ՞նչ է հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նադ-
րա կան չա փո րո շիչ նե րի կեն սա գո րծ ման ներ պե տա կան կա ռու ցա-
կար գը և ո րո ՞նք են դրա տար րե րը: 

Հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի կեն սա գոր ծու մը, որ-
պես գոր ծըն թաց, պե տու թյու նից պա հան ջում է ձեռ նար կել օ րե նսդրա-
կան-նոր մա տի վային և կազ մա կեր պա կան մի  ջոց ներ` սահ մա նադ րա կան 
նոր մե  րի ժա մա նա կին, հա մա կող մա նի և լի ա կա տար ի րա կա նաց ման 
հա մար: Դա հա վա սա րա պես վե րա բե րում է սահ մա նադ րա կան բո լոր 
նոր մե  րին, այդ թվում՝ ինք նաի րա գոր ծե լի: Հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը 
և ա զա տու թյուն նե րը ա ռա վել ամ բող ջա կան ի րաց ման հա մար ու նեն 
օ րենսդրա կան կար գա վոր ման կա րիք: Սա կայն, բա ցի օ րե նսդրա կան 
կար գա վո րու մի ց, հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի կեն-
սա գո րծ ման հա մար ան հրա ժե շտ են հա մա պա տաս խան ի րա վա սու թյուն 
ու նե ցող մար մի ն նե ր՝ օժտ ված կազ մա կեր պա կան, ի րա վա կան, գոր ծա-
ռութային ու ինս տի տու ցի ո նալ ան հրա ժե շտ լի ա զո րու թյուն նե րով: 

Այս պի սով, պե տու թյու նը պե տք է ու նե նա մար դու ի րա վունք նե րի 
ա պա հով ման (պա շտ պա նու թյան) սո ցի ալ-ի րա վա բա նա կան կա ռու-
ցա կա րգ, որ պես զի ա պա հո վի մար դու ի րա վունք նե րի (նե րա ռյալ դրա-
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նց մի  ջազ գային և սահ մա նադ րա կան չա փո րո շիչ նե րի) հա րգ ման և կեն-
սա գո րծ ման ան հրա ժե շտ պայ ման նե րը: Այդ կա ռու ցա կար գի գլ խա վոր 
նպա տա կը հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի ա պա հո-
վումն  ու պա շտ պա նու թյունն է: 

Հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ա պա հով ման (պա-
շտ պա նու թյան) սո ցի ալ-ի րա վա բա նա կան կա ռու ցա կար գի գլ խա վոր 
նպա տա կից բխում են հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե-
րի ո լոր տի հետ ևյալ խն դիր նե րը՝ ի րա վա կան ամ րագ րում (ճա նա չում), 
պահ պա նում, պա շտ պա նու թյուն, խա խտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգ-
նում, բնակ չու թյան ի րա վա կան մշա կույ թի ձևա վո րում: Բո լոր խն դիր նե րի 
լուծ ման ըն թաց քը պե տք է լի նի ներ դաշ նակ: Դրան ցից մե  կի հետ մն ա լն 
այն պայ մա նո րեն ազ դում է մյուս նե րի ար դյու նա վե տու թյան վրա: 

Ո րո ՞նք են հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի սահ մա-
նադ րա կան չա փո րո շիչ նե րի կեն սա գո րծ ման օ րե նսդրա կան-նոր մա-
տիվ տար րին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րը: 

Ա կն հայտ է, որ հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը ա ռա-
վել ամ բող ջա կան և ար դյու նա վետ ի րաց վե լու հա մար ու նեն օ րե նսդրա-
կան կար գա վոր ման կա րիք: Դա նա խադ րյալ է սահ մա նադ րա կան նոր-
մե  րի ի րա վա կան ո րո շա կի աց ման, մե կ նա բան ման ու պար զա բան ման, 
ինչ պես նաև կեն սա գո րծ ման մի  ջո ցով այն հա մա լիր աշ խա տա նք նե րի 
հա մար, ո րո նք կհան գեց նեն Սահ մա նադ րու թյա մբ ծրագ րա վոր ված սո-
ցի ա լա կան ար դյուն քին: Սա կայն պե տք է նկա տի ու նե նալ, որ այդ կար-
գա վո րու մը մե  խա նի կա կան գոր ծըն թաց չէ, ինչ պես շատ դեպ քե րում մե -
զա նում դա ար վում է: 

Որ պես զի նոր մա տիվ կար գա վո րու մը լի նի ար դյու նա վետ և հա սց նի 
սահ մա նադ րա կան հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի ամ րա գր մա մբ հե տա պնդ-
վող նպա տակ նե րին, այն պե տք է նե րա ռի՝ 

1) մար դու ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման սահ-
ման նե րի և ե ղա նակ նե րի ո րո շու մը, 

2) հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ-
ման կա նոն նե րը, 

3) հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի ի րաց ման ռե ժիմ-
նե րի տար բե րա կու մը, 

4) հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու-
թյան և պահ պա նու թյան ըն թա ցա կար գի ամ րագ րու մը, 
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5) հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի խա խտ ման հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյան և հար կադ րան քի այլ մի  ջոց նե րի սահ մա նու մը, 

6) հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի խա խտ ված  ի րա-
վունք նե րի վե րա կա նգն ման և պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման ձևե րի 
ու չա փե րի սահ մա նու մը, 

7) հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի ի րա վունք նե րի 
հնա րա վոր խախ տումն  ե րի կա նխ ման և նա խա կա նխ ման մի  ջոց նե րի 
թվար կու մը5: 

Հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի օ րե նսդրա կան կար-
գա վոր ման այս պա հա նջ նե րի պահ պան ման դեպ քում մե ր Հան րա պե-
տու թյու նը կու նե նա ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ 
ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ կազ մա կեր պա կան կա ռու ցա կար-
գեր և ըն թա ցա կար գեր:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 76.
 ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ԵՎ Ա ԶԱ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ՍԱՀ ՄԱ ՆԱ ՓԱ ԿՈ ՒՄ ՆԵ ՐՆ ԱՐ ՏԱ ԿԱ ՐԳ ԿԱՄ ՌԱԶ ՄԱ ԿԱՆ 

ԴՐՈ ՒԹՅԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ 

Ի նչ պես նշ վում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 76-րդ հոդ վա ծում` «Ար տա կա-
րգ կամ ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նակ մար դու և քա ղա քա ցու հիմն  ա-
կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը, բա ցա ռու թյա մբ Սահ մա նադ րու-
թյան 23-26-րդ, 28-30-րդ, 35-37-րդ հոդ ված նե րում, 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սում, 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, 5-րդ 
մա սի 1-ին նա խա դա սու թյու նում և 8-րդ մա սում, 52-րդ, 55-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սում, 56-րդ, 61-րդ, 63-72-րդ հոդ ված նե րում նշ ված նե րի, կա րող 
են օ րեն քով սահ ման ված կար գով ժա մա նա կա վո րա պես կա սեց վել կամ 
լրա ցու ցիչ սահ մա նա փա կումն  ե րի են թա րկ վել մի  այն այն քա նով, որ քա-
նով դա պա հան ջում է ի րա վի ճա կը` ար տա կա րգ կամ ռազ մա կան դրու-
թյան ժա մա նակ պար տա վո րու թյուն նե րից շեղ վե լու վե րա բե րյալ ստա նձն-
ված մի  ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում»:

 Ի ՞նչ է մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը: 

Հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փա-
կումը Սահ մա նադ րու թյա մբ ամ րա գր ված և սահ մա նա դր ված կո նկ-

5 Տե՛ս Глухарева Л.И. Права человека в современном мире (социально-философские 
основы и государственно-правовое регулирование). М., 2003, էջ 158:
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րետ ի րա վուն քի կամ ա զա տու թյան բո վան դա կու թյան նե ղա ցու մը, 
նվա զե ցու մը, բա ցա ռումն  է պե տու թյան կող մի  ց՝ ինչ-ինչ կար ևոր 
շա հե րից ել նե լով: Հա սա րա կու թյան զար գա ցումն  ան խու սա փե լի ո րեն 
ծնում է ի րադ րու թյուն ներ, ո րո նք պա հան ջում են պե տու թյու նի ց՝ սահ-
մա նա փա կել մար դու ի րա վունք նե րը: Խն դի րը սա կայն հան գում է նրան, 
թե ինչ հիմ քե րով, ինչ ժա մա նա կով և ինչ շր ջա նակ նե րում կա րե լի է և 
պե տք է դա ար վի: Այս ո լոր տում կա մայա կա նու թյու նը և չա րա շա հում-
նե րն ան թույ լատ րե լի են: Որ պես զի պե տու թյու նը մար դու ի րա վունք նե րի 
սահ մա նա փակ ման հար ցում չդի մի  կա մայա կա նու թյան մշակ վել և կի-
րառ վում են ո րո շա կի սահ մա նադ րա կան չա փա նիշ ներ: 

Ո րո ՞նք են հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա-
նա փակ ման սահ մա նադ րա կան չա փա նիշ նե րը: 

Սահ մա նադ րու թյան 2-րդ գլ խի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
1) մար դու հիմն  ա կան ի րա վունք նե րն ու ա զա տու թյուն նե րը բա ժան-

ված են չսահ մա նա փակ վող և սահ մա նա փակ վող հիմն  ա կան ի րա վունք-
նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի: Այ սի նքն, կան ի րա վունք ներ և ա զա տու-
թյուն ներ, ո րո նք ընդ հան րա պես են թա կա չեն որ ևէ սահ մա նա փակ ման 
ոչ մի  դեպ քում: Օ րի նակ, կյ ան քի ի րա վուն քը, ի րա վա հա վա սա րու թյան 
ի րա վուն քը և այլն.

2) Սահ մա նա փակ վող հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե-
րը կա րե լի է ան վա նել Սահ մա նադ րու թյա մբ սահ ման ված հիմ քե րով և 
մի  այն օ րեն քով սահ մա նա փակ վող ի րա վունք ներ: 

Ս սահ մա նա փակ ման են թա կա հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա-
տու թյուն նե րի հա մար Սահ մա նադ րու թյու նը կո նկ րետ ի րա վուն քը կամ 
ա զա տու թյունն ամ րագ րող հոդ վա ծում նա խա տե սում է այդ ի րա վուն քի 
կամ ա զա տու թյան սահ մա նա փակ ման հիմ քե րը և կար գը: Օ րի նա կ, ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյան 41-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն, մտ քի, խղ-
ճի և կրո նի ա զա տու թյան ար տա հայ տու մը կա րող է սահ մա նա փակ վել 
մի  այն օ րեն քով: Այլ ակ տով սահ մա նա փակ ման նա խա տե սու մը բա ցառ-
վում է: Սահ մա նա փակ ման հիմ քե րն են՝ պե տա կան ան վտան գու թյան, 
հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջու թյան և բա րոյա կա նու թյան կամ այ-
լոց հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան 
նպա տակ նե րը: Սրա նք այն դեպ քե րն են, երբ ի րա վա կար գին սպառ նա-
ցող վտա նգ նե րը հնա րա վոր չէ չե զո քաց նել այլ կե րպ, քան այդ ի րա-
վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ մա մբ, 
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3) ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը սահ մա նում է նաև մար դու և քա ղա քա-
ցու հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման 
ո րո շա կի ընդ հա նուր չա փա նիշ ներ, այն է՝ 

ա) սահ մա նա փակ ման հա մա չա փու թյան սկզ բուն քը, 
բ) սահ մա նա փակ ման ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քը, 
գ) հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փա-

կումն  ե րը չեն կա րող գե րա զան ցել ՀՀ մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րով 
սահ ման ված սահ մա նա փա կումն  ե րը: 

Ի ՞նչ են Սահ մա նադ րու թյա մբ սահ ման ված հիմ քե րով և մի  այն օ րեն-
քով սահ մա նա փակ վող ի րա վունք նե րը: 

Սահ մա նա փակ ման են թա կա հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա-
տու թյուն նե րի հա մար Սահ մա նադ րու թյու նը կո նկ րետ ի րա վուն քը կամ 
ա զա տու թյունն ամ րագ րող հոդ վա ծում նա խա տե սում է այդ ի րա վուն քի 
կամ ա զա տու թյան սահ մա նա փակ ման հիմ քե րը և կար գը: Օ րի նա կ, ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյան 41-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն, մտ քի, խղ-
ճի և կրո նի ա զա տու թյան ար տա հայ տու մը կա րող է սահ մա նա փակ վել 
մի  այն օ րեն քով: Օ րեն քը պե տք է հս տակ սահ մա նի այդ սահ մա նա փա-
կումն  ե րի ի րա վա կան ձևա կեր պու մը և ա պա հո վի սահ մա նա փակ ման 
ան հրա ժեշ տու թյան պատ շաճ հիմն  ա վո րու մը: Այլ ակ տով սահ մա նա-
փակ ման նա խա տե սու մը բա ցառ վում է: Այս ի րա վուն քի սահ մա նա փակ-
ման սահ մա նադ րա կան հիմ քե րն են՝ պե տա կան ան վտան գու թյան, 
հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջու թյան և բա րոյա կա նու թյան կամ այ-
լոց հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան 
նպա տակ նե րը: Սրա նք այն դեպ քե րն են, երբ ի րա վա կար գին սպառ նա-
ցող վտա նգ նե րը հնա րա վոր չէ չե զո քաց նել այլ կե րպ, քան այդ ի րա-
վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ մա մբ: 

Ի ՞նչ են ար տա կա րգ կամ ռազ մա կան դրու թյու նը: 

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վրա զին ված հար ձակ ման, դրա 
ան մի  ջա կան վտան գի առ կայու թյան կամ պա տե րա զմ հայ տա րար վե լու 
դեպ քե րում Կա ռա վա րու թյու նը հայ տա րա րում է ռազ մա կան դրու թյուն, 
ու ղեր ձով դի մում է ժո ղո վր դին և կա րող է հայ տա րա րել ընդ հա նուր կամ 
մաս նա կի զո րա հա վաք (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն, հոդ ված 119):

 Սահ մա նադ րա կան կար գին սպառ նա ցող ան մի  ջա կան վտան գի 
դեպ քում, օ րի նա կ, զա նգ վա ծային ան կար գու թյուն նե րի կամ իշ խա նու-
թյան մար մի ն նե րի վրա զին ված հար ձա կումն  ե րի ժա մա նակ, Կա ռա-
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վա րու թյու նը հայ տա րա րում է ար տա կա րգ դրու թյուն, ձեռ նար կում է 
ի րա վի ճա կից բխող մի  ջո ցա ռումն  եր և այդ մա սին ու ղեր ձով դի մում է 
ժո ղո վր դին (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն, հոդ ված 120):

 Սահ մա մադ րու թյան հա մա ձայն, և՛ ար տա կա րգ դրու թյուն, և՛ ռա մա-
կան դրու թյուն հայ տա րար վե լու դեպ քում, ի րա վուն քի ու ժով ան հա պաղ 
գու մար վում է Ազ գային ժո ղո վի հա տուկ նի ստ՝ որ պես գոր ծա դիր իշ-
խա նու թյան նկատ մա մբ ի րա կա նաց վող վե րա հս կո ղու թյան ձև: Ազ գային 
ժո ղո վը կա րող է պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե  ծա-
մաս նու թյա մբ վե րաց նել ռազ մա կան կամ դրու թյու նը կամ չե ղյ ալ հայ-
տա րա րել ռազ մա կան կամ դրու թյան ի րա վա կան ռե ժի մով նա խա տես-
ված մի  ջո ցա ռումն  ե րի ի րա կա նա ցու մը: 

Ի ՞նչ է ար տա կա րգ կամ ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նակ մար դու և 
քա ղա քա ցու հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա-
նա փա կու մը: 

Ար տա կա րգ կամ ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նակ մար դու և քա ղա-
քա ցու հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը, բա ցա ռու թյա-
մբ Սահ մա նադ րու թյա մբ նշ ված նե րի, կա րող են օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով ժա մա նա կա վո րա պես կա սեց վել կամ լրա ցու ցիչ սահ մա նա-
փա կումն  ե րի են թա րկ վել մի  այն այն քա նով, որ քա նով դա պա հան ջում է 
ի րա վի ճա կը: 

Սահ մա նա փակ ման հիմ քե րը եր կուսն են՝ ռազ մա կան կամ ար տա-
կա րգ դրու թյու նը: Սահ մա նա փակ ման ձևը` գոր ծա դիր իշ խա նու թյան 
մա րմն  ի ո րո շումն  է: 

Ռազ մա կան կամ ար տա կա րգ դրու թյան ժա մա նակ գոր ծա դիր մար-
մի ն նե րն ի րե նց ակ տե րով մի ջ նոր դա վո րում են սահ մա նա փակ ման կի-
րա ռու մը կո նկ րետ հա րա բե րու թյուն նե րում: Սա կայն, այդ պի սի սահ մա-
նա փակ ման պայ ման նե րը, սահ մա նա փակ ման գոր ծա դիր սուբյե կտ նե րն 
ու օբյե կտ նե րը, ե ղա նակ նե րն ու ժամկ  ետ նե րը պե տք է հս տա կո րեն սահ-
ման ված լի նեն օ րեն քով: Սահ մա նադ րու թյան ու ժով ռազ մա կան և ար-
տա կա րգ դրու թյան ի րա վա կան ռե ժիմն  ե րը սահ ման վում են օ րեն քով, 
որն ըն դուն վում է պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե  ծա-
մաս նու թյա մբ: Գոր ծա դիր մար մի ն նե րը մի  այն կի րա ռում են դրա նք:

 Ռազ մա կան կամ ար տա կա րգ դրու թյան վե րա բե րյալ օ րե նք նե րը նա-
խա տե սում են հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի ժա մա-
նա կա վո րա պես կա սեց նե լու (օ րի նա կ՝ հան րա հա վաք նե րի ի րա վունք) 
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կամ լրա ցու ցիչ սահ մա նա փա կումն  ե րի են թար կե լու մի  ջո ցա ռումն  եր: 
Գոր ծա դիր մար մի ն նե րը դրա նք կի րա ռում են մի  այն այն քա նով, որ քա-
նով դա պա հան ջում է ի րա վի ճա կը: 

Օ րե նք նե րով նա խա տես ված հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա-
տու թյուն նե րի ժա մա նա կա վոր կա սեց ման կամ լրա ցու ցիչ սահ մա նա-
փակ ման մի  ջո ցա ռումն  ե րը պե տք է տե ղա վոր վեն ար տա կա րգ կամ 
ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նակ պար տա վո րու թյուն նե րից շեղ վե լու վե-
րա բե րյալ ՀՀ ստա նձն ված մի  ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րի շր ջա-
նակ նե րում: 

Ո ՞ր ի րա վունք նե րը չեն կա րող սահ մա նա փակ վել ար տա կա րգ կամ 
ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նակ: 

Ար տա կա րգ կամ ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նակ չեն կա րող սահ-
մա նա փակ վել` մար դու ար ժա նա պատ վու թյան ի րա վուն քը. Կյան քի 
ի րա վուն քը. Ֆի զի կա կան և հո գե կան ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան ի րա վուն-
քը. Խոշ տա նգ ման, ան մա րդ կային կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի 
կամ պատ ժի ար գել քը. օ րեն քի առջև ընդ հա նուր հա վա սա րու թյան ի րա-
վուն քը և մի  շա րք այլ ի րա վունք ներ (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան` 23-26-րդ, 
28-30-րդ, 35-37-րդ հոդ ված նե րում, 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, 41-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սում, 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, 5-րդ մա սի 1-ին նա-
խա դա սու թյու նում և 8-րդ մա սում, 52-րդ, 55-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում, 
56-րդ, 61-րդ, 63-72-րդ հոդ ված նե րում նշ ված մար դու և քա ղա քա ցու 
հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը):

 ՀՈԴ ՎԱԾ 77. 
ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ԵՎ Ա ԶԱ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ ՆԵ ՐԻ

 ՉԱ ՐԱ ՇԱՀ ՄԱՆ ԱՐ ԳԵԼ ՔԸ

 Հա մա ձայն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 77-րդ հոդ վա ծի` «Ար գել վում է 
հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի օգ տա գոր ծու մը սահ մա-
նադ րա կան կար գը բռ նի տա պա լե լու, ազ գային, ռա սայա կան, կրո նա-
կան ա տե լու թյուն բոր բո քե լու, բռ նու թյուն կամ պա տե րա զմ քա րո զե լու 
նպա տա կով»:

Ի ՞նչ է ի րա վա խախ տու մը: 

Մա րդ կային վար քա գի ծը` ար տա հայտ ված խոս քով և ա րար քով, ի րա-
վա կան տե սան կյ ու նից կա րող է լի նել դրա կան և բա ցա սա կան: Ե թե 
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վար քա գի ծը չի հա կա սում ի րա վա կան կա նո նե րին, ա պա այն ի րա վա-
չափ է: Ի րա վա չափ է այն վար քա գի ծը, ո րը հա մա պա տաս խա նում է 
ի րա վուն քի նոր մե  րով սահ ման ված ի րա վա կան պատ վի րան նե րին, 
կար գադ րագ րե րին: Ի րա վա կան պատ վի րան նե րից շեղ վող վար քա գի-
ծը ի րա վա խախ տում է: 

Ի րա վուն քի նոր մե  րը սահ մա նում են, թե մար դիկ ինչ ի րա վունք ներ 
ու նեն, ինչ գոր ծո ղու թյուն ներ պար տա դիր պե տք է կա տա րեն կամ էլ ձե-
ռն պահ մն ան դրա նց կա տա րու մի ց: Սա կայն, մար դիկ կա րող են գոր ծել 
և այլ կե րպ: Ե թե բնու թյան օ րե նք նե րը չգի տեն բա ցա ռու թյուն ներ, ա պա 
ի րա վա բա նա կան օ րե նք նե րը են թադ րում են ի րե նց դրույթ նե րի խախ-
տում: Օ րե նս դի րը չի կա րող բա ցա ռել այդ պի սի խա խտ ման հնա րա վո-
րու թյու նը: 

Ի րա վա խախ տու մը ի րա վա գոր ծու նակ ան հա տի մե  ղա վոր վար քա-
գի ծն է, ո րը հա կա սում է ի րա վուն քին, վն աս է պատ ճա ռում հա սա րա-
կու թյա նը, պե տու թյա նը, ան հա տին և հան գեց նում է ի րա վա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան: 

Ո ՞րն է ի րա վա խա խտ ման և ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման կա պը: 

Քա նի որ օ րե նք նե րում, ի րա վուն քի այլ աղ բյուր նե րում կամ օ րեն-
քի հի ման վրա կնք ված պայ մա նագ րե րում ինչ քան հնա րա վոր է պա րզ, 
ո րո շա կի, ա ներ կի մա ստ կեր պով ամ րա գր ված են ար գե լք ներ, պար տա-
կա նու թյուն ներ, ի րա վունք ներ, ա պա ի րա վա խախ տում կա րող է լի նել 
ե րեք ձևո վ՝ 

ա) ար գե լք նե րի չպահ պա նում, օ րի նա կ, քրե ա կան օ րեն քով գո ղու-
թյու նը, ու րի շի գույ քի գա ղտ նի հա փշ տա կու թյու նը որ պես հան ցա գոր-
ծու թյուն  ար գել ված է, սա կայն ան ձը չի պահ պա նում այդ ար գել քը, 

բ) պար տա կա նու թյուն նե րի չկա տա րում, օ րի նա կ, Սահ մա նադ րու-
թյան հա մա ձայն յու րա քան չյուր քա ղա քա ցի պար տա վոր է օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով մաս նակ ցել Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պա-
շտ պա նու թյա նը: Օ րեն քը սահ մա նում է, որ ա րա կան սե ռի 18 տա րին 
լրա ցած ա մե ն մի  քա ղա քա ցի պա տա վոր է ան ցնել իս կա կան զին վո րա-
կան ծա ռայու թյուն: Իս կա կան զին վո րա կան ծա ռայու թյան զո րա կո չից 
խու սա փե լը հա մար վում է ի րա վա խախ տում՝ պար տա կա նու թյան չկա-
տար ման մի  ջո ցով, 

գ) ի րա վունք նե րի չա րա շա հում: Այս դեպ քում օ րե նքն ան ձա նց հա մար 
սահ մա նում է ինչ որ հնա րա վո րու թյուն, այ սի նքն՝ ինչ որ բան ա նե լու ի րա-
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վունք, օ րի նա կ՝ ստեղ ծա գոր ծե լու ա զա տու թյուն:  Այս դեպ քում այն ան ձի 
կող մի ց, ում օ րեն քով տր ված է այդ ի րա վունք-հ նա րա վո րու թյու նը, ի րա-
վա խախ տու մը կա տար վում է ի րա վուն քը չա րա շա հե լու մի  ջո ցով: Այդ ան ձն 
ի րեն տված ի րա վուն քը կամ ա զա տու թյունն օգ տա գոր ծում է դրա նշա նա-
կու թյա նը բա ցա հայտ հա կա սե լով, այդ ի րա վունքն ի չար գոր ծադ րե լով: 

Ի ՞նչ է ի րա վունք նե րի չա րա շա հումն  ի րա վա կան լայն ի մաս տով:

 Մա րդն ա զատ է ա նե լու այն ա մե  նն, ին չը չի խախ տում այ լոց ի րա-
վունք նե րը և չի հա կա սում Սահ մա նադ րու թյա նը և օ րե նք նե րին: Հիմն  ա-
կան և այլ ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի կեն սա գո րծ ման գոր-
ծըն թա ցում ար գել վում է ի րա վունք նե րի չա րա շա հու մը: 

Ի րա վուն քի չա րա շա հու մը լայն ի մաս տով ան ձին տր ված սուբյեկ-
տիվ ի րա վուն քի օգ տա գոր ծումն  է՝ դրա նշա նա կու թյա նը բա ցա հայտ 
հա կա սե լով, այդ ի րա վունքն ի չար գոր ծադ րե լով, ֆի զի կա կան և ի րա-
վա բա նա կան ան ձա նց ի րա վունք նե րին ու շա հե րին վն աս հա սց նե լով: 
Օ րի նակ, Սահ մա նադ րու թյու նը ե րաշ խա վո րում է դա վա նան քի ա զա տու-
թյան ի րա վունք, ո րի դրս ևո րումն  ե րից է կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն 
ստեղ ծե լը: Սա կայն դա չի նշա նա կում, որ դուք կա րող եք դա վա նել ցան-
կա ցած կրոն և ստեղ ծել դա վա նա կից նե րի կազ մա կեր պու թյուն, ո րով-
հե տև կան այդ ի րա վուն քի ինչ պես ազ գային, բա րոյա կան, այն պես էլ 
ի րա վա կան սահ ման ներ: 

Սահ մա նադ րու թյու նը 77-րդ հոդ վա ծում ար գե լում է հիմն  ա կան ի րա-
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի օգ տա գո րծ մա մբ այն չա րա շա հու մը, որն 
ուղղ ված է սահ մա նադ րա կան կար գը բռ նի տա պա լե լուն, ազ գային, ռա-
սայա կան, կրո նա կան ա տե լու թյուն բոր բո քե լուն, բռ նու թյուն կամ պա տե րա-
զմ քա րո զե լուն: Սա կայն, ե թե ա վե լի խո րը մո տե նա նք Սահ մա նադ րու թյան 
հիմն  ա կան ի րա վունք նե րին և ա զա տու թյուն նե րին նվիր ված դրույթ նե րի 
ի րա վա կան նշա նա կու թյա նը, ա պա կա րե լի է ա սել, որ Սահ մա նադ րու-
թյունն ար գե լում է հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի բո լոր տե սա կի  չա րա շա հում-
նե րը: Այդ ար գել քի ոս կե կա նո նը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը ամ րագ րել է 
հետ ևյալ կե րպ. « Մա րդն ա զատ է ա նե լու այն ա մե  նը, ին չը չի խախ տում 
այ լոց ի րա վունք նե րը»: Ա մե ն մի  ան ձի ա մե ն մի  ի րա վուն քից բխում է դի մա-
ցի նի պար տա կա նու թյու նը՝ հար գել այդ ի րա վուն քը, ձե ռն պահ մն ալ դրա-
նք ոտնձ գող  ա րա րք նե րի կա տա րու մի ց: Ուս տի, ա զա տու թյունն ա վա րտ-
վում է այն տեղ, որ տեղ սկս վում են ու րիշ նե րի ի րա վունք նե րը: 
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Ի ՞նչ է հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի մր ցակ ցու թյու նը և այդ հա մա տե-
քս տում՝ չա րա շա հու մը:

 Կո նկ րետ ի րադ րու թյու նում կո նկ րետ ի րա վունք նե րն ու ա զա տու-
թյուն նե րը կա րող են մտ նել մր ցակ ցու թյան մե ջ: Բո լոր ի րա վի ճակ նե րում 
չէ, որ հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի զու գա տե ղու մը 
նշա նա կում է դրա նց հա վա սա րա զո րու թյուն: Օ րի նա կ, հա մալ սա րա նա-
կան լսա րա նում դա սի ժա մա նակ որ ևէ սուբյե կտ ա նըդ հատ խո սում է: 
Դա սա խո սի դի տո ղու թյա նը ու սա նո ղը պա տաս խա նում է, որ Սահ մա-
նադ րու թյունն ի րեն վե րա պա հել է խոս քի ա զա տու թյան ի րա վունք, ո ւրե-
մն  ին քը կա րող է խո սել: Այս ի րա վի ճա կում մր ցակ ցում են կր թու թյան և 
խոս քի ա զա տու թյան ի րա վունք նե րը: Ո՞րն է ա ռաջ նայի ն՝ լսա րա նի կր-
թու թյուն ստա նա լու և հետ ևա բար դա սա խո սին լսե լո՞ւ, թե՞ շա տա խոս ու-
սա նո ղի խոս քի ա զա տու թյան ի րա վուն քը:   Ակն հայտ է, որ լսա րա նում 
դա սի ժա մա նակ ա ռաջ նային է կր թու թյան ի րա վուն քը, այլ ոչ թե ինչ-որ 
մե  կի ա զատ խո սե լու ի րա վուն քը: Ա զատ խո սե լու ի րա վուն քի ի րա կա-
նա ցու մը այդ ի րա վի ճա կում խախ տում է այ լոց այդ պա հին ա ռաջ նային 
կրու թյան ի րա վուն քը: Հետ ևա բար խո սող ու սա նո ղի վար քա գի ծն ի րա-
վուն քի չա րա շա հում է՝ կա տար ված ի վն աս ու րիշ նե րի: Սա կայն դա չի 
նշա նա կում, որ լսա րա նում ու սա նող նե րը չու նեն խոս քի ի րա վունք: Այս-
տեղ այդ ի րա վուն քը գոր ծում է մե կ այլ հար թու թյան վրա՝ լս ված լի նե-
լու, խոս քով դի մե  լու, հար ցադ րու մե ր ա նե լու, իր կար ծի քն ու նե նա լու և 
պն դե լու, ո րից նրան չեն կա րող զր կել: 

Ի ՞նչ է ի րա վունք նե րի չա րա շա հու մը Սահ մա նադ րու թյան 77 հոդ վա-
ծի ի մաս տով:

 Սահ մա նադ րու թյան 77-րդ հոդ վա ծն ար գե լում է հիմն  ա կան ի րա-
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի չա րա շահ ման մի  քա նի դեպ քե րը: Այս 
հոդ վա ծի կար գա վոր ման ա ռար կան ա վե լի նեղ է, ո րով հե տև հիմն  ա կան 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի չա րա շա հահ ման բո լոր հնա րա-
վոր տար բե րակ նե րից հա տուկ շե շտ վում է այն պի սի չա րա շա հու մը, որն 
ուղղ ված է սահ մա նադ րա կան կար գը բռ նի տա պա լե լուն, ազ գային, 
ռա սայա կան, կրո նա կան ա տե լու թյուն բոր բո քե լուն, բռ նու թյուն կամ 
պա տե րա զմ քա րո զե լուն: 

Ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման այդ ար գել քը նա խա տես ված է նաև 
Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու-
թյան մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 17-րդ հոդ վա ծով: Պե տու թյու նը 
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պար տա վոր է ի րա վա կան ե րաշ խիք ներ ստեղ ծել սահ մա նադ րա կան այդ 
պա հա նջն ի րա կա նաց նե լու և երկ րի սահ մա նադ րա կան կար գի կայու-
նու թյունն ա պա հո վե լու ուղ ղու թյա մբ: Դրա ե րաշ խի քը ոչ մի  այն սահ մա-
նադ րա կան նշ ված ար գե լք նե րն են, այլ նաև այդ ար գել ված ա րա րք նե րը 
որ պես հան ցա գոր ծու թյուն քրե ա կան օ րե նսգ քով նա խա տե սե լը և դրա-
նց հա մար պա տիժ ներ կի րա ռե լը:

 ՀՈԴ ՎԱԾ ՆԵՐ` 78, 79.
 ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ  Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ԵՎ Ա ԶԱ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ ՆԵ ՐԻ 

ՍԱՀ ՄԱ ՆԱ ՓԱԿ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ՉԱ ՓՈ ՒԹՅԱՆ ԵՎ Ո ՐՈ ՇԱ ԿԻ Ո ՒԹՅԱՆ 
ՍԿԶ ԲՈ ՒՆՔ ՆԵ ՐԸ 

ՀՀ  Սահ մա նադ րու թյան 78-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ` « Հիմն  ա կան 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման հա մար ընտր-
ված մի  ջոց նե րը պե տք է պի տա նի և ան հրա ժե շտ լի նեն Սահ մա նադ րու-
թյա մբ սահ ման ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար: Սահ մա նա փակ ման 
հա մար ընտր ված մի  ջոց նե րը պե տք է հա մար ժեք լի նեն սահ մա նա փակ-
վող հիմն  ա կան ի րա վուն քի և ա զա տու թյան նշա նա կու թյա նը»: Իսկ 79-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` « Հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը 
սահ մա նա փա կե լիս օ րե նք նե րը պե տք է սահ մա նեն այդ սահ մա նա փա-
կումն  ե րի հիմ քե րը և ծա վա լը, լի նեն բա վա րար չա փով ո րո շա կի, որ պես-
զի այդ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի կրող նե րը և հաս ցե ա տե րե րն 
ի վի ճա կի լի նեն դրս ևո րե լու հա մա պա տաս խան վար քա գիծ»:

 Ո րո ՞նք են Սահ մա նադ րու թյա մբ ամ րա գր ված հիմն  ա կան ի րա-
վունք նե րի սահ մա նա փակ ման ե ղա նակ նե րը: 

Գոյու թյուն ու նի հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման եր կու 
ե ղա նա կ՝ 

ա) Սահ մա նադ րու թյա մբ սահ ման ված նպա տակ նե րով (հիմ քե րով) և 
մի  այն օ րեն քով,

բ) օ րեն քով սահ ման ված կար գով և ժա մա նա կա վո րա պես գոր ծա դիր 
իշ խա նու թյան ար տա կա րգ կամ ռազ մա կան դրու թյուն հայ տա րա րող 
ակ տի հի ման վրա: 

Հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման հար ցում 2015թ. Սահ-
մա նադ րա կան բա րե փո խումն  ե րի ար դյուն քում ներ մուծ ված նո րա մու-
ծու թյուն նե րից են հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման եր կու 
սկզ բուն քի՝ հա մա չա փու թյան և ո րո շա կի ու թյան ամ րագ րու մը: Այդ սկզ-
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բունք նե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նեն հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի 
պա շտ պա նու թյան հա մար: 

Ով քե ՞ր են հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման հա մա չա-
փու թյան և ո րո շա կի ու թյան սկզ բունք նե րից բխող ի րա վադ րույթ նե րի 
հաս ցե ա տե րե րը: 

Սահ մա նադ րու թյան 78 և 79 հոդ ված նե րի հա մե  մա տա կան վեր լու ծու-
թյու նը ցույց է տա լիս, որ դրան ցով ամ րա գր ված նո րմ-սկզ բունք նե րի 
ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի բա շխ ման հար ցում առ կա են 
ո րո շա կի տար բե րու թյուն ներ: Ընդ հա նուրն այն է, որ եր կու սկզ բունք-
նոր մե  րի, որ պես սուբյեկ տիվ հիմն  ա կան ի րա վուն քի կրող ներ են բո լո-
րը: Պե տու թյու նը, Սահ մա նադ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով, կա րող 
է սահ մա նա փա կել հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը: Սա կայն, ա մե ն ոք ու-
նի ի րա վունք-ակն կա լիք, որ այդ սահ մա նա փա կու մը կլի նի հա մա չափ 
և ո րո շա կի: Այս ի րա վուն քին թղ թակ ցում է պե տու թյան պար տա կա-
նու թյու նը՝ դուրս չգալ այդ սկզ բունք նե րի շր ջա նա կից: Այս ընդ հա նուր 
պար տա կա նու թյու նը կրող կո նկ րետ հան րային սուբյե կտ նե րը, սա կայն, 
տար բեր են: Սահ մա նա փակ ման ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քից բխող 
պար տա կա նու թյան կրո ղն օ րե նս դիր մար մի  նն է, ո րին, Սահ մա նա դրու-
թյու նը վե րա պա հե լով հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման 
ի րա վա զո րու թյուն, պար տա վո րեց նում է ա պա հո վել սահ մա նա փակ ման 
ո րո շա կի ու թյու նը:

 Հա մա չա փու թյան սկզ բունք-նոր մի ց բխող պար տա վո րու թյան կրո ղը 
հա մար վում են ոչ մի  այն օ րե նս դի րը (կամ ցան կա ցած ի րա վաս տե ղծ), 
այլև ի րա վա կի րա ռող մար մի ն նե րը՝ գոր ծա դիր, ի րա վա պահ պան, հս-
կող, վե րա հս կող և այլն: Այ սի նքն, հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա-
փակ ման հա մա չա փու թյու նը վե րա բե րում է ոչ մի  այն օ րե նս դի րին, երբ 
նա սահ մա նում է հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման ընդ հա-
նուր օ րե նսդրա կան նոր մե  րը (օ րի նա կ՝ նախ նա կան կա լան քի վե րց նե լու 
կար գը), այլ նաև ի րա վա կի րա ռող նե րին, ով քեր օ րե նսդրա կան ընդ հա-
նուր նոր մե  րի հի ման վրա ըն դու նում են հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի սահ-
մա նա փակ ման ան հա տա կան ակ տեր (օ րի նա կ՝ կո նկ րետ ան ձի նկատ-
մա մբ նախ նա կան կա լա նք կի րա ռե լու ո րո շու մը): 

Ի ՞նչ է հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման հա մա չա փու-
թյան սկզ բուն քը և ո րո ՞նք են դրա տար րե րը օ րե նսդր ման ո լոր տում: 

Սահ մա նադ րու թյա մբ ամ րա գր ված հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի մի  մա-
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սը են թա կա է սահ մա նա փակ ման Սահ մա նադ րու թյա մբ սահ ման ված 
նպա տակ նե րին հա մա պա տաս խան և մի  այն օ րեն քով: Օ րի նա կ, Սահ մա-
նադ րու թյան 27-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սի 4-րդ կե տը սահ մա նում է 
« հան ցան քի կա տա րու մը կամ դա կա տա րե լուց հե տո ան ձի փա խուս-
տը կան խե լու նպա տա կով» օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան ձնա կան 
ա զա տու թյու նից զր կե լու հնա րա վո րու թյու նը: Սահ մա նադ րա կան նո րմն  
ամ րագ րում է ա զա տու թյու նից զր կե լու կո նկ րետ հի մք-ն պա տակ, ո րի 
կի րառ ման կար գը պե տք է սահ ման վի օ րեն քով:

 Հա մա չա փու թյան սահ մա նադ րա կան սկզ բունքն օ րե նսդրին թե լադ-
րում է, որ տվյ ալ դեպ քում ան ձնա կան ա զա տու թյան սահ մա նա փակ ման 
օ րե նսդրա կան մի  ջոց նե րն ընտ րե լիս, դրա նք պե տք է պի տա նի և ան-
հրա ժե շտ լի նեն Սահ մա նադ րու թյա մբ սահ ման ված նպա տա կին հաս-
նե լու հա մար: Օ րե նս դի րի կող մի ց ընտր ված մի  ջո ցը պե տք է հա մար ժեք 
լի նի սահ մա նա փակ վող հիմն  ա կան ի րա վուն քի կամ ա զա տու թյան նշա-
նա կու թյա նը: 

Ե թե օ րե նս դի րի ընտ րած մի  ջո ցը պի տա նի և ան հրա ժե շտ չէ Սահ մա-
նադ րու թյա մբ սահ ման ված նպա տա կի հա մար, ինչ պես նաև հա մար ժեք 
չէ սահ մա նա փակ վող ի րա վուն քի կամ ա զա տու թյան նշա նա կու թյա նը, 
ա պա օ րե նս դիր իշ խա նու թյան գոր ծե լա կեր պը կա րե լի է ո րա կել Սահ-
մա նադ րու թյա մբ ի րեն վս տահ ված լի ա զո րու թյան չա րա շա հում: Այլ 
կերպ ա սած, պե տու թյա նն ար գել վում է ձեռ նար կել կամ ընտ րել մի  ջոց-
ներ, ո րո նք չա փից շատ են սահ մա նա փա կում հիմն  ա կան-սահ մա նադ-
րա կան ի րա վուն քը: 

Այս պի սով, սահ մա նա փա կումն  ե րի չա րա շա հումն  ար գել ված է: Են-
թադ րե նք, օ րի նա կ, օ րե նս դի րը սահ մա նում է ան ձնա կան ա զա տու-
թյու նից զր կե լու նախ նա կան կա լան քի կա րգ, ո րը կի րառ վում է բո լոր 
հան ցա նք նե րի հա մա ր՝ ան խտիր և պար տա դիր: Արդյո ՞ք պի տա նի և 
ան հրա ժե շտ է օ րե նս դի րի տված լու ծու մը՝ հան ցան քի կա տա րու մը կամ 
դա կա տա րե լուց հե տո ան ձի փա խուս տը կան խե լու նպա տա կին: Ան-
կաս կած, ընտր ված մի  ջո ցը հա մար ժեք չէ ան ձնա կան ա զա տու թյան որ-
պես սահ մա նա փակ վող հիմն  ա կան ի րա վուն քի նշա նա կու թյա նը, ո րով-
հե տև այն են թադ րում է բո լոր տե սա կի հան ցա վոր ա րա րք նե րի հա մար 
մե  ղա դր վող ան ձա նց կա լա նա վո րում, ին չը նպա տա կա հար մար չէ ոչ 
տն տե սա պես, ոչ էլ պատ ժա կան քա ղա քա կա նու թյան տե սան կյ ու նից. 
ա րա րք նե րի մի  մա սը նույ նի սկ ա զա տա զրկ մա մբ չեն պա տժ վում, այլ 
տու գան քով: Հա մար ժե քու թյու նը թե լադ րում է, որ ե թե Սահ մա նադ րու-
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թյա մբ սահ ման ված նպա տա կին, այ սի նքն՝ հան ցա գոր ծի փա խուս տը 
կան խե լը հնա րա վոր է այլ ճա նա պա րհ նե րով, ա պա հար կա վոր է ընտ-
րել ա րար քին հա մար ժեք մի  ջո ցը, օ րի նա կ՝ գրա վը, ստո րագ րու թյու նը 
չհե ռա նա լու մա սին և այլն: 

Այս պի սով, հա մա չա փու թյան սկզ բուն քը օ րե նս դի րից պա հան ջում է 
չխախ տել սահ մա նա փակ ման չա րա շահ ման ար գել քը, իսկ դրա հա մար 
սահ մա նա փակ ման մի  ջոց նե րն ընտ րե լիս օ րե նս դի րը պե տք է ի րա կա-
նաց նի պար զա բան ման ե ռա փուլ գոր ծըն թա ց՝

ա) պի տա նի՞ է, արդյո ք, ընտր ված սահ մա նա փակ ման մի  ջո ցն օ րի-
նա կան հա սա րա կա կան շա հե րի (ն պա տակ նե րի)ա պա հով ման հա մար,

բ) ան հրա ժե ՞շտ է, արդյո ք, ընտր ված սահ մա նա փակ ման մի  ջո ցը դր-
ված հա սա րա կա կան նպա տա կին հաս նե լու հա մար,

գ) հա մար ժե՞ք է, արդյո ք, օ րե նս դի րի ընտ րած, թե կուզ և պի տա նի 
ու ան հրա ժե շտ, սահ մա նա փակ ման մի  ջո ցն այն հա սա րա կա կան շա հին, 
ո րը բա վա րար վում է այդ մի  ջո ցի սահ ման ման օգ նու թյա մբ: Այ սի նքն՝ 
հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի նպա տա կը (շա հը) նախ նա կան կա լան-
քի հա մա տա րած կի րառ մա մբ պե՞ տք է, արդյոք, գե րա կշ ռի ան ձնա կան 
ա զա տու թյան հիմն  ա կան ի րա վուն քի նշա նա կու թյա նը: 

Ի ՞նչ է հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման ո րո շա կի ու-
թյան սկզ բուն քը: 

Այս սկզ բուն քը սահ մա նադ րա կան ձևա կե րպ մա մբ պա հան ջում է, որ   
« հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը սահ մա նա փա կե լիս 
օ րե նք նե րը պե տք է սահ մա նեն այդ սահ մա նա փա կումն  ե րի հիմ քե րը և 
ծա վա լը, լի նեն բա վա րար չա փով ո րո շա կի, որ պես զի այդ ի րա վունք նե-
րի և ա զա տու թյուն նե րի կրող նե րը և հաս ցե ա տե րե րն ի վի ճա կի լի նեն 
դրս ևո րե լու հա մա պա տաս խան վար քա գիծ»: Սահ մա նադ րա կան ամ րա-
գր մա մբ ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քը դառ նում է ի րա վա կան 
ակ տե րի սահ մա նադ րա կա նու թյան ո րոշ ման չա փա նիշ: 

Ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան պա հան ջի ի րա կա նաց ման խնդ րին 
բազ մի  ցս ան դրա դար ձել է ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը՝ ար տա-
հայ տե լով ի րա վա կան հետ ևյալ դիր քո րո շու մը. «որ ևէ ի րա վա կան նո րմ 
չի կա րող հա մար վել «օ րե նք», ե թե այն չի հա մա պա տաս խա նում ի րա-
վա կան ո րո շա կի ու թյան (res judicata) սկզ բուն քին, այ սի նքն, ձևա կե րպ-
ված չէ բա վա րար աս տի ճա նի հս տա կու թյա մբ, ո րը քա ղա քա ցուն թույլ 
տա դրա հետ հա մա տե ղե լու իր վար քա գի ծը»: Մեկ այլ ո րոշ մա մբ, ՀՀ 
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սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը ընդ գծել է, որ « նոր մը չի կա րող հա մար-
վել «օ րե նք», ե թե այն ձևա կե րպ ված չէ բա վա րար ճշգր տու թյա մբ, ո րը 
թույլ կտա ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան ձա նց դրան հա մա պա-
տաս խա նեց նել ի րե նց վար քա գի ծը. նրա նք պե տք է հնա րա վո րու թյուն 
ու նե նան կան խա տե սել այն հետ ևա նք նե րը, ո րո նք կա րող է ա ռա ջաց նել 
տվյ ալ գոր ծո ղու թյու նը»: 

Ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան պա հան ջից շե ղումն  եր են ոչ մի  այն կո ն-
կ րետ օ րեն քի ոչ հս տակ, եր կի մա ստ ձևա կեր պումն  ե րը, այլև եր կու տար-
բեր օ րե նք նե րի հա կա սու թյու նը, ին չը պայ ման ներ է ստեղ ծում դրա նց 
կա մայա կան մե կ նա բա նու թյուն նե րի հա մար, ա ռա ջաց նում է հա կա սա-
կան ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի կա:

ՀՈԴ ՎԱԾ 84. 
ԱՐ ԺԱ ՆԱ ՊԱ ՏԻՎ ԳՈՅՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ՆՎԱ ԶԱ ԳՈՒՅՆ 

ԱՇ ԽԱ ՏԱ ՎԱՐ ՁԸ 

 ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 84-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ «1. Յու րա-
քան չյուր կա րի քա վոր և տա րեց մա րդ, օ րեն քին հա մա պա տաս խան, ու նի 
ար ժա նա պա տիվ գոյու թյան ի րա վունք: 2. Նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
չա փը սահ ման վում է օ րեն քով»:

Ո րո ՞նք են Սահ մա նադ րու թյան 84-րդ հոդ վա ծի նոր մա տիվ բո վան-
դա կու թյան տար րե րը:

 Սահ մա նադ րու թյան 84-րդ հոդ վա ծը գտն վում է հիմն  ա կան օ րեն քի 
3-րդ գլ խում՝ «Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ո լո րտ նե րում 
օ րե նսդրա կան ե րաշ խիք նե րը և պե տու թյան քա ղա քա կա նու թյան հիմ-
նա կան նպա տակ նե րը»: Այս հա մա տե քս տում հոդ վա ծն ի րե նից ներ-
կայաց նում է նո րմ-ե րաշ խիք սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան ո լո րտ նե րի 
եր կու կար ևոր խն դիր նե րի՝ կա րի քա վոր և տա րեց մա րդ կա նց սո ցի ա լա-
կան ա պա հո վու թյան, ինչ պես նաև աշ խա տող նե րի օ րեն քով սահ ման-
ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի ա պա հով ման հա մար: 

84-րդ հոդ վա ծի կար գա վոր ման ա ռար կայի մե ջ եր կու տա րաբ նույթ 
խն դիր նե րի նե րա ռու մը պա հան ջում է դրա նք քն նար կել ա ռան ձին-ա-
ռան ձին: Այդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րից են՝ 

ա) կա րի քա վոր և տա րեց մա րդ կա նց ար ժա նա պա տիվ գոյու թյան 
ի րա վուն քը,
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բ) աշ խա տող նե րի աշ խա տան քի դի մաց օ րեն քով սահ ման ված նվա-
զա գույ նից ոչ ցա ծր աշ խա տա վար ձի ի րա վուն քը: 

Ի ՞նչ է կա րի քա վոր և տա րեց մար դու ար ժա նա պա տիվ գոյու թյան 
ի րա վուն քը:

 Սահ մա նադ րու թյան 84-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սը սահ մա նում է, 
որ յու րա քան չյուր կա րի քա վոր և տա րեց մա րդ, օ րեն քին հա մա պա տաս-
խան, ու նի ար ժա նա պա տիվ գոյու թյան ի րա վունք: Այս դրույթն ըստ է ու-
թյան ի րե նից ներ կայաց նում է Սահ մա նադ րու թյան 83-րդ հոդ վա ծի (սո-
ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան ի րա վուն քի) կո նկ րե տա ցում: 

83-րդ հոդ վա ծը Սահ մա նադ րու թյա մբ սահ ման ված հիմ քե րով ե րաշ-
խա վո րում է սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան ի րա վուն քը: Սո ցի ա լա կան 
ա պա հո վու թյու նը պե տու թյան կող մի ց մա տուց վող գոյու թյան բա վա-
րար մի  ջոց նե րի քա նա կն է այն մա րդ կա նց, ո րո նք լրիվ կամ մաս նա-
կի զրկ ված են հնա րա վո րու թյու նից աշ խա տել և ստա նալ ե կա մուտ: 
Սո ցիա  լա կան ա պա հո վու թյան ծա վա լն ու ձևե րը սահ ման վում են օ րեն-
քով: Ծա վա լը, օ րի նակ` կեն սա թո շա կի գու մա րը, մե  ծա պես կախ ված է 
պե տու թյան տն տե սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րից: Շատ են պե տու թյան 
ե կա մուտ նե րը, մե ծ է ա պա հո վու թյան ծա վա լը: Ըստ ձևի, սո ցի ա լա կան 
ա պա հո վու թյու նը կա րող է լի նել դրա մա կան (կեն սա թո շակ, նպա ստ` 
մի  ան վագ և պար բե րա կան) և բնամ թե րային: Վեր ջի նս ան վա նում են 
սո ցի ա լա կան ծա ռայու թյուն կամ սպա սար կում, ո րը մա տու ցում է պե-
տու թյու նը (օ րի նակ` սնունդ, խնա մք, խո րհր դատ վու թյուն, աշ խա տան քի 
տե ղա վո րում և այլն): Սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան ի րա վուն քի սահ մա-
նադ րա կան հիմ քե րից է ծե րու թյու նը: 

Ծե րու թյան դեպ քում սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան ձևե րն են կեն-
սա թո շա կը կամ սո ցի ա լա կան ծա ռայու թյու նը: Օ րեն քով սահ ման ված, 
տա րի քին հա սած ան ձա նց կա նո նա վոր վճար վում է աշ խա տան քային 
կամ տա րի քային կեն սա թո շակ ցմահ: Սո ցի ա լա կան ծա ռայու թյան օ րի-
նակ է հա տուկ հիմն  ար կու թյուն նե րի ստեղ ծու մը, ո րո նք զբաղ վում են 
ծե րե րի խնամ քով:

 Սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան ի րա վուն քի ամ րա գր ման այս ընդ-
հա նուր դրույթ նե րի հա մա տե քս տում Սահ մա նադ րու թյան 84-րդ հոդ-
ված 1-ին մա սի « կա րի քա վոր և տա րեց» մա րդ ձևա կեր պումն  ա նո րոշ է: 
Այս տեղ «և» շաղ կա պի օգ տա գոր ծու մը հի մք է տա լիս են թադ րե լու, որ 
մար դը պե տք է լի նի տա րեց և մի  ա ժա մա նակ կա րի քա վոր: Ե թե մար դը 



302

տա րեց է, ա պա Սահ մա նադ րու թյան 83-րդ հոդ վա ծի կար գով ու նի սո-
ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան ի րա վունք: Նշա նա կում է 84 հոդ վածի 1-ին 
մա սը ի րա վուն քի սուբյեկ տին ներ կայաց նում է լրա ցու ցիչ պա հա նջ՝ կա-
րի քա վո րու թյու նը: Նպա տա կը կա րի քա վոր և տա րեց մար դու ար ժա նա-
պա տիվ գոյու թյան հա մար նոր ե րաշ խիք նե րի ստեղ ծումն  է: 

Ո րո ՞նք են կա րի քա վոր և տա րեց մա րդ կա նց ար ժա նա պա տիվ 
գոյու թյան ի րա վուն քի ե րաշ խիք նե րը: 

Կա րի քա վոր և տա րեց մա րդ կա նց ար ժա նա պա տիվ գոյու թյան ի րա-
վուն քի ընդ հա նուր ե րաշ խիք կա րե լի է հա մա րել պե տու թյան քա ղա քա-
կա նու թյան հիմն  ա կան նպա տակ նե րից մե  կը՝ բա րե գոր ծու թյան խթա-
նու մը, ո րը ամ րա գր ված է Սահ մա նադ րու թյան 86-րդ հոդ վա ծի 16-րդ 
կե տում: Այդ նպա տա կին հա մա պա տաս խան, պե տու թյու նը պե տք է 
խթա նի բա րե գոր ծու թյու նը սո ցի ա լա կան ո լոր տում՝ սո ցի ա լա կան և այլ 
հաս տա տու թյուն նե րի հիմն  ա դր ման, ֆի նան սա վոր ման, ինչ պես նաև 
դրա նց ֆի նան սա կան ան կա խու թյան ա պա հով ման մի  ջո ցով: 

Կա րի քա վոր և տա րեց մա րդ կա նց ար ժա նա պա տիվ գոյու թյան ի րա-
վուն քի հա տուկ ե րաշ խիք է Սահ մա նադ րու թյան 36-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սում ամ րա գր ված պար տա կա նու թյու նը, հա մա ձայն ո րի « Չա փա հաս 
աշ խա տու նակ ան ձի նք պար տա վոր են հոգ տա նել ի րե նց ա նաշ խա-
տու նակ և կա րի քա վոր ծնող նե րի հա մար»: Այդ պար տա կա նու թյան 
ման րա մաս նե րը սահ ման վում են օ րեն քով: Ներ կայումս Ըն տա նե կան 
օ րե նսգր քով սահ ման ված են ծնող նե րի ապ րուս տը հո գա լու՝ չա փա հաս 
զա վակ նե րի պար տա կա նու թյան կա տար ման մի  շա րք ձևեր:  

Աշ խա տու նակ չա փա հաս զա վակ նե րը պար տա վոր են պա հել 
ի րենց ա նաշ խա տու նակ և օգ նու թյան կա րիք ու նե ցող ծնող նե րին և 
հոգ տա նել նրա նց մա սի ն։ Ա լի մե  նտ վճա րե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ-
նու թյան բա ցա կայու թյան դեպ քում օգ նու թյան կա րիք ու նե ցող ծնող նե-
րի հա մար նրա նց չա փա հաս աշ խա տու նակ զա վակ նե րից ա լի մե ն տը 
բռ նա գա նձ վում է դա տա կան կար գո վ։ Ա նաշ խա տու նակ ծնող նե րի հան-
դեպ չա փա հաս աշ խա տու նակ զա վակ նե րի կող մի ց հո գա տա րու թյան 
բա ցա կայու թյան և բա ցա ռիկ հան գա մա նք նե րի (օ րի նա կ՝ ծնո ղի ծա նր 
հի վան դու թյուն) առ կայու թյան դեպ քում նրա նք կա րող են դա տա րա նի 
վճ ռով մաս նա կից դա րձ վել այդ հան գա մա նք նե րից բխող լրա ցու ցիչ 
ծախ սե րը կրե լու գոր ծի ն։ 

Ա մու սին նե րը պար տա վոր են նյու թա պես օ ժան դա կել մի  մյա նց։ 
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Այդ պի սի օ ժան դա կու թյու նը մե  րժ վե լու և ա լի մե  նտ վճա րե լու վե րա բե-
րյալ ա մու սին նե րի մի  ջև հա մա ձայ նու թյան բա ցա կայու թյան դեպ քում 
դրա հա մար ան հրա ժե շտ մի  ջոց ներ ու նե ցող մյուս ա մուս նուց դա տա-
կան կար գով ա լի մե  նտ պա հան ջե լու ի րա վունք ու նի՝ ա նաշ խա տու նակ 
(նե րա ռյալ տա րեց) ա նա պա հով ա մու սի նը:

 Նախ կին ա մուս նուց, ո րը նյու թա կան բա վա րար մի  ջոց ներ ու նի, 
դա տա կան կար գով ա լի մե ն տի պա հան ջի ի րա վունք ու նի ա նա պա հով 
ա մու սի նը, ո րը կեն սա թո շա կային տա րի քի է հա սել ա մուս նա լու ծու թյան 
պա հից սկ սած հի նգ տա րում, ե թե ա մու սին նե րը տա սն հի նգ և ա վե լի 
տա րի գտն վել են ա մուս նու թյան մե  ջ։ 

Օգ նու թյան կա րիք ու նե ցող ա նաշ խա տու նակ պա պե րը և տա տե րն 
ի րե նց չա փա հաս աշ խա տու նակ զա վակ նե րից կամ ա մուս նուց (նախ կին 
ա մուս նուց) ապ րուս տի մի  ջոց ստա նա լու ան հնա րի նու թյան դեպ քում 
ան հրա ժե շտ մի  ջոց ներ ու նե ցող ի րե նց չա փա հաս աշ խա տու նակ թոռ նե-
րից դա տա կան կար գով ա լի մե  նտ ստա նա լու ի րա վունք ու նե ն։ 

Ի ՞նչ է նվա զա գույն աշ խա տա վար ձը և ինչ պե ՞ս են այն հաշ վար կում: 

Յու րա քան չյուր աշ խա տող ու նի աշ խա տա վար ձի ի րա վունք: Աշ խա-
տա վա րձն աշ խա տան քային պայ մա նագ րով նա խա տես ված աշ խա-
տանք նե րը կա տա րե լու դի մաց աշ խա տո ղին վճար վող հա տու ցումն  է: 
Կո նկ րետ աշ խա տո ղի աշ խա տա վար ձը սահ ման վում է աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րով: Ար դա րա ցի աշ խա տա վար ձի ե րաշ խիք նե րից է Սահ մա-
նադ րու թյա մբ ե րաշ խա վոր ված օ րեն քով սահ ման ված նվա զա գույն աշ-
խա տա վար ձի չա փը, ո րից պա կաս աշ խա տո ղի աշ խա տա վար ձը չի կա-
րող լի նել: 

Մար դու ի րա վունք նե րի հա մը նդ հա նուր հռ չա կագ րի 25-րդ հոդ վա ծը 
սահ մա նում է, որ «Յու րա քան չյուր ոք ու նի իր և իր ըն տա նի քի ա ռող-
ջու թյան ու բա րե կե ցու թյան հա մար բա վա րար կեն սա մա կար դա կի, 
այդ թվում` սնն դի, հա գուս տի, բնա կա րա նի և ա ռող ջա պա հու թյան ու 
սո ցի ա լա կան ան հրա ժե շտ ծա ռայու թյուն նե րի ի րա վունք, ինչ պես նաև 
ա պա հո վու թյան ի րա վունք՝ գոր ծա զր կու թյան, հի վան դու թյան, հաշ ման-
դա մու թյան, այ րի ա նա լու, ծե րու թյան կամ իր կամ քից ան կախ հան գա-
մա նք նե րում գոյու թյան այլ մի  ջոց նե րից զրկ վե լու դեպ քում»: 

Հռ չա կագ րի այդ հոդ վա ծից բխում է, որ կեն սա պայ ման նե րի կա-
ռուց ված քը նե րա ռում է սնուն դը, հա գուս տը, բնա կա րա նը, ա ռող ջա-
պա հա կան ու սո ցի ա լա կան ան հրա ժե շտ ծա ռայու թյուն նե րը: Բա վա րար 
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կեն սա մա կար դա կի ի րա վուն քի ամ րագ րու մը չի նշա նա կում, որ մար դը 
պե տու թյու նից կա րող է պա հան ջել, որ ի րեն ան հա պաղ տրա մադ րեն 
վե րը թվա րկ ված բա րիք նե րը: Պե տու թյան խն դի րն է մար դու հա մար 
սե փա կան ու ժե րով իր կեն սա մա կար դա կն ա պա հո վե լու պայ ման ներ 
ստեղ ծել, վե րաց նել ար գե լք նե րն ու խո չըն դոտ նե րը: Պե տու թյու նը օգ-
նու թյան է գա լիս, երբ մա րդն ինք նու րույն չի կա րող ա պա հո վել նվա զա-
գույն կեն սա մա կար դա կը: 

Որ պես կա նոն, կայա ցած սո ցի ա լա կան պե տու թյուն նե րը ե րաշ խա վո-
րում են կեն սա պա հով ման կամ սպա ռո ղա կան նվա զա գույն զամ բյու ղը 
և նվա զա գույն բյու ջեն: Սպա ռո ղա կան նվա զա գույն զամ բյու ղը ա ռողջ 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար մե կ մար դուն մե կ ամս վա ըն թաց քում 
ան հրա ժե շտ սնն դամ թեր քի և ոչ պա րե նային ապ րա նք նե րի ու ծա ռայու-
թյուն նե րի նվա զա գույն քա նա կն է: Կեն սա պա հով ման նվա զա գույն 
բյու ջեն այն գու մա րն է, որն ան հրա ժե շտ է և բա վա րար՝ նվա զա գույն 
զամ բյու ղի մե ջ մտ նող բա րիք նե րն ու ծա ռայու թյուն նե րը ձե ռք բե րե լու 
հա մար: 

Կեն սա պա հով ման նվա զա գույն զամ բյու ղի և նվա զա գույն բյու ջե ի 
ո րո շու մի ց է կախ ված բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կի վի ճա կի, այդ 
թվում` աղ քա տու թյան շե մի  գնա հա տու մը, նվա զա գույն աշ խա տա վար-
ձի, թո շա կի, նպաս տի, չհա րկ վող ե կամ տի չա փե րի սահ մա նու մը և այլն:

Տպագրված է «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն ՓԲԸ տպարանում




