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1994թ. ԵԱՀԿ 56 մաս նա կից պե տ� թ յ� ն նե րի կող մի ց ըն դ� ն ված «Անվ տան գ� թ յան 
ռազ մա քա ղա քա կան աս պեկտ նե րի ԵԱՀԿ վար քա կա նոն նե րը» փաս տաթղ թի 32-րդ  կե-
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ժե րի անձ նա կազ մը կա րո ղա նա օգտ վել մար դ�  ի րա վ� նք նե րից և  հիմն  ա րար ա զա տ� թ-
յ� ն նե րից և  ի րաց նել դրանք։ ԵԱՀԿ ան դամ պե տ� թ յ� ն նե րը նաև պար տա վոր վ� մ են 
ա պա հո վել ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս կո ղ� թ յ� ն զին ված �  ժե րի նկատ մամբ և  շա ր� -
նա կել ի րենց զին ված �  ժե րի ին տեգ ր�  մը քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յա նը1։

 Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի մի  ջազ գա յին ստան դարտ նե րը, ինչ պես նաև մար դ�  ի րա-
վ� նք նե րի պայ մա նագ րե րի հի ման վրա գոր ծող մար մի ն նե րի պրակ տի կան և  նա խա-
դե պա յին ի րա վ� ն քը սահ մա ն� մ են այն մո տե ց�  մը, հա մա ձայն ո րի՝ զին ծա ռա յող նե րը 
օժտ ված են ն� յն ի րա վ� նք նե րով և  պաշտ պա ն� թ յան ե րաշ խիք նե րով, ինչ և  բո լոր ան-
ձինք, և դ րանք են թա կա են զին վո րա կան կյան քով պայ մա նա վոր ված ո րո շա կի սահ մա-
նա փա կ� մն  ե րի։  Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը իր Էն գելն ընդ դեմ  Նի-
դեռ լանդ նե րի գոր ծով կա յաց ված վճռ� մ ամ րագ րել է, որ «54. (...)  Կոն վեն ցիան կի րա ռե լի 
է ոչ մի այն քա ղա քա ցիա կան ան ձանց, այլև զին ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ։ Այն իր 1-ին և 
14-րդ  հոդ ված նե ր� մ ամ րագ ր� մ է, որ պայ մա նա վոր վող պե տ� թ յ� ն նե րի «ի րա վա զո-
ր� թ յան ներ քո գտնվող յ�  րա քանչ յ� ր ոք» պետք է «ա ռանց խտրա կա ն� թ յան» օգտ վի 
կոն վեն ցիա յի 1-ին բաժ ն� մ սահ ման ված ի րա վ� նք նե րից (...) Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, կոն վեն-
ցիա յի նոր մե  րը ս� յն գոր ծով մե կ նա բա նե լիս և  կի րա ռե լիս, դա տա րա նը պետք է հաշ վի 
առ նի զին վո րա կան կյան քի ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րը և  ա ռան ձին զին ծա ռա յող նե րի 
հա մար դրա �  նե ցած ազ դե ց� թ յ�  նը»2։

 Վե րոնշ յա լի հա մա տեքս տ� մ ա ռանձ նա հա տ� կ կար ևո ր� թ յ� ն է ստա ն� մ զին ծա ռա-
յող նե րի ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի պաշտ պա ն� թ յան ի րա վա կան շրջա նա կը 
ինչ պես մի  ջազ գա յին, այն պես էլ ներ պե տա կան մա կար դա կ� մ։ 

 Ս� յն ձեռ նար կի նպա տակն է մե կ տե ղել զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ-
յ� ն նե րի վե րա բեր յալ մի  ջազ գա յին չա փա նիշ ներն �  ստան դարտ նե րը, ներ պե տա կան 
կար գա վո ր� մն  ե րը, մի  ջազ գա յին և  ներ պե տա կան դա տա րան նե րի նա խա դե պա յին ի րա-
վ� ն քը, ին չը պրակ տի կա յ� մ ա վե լի դյ�  րին կդարձ նի զին ված �  ժե ր� մ ծա ռա յող նե րի 
ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի պաշտ պա ն� թ յան ի րա վի ճա կի գնա հա տ�  մը։ 

Ի րա վա կան շրջա նա կը կա րող է հան դի սա նալ պրակ տիկ գոր ծիք զին ծա ռա յող նե րի 
ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի, զին ված �  ժե ր� մ կա նանց ի րա վ� նք նե րի մշտա դի-

տարկ ման հա մար։

1  https://www.osce.org/hy/forum-for-security-cooperation/74974?download=true 
2  Էնգելն ընդդեմ Նիդեռլանդների (Engel v. Netherlands) գործով վճիռ, 8 հ� նիսի 1976թ, պարագ րա ֆ 54, ht tp://

hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57479 
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 Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ  Սահ մա նադ ր թ յ ն3

 Հոդ ված 3.   Մար դը, նրա ար ժա նա պատ վ թ յ  նը, հիմն  ա կան ի րա վ նք նե րը և  ա զա-

տ թ յ ն նե րը 

1. Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ մար դը բարձ րա գ� յն ար ժեք է:  Մար դ�  ա նօ տա-

րե լի ար ժա նա պատ վ� թ յ� նն իր ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի ան քակ տե լի 

հիմքն է: 

2.  Մար դ�  և  քա ղա քա ց�  հիմն  ա կան ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի հար գ� մն  �  

պաշտ պա ն� թ յ�  նը հան րա յին իշ խա ն� թ յան պար տա կա ն� թ յ� ն ներն են:

3.  Հան րա յին իշ խա ն� թ յ�  նը սահ մա նա փակ ված է մար դ�  և  քա ղա քա ց�  հիմն  ա կան 

ի րա վ� նք նե րով և  ա զա տ� թ յ� ն նե րով՝ որ պես ան մի  ջա կա նո րեն գոր ծող ի րա վ� նք: 

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և  զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք4

 Հոդ ված 4.  Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կազ մա կերպ ման սկզբ նք ներն   ձևե րը

1.   Զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան կազ մա կերպ ման սկզբ� նք ներն են՝

(...)

5)  զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի ա ռաջ նա հեր թ� թ յ�  նը.

6) զին ծա ռա յող նե րի պատ վի և  ար ժա նա պատ վ� թ յան նկատ մամբ հար գանքն �  խտրա-

կա ն� թ յան ար գե լ�  մը.

(...)

«ՀՀ զին ված   ժե րի ներ քին ծա ռա յ թ յան կա նո նա գիր քը հաս տա տե լ  մա սին» 

ՀՀ օ րենք5

 Հոդ ված 6.  Զին ծա ռա յող նե րը գտնվ� մ են պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան տակ: Ն րանց 

կյան քը, ա ռող ջ� թ յ�  նը, պա տիվն  �  ար ժա նա պատ վ� թ յ�  նը պահ պան վ� մ են օ րեն քով:

 Զին ծա ռա յո ղին ան վա նար կե լը, սպառ նա լի քը, բռն� թ յ�  նը կամ ոտնձ գ� թ յ�  նը նրա 

կյան քի, ա ռող ջ� թ յան, �  նեց ված քի նկատ մամբ և  զին ծա ռա յո ղի վրա դրված պար տա-

կա ն� թ յ� ն նե րի կա տար մա նը խո չըն դո տող այլ գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րը, ինչ պես նաև նրա 

3  http://concourt.am/armenian /c onstitu tions/index2015.htm#24 
4  https://www.arlis.am/DocumentVie w.aspx?DocID=141685 
5  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121 81 7 
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ի րա վ� նք նե րի ոտ նա հա ր�  մը ա ռա ջաց ն� մ են ՀՀ օ րենսդ ր� թ յամբ սահ ման ված պա-

տաս խա նատ վ� թ յ� ն:

 Հոդ ված 7.  Զին ծա ռա յող նե րը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան քա ղա քա ցի ներ են: 

Ն րանք օգտ վ� մ են հան րա պե տ� թ յան քա ղա քա ցի նե րի հա մար սահ ման ված ի րա վ� նք-

նե րից և  ա զա տ� թ յ� ն նե րից, հաշ վի առ նե լով գոր ծող օ րենսդ ր� թ յամբ սահ ման ված զին-

վո րա կան ծա ռա յ� թ յան պայ ման նե րից բխող սահ մա նա փա կ� մն  ե րը: Ն րանց վրա դրվ� մ 

են սահ մա նադ րա կան, այլ հա մա քա ղա քա ցիա կան պար տա կա ն� թ յ� ն ներ, ինչ պես նաև 

ընդ հա ն� ր, ծա ռա յ� թ յան և  հա տ� կ պար տա կա ն� թ յ� ն ներ` սահ ման ված զին վո րա կան 

ծա ռա յ� թ յան պայ ման նե րով:

 Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

ՄԱԿ-ի  Քա ղա քա ցիա կան և  քա ղա քա կան ի րա վ նք նե րի մա սին դաշ նա գիր6

 Հոդ ված 2 Ս� յն դաշ նագ րի մաս նա կից յ�  րա քանչ յ� ր պե տ� թ յ� ն պար տա վոր վ� մ է 

հար գել իր տա րած քի սահ ման նե ր� մ և  ի րա վա զո ր� թ յան տակ գտնվող բո լոր ան ձանց 

այն ի րա վ� նք նե րը, ո րոնք ճա նաչ վել են ս� յն դաշ նագ ր� մ, և  ա պա հո վել դրանք ա ռանց 

որ ևէ տար բե ր� թ յան, այն է` ռա սա յի, մաշ կի գ� յ նի, սե ռի, կրո նի, քա ղա քա կան կամ այլ 

հա մոզ մ� նք նե րի, ազ գա յին կամ սո ցիա լա կան ծագ ման, գ� յ քա յին վի ճա կի, ծննդի կամ 

այլ հան գա ման քի կա պակ ց� թ յամբ:

ԵԽ 1950թ.  Մար դ  ի րա վ նք նե րի և  հիմն  ա րար ա զա տ թ յ ն նե րի 

պաշտպան թյան մա սին  եվ րո պա կան կոն վեն ցիա7

 Հոդ ված 1.   Մար դ  ի րա վ նք նե րը հար գե լ  պար տա կա ն թ յ  նը

1.  Բարձր պայ մա նա վոր վող կող մե րն ի րենց ի րա վա զո ր� թ յան ներ քո գտնվող յ�  րա-

քանչ յ�  րի հա մար ա պա հո վ� մ են այն ի րա վ� նք ներն �  ա զա տ� թ յ� ն նե րը, ո րոնք 

սահ ման ված են ս� յն  Կոն վեն ցիա յի I բաժ ն� մ:

6  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500 
7  https://www.arlis.am/ DocumentView.aspx?docID=20870 
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Եվ րո պա յի խորհր դի  Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նքների 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կան8

2.  Զին վո րա կան կյան քի ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րը հաշ վի առ նե լով հան դերձ՝ զին ծա-

ռա յող նե րը, ան կախ ի րենց կար գա վի ճա կից, օգտ վ� մ են  Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի և 

 հիմն  ա րար ա զա տ� թ յ� ն նե րի պաշտ պա ն� թ յան մա սին կոն վեն ցիա յով (այ ս�  հետ՝ 

 Կոն վեն ցիա) և Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա յով �  Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան 

խար տիա յով (վե րա նայ ված) (այ ս�  հետ՝  Խար տիա), ինչ պես նաև մար դ�  ի րա վ� նք-

նե րի պաշտ պա ն� թ յան վե րա բեր յալ այլ հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րով ե րաշ-

խա վոր ված ի րա վ� նք նե րից այն քա նով, որ քա նով պե տ� թ յ� ն նե րը պար տա վոր ված 

են՝ դրանց մի ա նա լով։

Եվ րո պա յի խորհր դի  Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ  շա գիր9

Ընդ հա ն� ր սկզբ� նք ներ

 Զին ված �  ժե րի անձ նա կազ մի  բո լոր ան դամն  ե րը, ինչ պես սահ ման ված է վեր և� մ, 

և  ան կախ ի րենց կար գա վի ճա կից, օգտ վ� մ են քա ղա քա ցիա կան և  քա ղա քա կան ի րա-

վ� նք նե րից՝ ե րաշ խա վոր ված  Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յով (այ-

ս�  հետ՝  Կոն վեն ցիա), այդ թվ� մ նաև՝ դրա լրա ց�  ցիչ ար ձա նագ ր� թ յ� ն նե րով, ինչ պես 

նաև Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա յով սահ ման ված սո ցիա լա կան և տն տե սա կան 

ի րա վ� նք նե րից (այ ս�  հետ՝  Խար տիա կամ, ան հրա ժեշ տ� թ յան դեպ ք� մ,  Վե րա նայ ված 

խար տիա) և  մար դ�  ի րա վ� նք նե րի այլ հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րով ճա նաչ ված 

ի րա վ� նք նե րից (օ րի նակ՝  Քա ղա քա ցիա կան և  քա ղա քա կան ի րա վ� նք նե րի մի  ջազ գա յին 

դաշ նա գի րը)։ Ինչ պես ար դեն նշվել է, ս� յն հանձ նա րա րա կա նը չի փո խ� մ ան դամ երկր-

նե րի պար տա վո ր� թ յ� ն նե րի աս տի ճա նը՝ կախ ված այն բա նից, թե այդ փաս տաթղ թե-

րից ո րոնք են վեր ջին ներս վա վե րաց րել։

 Զին վո րա կան կյան քի ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րը կա րող են ո րո շա կի չա փով ազ-

դել զին ծա ռա յող նե րի կող մի ց մար դ�  այս ի րա վ� նք նե րից օգտ վե լ�  վրա։  Զին ված � -

ժե ր� մ ծա ռա յ� թ յան հիմն  ա կան ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րից մե  կը, ո րը ծա ռա յ� թ յ� նն 

ա ռանձ նաց ն� մ է զբաղ վա ծ� թ յան մյ� ս տե սակ նե րից, այն է, որ դրա հիմ ք� մ զին վո րա-

կան կար գա պա հ� թ յ� նն է։  Զին վո րա կան կար գա պա հ� թ յան գլխա վոր նպա տա կը զին-

8  https://rm.coe.int/human-right s- in-arme d- fo rces/1680744b0a 
9  Տես ն� յն տեղ� մ
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ված �  ժե րի գոր ծառ նա կան արդ յ�  նա վե տ� թ յան ա պա հո վ� մն  է։ Այն բն�  թագր վ� մ է 

վար քագ ծի կա նոն նե րին, զին վո րա կան կա նո նա կար գե րին և  վե րա դա սի հրա ման նե րին 

հետ ևե լ�  անհ րա ժեշ տ� թ յամբ։  Հետ ևա բար, զին վո րա կան կար գա պա հ� թ յ�  նը նպա-

տակ է հե տապն դ� մ հա մա կար գել զին ծա ռա յո ղի վար քա գի ծը և  գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րը և 

 զին վո րա կան անձ նա կազ մի  ան դամն  ե րի մի ջև հաս տա տել հա րա բե ր�  թյ� ն նե րի մի  կա-

ռ�  ցա կարգ, ո րը կա պա հո վի կար գ�  կա նոն։

Եվ րո պա յի խորհր դի  Խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի թիվ 1742 (2006) 

հանձնարա րա կան « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի մա սին»10

Անհ նա րին է ռազ մա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի ըն թաց ք� մ զին ծա ռա յող նե րից պա-

հան ջել հար գել մար դա սի րա կան ի րա վ� ն քը �  մար դ�  ի րա վ� նք նե րը, ե թե մար դ�  ի րա-

վ� նք նե րը ե րաշ խա վոր ված չեն հենց զին ված �  ժե րի շար քե ր� մ։  Հետ ևա բար, էա կան 

է, որ զին ված �  ժե րի ներ ս� մ Եվ րո պա յի խորհր դի կող մի ց սահ ման ված �  ղե ց� յց նե րը՝ 

մար դ�  ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն� թ յան վե րա բեր յալ, զ�  գակց վեն մաս նա կից պե տ� թ-

յ� ն նե րի այն պի սի քա ղա քա կա  ն� թ յան հետ, որն � ղղ ված լի նի զին վո րա կան նե րի շրջա-

ն� մ մար դ�  ի րա վ� նք նե րի վե րա բեր յալ ի րա զե կ� թ յան մա կար դա կի բարձ րաց մա նը։  

«Անվ տան գ թ յան ռազ մա քա ղա քա կան աս պեկտ նե րի ԵԱՀԿ վար քա կա նոն ներ»11

2.   Մաս նա կից երկր նե րը հաս տա տ� մ են, որ  Վերջ նա կան ակ տ� մ ար տա ցոլ ված անվ-

տան գ� թ յան ի րենց ընդգր կ� ն հաս կա ց� թ յան գոր ծ� ն � ժն � ղ ղա կիո րեն կա պ� մ է 

խա ղա ղ� թ յան պահ պա ն�  մը մար դ�  ի րա վ� նք նե րը և  հիմն  ա րար ա զա տ� թ յ� ն նե րը 

հար գե լ�  հետ: Այն կա պ� մ է տնտե սա կան և բ նա պահ պա նա կան հա մա գոր ծակ ց� թ-

յ�  նը խա ղաղ մի ջ պե տա կան հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի հետ:

32.  Մաս նա կից պե տ� թ յ� ն նե րից յ�  րա քանչ յ� րն ա պա հո վ� մ է, որ ռազ մա կան, ռազ-

մա կա նաց ված և  անվ տան գ� թ յան �  ժե րի անձ նա կազ մե  րը օգտ վեն և  ի րա կա նաց նեն 

ԵԱՀԿ-ի փաս տաթղ թե ր� մ և  մի  ջազ գա յին ի րա վ� ն քի նոր մե  ր� մ ար տա ցոլ ված ի րենց 

մար դ�  ի րա վ� նք ներն �  հիմն  ա րար ա զա տ� թ յ� ն նե րը՝ հա մա ձայն սահ մա նադ ր� թ-

յան և  ի րա վա կան այլ ակ տե րի հա մա պա տաս խան դր� յթ նե րի և  ծա ռա յ� թ յան պա-

հանջ նե րի։

 Մար դ  ի րա վ նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վ նք

10  http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fi leid=17424 
11  https://www.osce.org/hy/forum-for-security -c ooperation/74974?download=true 
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Էն գե լը և  այ լոք ընդ դեմ  Նի դեռ լանդ նե րի գոր ծով վճիռ (Engel and others v. 

Netherlands), 8 հ  նի սի 1976թ.12

54. (...)  Կոն վեն ցիան սկզբ� ն քո րեն կի րա ռե լի է ոչ մի այն քա ղա քա ցիա կան ան ձանց, այլև 

զին ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ։ Այն 1-ին և 14-րդ  հոդ ված նե ր� մ սահ մա ն� մ է, որ  ան-

դամ պե տ� թ յ� ն նե րի «ի րա վա զո ր� թ յան ներ քո գտնվող յ�  րա քանչ յ� ր ոք» պետք է 

«ա ռանց խտրա կա ն� թ յան» օգտ վի այն ի րա վ� նք նե րից �  ա զա տ� թ յ� ն նե րից, ո րոնք 

սահ ման ված են ս� յն  Կոն վեն ցիա յի I բաժ ն� մ։ (...) Այ ն�  ա մե  նայ նիվ,  Կոն վեն ցիա յի 

դր� յթ նե րը մե կ նա բա նե լիս և  կի րա ռե լիս  Դա տա րա նը պետք է հաշ վի առ նի զին վո-

րա կան կյան քի ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րը և դ րա ազ դե ց� թ յ�  նը զին ծա ռա յող նե րի 

կար գա վի ճա կի վրա։ 

12  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57479 
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1.  ԶԻՆ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՇ ՎԱՌ ՄԱՆ ԵՎ  ԶՈ ՐԱ ԿՈ ՉԻ 

ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

 Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ  Սահ մա նադ ր թ յ ն13

 Հոդ ված 51.  Տե ղե կ թ յ ն ներ ստա նա լ  ի րա վ ն քը 

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք �  նի պե տա կան և  տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի �  

պաշ տո նա տար ան ձանց գոր ծ�  նե� թ յան մա սին տե ղե կ� թ յ� ն ներ ստա նա լ�  և  փաս-

տաթղ թե րին ծա նո թա նա լ�  ի րա վ� նք: 

2.  Տե ղե կ� թ յ� ն ներ ստա նա լ�  ի րա վ� ն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել մի այն օ րեն քով` 

հան րա յին շա հե րի կամ այ լոց հիմն  ա կան ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի պաշտ-

պա ն� թ յան նպա տա կով: 

3.  Տե ղե կ� թ յ� ն ներ ստա նա լ�  կար գը, ինչ պես նաև տե ղե կ� թ յ� ն նե րը թաքց նե լ�  կամ 

դրանց տրա մադ ր� մն  ան հիմն  մե ր ժե լ�  հա մար պաշ տո նա տար ան ձանց պա տաս-

խա նատ վ� թ յան հիմ քե րը սահ ման վ� մ են օ րեն քով: 

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և  զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք14

 Հոդ ված 20.   Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան զո րա կո չին մաս նակ ցե լ  քա-

ղա քա ցի նե րի պար տա կա ն թ յ  նը

1. Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան զո րա կո չին քա ղա քա ց�  ներ կա յ� թ յ� նն 

ա պա հո վե լ�  նպա տա կով հա մա պա տաս խան զին վո րա կան կո մի  սա րիա տը, իսկ քա-

ղա քա ց� ՝ օ տա րերկր յա պե տ� թ յ�  ն� մ բնակ վե լ�  և տվ յալ պե տ� թ յ�  ն� մ  Հա յաս-

տա նի  Հան րա պե տ� թ յան դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ց� ց չ� թ յ�  ն� մ կամ հյ�  պա-

տո սա կան հիմն  ար կ� մ հաշ վառ ված լի նե լ�  դեպ ք� մ դի վա նա գի տա կան ներ կա յա-

ց� ց չ� թ յ�  նը կամ հյ�  պա տո սա կան հիմն  ար կը քա ղա քա ց� ն փաս տաթղ թա յին կամ 

է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով ծա ն�  ց� մ են զին վո րա կան կո մի  սա րիատ ներ կա յա նա լ�  

պար տա վո ր� թ յան մա սին՝ ծա ն� ց ման մե ջ նշե լով զին վո րա կան կո մի  սա րիատ ներ-

կա յա նա լ�  ժամ կե տը: 

13  http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm 
14  https://www.arl is.am/DocumentView.aspx?DocID=141685  
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ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2018 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 4-ի թիվ 1132-Ն ո րո շ մ 

« Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան զո րա կո չի անց կաց ման 

կար գը հաս տա տե լ  մա սին»15

8.   Շար քա յին կազ մի  պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան զո րա կո չը հայ տա րար վե-

լ� ց հե տո զին վո րա կան կո մի  սա րիա տը շար քա յին կազ մի  պար տա դիր զին վո րա կան 

զո րա կո չի են թա կա (այ ս�  հետ` զո րա կո չի են թա կա) քա ղա քա ց� ն փաս տաթղ թա յին 

կամ է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով ծա ն�  ց� մ է՝ հա մա ձայն N 2 ձևի, զին վո րա կան կո-

մի  սա րիատ ներ կա յա նա լ�  պար տա վո ր� թ յան մա սին՝ ծա ն� ց ման մե ջ նշե լով ներ-

կա յա նա լ�  ժամ կե տը:  Փաս տաթղ թա յին ե ղա նա կով ծա ն�  ց� մն  ի րա կա նաց վ� մ է 

քա ղա քա ց� ն ծա ն�  ցա գիրն առ ձեռն հանձ նե լ� , իսկ է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով ծա-

ն�  ց�  մը՝ զին վո րա կան կո մի  սա րիա տին քա ղա քա ց�  կող մի ց է լեկտ րո նա յին հաս ցե 

տրա մադր ված լի նե լ�  դեպ ք� մ՝ այդ է լեկտ րո նա յին հաս ցեին ծա ն�  ցա գիր �  ղար կե-

լ�  մի  ջո ցով:

(...)

10.  Օ տա րերկր յա պե տ� թ յ�  ն� մ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան դի վա նա գի տա կան 

մարմն  � մ կամ հյ�  պա տո սա կան հիմն  ար կ� մ հաշ վառ ված և  զո րա կո չի են թա կա (այդ 

թվ� մ` տար կետ ման ի րա վ� ն քը կորց րած կամ տար կետ ման ժամ կե տը լրա ցած) քա-

ղա քա ցի նե րին հան րա պե տա կան զին կո մի  սա րիա տի ծա ն� ց ման հի ման վրա  Հա յաս-

տա նի  Հան րա պե տ� թ յան դի վա նա գի տա կան մարմն  ի կամ հյ�  պա տո սա կան հիմ-

նար կի կող մի ց ս� յն կար գի 8-րդ  կե տ� մ սահ ման ված ե ղա նա կով և  կար գով ստո-

րագ ր� թ յամբ կամ է լեկտ րո նա յին կա պի մի  ջո ցով հանձն վ� մ է ծա ն�  ցա գիր հան րա-

պե տա կան զին կո մի  սա րիատ ներ կա յա նա լ�  մա սին` հա մա պա տաս խա նա բար մի նչև 

տվյալ տար վա մա յի սի 1-ը և  նո յեմ բե րի 1-ը: Օ տա րերկր յա պե տ� թ յ�  ն� մ  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տ� թ յան դի վա նա գի տա կան մար մի  նը կամ հյ�  պա տո սա կան հիմն  ար կը 

զի նա պար տին ծա ն�  ցե լ�  մա սին տե ղե կատ վ� թ յ�  նը և  ծա ն� ց ված քա ղա քա ցի նե րի 

ց�  ցակ նե րը մի նչև տվյալ տար վա մա յի սի 20-ը և  նո յեմ բե րի 20-ը  Հա յաս տա նի  Հան-

րա պե տ� թ յան ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա ր� թ յան մի  ջո ցով �  ղար կ� մ է  Հա յաս-

տա նի  Հան րա պե տ� թ յան զին վո րա կան կո մի  սա րիատ:

11.   Զո րա կո չի են թա կա քա ղա քա ցի նե րին ծա ն�  ցագ ր� մ նշված վայր ներ կա յա նա լիս 

դի մա վո ր� մ է զին վո րա կան կո մի  սա րիա տի անձ նա կազ մի ց նշա նակ ված պա տաս-

խա նա տ� ն կամ հեր թա պա հը, ո րը բա ցատ ր� մ է նրանց ի րա վ� նք ներն �  պար տա-

կա ն� թ յ� ն նե րը և  հա մա ձայն ց�  ցա կի վա ր� մ ներ կա յա ցած նե րի հաշ վա ռ� մ:

12.  Զին վո րա կան կո մի  սա րիա տի զո րա կո չի բա ժան մ� ն քի հա մա պա տաս խան պաշ տո-

15  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=125957 
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նա տար ան ձը զո րա կո չի են թա կա քա ղա քա ցի նե րին պար զա բա ն� մ է նրանց պար-

տա կա ն� թ յ� ն նե րը և ս տ�  գ� մ փաս տաթղ թե րի առ կա յ� թ յ�  նը:

(...)

21.   Շար քա յին կազ մի  պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան զո րա կո չե րի պատ շաճ 

ի րա կա նաց ման հա մար պա տաս խա նա տ�  է հա մա պա տաս խան զին վո րա կան կո-

մի  սա րիա տը, ո րի շրջա նակ նե ր� մ զին վո րա կան կո մի  սա րը՝

(...)

 2) կա յաց ն� մ է ո րո շ� մ՝ հա մա ձայն N 4 ձևի, օ րեն քով պար տա դիր զին վո րա կան ծա-

ռա յ� թ յ�  նից ա զատ ման կամ պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան զո րա կո չից 

տար կետ ման հիմք չ�  նե ցող քա ղա քա ց� ն շար քա յին կազ մի  պար տա դիր զին վո րա-

կան ծա ռա յ� թ յան զո րա կո չե լ�  մա սին՝ զո րա կո չի վե րա բեր յալ տվյալ նե րը ե ռօր յա 

ժամ կե տ� մ գրան ցե լով զո րա կո չիկ նե րի վե րա բեր յալ կա յաց ված ո րո շ� մն  ե րի հաշ-

վառ ման մատ յա ն� մ՝ հա մա ձայն N 5 ձևի, և  ո րոշ ման պատ ճե նը տրա մադ րե լով քա-

ղա քա ց� ն կամ նրա օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չին՝ օ րեն քով սահ ման ված ի րա վ� ն քից 

օգտ վե լ�  դեպ ք� մ վեր ջի նիս ծա ն�  ցե լով իր ի րա վ� նք նե րի մա սին՝ հա մա ձայն NN 6 

և 6.1-ին ձևե րի։  

 Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

Եվ րո պա յի խորհր դի  Նա խա րար նե րի կո մի  տեի թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կան 

« Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի մա սին»16

49.  Պո տեն ցիալ զո րա կո չիկ նե րը պետք է ստա նան լի ար ժեք և  ման րա մասն տե ղե կ� թ-

յ� ն ներ զո րա կո չի բո լոր աս պեկտ նե րի, զին ծա ռա յ� թ յ�  նը սկսե լ�  և  զին վո րա-

կան ծա ռա յ� թ յան անց նե լ�  շրջա նակ նե ր� մ ընդգրկ ված պար տա վո ր� թ յ� ն նե րի 

ա ռանձ նա հա տ� կ բն� յ թի մա սին։ Այդ տե ղե կատ վ� թ յ�  նը պետք է տրա մադր վի 

նաև 18 տա րին դեռ չլրա ցած պո տեն ցիալ զո րա կո չիկ նե րի ծնող նե րին կամ նրանց 

օ րի նա կան խնա մա կալ նե րին։

16  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
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Եվ րո պա յի խորհր դի  Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ  շա գիր17

 Հաշ վի առ նե լով զին ված �  ժե ր� մ առ կա աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի ա ռանձ նա-

հատ կ� թ յ� ն նե րը՝ խիստ կար ևոր է, որ պո տեն ցիալ զո րա կո չիկ նե րը զին ված �  ժե ր� մ 

ներգ րավ վե լ�  ժա մա նակ պատ շաճ կեր պով տե ղե կաց վեն ի րենց պար տա վո ր� թ յ� ն նե րի 

ծա վա լի մա սին։ Ի հար կե, դա վե րա բե ր� մ է հատ կա պես 18 տա րին չլրա ցած ա պա գա 

զո րա կո չիկ նե րին, ո րոնք պետք է լի նեն ման րա մասն տե ղե կաց ված, ին չը նրանց հնա-

րա վո ր� թ յ� ն կտա ըմբռ նել զին ված �  ժե ր� մ ներգ րավ վե լ�  հետ ևանք նե րը։ Ն րանց 

ծնող նե րը կամ օ րի նա կան ներ կա յա ց�  ցիչ նե րը ն� յն պես պետք է ստա նան նման տե ղե-

կատ վ� թ յ� ն։ Ա պա գա զո րա կո չիկ նե րին տրա մադր ված տե ղե կատ վ� թ յան մե ջ պետք է 

անդ րա դարձ կա տար վի բո լոր այն  հա յե ցա կե տե րին և  հետ ևանք նե րին, ո րոնք կապ ված 

են զին ված �  ժե րին հա վա քագր վե լ�  հետ, այդ թվ� մ՝ զին վո րա կան կար գա պա հ� թ յ� -

նը, պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի և  պա տաս խա նատ վ� թ յան նկա րագ ր� թ յ�  նը, վար քագ ծի 

կա նո նա գիր քը՝ նշե լով, մաս նա վո րա պես, թե ինչ է նշա նա կ� մ ա նըն դ�  նե լի վար քա գի ծը, 

օ րի նակ՝ շա ր�  նա կա կան հե տապն դ� մն  ե րը և ճն շ� մն  ե րը կամ խտրա կան վե րա բեր մ� ն-

քը։ Տ րա մադր վող տե ղե կատ վ� թ յան մե ջ պետք է նե րառ վեն աշ խա տան քա յին պայ ման-

նե րը, այդ թվ� մ՝ տե ղե կ� թ յ� ն ներ բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի վե րա բեր յալ, կրո նա-

կան պատ կա նե լի� թ յամբ պայ մա նա վոր ված հնա րա վոր բնա կեց ման տար բե րակ նե րի 

կամ ար տերկ ր� մ աշ խա տե լ�  պայ ման նե րի, ինչ պես նաև նպաստ նե րի և  ի րա վ� նք նե րի 

մա սին տե ղե կատ վ� թ յ� ն, այդ թվ� մ՝ առ կա ա ռող ջա պա հա կան և  անվ տան գ� թ յան քա-

ղա քա կա ն� թ յ� ն նե րի, բո ղո քարկ ման մե  խա նիզմն  ե րի և  կեն սա թո շա կա յին ի րա վ� նք նե-

րի վե րա բեր յալ։

17  Տես ն� յն տեղ� մ
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2.  ԶՈ ՐԱ ԿՈՉ ՎԱԾ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՆԵ ՐԻՆ ԾԱ ՌԱ ՅV   ԱՆ ՎԱՅ ՐԵՐ 

ՆՇԱ ՆԱ ԿԵ ԼV  ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԸ

 Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և  զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք18

 Հոդ ված 26.   Շար քա յին և ս պա յա կան կազ մե  րի պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա-

յ թ յան զո րա կոչ ված քա ղա քա ցի նե րին ծա ռա յ թ յան վայ րեր նշա նա-

կե լ  կար գը

1.  Հայ տա րար ված շար քա յին կազ մի  պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան զո րա կո-

չի շրջա նակ նե ր� մ ս� յն օ րեն քի 25-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի 2-րդ  կե տի հա մա ձայն` 

պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան զո րա կոչ ված քա ղա քա ցի նե րի (այ ս�  հետ` 

շար քա յին կազ մի  պար տա դիր զին ծա ռա յող ներ) ծա ռա յ� թ յան վայ րեր նշա նա կ�  մը, 

բա ցա ռ� թ յամբ ս� յն հոդ վա ծի 5-րդ  մա ս� մ նշված զին ծա ռա յող նե րի, ի րա կա նաց-

վ� մ է կենտ րո նաց ված ձևով և  վի ճա կա հա ն� թ յամբ`  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ-

յան պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա րի հրա մա նով սահ ման ված կար գով՝ հաշ վի առ նե լով 

ս� յն հոդ վա ծի 2-4-րդ  մա սե րի պա հանջ նե րը:

2. Շար քա յին կազ մի  պար տա դիր զին ծա ռա յող նե րին ծա ռա յ� թ յան վայ րեր նշա նա կե լիս 

հաշ վի են առն վ� մ ստա ցած կրթ� թ յ�  նը, զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար պի-

տա նի� թ յան աս տի ճա նը, ս� յն օ րեն քով սահ ման ված այլ պայ ման ներ:  Ծա ռա յ� թ-

յան վայ րեր նշա նակ ված շար քա յին կազ մի  պար տա դիր զին ծա ռա յող նե րը մի նչև զին-

վո րա կան եր դ� մ տա լը հա մար վ� մ են նո րա կո չիկ ներ և  անց ն� մ են զին վո րա կան 

պատ րաս տ� թ յան ծրա գիր:  Շար քա յին կազ մի  պար տա դիր զին ծա ռա յող նե րը կա րող 

են �  ղարկ վել �  ս� մն  ա կան զո րա մա սեր` ռազ մա հաշ վա ռա կան մաս նա գի տ� թ յ� ն 

ստա նա լ�  հա մար, կամ ի րենց դի մ�  մի  հա մա ձայն մաս նակ ցել սպա յա կան կամ սեր-

ժան տա կան դա սըն թաց նե րի:  Ս� յն մա ս� մ նշված զին վո րա կան պատ րաս տ� թ յան 

ծրագ րի կամ դա սըն թաց նե րի անց կաց ման կար գերն �  ժամ կետ նե րը սահ մա ն� մ է 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա րը:  Նո րա կո չիկ նե րը չեն 

կա րող ընդգրկ վել մար տա կան հեր թա պա հ� թ յան մե ջ կամ ներգ րավ վել ռազ մա կան 

գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի:

3. Շար քա յին կազ մի  պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ըն թաց ք� մ մար տա կան 

հեր թա պա հ� թ յան մե ջ չի կա րող ընդգրկ վել այն զին ծա ռա յո ղը (բա ցա ռ� թ յամբ, ե թե 

18  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685  
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նա ցան կ� թ յ� ն է հայտ նել ընդգրկ վե լ�  մար տա կան հեր թա պա հ� թ յան մե ջ, ինչ պես 

նաև ս� յն հոդ վա ծի 5-րդ  մա ս� մ նշված զին ծա ռա յող նե րի)`

1)  ո րը հան դի սա ն� մ է 63 տա րին լրա ցած կամ եր րորդ խմբի հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե-

ցող կամ երկ րորդ խմբի հաշ ման դա մ� թ յ� ն (ե թե սահ ման ված չէ ինք նաս պա սարկ-

ման ա պա հով ման �  նա կ� թ յան առն վազն երկ րորդ աս տի ճա նի կեն սա գոր ծ�  նե� թ-

յան սահ մա նա փա կ� մ) �  նե ցող ծնող նե րի (մի այ նակ ծնո ղի) մի ակ զա վա կը.

2)  որն �  նի  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան մար տա կան գոր ծո ղ� թ-

յ� ն նե րի կամ զին ված �  ժե ր� մ և  այլ զոր քե ր� մ ծա ռա յ� թ յան ըն թաց ք� մ, ինչ պես 

նաև  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ տե ղա կայ ված օ տա րերկր յա պե տ� թ յ� ն նե րի զին վո րա կան 

ստո րա բա ժա ն� մն  ե ր� մ ծա ռա յո ղա կան պար տա կա ն� թ յ� ն ներ կա տա րե լիս զոհ ված 

(մա հա ցած) հայր (մայր) կամ եղ բայր (ք� յր).

3)  որն ա մ� ս նա ցած է և  �  նի մե կ ե րե խա.

4)  ո րի ծնող նե րը մա հա ցած են.

5)  ո րի մե կ ծնո ղը մա հա ցած է և  այդ զին ծա ռա յողն ըն տա նի քի մի ակ զա վակն է, կամ 

ըն տա նի քի մյ� ս զա վակ ներն ան չա փա հաս են, կամ ըն տա նի քի մյ� ս զա վակ նե րը չա-

փա հաս են և  �  նեն հաշ ման դա մ� թ յ� ն կամ դա տա րա նի` օ րի նա կան �  ժի մե ջ մտած 

վճռով ճա նաչ վել են ան գոր ծ�  նակ:

4.  Հայ տա րար ված զո րա կո չի ըն թաց ք� մ շար քա յին կազ մի  պար տա դիր զին վո րա կան 

ծա ռա յ� թ յան զո րա կոչ ված եղ բայր ներն ի րենց ցան կ� թ յամբ ծա ռա յ� թ յան են նշա-

նակ վ� մ մի և ն� յն զո րա մա ս� մ, ո րի դեպ ք� մ ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն 

ի րա կա նաց վող վի ճա կա հա ն� թ յա նը մաս նակ ց� մ է մի այն մե կ եղ բայ րը:  Շար քա յին 

կազ մի  պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան մե ջ գտնվող եղ բայր �  նե ցող շար քա-

յին կազ մի  պար տա դիր զին ծա ռա յողն իր ցան կ� թ յամբ ծա ռա յ� թ յան է նշա նակ վ� մ 

եղ բոր ծա ռա յ� թ յան վայ րի զո րա մա ս� մ, ե թե շար քա յին կազ մի  պար տա դիր զին վո-

րա կան ծա ռա յ� թ յան մե ջ գտնվող եղ բոր ծա ռա յ� թ յան ժամ կե տը չի գե րա զան ց� մ 

17 ա մի  սը կամ եղ բայ րը պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն է անց ն� մ այն պի սի 

զո րա մա ս� մ, որ տեղ ծա ռա յ� թ յ� ն անց նե լ�  հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը չեն 

բա վա րար վ� մ զո րա կոչ վող եղ բոր կող մի ց:

5. Շար քա յին կազ մի  այն պար տա դիր զին ծա ռա յող նե րը, ո րոնք ցան կ� թ յ� ն են հայտ նել 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա ր� թ յան կող մի ց նշված 

վայ ր� մ և  պայ ման նե ր� մ անց նել զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն,  Հա յաս տա նի  Հան րա-

պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա ր� թ յան հետ կնք� մ են պայ մա նա գիր`  Հա-

յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան կա ռա վա ր� թ յան սահ մա նած կար գով:

6.  Հայ տա րար ված սպա յա կան կազ մի  պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան զո րա կո-
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չի շրջա նակ նե ր� մ, ս� յն օ րեն քի 25-րդ  հոդ վա ծի 7-րդ  մա սի 2-րդ  կե տի «ա» են թա կե-

տի հա մա ձայն, պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան զո րա կոչ ված քա ղա քա ցի նե-

րի (այ ս�  հետ` սպա յա կան կազ մի  պար տա դիր զին ծա ռա յող ներ) ծա ռա յ� թ յան վայ րեր 

նշա նա կ� մն  ի րա կա նաց վ� մ է վի ճա կա հա ն� թ յամբ`  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ-

յան պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա րի հրա մա նով սահ ման ված կար գով: Ս պա յա կան 

կազ մի  պար տա դիր զին ծա ռա յող նե րին ծա ռա յ� թ յան վայ րեր նշա նա կե լ�  վի ճա կա-

հա ն� թ յ� նն անց կաց վ� մ է՝ հաշ վի առ նե լով սպա յի մաս նա գի տա ց�  մը, զին վո րա կան 

ծա ռա յ� թ յան հա մար պի տա նի� թ յան աս տի ճա նը, ս� յն օ րեն քով սահ ման ված այլ 

պայ ման ներ: Աս պի րան տ�  րա (դոկ տո րան տ�  րա) ա վար տած կամ գի տա կան աս տի-

ճան �  նե ցող սպա յա կան կազ մի  պար տա դիր զին ծա ռա յող նե րը ծա ռա յ� թ յան վայր 

նշա նակ վ� մ են ըստ գի տա կան մաս նա գի տաց ման:  Վի ճա կա հա ն� թ յամբ ծա ռա յ� թ-

յան վայ րեր նշա նակ ված սպա յա կան կազ մի  պար տա դիր զին ծա ռա յող նե րը անց ն� մ 

են �  ս� մն  ա կան պատ րաս տ� թ յան ծրա գիր`  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան պաշտ-

պա ն� թ յան նա խա րա րի հրա մա նով սահ ման ված կար գով և  ժամ կե տ� մ:

ՀՀ պաշտ պա ն թ յան նա խա րա րի 2018 թվա կա նի հ  նի սի 25-ի թիվ 8-Ն 

հրաման19

 Հա վել ված 1

 ԿԱՐԳ

 Հայ տա րար ված շար քա յին կազ մի  պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան զորակո-

չի շրջա նակ նե ր մ պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան զո րա կոչված քա ղա քա-

ցի նե րի ծա ռա յ թ յան վայ րեր նշա նա կ  մը կենտ րո նաց ված ձևով և  վիճակա հա-

ն թ յամբ ի րա կա նաց նե լ 

1.  Հայ տա րար ված շար քա յին կազ մի  պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան զո րա կո չի 

շրջա նակ նե ր� մ (այ ս�  հետ՝ զո րա կոչ)  Պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա ր� թ յան զո րա կո-

չա յին և  զո րա հա վա քա յին հա մալր ման ծա ռա յ� թ յան տա րած քա յին ստո րա բա ժա ն� մ-

նե րը « Զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան և  զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին»  Հա յաս-

տա նի  Հան րա պե տ� թ յան օ րեն քով (այ ս�  հետ՝ օ րենք) սահ ման ված կար գով շար քա-

յին կազ մի  պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան զո րա կոչ ված քա ղա քա ցի նե րին 

(այ ս�  հետ՝ զո րա կոչ ված զին ծա ռա յող ներ) ներ կա յաց ն� մ են  Հան րա պե տա կան հա-

19  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=132482 
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վա քա կա յան:  Հան րա պե տա կան հա վա քա կա յա ն� մ զո րա կոչ ված զին ծա ռա յող նե րին 

օ րեն քի և  ս� յն հրա մա նի պա հանջ նե րի հա մա ձայն նա խո րոշ ված ծա ռա յ� թ յան վայ-

րեր տե ղա փո խե լ�  աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց ն� մ են ռազ մա կան ոս տի կա ն� թ յան 

ներ կա յա ց�  ցիչ նե րը և  �  ղեկ ցող անձ նա կազ մը:

2.  Զո րա կոչ ված զին ծա ռա յող նե րին ծա ռա յ� թ յան վայ րեր նշա նակ ման վի ճա կա հա ն� թ-

յ�  նը կազ մա կերպ վ� մ է օ րեն քի 26-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ  մա սե րի պա հանջ-

նե րը հաշ վի առ նե լով, ինչ պես նաև ս� յն հրա մա նի հա մա ձայն հա մա պա տաս խան ծա-

ռա յ� թ յան վայ րեր նշա նա կե լ�  ընտ ր� թ յան մրց� յթ նե րի արդ յ� նք նե րի հի ման վրա՝ 

ս� յն հրա մա նի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ  հա վել ված նե ր� մ սահ ման-

ված կար գով: Ընդ ո ր� մ՝

1)  օ րեն քով սահ ման ված կար գով պաշտ պա նա կան բն� յ թի հա սա րա կա կան կազ մա կեր-

պ� թ յ�  ն� մ զին վո րա կան մաս նա գի տա կան կրթ� թ յ� ն ստա ցած զո րա կոչ ված զին-

ծա ռա յող նե րի ծա ռա յ� թ յան վայ րեր նշա նա կե լ�  վի ճա կա հա ն� թ յ� նն ի րա կա նաց-

վ� մ է յ�  րա քանչ յ� ր զին վո րա կան մաս նա գի տ� թ յան հա մար ա ռան ձին,

2)  ռազ մա հաշ վա ռա կան մաս նա գի տ� թ յ� ն ստա նա լ�  հա մար �  ս� մն  ա կան զո րա մա-

սեր �  ղարկ վե լ�  հա մար ընտր ված զո րա կոչ ված զին ծա ռա յող նե րի վի ճա կա հա ն� թ-

յ� նն ի րա կա նաց վ� մ է՝ հաշ վի առ նե լով զո րա կո չի կի ստա ցած կրթ� թ յ�  նը,

3)  ե թե ն� յն օր վա դր� թ յամբ զո րա կոչ վել են եր կ�  եղ բայր և ն րանք ցան կ� թ յ� ն �  նեն 

ծա ռա յ� թ յան նշա նակ վել մի և ն� յն զո րա մա ս� մ, ա պա վի ճա կա հա ն� թ յա նը մաս նակ-

ց� մ է եղ բայր նե րից մի այն մե  կը,

4)  ե թե զո րա կոչ ված զին ծա ռա յողն �  նի շար քա յին կազ մի  պար տա դիր զին վո րա կան ծա-

ռա յ� թ յան մե ջ գտնվող եղ բայր, ո րի ծա ռա յ� թ յան մե ջ գտնվե լ�  ժամ կե տը չի գե րա-

զան ց� մ 17 ա մի  սը կամ զո րա կոչ ված զին ծա ռա յո ղը բա վա րա ր� մ է եղ բոր ծա ռա յ� թ-

յան վայ րի զո րա մա ս� մ ծա ռա յ� թ յ� ն անց նե լ�  հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը, 

ա պա կա րող է իր ցան կ� թ յամբ ծա ռա յ� թ յան նշա նակ վել եղ բոր ծա ռա յ� թ յան վայ րի 

զո րա մա ս� մ՝ չմաս նակ ցե լով վի ճա կա հա ն� թ յա նը,

5)   Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան կա ռա վա ր� թ յան 2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 21-ի 

N 1675-Ն ո րոշ ման պա հանջ նե րի հա մա ձայն  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան պաշտ-

պա ն� թ յան նա խա րա ր� թ յան հետ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ-

յան նա խա րա ր� թ յան կող մի ց նշված վայ ր� մ և  պայ ման նե ր� մ զին վո րա կան ծա ռա-

յ� թ յ� ն անց նե լ�  պայ մա նա գիր կնքած զո րա կոչ ված զին ծա ռա յող նե րը չեն մաս նակ-

ց� մ վի ճա կա հա ն� թ յա նը,

6)   Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան կա ռա վա ր� թ յան 2018 թվա կա նի ապ րի լի 12-ի N 

430-Ն ո րոշ ման պա հանջ նե րի հա մա ձայն  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան պաշտ-

պա ն� թ յան նա խա րա ր� թ յան հետ �  ս� մն  ա ռ� թ յան ըն թաց ք� մ զին վո րա կան պատ-
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րաս տ� թ յ� ն անց նե լ�  և  �  ս� մն  ա ռ� թ յան ա վար տից հե տո  Հա յաս տա նի  Հան րա պե-

տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա ր� թ յան կող մի ց նշված վայ ր� մ և  պայ ման նե-

րով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն անց նե լ�  պայ մա նա գիր կնքած զո րա կոչ ված զին ծա-

ռա յող նե րը չեն մաս նակ ց� մ վի ճա կա հա ն� թ յա նը,

7) տվյալ զո րա կո չի շրջա նակ նե ր� մ սպա յա կան կամ սեր ժան տա կան դա սըն թաց ներ 

կազ մա կերպ ված լի նե լ�  դեպ ք� մ՝ հա մա պա տաս խան դա սըն թա ցին մաս նակ ցե լ�  

դի մ� մ ներ կա յաց րած և  հա մա պա տաս խան դա սըն թաց անց նե լ�  հա մար ընտր ված 

զո րա կոչ ված զին ծա ռա յող նե րը չեն մաս նակ ց� մ վի ճա կա հա ն� թ յա նը:

3. Վի ճա կա հա ն� թ յան հանձ նա ժո ղո վի նիստն ի րա վա զոր է, ե թե նիս տին մաս նակ ց� մ 

են հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի կե սից ա վե լին:  Վի ճա կա հա ն� թ յ� նն ի րա կա նաց նե լ�  

նպա տա կով վի ճա կա հա ն� թ յան հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց պատ րաստ վ� մ են տվյալ 

օր վա դր� թ յամբ հա մալր ման են թա կա զո րա մա սե րի պայ մա նա կան հա մար նե րով 

թեր թիկ ներ (այ ս�  հետ՝ վի ճա կա հա ն� թ յան թեր թիկ), ո րոնք կնքվ� մ են գլխա վոր 

շտա բի կնի քով, ծալ վ� մ են և  մե  տաղ յա ամ րա կով ամ րաց վ� մ այն պես, որ պես զի զո-

րա մա սի պայ մա նա կան հա մա րը չեր ևա, ո րից հե տո դրանք լցվ� մ են (զո րա մա սե րի 

ընդ հա ն� ր հա մալր ման և  ս� յն հրա մա նով սահ ման ված ծա ռա յ� թ յան հա մա պա տաս-

խան վայ րե րի ընտ ր� թ յան) վի ճա կա հա ն� թ յան թմբ� կ նե ր� մ:

4. Վի ճա կա հա ն� թ յա նը մաս նակ ցե լ�  նպա տա կով զո րա կոչ ված զին ծա ռա յող նե րը ներ-

կա յաց վ� մ են վի ճա կա հա ն� թ յան դահ լիճ, որ տեղ հեր թով մո տե ն� մ են ի րենց կար-

գա վի ճա կին հա մա պա տաս խա նող (զո րա մա սե րի ընդ հա ն� ր հա մալր ման և  ս� յն 

հրա մա նով սահ ման ված ծա ռա յ� թ յան հա մա պա տաս խան վայ րե րի ընտ ր� թ յան) 

թմբ�  կին և  վի ճա կա հա ն� թ յան հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յ� թ յամբ թմբ�  կից հա ն� մ 

վի ճա կա հա ն� թ յան մե կ թեր թիկ, բա ց� մ և  բարձ րա ձայն կար դ� մ են վի ճա կա հա-

ն� թ յան թեր թի կ� մ նշված զո րա մա սի պայ մա նա կան հա մա րը, ո րից հե տո այն տա-

լիս են հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի ն: Ս տաց ված վի ճա կա հա ն� թ յան թեր թի կի հի ման 

վրա հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը տվյալ զո րա կոչ ված զին ծա ռա յո ղի վի ճա կա հա ն� թ յան 

թեր թի կ� մ գրա ռ� մ է զո րա կոչ ված զո րա կո չի կի ա ն�  նը, հայ րա ն�  նը, ազ գա ն�  նը և 

 զին կո մի  սա րիա տը, վի ճա կա հա ն� թ յան հանձ նա ժո ղո վի պա տաս խա նա տ� ն կնք� մ 

և ս տո րագ ր� մ է վի ճա կա հա ն� թ յան թեր թի կը, ո րից հե տո զո րա կոչ ված զին ծա ռա յո-

ղը ստո րագ ր� մ է վի ճա կա հա ն� թ յան թեր թի կի հա մա պա տաս խան տո ղ� մ և  դ� րս 

գա լիս վի ճա կա հա ն� թ յան դահ լի ճից:

5.  Վի ճա կա հա ն� թ յան արդ յ� նք նե րի վե րա բեր յալ վի ճա կա հա ն� թ յան հանձ նա ժո ղո վի 

կող մի ց կազմ վ� մ են ար ձա նագ ր� թ յ� ն ներ, ո րոնք վի ճա կա հա ն� թ յան հանձ նա ժո-

ղո վի ԷՀՄ տեխ նիկ-օ պե րա տո րի կող մի ց մ� տ քագր վ� մ են հա մա կարգ չ� մ առ կա զո-

րա կոչ ված զին ծա ռա յող նե րի անձ նա կան տվյալ նե ր� մ:  Վի ճա կա հա ն� թ յան գոր ծըն-
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թա ցը տե սա ձայ նագր վ� մ և  պահ վ� մ է է լեկտ րո նա յին կրիչ նե րի վրա:

6. Զո րա կոչ ված զին ծա ռա յող նե րի կող մի ց վի ճա կա հա ն� թ յան թմբ� կ նե րից հան ված 

վի ճա կա հա ն� թ յան թեր թիկ նե րը վի ճա կա հա ն� թ յան հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց տվյալ 

օր վա վեր ջ� մ ար ձա նագր վ� մ են որ պես տվյալ օր վա դր� թ յամբ օգ տա գործ ված վի-

ճա կա հա ն� թ յան թեր թիկ ներ, և  հանձն վ� մ գլխա վոր շտա բի կազմ զո րա հա վա քա յին 

վար չ� թ յան գաղտ նի մաս` պահ պա ն� թ յան: 
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3.  ԶԻՆ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՇ ՎԱՌ ՄԱՆ ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԵՐ ՍՏԱ ՆԱ ԼV  

Ի ՐԱՎV Ն ՔԸ

 Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ  Սահ մա նադ ր թ յ ն20

 Հոդ ված 51.   Տե ղե կ թ յ ն ներ ստա նա լ  ի րա վ ն քը 

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք �  նի պե տա կան և  տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի �  

պաշ տո նա տար ան ձանց գոր ծ�  նե� թ յան մա սին տե ղե կ� թ յ� ն ներ ստա նա լ�  և  փաս-

տաթղ թե րին ծա նո թա նա լ�  ի րա վ� նք: 

2.  Տե ղե կ� թ յ� ն ներ ստա նա լ�  ի րա վ� ն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել մի այն օ րեն քով` 

հան րա յին շա հե րի կամ այ լոց հիմն  ա կան ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի պաշտ-

պա ն� թ յան նպա տա կով: 

3.  Տե ղե կ� թ յ� ն ներ ստա նա լ�  կար գը, ինչ պես նաև տե ղե կ� թ յ� ն նե րը թաքց նե լ�  կամ 

դրանց տրա մադ ր� մն  ան հիմն  մե ր ժե լ�  հա մար պաշ տո նա տար ան ձանց պա տաս խա-

նատ վ� թ յան հիմ քե րը սահ ման վ� մ են օ րեն քով: 

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և  զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք21

 Հոդ ված 46.   Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղի անձ նա կան գոր ծը և  պաշ տո նի անձ-

նա գի րը

1.  Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղի ծա ռա յո ղա կան գոր ծ�  նե� թ յան ըն թացքն ար տա ցոլ-

վ� մ է նրա անձ նա կան գոր ծ� մ, ո րի վար ման կար գը սահ մա ն� մ է պե տա կան լիա զոր 

մարմն  ի ղե կա վա րը:

2.  Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղի անձ նա կան գոր ծ� մ հաշ վառ վ� մ են պաշ տո նի նշա-

նակ ման և  պաշ տո նից ա զատ ման, զին վո րա կան կո չ� մն  ե րի շնորհ ման, ռազ մա կան և  

այլ կրթ� թ յան, ա տես տա վոր ման և  վե րա պատ րաս տ� մն  ե րի, օ րա ց�  ցա յին և  ար տոն-

յալ ժամ կե տով ծա ռա յ� թ յան ստա ժի, կի րառ ված խրա խ�  սանք նե րի �  կար գա պա-

հա կան տ� յ ժե րի, ս� յն օ րեն քով սահ ման ված զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան և  կոչ ման 

կրման ժամ կետ նե ր� մ չհաշ վարկ վող ժա մա նա կա հատ ված նե րի, ա ռող ջա կան վի ճա-

կի, ըն տա նե կան դր� թ յան և  ըն տա նի քի կազ մի  վե րա բեր յալ տե ղե կատ վ� թ յ�  նը:

20  http://concourt.am/armenian/constitutio ns /index2 01 5. ht m 
21  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685  
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ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2018 թվա կա նի նո յեմ բե րի 8-ի թիվ 1269-Ն ո րո շ մ 

« Զին վո րա կան հաշ վառ ման կար գը հաս տա տե լ  մա սին»22

13.  Քա ղա քա ց�  զին վո րա կան հաշ վառ ման վերց ված լի նե լ�  հան գա ման քը կա րող է 

հաս տատ վել նաև զին վո րա կան կո մի  սա րիա տի կող մի ց ըստ անհ րա ժեշ տ� թ յան տրված 

տե ղե կան քով:  Քա ղա քա ցին ի րա վ� նք �  նի ծա նո թա նա լ�  իր զին վո րա կան հաշ վառ ման 

վե րա բեր յալ տվյալ նե րին, դրան ց� մ շտկ� մն  եր կա տա րե լ�  հա մար ներ կա յաց նել ա ռա-

ջար կ� թ յ� ն   ներ:

 Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

Եվ րո պա յի խորհր դի  Նա խա րար նե րի կո մի  տեի թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կան 

« Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի մա սին»23

Ժ

 Զին ծա ռա յող ներն   նեն հա մա պա տաս խան տե ղե կ թ յ ն ներ ստա նա լ  

ի րա վ նք

50. Նախ կին և  ծա ռա յ� թ յան մե ջ գտնվող զին ծա ռա յող նե րի հա մար ի րենց անձ նա կան 

տվյալ նե րը, այդ թվ� մ՝ բժշկա կան փաս տաթղ թե րը, պետք է լի նեն հա սա նե լի՝ ըստ 

պա հան ջի:

Եվ րո պա յի խորհր դի  Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ  շա գիր24

 Ներ կա և  նախ կին զին ծա ռա յող նե րին, դի մ�  մի  հի ման վրա, պետք է հա սա նե լի լի նի 

զին վո րա կան իշ խա ն� թ յան մար մի ն նե րի կող մի ց պահ վող ի րենց ան հա տա կան տվյալ-

նե րը ստա նա լ�  ի րա վ� ն քը: Ան հա տա կան տվյալ նե րը նե րա ռ� մ են ցան կա ցած տե ղե-

կատ վ� թ յ� ն, ո րը վե րա բե ր� մ է ֆի զի կա կան ան ձի, � մ ինք ն� թ յ�  նը հաս տատ ված է 

կամ հնա րա վոր է հաս տա տել25:  Պե տա կան մար մի ն նե րի կող մի ց պահ վող ան հա տա կան 

տվյալ նե րին ծա նո թա նա լ�  ի րա վ� ն քը ա պա հով ված է  Պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րի 

մատ չե լի� թ յան վե րա բեր յալ կոն վեն ցիա յով26:

22  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=126601 
23  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
24  Տես ն� յն տեղ� մ
25 Անհատական տվյալների մե քենայական մշակման հարց� մ մասնավոր անձանց պաշտպան� թյան  մ ասին կո-

նվենցիայի 2-րդ հոդվածի «ա» կետ
26  Պաշտոնական փաստաթղթերի մատչելի� թյան վերաբերյալ կոնվենցիա, հոդված 2 https://www.coe.int/en/web/

con ventions/full-list/-/conventions/treaty/205 
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1. Ա ՌՈՂ ՋԱ ԿԱՆ ՎԻ ՃԱ ԿԻ ՊԱՏ ՇԱՃ ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏV   ԱՆ 

ԵՎ  ՓՈՐ ՁԱՔՆ ՆV   ԱՆ ԽՆԴԻՐ ՆԵ ՐԸ

 Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ  Սահ մա նադ ր թ յ ն27

 Հոդ ված 85. Ա ռող ջ թ յան պահ պա ն թ յ  նը 

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք, օ րեն քին հա մա պա տաս խան, �  նի ա ռող ջ� թ յան պահ պան ման 

ի րա վ� նք: 

2. Օ րեն քը սահ մա ն� մ է անվ ճար հիմն  ա կան բժշկա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի ցան կը և  մա-

տ� ց ման կար գը: 

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և  զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք28

 Հոդ ված 17.

1.  Քա ղա քա ցի նե րին զին վո րա կան հաշ վառ ման վերց նե լ� , պար տա դիր զին վո րա կան 

ծա ռա յ� թ յան զո րա կո չի, նե րառ յալ` զո րա հա վա քա յին զո րա կո չի, պայ մա նագ րա յին 

զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան և  վար ժա կան հա վա քի ներգ րա վե լ�  ժա մա նակ ի րա կա-

նաց վ� մ են նրանց ա ռող ջա կան վի ճա կի հե տա զո տ� մ և բժշ կա կան փոր ձաքն ն� թ-

յ� ն:  Ս� յն մա ս� մ նշված դեպ քե ր� մ քա ղա քա ցի նե րի հե տա զո տ�  մը, փոր ձաքն ն� թ-

յ�  նը և  բ�  ժ�  մը կա տար վ� մ են ա ռաջ նա հերթ �  անվ ճար` պե տ� թ յան ե րաշ խա վո-

րած բժշկա կան օգ ն� թ յան և ս պա սարկ ման շրջա նակ նե ր� մ:

2.  Քա ղա քա ց�  ա ռող ջա կան վի ճա կի հե տա զոտ ման և բժշ կա կան փոր ձաքն ն� թ յան, 

հե տա զոտ ման և  փոր ձաքն ն� թ յան �  ղեգր ման կար գե րը, հե տա զո տ� մ և բժշ կա կան 

փոր ձաքն ն� թ յ� ն ի րա կա նաց նող մար մի ն նե րը և դ րանց գոր ծ�  նե� թ յան կար գը, 

բժշկա կան հե տա զո տ� թ յ� ն նե րի և բժշ կա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի ցան կե րը, ի րա-

կա նաց ված ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի դի մաց փոխ հա տ� ց ման կար գը, փոր ձաքն ն� թ յան եզ-

րա կա ց� թ յ� ն նե րի ձևե րը, հի վան դ� թ յ� ն նե րի ցան կը, ո րոնց առ կա յ� թ յան դեպ ք� մ 

ո րոշ վ� մ է քա ղա քա ց�  կամ զին ծա ռա յո ղի պի տա նի� թ յան աս տի ճա նը զին վո րա կան 

ծա ռա յ� թ յան հա մար, ինչ պես նաև զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան պայ ման նե րը, ո րոնք 

հա կա ց� ց ված են քա ղա քա ց�  կամ զին ծա ռա յո ղի ա ռող ջա կան վի ճա կին, սահ մա ն� մ 

է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան կա ռա վա ր� թ յ�  նը:

27  http://concourt.am/armenian/constitutions/ind ex2015.htm 
28  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685 
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3. Քա ղա քա ց�  բժշկա կան փոր ձաքն ն� թ յան արդ յ� նք նե րով տրվ� մ է քա ղա քա ց�  

ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա բեր յալ եզ րա կա ց� թ յ� ն, ո րը կազմ ված է նե րա ծա կան, 

նկա րագ րա կան, պատ ճա ռա բա նա կան և  եզ րա փա կիչ մա սե րից։ Եզ րա կա ց� թ յ� նն 

առն վազն նե րա ռ� մ է քա ղա քա ց�  ա ռող ջա կան վի ճա կի ամ փոփ նկա րագ ր� թ յ�  նը, 

քա ղա քա ց�  պի տա նի� թ յան աս տի ճա նը զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յա նը, նրա ա ռող-

ջա կան վի ճա կին հա կա ց� ց ված զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան պայ ման նե րը, եզ րա կա-

ց� թ յան բո ղո քարկ ման կարգն �  ժամ կետ նե րը:  Քա ղա քա ց�  ա ռող ջա կան վի ճա կի 

վե րա բեր յալ եզ րա կա ց� թ յան մե ջ, կախ ված զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յա նը քա ղա քա ց�  

պի տա նի� թ յան աս տի ճա նից և բժշ կա կան փոր ձաքն ն� թ յան նպա տա կի ց, նշվ� մ են`

1. պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար.

2. պի տա նի է ռազ մա�  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ�  ն� մ �  սա նե լ�  հա մար.

3. սահ մա նա փա կ�  մով պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար.

4. ժա մա նա կա վո րա պես ոչ պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար.

5. ոչ պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար.

6. ոչ պի տա նի է ռազ մա�  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ�  ն� մ �  սա նե լ�  հա մար.

7. կա րիք �  նի բ� ժ ման.

8. են թա կա է կանչ վե լ�  վար ժա կան հա վա քի.

9. են թա կա չէ կանչ վե լ�  վար ժա կան հա վա քի:

10. Ս� յն հոդ վա ծի 3-րդ  մա սի հա մա ձայն` քա ղա քա ց�  ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա-

բեր յալ եզ րա կա ց� թ յան մե ջ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յա նը պի տա նի� թ յան աս տի-

ճա նը տրվ� մ է` հաշ վի առ նե լով ս� յն օ րեն քի 5-րդ  հոդ վա ծ� մ նշված զին վո րա կան 

ծա ռա յ� թ յան յ�  րա քանչ յ� ր տե սա կը: 

11.  Քա ղա քա ցին ի րա վ� նք �  նի ծա նո թա նա լ�  իր ա ռող ջա կան վի ճա կի հե տա զոտ ման և 

բժշ կա կան փոր ձաքն ն� թ յան ըն թաց քին և ս տա նա լ�  դրանց արդ յ� նք նե րով տրված 

եզ րա կա ց� թ յ� ն ներն �  այլ փաս տաթղ թե րը, ներ կա յաց նե լ�  ա ռա ջար կ� թ յ� ն ներ, 

բա ցատ ր� թ յ� ն ներ կամ ա ռար կ� թ յ� ն ներ, ս� յն օ րեն քով և  այլ օ րենք նե րով սահ-

ման ված կար գով բո ղո քար կե լ�  իր ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա բեր յալ տրված եզ րա-

կա ց� թ յ�  նը: 
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ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2018 թվա կա նի ապ րի լի 12-ի թիվ 405-Ն ո րո շ մ29

 Հա վել ված 1

2.  Զի նա պարտ նե րի և  զին ծա ռա յող նե րի (նրանց հա վա սա րեց ված ան ձանց) ա ռող ջա կան 
վի ճա կի հե տա զոտ ման և բժշ կա կան փոր ձաքն ն� թ յան նպա տակն է ո րո շել՝

1) զին վո րա կան հաշ վառ ման, զո րա կո չի, զին վո րա կան (կամ հա վա սա րեց ված) ծա ռա-
յ� թ յան անց նե լ� , պա հես տա զո րա յին պատ րաս տ� թ յան շրջա նակ նե ր� մ պար տա-
կա ն� թ յ� ն նե րի կա տար ման ժա մա նակ քա ղա քա ցի նե րի պի տա նի� թ յ�  նը զին վո րա-
կան ծա ռա յ� թ յա նը՝ նկա տի �  նե նա լով նրանց ա ռող ջա կան վի ճա կը և  ֆի զի կա կան 
զար գա ց�  մը.

2) սպա յա կան և  են թաս պա յա կան կազ մե  րի պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող նե րի, ՌL Հ-
ե րի կ� ր սանտ նե րի և  � նկն դիր նե րի, պար տա դիր և  պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յ� թ-
յան շար քա յին կազ մե  րի, ՌL Հ-ե րի (բ�  հե րի) դի մորդ նե րի պի տա նի� թ յ�  նը զին վո-
րա կան ծա ռա յ� թ յա նը՝ ըստ նրանց ա ռող ջա կան վի ճա կի.

3) ռա դիոակ տիվ նյ�  թե րով, իո նաց նող ճա ռա գայթ ման այլ աղբ յ� ր նե րով, հրթի ռա յին 
վա ռե լի քի բա ղադ րա մա սե րով, է լեկտ րա մագ նի սա կան դաշտ ստեղ ծող սար քա վո ր� մ-
նե րով աշ խա տե լ�  հա մար ան ձանց պի տա նի� թ յ�  նը.

4) զին ծա ռա յող նե րի, ՀՀ սահ ման նե րի պաշտ պա ն� թ յա նը մաս նակ ցած ան ձանց ստա-
ցած հի վան դ� թ յ� ն նե րի, վն աս վածք նե րի, խե ղ� մն  ե րի՝ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան 
հետ պատ ճա ռա կան կա պը.

5)  Հայ րե նա կան մե ծ պա տե րազ մի  մաս նա կից նե րի, ԽՍՀՄ նախ կին զին ծա ռա յող նե րի, 
 Չեռ նո բի լի ա տո մա կա յա նի վթա րի հետ ևանք նե րի վե րաց ման մաս նա կից նե րի և ՀՀ 
ԶL -ի զին ծա ռա յող նե րի ստա ցած հի վան դ� թ յ� ն նե րի �  վն աս վածք նե րի, խե ղ� մն  ե-

րի հետ ևանք նե րի՝ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հետ պատ ճա ռա կան կա պը:

 Մար դ  ի րա վ նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վ նք

 Կա յան կինն ընդ դեմ  Ռ�  սաս տա նի գոր ծով (Kayankin v. Russia) վճիռ30

87.  Թեև պե տ� թ յ� նն է ո րո շ� մ զո րա կո չիկ նե րի ա ռող ջ� թ յան և  պի տա նի� թ յան չա-
փա նիշ նե րը, այ ն�  ա մե  նայ նիվ, զո րա կո չիկ նե րը պետք է ֆի զի կա պես և  հո գե պես 
պատ րաստ լի նեն զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րով պայ մա-
նա վոր ված փո փո խ� թ յ� ն նե րի մար տահ րա վեր նե րին: Ն րանք պետք է պատ րաստ 
լի նեն նաև զին ված �  ժե րի ան դամն  ե րին բնո րոշ պար տա կա ն� թ յան �  պա տաս-
խա նատ վ� թ յան բարձ րաց մա նը: Ե րի տա սարդ ա ռողջ մար դ�  հա մար զին վո րա կան 
ծա ռա յ� թ յ�  նը կա րող է որ ևէ խնդիր չա ռա ջաց նել:  Մինչ դեռ, այն կա րող է լ� րջ բեռ 
դառ նալ այն ան ձի հա մար, ով ա ռող ջա կան խնդիր նե րի պատ ճա ռով չ�  նի բա վա րար 
ֆի զի կա կան տո կ�  ն� թ յ� ն:  Հետ ևա բար, հաշ վի առ նե լով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան 

29  https://www.arlis.am/ DocumentView.aspx?docid=121636 
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38 ԶԻՆ ՎԱԾ L  ԺԵ ՐL Մ ՄԱՐ ԴL  Ի ՐԱՎL ՆՔ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆL  L Ն

պա հանջ նե րը, պե տ� թ յ� ն նե րը պետք է մի  ջոց ներ ձեռ նար կեն ներդ նե լ�  զո րա կո չի կի 
փաս տա ցի ա ռող ջա կան վի ճա կը բժշկա կան փոր ձաքն ն� թ յամբ ստ�  գե լ�  չա փա նիշ-
ներ, որ պես զի նրանց ա ռող ջ� թ յ�  նը զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ըն թաց ք� մ վտան-
գի չեն թարկ վի (տես mutatis mutandis, Taştan v. Turkey, § 30):  Պե տա կան մար մի ն-
նե րը, մաս նա վո րա պես, զին վո րա կան հանձ նա ժո ղովն  եր և  զին վո րա կան բժշկա կան 
հանձ նա ժո ղովն  եր կազ մա վո րե լիս պետք է ի րենց պար տա վո ր� թ յ� ն նե րը կա տա րեն 
այն պես, որ ա ռող ջա կան վի ճա կով պայ մա նա վոր ված՝ զո րա կո չի ոչ են թա կա ան ձինք 
չհաշ վառ վեն և, հետ ևա բար, բա նակ չզո րա կոչ վեն։ 

 Քի լին ջը և  այ լոք ընդ դեմ  Թ ր քիա յի (Kilinç and others v. Turkey) գոր ծով վճիռ, 

պա րագ րաֆ 41,4231

 Պե տ� թ յ�  նը պետք է գործ նա կան մի  ջոց ներ ձեռ նար կի զո րա կո չիկ նե րի արդ յ�  նա վետ 

պաշտ պա ն� թ յ� նն ա պա հո վե լ�  � ղ ղ� թ յամբ` նվա զա գ� յ նի հասց նե լով նրանց ա ռող-

ջ� թ յա նը սպառ նա ցող ռիս կը՝ ի թիվս այլ նի տրա մադ րե լով նաև պա հանջ վող բժշկա կան 

օգ ն� թ յ� ն: 

31  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69270 
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 2. ՄԻ ՇԱՐՔ ՀԻ ՎԱՆ ԴV   V Ն ՆԵ ՐՈՎ ԶԻՆ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ 

ԾԱ ՌԱ ՅV   Ա ՆԸ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱ ՓԱ ԿV  ՄՈՎ ՊԻ ՏԱ ՆԻ ՃԱ ՆԱՉ ՎԱԾ 

ԶԻ ՆԱ ՊԱՐՏ ՆԵ ՐԻ ՏԱՐ ԿԵՏ ՄԱՆ Ի ՐԱ ՎV Ն ՔԸ

 Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2018 թվա կա նի ապ րի լի 12-ի թիվ 405-Ն ո րո շ մ32

48.  Այն զո րա կո չիկ նե րը, ո րոնք հայ տա րար ված զո րա կո չի ըն թաց ք� մ հե տա զո տ� թ-
յ� ն նե րի արդ յ� ն ք� մ ճա նաչ վ� մ են պի տա նի զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յա նը սահ-
մա նա փա կ�  մով հինգ և  ա վե լի տար բեր հի վան դ� թ յ� ն նե րով, ճա նաչ վ� մ են բ� ժ-
ման կա րիք �  նե ցող և ն րանց տրվ� մ է տար կե տ� մ մի նչև մե կ տա րի ժամ կե տով` 
բ� ժ ման նպա տա կով:

106.  Զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ըն թաց ք� մ ԿՌԲՀ-ի եզ րա կա ց� թ յան հա մա ձայն  Հա-
յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան կա ռա վա ր� թ յան 2018 թվա կա նի ապ րի լի 12-ի N 
404-Ն ո րոշ մամբ սահ ման ված հի վան դ� թ յ� ն նե րի ցան կի առն վազն հինգ հոդ-
վա ծով «սահ մա նա փա կ�  մով պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար» ճա-
նաչ ված շար քա յին կազ մի  պար տա դիր զին ծա ռա յող նե րը հե տա գա ծա ռա յ� թ յ�  նը 
շա ր�  նա կ� մ են հեշ տաց ված օր վա կար գա ց�  ցա կով։

32  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=121636 
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 3. ԶԻՆ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ ԾԱ ՌԱ ՅV   ԱՆ ՀԱ ՄԱՐ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑV  ԿԱՄ 

ԶԻՆ ԾԱ ՌԱ ՅՈ ՂԻ ՊԻ ՏԱ ՆԻV   ԱՆ ԱՍ ՏԻ ՃԱ ՆԸ Ո ՐՈ ՇՈՂ 

ՀԻ ՎԱՆ ԴV   V Ն ՆԵ ՐԻ ՑԱՆ ԿԻ ՎԵ ՐԱ ՆԱՅ ՄԱՆ 

ԱՆՀ ՐԱ ԺԵՇ ՏV   V  ՆԸ

 Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2018 թվա կա նի ապ րի լի 12-ի թիվ 404-Ն ո րո շ մ « Զին վո-

րա կան ծա ռա յ թ յան հա մար քա ղա քա ց  կամ զին ծա ռա յո ղի պի տա նի թ յան 

աս տի ճա նը ո րո շող հի վան դ թ յ ն նե րի ցան կը, ինչ պես նաև քա ղա քա ց  կամ 

զին ծա ռա յո ղի ա ռող ջա կան վի ճա կին հա կա ց ց ված զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան 

պայ ման նե րը հաս տա տե լ  մա սին»33

 Ս� յն ո րոշ մամբ սահ ման վ� մ է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար քա ղա քա ց�  կամ 

զին ծա ռա յո ղի պի տա նի� թ յան աս տի ճա նը ո րո շող հի վան դ� թ յ� ն նե րի ցան կը (N 1 հա-

վել ված) և  քա ղա քա ց�  կամ զին ծա ռա յո ղի ա ռող ջա կան վի ճա կին հա կա ց� ց ված զին վո-

րա կան ծա ռա յ� թ յան պայ ման նե րը` ըստ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար քա ղա քա ց�  

կամ զին ծա ռա յո ղի պի տա նի� թ յան աս տի ճա նը ո րո շող հի վան դ� թ յ� ն նե րի ցան կի 1-ին 

և 3-րդ ս յ�  նակ նե րով փոր ձաքնն վող նե րի զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան սահ մա նա փա կ� մ-

նե րի բն�  թագ րե րի և  զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ըն թաց ք� մ չթ� յ լատր վող ֆի զի կա կան 

վար ժ� թ յ� ն նե րի (N 2 հա վել ված):

 Մար դ  ի րա վ նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վ նք

 Կա յան կինն ընդ դեմ  Ռ  սաս տա նի գոր ծով (Kayankin v. Russia) վճիռ34

87.   Թեև պե տ� թ յ� նն է ո րո շ� մ զո րա կո չիկ նե րի ա ռող ջ� թ յան և  պի տա նի� թ յան չա-
փա նիշ նե րը, այ ն�  ա մե  նայ նիվ, զո րա կո չիկ նե րը պետք է ֆի զի կա պես և  հո գե պես 
պատ րաստ լի նեն զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րով պայ-
մա նա վոր ված փո փո խ� թ յ� ն նե րի մար տահ րա վեր նե րին: Ն րանք պետք է պատ-
րաստ լի նեն նաև զին ված �  ժե րի ան դամն  ե րին բնո րոշ պար տա կա ն� թ յան �  պա-
տաս խա նատ վ� թ յան բարձ րաց մա նը: Ե րի տա սարդ ա ռողջ մար դ�  հա մար զին վո-
րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նը կա րող է որ ևէ խնդիր չա ռա ջաց նել:  Մինչ դեռ, այն կա րող 
է լ� րջ բեռ դառ նալ այն ան ձի հա մար, ով ա ռող ջա կան խնդիր նե րի պատ ճա ռով 
չ�  նի բա վա րար ֆի զի կա կան տո կ�  ն� թ յ� ն:  Հետ ևա բար, հաշ վի առ նե լով զին վո-

33  https://www.arlis.am/do cu mentvie w.aspx?docID=121634 
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րա կան ծա ռա յ� թ յան պա հանջ նե րը՝ պե տ� թ յ� ն նե րը պետք է մի  ջոց ներ ձեռ նար-
կեն ներդ նե լ�  զո րա կո չի կի փաս տա ցի ա ռող ջա կան վի ճա կը բժշկա կան փոր ձաքն-
ն� թ յամբ ստ�  գե լ�  չա փա նիշ ներ, որ պես զի նրանց ա ռող ջ� թ յ�  նը զին վո րա կան 
ծա ռա յ� թ յան ըն թաց ք� մ վտան գի չեն թարկ վի (տես, mutatis mutandis, Taştan v. 
Turkey, § 30):  Պե տա կան մար մի ն նե րը, մաս նա վո րա պես, զին վո րա կան հանձ նա-
ժո ղովն  եր և  զին վո րա կան բժշկա կան հանձ նա ժո ղովն  եր կազ մա վո րե լիս պետք է 
ի րենց պար տա վո ր� թ յ� ն ներն այն պես կա տա րեն, որ ա ռող ջա կան վի ճա կով պայ-
մա նա վոր ված զո րա կո չի ոչ են թա կա ան ձինք չհաշ վառ վեն և, հետ ևա բար, մե կ նեն 
բա նակ:
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4. ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՓՈՐ ՁԱՔՆ ՆV   V Ն Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆՈՂ 

ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈՎ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՅԵ ՑՈ ՂV   ԱՆ ՍԱՀ ՄԱ ՆԸ

 Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և  զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք35

 Հոդ ված 17. 

1. Քա ղա քա ցի նե րին զին վո րա կան հաշ վառ ման վերց նե լ� , պար տա դիր զին վո րա կան 

ծա ռա յ� թ յան զո րա կո չի, նե րառ յալ` զո րա հա վա քա յին զո րա կո չի, պայ մա նագ րա յին 

զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան և  վար ժա կան հա վա քի ներգ րա վե լ�  ժա մա նակ ի րա կա-

նաց վ� մ են նրանց ա ռող ջա կան վի ճա կի հե տա զո տ� մ և բժշ կա կան փոր ձաքն ն� թ-

յ� ն:  Ս� յն մա ս� մ նշված դեպ քե ր� մ քա ղա քա ցի նե րի հե տա զո տ�  մը, փոր ձաքն ն� թ-

յ�  նը և  բ�  ժ�  մը կա տար վ� մ են ա ռաջ նա հերթ �  անվ ճար` պե տ� թ յան ե րաշ խա վո-

րած բժշկա կան օգ ն� թ յան և ս պա սարկ ման շրջա նակ նե ր� մ:

2.  Քա ղա քա ց�  ա ռող ջա կան վի ճա կի հե տա զոտ ման և բժշ կա կան փոր ձաքն ն� թ յան, 

հե տա զոտ ման և  փոր ձաքն ն� թ յան �  ղեգր ման կար գե րը, հե տա զո տ� մ և բժշ կա կան 

փոր ձաքն ն� թ յ� ն ի րա կա նաց նող մար մի ն նե րը և դ րանց գոր ծ�  նե� թ յան կար գը, 

բժշկա կան հե տա զո տ� թ յ� ն նե րի և բժշ կա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի ցան կե րը, ի րա-

կա նաց ված ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի դի մաց փոխ հա տ� ց ման կար գը, փոր ձաքն ն� թ յան եզ-

րա կա ց� թ յ� ն նե րի ձևե րը, հի վան դ� թ յ� ն նե րի ցան կը, ո րոնց առ կա յ� թ յան դեպ ք� մ 

ո րոշ վ� մ է քա ղա քա ց�  կամ զին ծա ռա յո ղի պի տա նի� թ յան աս տի ճա նը զին վո րա կան 

ծա ռա յ� թ յան հա մար, ինչ պես նաև զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան պայ ման նե րը, ո րոնք 

հա կա ց� ց ված են քա ղա քա ց�  կամ զին ծա ռա յո ղի ա ռող ջա կան վի ճա կին, սահ մա ն� մ 

է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան կա ռա վա ր� թ յ�  նը:

3.  Քա ղա քա ց�  բժշկա կան փոր ձաքն ն� թ յան արդ յ� նք նե րով տրվ� մ է քա ղա քա ց�  

ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա բեր յալ եզ րա կա ց� թ յ� ն, ո րը կազմ ված է նե րա ծա կան, 

նկա րագ րա կան, պատ ճա ռա բա նա կան և  եզ րա փա կիչ մա սե րից։ Եզ րա կա ց� թ յ� նն 

առն վազն նե րա ռ� մ է քա ղա քա ց�  ա ռող ջա կան վի ճա կի ամ փոփ նկա րագ ր� թ յ�  նը, 

քա ղա քա ց�  պի տա նի� թ յան աս տի ճա նը զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յա նը, նրա ա ռող-

ջա կան վի ճա կին հա կա ց� ց ված զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան պայ ման նե րը, եզ րա կա-

ց� թ յան բո ղո քարկ ման կարգն �  ժամ կետ նե րը:  Քա ղա քա ց�  ա ռող ջա կան վի ճա կի 

վե րա բեր յալ եզ րա կա ց� թ յան մե ջ, կախ ված զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յա նը քա ղա քա ց�  

պի տա նի� թ յան աս տի ճա նից և բժշ կա կան փոր ձաքն ն� թ յան նպա տա կից, նշվ� մ են`

35  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685 
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1. պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար.

2. պի տա նի է ռազ մա�  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ�  ն� մ �  սա նե լ�  հա մար.

3. սահ մա նա փա կ�  մով պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար.

4. ժա մա նա կա վո րա պես ոչ պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար.

5. ոչ պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար.

6. ոչ պի տա նի է ռազ մա�  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ�  ն� մ �  սա նե լ�  հա մար.

7. կա րիք �  նի բ� ժ ման.

8. են թա կա է կանչ վե լ�  վար ժա կան հա վա քի.

9. են թա կա չէ կանչ վե լ�  վար ժա կան հա վա քի:

10.  Ս� յն հոդ վա ծի 3-րդ  մա սի հա մա ձայն` քա ղա քա ց�  ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա-

բեր յալ եզ րա կա ց� թ յան մե ջ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յա նը պի տա նի� թ յան աս տի-

ճա նը տրվ� մ է` հաշ վի առ նե լով ս� յն օ րեն քի 5-րդ  հոդ վա ծ� մ նշված զին վո րա կան 

ծա ռա յ� թ յան յ�  րա քանչ յ� ր տե սա կը: 

 Հոդ ված 25.

10.  Շար քա յին և  պա հես տա զո րի սպա յա կան կազ մե  րի պար տա դիր զին վո րա կան ծա-

ռա յ� թ յան հայ տա րար ված զո րա կո չե րի բժշկա կան ա պա հո վ� մն  ի րա կա նաց ն� մ են 

ս� յն օ րեն քի 17-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի հա մա ձայն`  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան 

կա ռա վա ր� թ յան ո րոշ մամբ ստեղծ ված ի րա վա ս�  բժշկա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րը, 

ո րոնք՝

1. ի րա կա նաց ն� մ են շար քա յին կամ պա հես տա զո րի սպա յա կան կազ մե  րի զո րա-

կո չե րի են թա կա քա ղա քա ցի նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կի հե տա զո տ� թ յ� ն նե րը և 

 փոր ձաքն ն� թ յ� ն նե րը.

2. փոր ձաքն նա կան եզ րա կա ց� թ յ� ն են տա լիս քա ղա քա ց�  ա ռող ջա կան վի ճա կի 

վե րա բեր յալ.

3. քա ղա քա ցի նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա բեր յալ տրված փոր ձաքն նա կան եզ-

րա կա ց� թ յ� ն նե րը ներ կա յաց ն� մ են հան րա պե տա կան զո րա կո չա յին կամ պա-

հես տա զո րի սպա նե րի զո րա կո չի ման դա տա յին հանձ նա ժո ղովն  եր:
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5. ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԵ ՐԸ ՍՏԱ ՆԱ ԼV  Ի ՐԱ ՎV Ն ՔԸ

 Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ  Սահ մա նադ ր թ յ ն36

 Հոդ ված 51.  Տե ղե կ թ յ ն ներ ստա նա լ  ի րա վ ն քը

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք �  նի պե տա կան և  տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի �  

պաշ տո նա տար ան ձանց գոր ծ�  նե� թ յան մա սին տե ղե կ� թ յ� ն ներ ստա նա լ�  և  փաս-

տաթղ թե րին ծա նո թա նա լ�  ի րա վ� նք: 

2.  Տե ղե կ� թ յ� ն ներ ստա նա լ�  ի րա վ� ն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել մի այն օ րեն քով` 

հան րա յին շա հե րի կամ այ լոց հիմն  ա կան ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի պաշտ-

պա ն� թ յան նպա տա կով: 

3.  Տե ղե կ� թ յ� ն ներ ստա նա լ�  կար գը, ինչ պես նաև տե ղե կ� թ յ� ն նե րը թաքց նե լ�  կամ 

դրանց տրա մադ ր� մն  ան հիմն  մե ր ժե լ�  հա մար պաշ տո նա տար ան ձանց պա տաս-

խա նատ վ� թ յան հիմ քե րը սահ ման վ� մ են օ րեն քով: 

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և  զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք37

 Հոդ ված 17.

5.   Քա ղա քա ցին ի րա վ� նք �  նի ծա նո թա նա լ�  իր ա ռող ջա կան վի ճա կի հե տա զոտ ման և 
բժշ կա կան փոր ձաքն ն� թ յան ըն թաց քին և ս տա նա լ�  դրանց արդ յ� նք նե րով տրված 
եզ րա կա ց� թ յ� ն ներն �  այլ փաս տաթղ թե րը, ներ կա յաց նե լ�  ա ռա ջար կ� թ յ� ն ներ, 
բա ցատ ր� թ յ� ն ներ կամ ա ռար կ� թ յ� ն ներ, օ րեն քով սահ ման ված կար գով բո ղո քար-
կե լ�  իր ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա բեր յալ տրված եզ րա կա ց� թ յ�  նը:

«Բ նակ չ թ յան բժշկա կան օգ ն թ յան և ս պա սարկ ման մա սին» ՀՀ օ րենք38

 Հոդ ված 15.  Ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին, ինչ պես նաև բժշկա կան օգ ն թ յան և 

ս պա սարկ ման մա սին տե ղե կ թ յ ն ստա նա լ  մար դ  (պա ցիեն տի) 

ի րա վ ն քը

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք (պա ցիենտ) ի րա վ� նք �  նի մատ չե լի ձևով ստա նա լ�  տե ղե կ� թ յ� ն 

իր ա ռող ջա կան վի ճա կի, հի վան դ� թ յան ախ տո րոշ ման, տրա մադր ված (տրա մադր-

վող) բժշկա կան օգ ն� թ յան և ս պա սարկ ման, այդ թվ� մ՝ բ� ժ ման մե  թոդ նե րի ընտ-

ր� թ յան, կի րառ ման ըն թաց քի և  արդ յ� նք նե րի, ինչ պես նաև դրանց հետ կապ ված 

36  http://concourt.am/ar menian/constitutions/index2015.htm 
37  https://www.arlis.am/DocumentView. aspx?DocID=141685 
38  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=142602 
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ռիս կե րի վե րա բեր յալ:

2. Օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված ան ձի, ե րե խա յի (պա ցիեն-

տի) վե րա բեր յալ ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված տե ղե կ� թ յ� ն նե րը տրա-

մադր վ� մ են նրան, ե թե մի ա ժա մա նակ առ կա են հետև յալ պայ ման նե րը.

1)  ե թե բժշկի կար ծի քով օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված ան-

ձը, ե րե խան ի վի ճա կի են գնա հա տել ի րենց ա ռող ջա կան վի ճա կը.

2) այդ տե ղե կ� թ յ� ն նե րը չեն վն ա սի օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան գոր ծ�  նակ 

ճա նաչ ված ան ձին, ե րե խա յին կամ կդյ�  րաց նեն նրան բժշկա կան օգ ն� թ յան և 

ս պա սարկ ման տրա մադ ր�  մը.

3) օ րի նա կան ներ կա յա ց�  ցիչ նե րը չեն ա ռար կ� մ այդ տե ղե կ� թ յ� ն նե րը տրա մադ-

րե լ� ն, բա ցա ռ� թ յամբ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված 

ան ձի, 16 տա րին լրա ցած ե րե խա յի:

3. Օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված ան ձի, ե րե խա յի (պա ցիեն տի) 

վե րա բեր յալ ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված տե ղե կ� թ յ� ն նե րը մի ա ժա մա-

նակ տրա մադր վ� մ են նրա օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չին կամ վեր ջի նիս բա ցա կա յ� թ-

յան դեպ ք� մ՝ նրա լիա զո րած կոն տակ տա յին ան ձին, իսկ ս� յն հոդ վա ծի 2-րդ  մա սով 

սահ ման ված պայ ման նե րի բա ցա կա յ� թ յան դեպ ք� մ՝ մի այն օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց-

չին կամ վեր ջի նիս բա ցա կա յ� թ յան դեպ ք� մ՝ լիա զոր ված կոն տակ տա յին ան ձին:

ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2018 թվա կա նի ապ րի լի 12-ի թիվ 405-Ն ո րո շ մ39

36.  (...)  Բ� ժ հաս տա տ� թ յ�  նը պար տա վոր է քա ղա քա ց� ն կամ նրա օ րի նա կան ներ-
կա յա ց� ց չին կամ նրա կող մի ց լիա զոր ված ան ձին տրա մադ րել տե ղե կ� թ յ� ն ներ 
ա ռող ջա կան վի ճա կի, հե տա զո տ� թ յ� ն նե րի արդ յ� նք նե րի, հի վան դ� թ յան ախ-
տո րոշ ման և  բ� ժ ման մե  թոդ նե րի, դրանց հետ կապ ված ռիս կի, բժշկա կան մի -
ջամ տ� թ յան հնա րա վոր տար բե րակ նե րի, հետ ևանք նե րի և  բ� ժ ման արդ յ� նք նե-
րի մա սին: 

39  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=121636  
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 Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

Եվ րո պա յի խորհր դի  Նա խա րար նե րի կո մի  տեի թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կան 

« Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի մա սին»40

50.  Նախ կին և  ծա ռա յ� թ յան մե ջ գտնվող զին ծա ռա յող նե րի հա մար ի րենց անձ նա կան 

տվյալ նե րը, այդ թվ� մ՝ բժշկա կան փաս տաթղ թե րը պետք է լի նեն հա սա նե լի` ըստ 

պա հան ջի:

Եվ րո պա յի խորհր դի  Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ  շա գիր41

 Ներ կա և  նախ կին զին ծա ռա յող նե րին պետք է, դի մ�  մի  հի ման վրա, հա սա նե լի լի նի 

զին վո րա կան իշ խա ն� թ յան մար մի ն նե րի կող մի ց պահ վող ի րենց ան հա տա կան տվ  յալ-

նե րը ստա նա լ�  ի րա վ� ն քը: Ան հա տա կան տվյալ նե րը նե րա ռ� մ են ցան կա ցած տե ղե-

կատ վ� թ յ� ն, ո րը վե րա բե ր� մ է ֆի զի կա կան ան ձի, ո րի ինք ն� թ յ�  նը հաս տատ ված է 

կամ հնա րա վոր է հաս տա տել42:  Պե տա կան մար մի ն նե րի կող մի ց պահ վող ան հա տա կան 

տվյալ նե րին ծա նո թա նա լ�  ի րա վ� ն քը ա պա հով ված է  Պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րի 

մատ չե լի� թ յան վե րա բեր յալ կոն վեն ցիա յով:

40  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
41  Տես ն� յն տեղ� մ
42  Անհատական տվյալների մե քենայական մշակման հարց� մ մասնավոր անձա նց պաշտպան� թյան մասին 

կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի «ա» կետ:
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1. Ա ՆԸՆԴ ՀԱՏ ԵՎ  ՇԱ ՐV  ՆԱ ԿԱ ԿԱՆ ԿՐԹV   ԱՆ Ի ՐԱ ՎV Ն ՔԸ

 Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ   Սահ մա նադ ր թ յ ն43

 Հոդ ված 38.  Կր թ թ յան ի րա վ ն քը 

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք �  նի կրթ� թ յան ի րա վ� նք:  Պար տա դիր կրթ� թ յան ծրագ րե րը և 

տ ևո ղ� թ յ�  նը սահ ման վ� մ են օ րեն քով:  Պե տա կան �  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ� ն-

նե ր� մ մի ջ նա կարգ կրթ� թ յ� նն անվ ճար է:

2.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե ր� մ և  կար գով �  նի մրց�  թա յին հի-

մ� նք նե րով պե տա կան բարձ րա գ� յն և  այլ մաս նա գի տա կան կրթա կան հաս տա տ� թ-

յ� ն նե ր� մ անվ ճար կրթ� թ յ� ն ստա նա լ�  ի րա վ� նք:

3.  Բարձ րա գ� յն �  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ� ն ներն օ րեն քով սահ ման ված շրջա նակ-

նե ր� մ �  նեն ինք նա կա ռա վար ման ի րա վ� նք, նե րառ յալ ա կա դե մի ա կան և  հե տա զո-

տ� թ յ� ն նե րի ա զա տ� թ յ�  նը: 

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և  զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք44

 Հոդ ված 22.   Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան զո րա կո չից տար կետ ման հիմ-

քե րը

(...)

3.  Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան զո րա կո չից տար կե տ� մ տրվ� մ է նաև նպա-

տա կա յին �  ս� մն  ա ռ� թ յան հա մար`

1)   Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ հա վա տար մագր ված բարձ րա գ� յն �  ս� մն  ա կան 

հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ բա կա լավ րի կամ դիպ լո մա վոր ված մաս նա գե տի կամ ին տեգ-

րաց ված կրթա կան ծրագ րով առ կա �  ս� ց մամբ սո վո րող քա ղա քա ց� ն, ե թե նա  Հա-

յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա ր� թ յան հետ կնք� մ է քա-

ղա քա ցիաի րա վա կան բն� յ թի պայ մա նա գիր՝ �  ս� մն  ա ռ� թ յան ըն թաց ք� մ զին վո րա-

կան պատ րաս տ� թ յ� ն անց նե լ�  և  �  ս� մն  ա ռ� թ յան ա վար տից հե տո  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա ր� թ յան նշած վայ ր� մ և  պայ ման նե-

րով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն անց նե լ�  մա սին:  Ս� յն կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա-

ց� ն տար կե տ� մ տրվ� մ է մի նչև �  ս� մն  ա ռ� թ յան ա վար տի օ րը նե րառ յալ, սա կայն 

ոչ ա վե լի, քան նրա 26 տա րին լրա նա լ�  օ րը.

43  http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm 
44   h ttps:// www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685 
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2)   Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ կամ օ տա րերկր յա պե տ� թ յ� ն նե ր� մ հան րակր-

թա կան, ինչ պես նաև հիմն  ա կան կրթ� թ յան հիմ քի վրա ա ռանց ընդ հատ ման նախ-

նա կան (ար հես տա գոր ծա կան) կամ մի  ջին մաս նա գի տա կան կրթա կան ծրագ րե րով 

սո վո րո ղին:  Ս� յն կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա ց� ն տար կե տ� մ տրվ� մ է մի նչև �  ս� մ-

նա ռ� թ յան ա վար տի օ րը նե րառ յալ, սա կայն ոչ ա վե լի, քան նրա 19 տա րին լրա նա լ�  

օ րը:

 Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

ՄԱԿ-ի Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կ  թա յին ի րա վ նք նե րի մա սին դաշ նա գիր45

 Հոդ ված 13.

1.  Ս� յն դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե տ� թ յ� ն նե րը ճա նա չ� մ են յ�  րա քանչ յ� ր մար դ�  

կրթ� թ յան ի րա վ� ն քը: Ն րանք հա մա ձայ ն� մ են, որ կրթ� թ յ�  նը պետք է � ղղ ված 

լի նի մարդ կա յին ան հա տի և ն րա ար ժա նա պատ վ� թ յան գի տակց ման լիա կա տար 

զար գաց մա նը և  պետք է ամ րապն դի հար գան քը մար դ�  ի րա վ� նք նե րի �  հիմն  ա կան 

ա զա տ� թ յ� ն նե րի նկատ մամբ:  Մաս նակ ցող պե տ� թ յ� ն ներն, այ ն�  հետև, հա մա ձայ-

ն� մ են այն բա նին, որ կրթ� թ յ�  նը պետք է բո լո րին հնա րա վո ր� թ յ� ն ըն ձե ռի լի նե լ�  

ա զատ հա սա րա կ� թ յան օգ տա կար մաս նա կից ներ, նպաս տի բո լոր ազ գե րի և  բո լոր 

ռա սա նե րի, էթ նի կա կան խմբե րի մի ջև փո խըմբռն մա նը, հան դ� ր ժո ղա կա ն� թ յանն �  

բա րե կա մ� թ յա նը և  զո րակ ցի խա ղա ղ� թ յան պահ պան ման � ղ ղ� թ յամբ մի ա վոր ված 

ազ գե րի կազ մա կեր պ� թ յան աշ խա տան քին:

2.  Ս� յն դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե տ� թ յ� ն նե րը գտն� մ են, որ այդ ի րա վ� ն քի լրիվ 

ի րա կա նաց ման հա մար`

a/ սկզբնա կան կրթ� թ յ�  նը պետք է լի նի պար տա դիր և  անվ ճար բո լո րի հա մար,

b/ մի ջ նա կարգ կրթ� թ յ� նն իր զա նա զան ձևե րով, նե րառ յալ պրո ֆե սիո նալ-տեխ նի-

կա կան կրթ� թ յ�  նը, պետք է լի նի բաց և  մատ չե լի բո լո րի հա մար` բո լոր անհ րա-

ժեշտ մի  ջոց նե րի ձեռ նարկ ման և, մաս նա վո րա պես, անվ ճար կրթ� թ յ� ն աս տի ճա-

նա բար մտցնե լ�  �  ղիով:

c/ բարձ րա գ� յն կրթ� թ յ�  նը պետք է կազ մա կերպ վի հա վա սա րա պես մատ չե լի բո լո րի 

հա մար` յ�  րա քանչ յ�  րի ըն դ�  նա կ� թ յ� ն նե րի հի ման վրա բո լոր անհ րա ժեշտ մի -

ջոց նե րի ձեռ նարկ ման, և  մաս նա վո րա պես, անվ ճար կրթ� թ յ� ն աս տի ճա նա բար 

մտցնե լ�  �  ղիով,

d/ տար րա կան կրթ� թ յ�  նը պետք է խրա խ� ս վի կամ �  ժե ղաց վի հնա րա վո րին չափ 
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նրանց հա մար, ով քեր չեն ան ցել կամ չեն ա վար տել ի րենց սկզբնա կան կրթ� թ յան 

լրիվ դա սըն թա ցը,

e/ պետք է ե ռան դա գին ի րա գործ վի բո լոր աս տի ճան նե րի դպրոց նե րի ցան ցի զար-

գա ց�  մը, պետք է սահ ման վի կրթա թո շակ նե րի բա վա րար հա մա կարգ, և  պետք է 

մշտա պես բա րե լավ վեն �  ս� ց չա կան կազ մի  նյ�  թա կան պայ ման նե րը:

3.  Ս� յն դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե տ� թ յ� ն նե րը պար տա վոր վ� մ են հար գել ի րենց 

ե րե խա նե րի հա մար ոչ մի այն պե տա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րի կող մի ց հիմն  ադր ված 

դպրոց նե րը, այլև մյ� ս այն դպրոց նե րը ընտ րե լ�  ծնող նե րի և  հա մա պա տաս խան 

դեպ քե ր� մ օ րի նա կան խնա մա կալ նե րի ա զա տ� թ յ�  նը, ո րոնք հա մա պա տաս խա ն� մ 

են կրթ� թ յան պա հանջ նե րի այն նվա զա գ� յ նին, ո րը կա րող է սահ ման վել կամ հաս-

տատ վել պե տ� թ յան կող մի ց, և  հար գել ի րենց ե րե խա նե րի կրո նա կան և  բա րո յա կան 

դաս տիա րա կ� թ յ�  նը՝ ի րենց սե փա կան հա մոզ մ� նք նե րին հա մա պա տաս խան ա պա-

հո վե լ�  նրանց ա զա տ� թ յ�  նը:

 Վե րա նայ ված Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա46

 Հոդ ված 10.  Մաս նա գի տա կան  ս ման ի րա վ ն քը

 Մաս նա գի տա կան � ս ման ի րա վ� ն քի արդ յ�  նա վետ կի րա ռ�  մը ա պա հո վե լ�  նպա-

տա կով  Կող մե  րը պար տա վոր վ� մ են՝

1. ա պա հո վել կամ, անհ րա ժեշ տ� թ յան դեպ ք� մ, նպաս տել բո լոր ան ձանց, նե րառ յալ 

հաշ ման դամն  ե րը, տեխ նի կա կան և  մաս նա գի տա կան � ս մա նը` խորհր դակ ցե լով գոր-

ծա տ�  նե րի և  աշ խա տող նե րի կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի հետ, և հ նա րա վո ր� թ յ� ն ներ 

ըն ձե ռել բարձ րա գ� յն տեխ նի կա կան և  հա մալ սա րա նա կան կրթ� թ յ� ն ստա նա լ�  

հա մար` հիմն  վե լով մի այն ան հա տա կան ըն դ�  նա կ� թ յ� ն նե րի վրա: 

(...)

 Հոդ ված 17. Ե րե խա նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի սո ցիա լա կան, ի րա վա կան և տն տե սա-

կան պաշտ պան վա ծ թ յան ի րա վ ն քը

Ե րե խա նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի` նրանց անձ նա վո ր� թ յ�  նը և  ֆի զի կա կան �  մտա-

վոր ըն դ�  նա կ� թ յ� ն նե րի ամ բող ջա կան զար գա ց�  մը խրա խ�  սող մի  ջա վայ րի ստեղծ-

ման ի րա վ� ն քի արդ յ�  նա վետ կի րա ռ�  մը ա պա հո վե լ�  նպա տա կով  Կող մե  րը պար-

տա վոր վ� մ են � ղ ղա կիո րեն կամ հա մա գոր ծակ ցե լով պե տա կան և  մաս նա վոր կազ մա-

կեր պ� թ յ� ն նե րի հետ՝ ձեռ նար կել բո լոր հա մա պա տաս խան և  անհ րա ժեշտ մի  ջոց նե րը, 

ո րոնք � ղղ ված կլի նեն՝
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2. ա) ե րաշ խա վո րե լ� , որ ե րե խա նե րը և  ե րի տա սարդ նե րը, հաշ վի առ նե լով նրանց ծնող-

նե րի ի րա վ� նք նե րը և  պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը, �  նե նան ի րենց հա մար անհ րա ժեշտ 

խնամ քի, օգ ն� թ յան, կրթ� թ յան և  � ս ման ի րա վ� նք՝ մաս նա վո րա պես, ա պա հո վե լով 

այս նպա տա կի հա մար բա վա րար և  հա մա պա տաս խան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի և  ծա-

ռա յ� թ յ� ն նե րի ստեղ ծ�  մը կամ պահ պա ն�  մը,

(...)

3. ա պա հո վե լ�  ե րե խա նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի` տար րա կան և  մի ջ նա կարգ դպրոց նե-

ր� մ անվ ճար կրթ� թ յ�  նը, ինչ պես նաև խրա խ�  սե լ�  դպրոց ներ կա նո նա վոր հա ճա-

խե լը:
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2. Ն ՊԱ ՏԱ ԿԱ ՅԻՆ V  ՍV Մ ՆԱ ՌV   ԱՆ ՀԱ ՄԱՐ ՏԱՐ ԿԵ ՏV Մ 

ՍՏԱ ՆԱ ԼV  Ի ՐԱ ՎV Ն ՔԸ

 Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և  զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք47

 

Հոդ ված 22.   Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան զո րա կո չից տար կետ ման հիմ-

քե րը 

 (...)

3.   Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան զո րա կո չից տար կե տ� մ տրվ� մ է նաև նպա-

տա կա յին �  ս� մն  ա ռ� թ յան հա մար`

1)   Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ հա վա տար մագր ված բարձ րա գ� յն �  ս� մն  ա կան 

հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ բա կա լավ րի կամ դիպ լո մա վոր ված մաս նա գե տի կամ ին տեգ-

րաց ված կրթա կան ծրագ րով առ կա �  ս� ց մամբ սո վո րող քա ղա քա ց� ն, ե թե նա  Հա-

յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա ր� թ յան հետ կնք� մ է քա-

ղա քա ցիաի րա վա կան բն� յ թի պայ մա նա գիր՝ �  ս� մն  ա ռ� թ յան ըն թաց ք� մ զին վո րա-

կան պատ րաս տ� թ յ� ն անց նե լ�  և  �  ս� մն  ա ռ� թ յան ա վար տից հե տո  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա ր� թ յան նշած վայ ր� մ և  պայ ման նե-

րով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն անց նե լ�  մա սին:  Ս� յն կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա-

ց� ն տար կե տ� մ տրվ� մ է մի նչև �  ս� մն  ա ռ� թ յան ա վար տի օ րը նե րառ յալ, սա կայն 

ոչ ա վե լի, քան նրա 26 տա րին լրա նա լ�  օ րը.

2)  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ կամ օ տա րերկր յա պե տ� թ յ� ն-նե ր� մ հան րակր-

թա կան, ինչ պես նաև հիմն  ա կան կրթ� թ յան հիմ քի վրա ա ռանց ընդ հատ ման նախ-

նա կան (ար հես տա գոր ծա կան) կամ մի  ջին մաս նա գի տա կան կրթա կան ծրագ րե րով 

սո վո րո ղին:  Ս� յն կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա ց� ն տար կե տ� մ տրվ� մ է մի նչև �  ս� մ-

նա ռ� թ յան ա վար տի օ րը նե րառ յալ, սա կայն ոչ ա վե լի, քան նրա 19 տա րին լրա նա լ�  

օ րը:

4.   Ս� յն հոդ վա ծի 3-րդ  մա սով սահ ման ված դեպ քե ր� մ քա ղա քա ց� ն տար կե տ� մ տա լ�  

և տր ված տար կե տ�  մը դա դա րե լ�  պայ ման նե րը սահ ման վ� մ են  Հա յաս տա նի  Հան-

րա պե տ� թ յան կա ռա վա ր� թ յան ո րոշ մամբ:  Ս� յն հոդ վա ծի 3-րդ  մա սի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն տրված տար կետ ման ժամ կե տի ա վար տից հե տո շար քա յին կազ մի  պար տա-

դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան զո րա կո չե լիս քա ղա քա ց�  ա ռող ջա կան վի ճա կի փոր-

ձաքն ն� թ յ� նն ի րա կա նաց վ� մ է պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան են թա կա 
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պա հես տա զո րի սպա նե րի փոր ձաքն ն� թ յան հա մար սահ ման ված կար գով, ինչ պես 

նաև նշված քա ղա քա ց� ն ըն տա նե կան պայ ման նե րից ել նե լով տար կե տ� մ տրվ� մ է 

ս� յն օ րեն քի 24-րդ  հոդ վա ծի 6-րդ  մա սով սահ ման ված հիմ քե րի առ կա յ� թ յան դեպ-

ք� մ:

(…) 

6.   Ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ  կե տով սահ ման ված պար տա դիր զին վո րա կան ծա-

ռա յ� թ յան զո րա կո չից տար կետ ման հիմք �  նե ցող կամ այդ հիմ քով տար կե տ� մ 

ստա ցած, ինչ պես նաև ս� յն հոդ վա ծի 3-րդ և 5-րդ  մա սե րի հա մա ձայն տար կե տ� մ 

ստա ցած քա ղա քա ցին կա րող է իր դի մ�  մի  հա մա ձայն հրա ժար վել տար կետ ման ի րա-

վ� ն քից և  ս� յն օ րեն քով սահ ման ված կար գով զո րա կոչ վել պար տա դիր զին վո րա կան 

ծա ռա յ� թ յան:

ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2018 թվա կա նի ապ րի լի 12-ի թիվ 430-Ն ո րո շ  մը «Ն պա տա-

կա յին   ս մն  ա ռ թ յան հա մար քա ղա քա ց ն պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա-

յ թ յան զո րա կո չից տար կե տ մ տա լ  և տր ված տար կե տ  մը դա դա րե լ  պայ-

ման նե րը հաս տա տե լ  մա սին»48

 Ս� յն ո րոշ մամբ սահ ման վ� մ են  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ հա վա տար-

մագր ված բարձ րա գ� յն �  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ բա կա լավ րի կամ դիպ-

լո մա վոր ված մաս նա գե տի կամ ին տեգ րաց ված կրթա կան ծրագ րով առ կա �  ս� ց մամբ 

սո վո րող և  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա ր� թ յան հետ � -

ս� մն  ա ռ� թ յան ըն թաց ք� մ զին վո րա կան պատ րաս տ� թ յ� ն անց նե լ�  և  �  ս� մն  ա ռ� թ-

յան ա վար տից հե տո  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա ր� թ-

յան կող մի ց նշված վայ ր� մ և  պայ ման նե րով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն անց նե լ�  քա-

ղա քա ցիաի րա վա կան բն� յ թի պայ մա նա գիր կնքած քա ղա քա ցի նե րին նպա տա կա յին � -

ս� մն  ա ռ� թ յան հա մար պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան զո րա կո չից տար կե տ� մ 

տա լ�  և տր ված տար կե տ�  մը դա դա րե լ�  պայ ման նե րը (N 1 հա վել ված) և  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ կամ օ տա րերկր յա պե տ� թ յ� ն նե ր� մ հան րակր թա կան, ինչ պես 

նաև հիմն  ա կան կրթ� թ յան հիմ քի վրա ա ռանց ընդ հատ ման նախ նա կան (ար հես տա գոր-

ծա կան) կրթա կան ծրագ րե րով սո վո րող քա ղա քա ցի նե րին նպա տա կա յին �  ս� մն  ա ռ� թ-

յան հա մար պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան զո րա կո չից տար կե տ� մ տա լ�  և 

տր ված տար կե տ�  մը դա դա րե լ�  պայ ման նե րը (N 2 հա վել ված):

48  https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=121799 
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3. ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԻՑ ԵԼ ՆԵ ԼՈՎ ԶՈ ՐԱ ԿՈ ՉԻՑ 

ՏԱՐ ԿԵ ՏV Մ ՍՏԱ ՆԱ ԼV  Ի ՐԱ ՎV Ն ՔԸ

 Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և  զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք49

 Հոդ ված 24.  Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան զո րա կո չից ըն տա նե կան պայ-

ման նե րից ել նե լով տար կե տ մ տա լը

1.  Շար քա յին կազ մի  պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հայ տա րար ված զո րա կո-

չից ըն տա նե կան պայ ման նե րից ել նե լով տար կե տ� մ տրվ� մ է այն քա ղա քա ց� ն, որն 

�  նի`

 1) 65 տա րին լրա ցած կամ ա ռա ջին խմբի հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող կամ երկ րորդ 

խմբի հաշ ման դա մ� թ յ� ն (ո րը սահ ման վել է ինք նաս պա սարկ ման ա պա հով ման � -

նա կ� թ յան առն վազն երկ րորդ աս տի ճա նի կեն սա գոր ծ�  նե� թ յան սահ մա նա փակ-

ման հիմ քով) �  նե ցող կամ դա տա րա նի օ րի նա կան �  ժի մե ջ մտած վճռով ան գոր ծ� -

նակ ճա նաչ ված ծնող ներ (մի այ նակ ծնող), ե թե ծնող նե րը (մի այ նակ ծնո ղը)`

ա. չ�  նեն այլ զա վակ կամ

բ.  �  նեն այլ զա վակ, որն ան չա փա հաս է կամ �  նի հաշ ման դա մ� թ յան խ� մբ կամ 

դա տա րա նի` օ րի նա կան �  ժի մե ջ մտած վճռով ճա նաչ ված է ան գոր ծ�  նակ կամ 

գտնվ� մ է պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան մե ջ.

2) ա ռանց մոր մե  ծա ցող ե րե խա.

3) եր կ�  կամ ա վե լի ե րե խա, բա ցա ռ� թ յամբ որ դեգր ված ե րե խա նե րի.

4) երկ րորդ ե րե խա յով կամ առն վազն զ� յգ ե րե խա յով վե ցամս յա հղի� թ յան մե ջ 

գտնվող կին.

5) մի նչև 18 տա րե կան կամ 18 տա րե կա նից բարձր, բայց ա ռա ջին խմբի հաշ ման-

դա մ� թ յ� ն �  նե ցող կամ երկ րորդ խմբի հաշ ման դա մ� թ յ� ն (ո րը սահ ման վել է 

ինք նաս պա սարկ ման ա պա հով ման �  նա կ� թ յան առն վազն երկ րորդ աս տի ճա նի 

կեն սա գոր ծ�  նե� թ յան սահ մա նա փակ ման հիմ քով) �  նե ցող կամ դա տա րա նի օ րի-

նա կան �  ժի մե ջ մտած վճռով ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված ք� յր կամ եղ բայր, ե թե 

չկա վեր ջին նե րիս ըն տա նի քի ան դամ հա մար վող այլ անձ, կամ կա այդ պի սի անձ, 

ո րը, սա կայն, �  նի հաշ ման դա մ� թ յան խ� մբ կամ դա տա րա նի` օ րի նա կան �  ժի 

մե ջ մտած վճռով ճա նաչ ված է ան գոր ծ�  նակ, կամ տա րի քա յին աշ խա տան քա յին 

կեն սա թո շա կի ի րա վ� նք տվող տա րի քը լրա ցած անձ է:

49  https://www.arli s.am/DocumentView.aspx?DocID=141685 
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2. Ե թե քա ղա քա ցին ան չա փա հաս տա րի ք� մ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ճա նաչ վել 

է ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մն ա ցած ե րե խա և  որ դեգր վել է խնա մա տար հաս տա-

տ� թ յ�  նից, և  առ կա են ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կամ 5-րդ  կե տե րով նա խա-

տես ված պայ ման նե րը, ա պա նա օգտ վ� մ է պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան 

զո րա կո չից տար կե տ� մ ստա նա լ�  ի րա վ� ն քից:  Ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ  կե տի 

ի մաս տով` ըն տա նի քի ան դամ են հա մար վ� մ հայ րը, մայ րը, ք� յ րը, եղ բայ րը, տա տը, 

պա պը, ինչ պես նաև խնա մա կալ կամ հո գա բար ձ�  ճա նաչ ված այլ ան ձը:

3. Ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի և  ս� յն օ րեն քի 26-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ  մա սի ի մաս-

տով քա ղա քա ցին հա մար վ� մ է մի այ նակ ծնող �  նե ցող, ե թե`

1) մյ� ս ծնո ղը մա հա ցել է կամ դա տա կան կար գով ճա նաչ վել է մա հա ցած.

2) մյ� ս ծնողն ան հայտ է (օ րեն քով սահ ման ված կար գով հայ ր� թ յ� ն կամ մայ ր� թ յ� ն 

չի ճա նաչ վել) կամ դա տա կան կար գով ճա նաչ վել է ան հայտ բա ցա կա յող.

3) մի նչև քա ղա քա ց�  18 տա րին լրա նալն առն վազն հինգ տա րի ա ռաջ ծնող ներն 

ա մ� ս նա լ� ծ վել են, և ծ նող նե րը բնակ վ� մ են մի մ յան ցից ա ռան ձին.

4) ծնող նե րի ա մ� ս ն� թ յ� նն օ րեն քով սահ ման ված կար գով չի գրանց վել, և ծ նող նե րը 

բնակ վ� մ են մի մ յան ցից ա ռան ձին:

4. Շար քա յին կազ մի  պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան զո րա կո չից ս� յն հոդ վա ծի 

1-ին և 2-րդ  մա սե րով չնա խա տես ված դեպ քե ր� մ քա ղա քա ց� ն ըն տա նե կան պայ ման-

նե րից ել նե լով տար կե տ� մ կա րող է տրվել քա ղա քա ց�  դի մ�  մի  հի ման վրա և  Հա յաս-

տա նի  Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա րի հրա մա նով` ս� յն օ րեն քի 

25-րդ  հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով:

5. Ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի «բ» են թա կե տով նա խա տես ված դեպ ք� մ քա ղա-

քա ց� ն տար կե տ� մ տրվ� մ է մի նչև նրա ծնող նե րի կամ մի այ նակ ծնո ղի այլ զա վա կի 

18 տա րին լրա նա լ�  կամ պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից ար ձակ վե լ�  օ րը, 

իսկ 1-ին մա սի 4-րդ  կե տով նա խա տես ված դեպ ք� մ` մի նչև երկ րորդ ե րե խա յի կամ 

առն վազն զ� յգ ե րե խա նե րի ծննդյան օ րը:  Ս� յն հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ  մա սե րով նա-

խա տես ված մյ� ս դեպ քե ր� մ քա ղա քա ց� ն տար կե տ� մ տրվ� մ է մի նչև նրա 27 տա-

րին լրա նա լ�  օ րը: Ե թե 27 տա րին լրա նա լ�  օր վա դր� թ յամբ քա ղա քա ցին չի կորց րել 

ստա ցած տար կետ ման ի րա վ� ն քը, ա պա 27 տա րին լրա նա լ�  հի ման վրա ա զատ վ� մ 

է պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից:

6. Պա հես տա զո րի սպա յա կան կազ մի  պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան զո րա կո-

չից ըն տա նե կան պայ ման նե րից ել նե լով տար կե տ� մ տրվ� մ է այն քա ղա քա ց� ն, որն 

�  նի`

1) ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կամ 5-րդ  կե տով կամ 2-րդ  մա սով նա խա տես ված 

ըն տա նե կան պայ ման ներ.
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2) ա ռանց մոր մե  ծա ցող հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ե րե խա:

7. Ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի «բ» են թա կե տով նա խա տես ված դեպ ք� մ պա-

հես տա զո րի սպա յա կան կազ մի  պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան զո րա կո չից 

քա ղա քա ց� ն տար կե տ� մ տրվ� մ է մի նչև նրա ծնող նե րի կամ մի այ նակ ծնո ղի այլ 

զա վա կի 18 տա րին լրա նա լ�  կամ պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից ար ձակ-

վե լ�  օ րը:  Ս� յն հոդ վա ծի 6-րդ  մա սով նա խա տես ված մյ� ս դեպ քե ր� մ քա ղա քա ց� ն 

տար կե տ� մ տրվ� մ է մի նչև նրա 35 տա րին լրա նա լ�  օ րը: Ե թե 35 տա րին լրա նա լ�  

օր վա դր� թ յամբ քա ղա քա ցին չի կորց րել ստա ցած տար կետ ման ի րա վ� ն քը, ա պա 35 

տա րին լրա նա լ�  հի ման վրա ա զատ վ� մ է պա հես տա զո րի սպա յա կան կազ մի  պար-

տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից:

8. Ս� յն հոդ վա ծի հա մա ձայն` քա ղա քա ցին հա մար վ� մ է ստա ցած տար կետ ման ի րա-

վ� ն քը կորց րած, ե թե նրա մոտ վե րա ցել են տար կե տ� մ ստա նա լ�  հա մար հիմք հան-

դի սա ցած հան գա մանք նե րը:  Քա ղա քա ցին պար տա վոր է ստա ցած տար կե տ�  մի ց հե-

տո յ�  րա քանչ յ� ր հայ տա րար ված զո րա կո չի ըն թաց ք� մ տա րած քա յին զին վո րա կան 

կո մի  սա րիատ ներ կա յաց նել տար կե տ� մ ստա նա լ�  հա մար հիմք հան դի սա ցած հան-

գա մանք նե րը հաս տա տող փաս տաթղ թե րը:
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1. Ա ՌՈՂ ՋV   ԱՆ ՊԱՀ ՊԱ ՆV  ՄԸ ԶԻՆ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ ԾԱ ՌԱ ՅV   ԱՆ 

ԸՆ ԹԱՑ ՔV Մ

 Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ  Սահ մա նադ ր թ յ ն50

 Հոդ ված 85. Ա ռող ջ թ յան պահ պա ն թ յ  նը 

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք, օ րեն քին հա մա պա տաս խան, �  նի ա ռող ջ� թ յան պահ պան ման 

ի րա վ� նք: 

2. Օ րեն քը սահ մա ն� մ է անվ ճար հիմն  ա կան բժշկա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի ցան կը և  մա-

տ� ց ման կար գը: 

«Բ նակ չ թ յան բժշկա կան օգ ն թ յան և ս պա սարկ ման մա սին» ՀՀ օ րենք51

 Հոդ ված 13. Բժշ կա կան օգ ն թ յան և ս պա սարկ ման ի րա վ ն քը

1. Յ�  րա քանչ յ� ր ոք, ան կախ ազ գ� թ յ�  նից, ռա սա յից, սե ռից, լեզ վից, դա վա նան քից, 
տա րի քից, ա ռող ջա կան վի ճա կից, հաշ ման դա մ� թ յ�  նից, քա ղա քա կան կամ այլ հա-
յացք նե րից, սո ցիա լա կան ծա գ�  մի ց, գ� յ քա յին կամ այլ դր� թ յ�  նից,  Սահ մա նադ ր� թ-
յամբ, ս� յն օ րեն քով և  այլ օ րենք նե րով, ինչ պես նաև  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան 
մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով սահ ման ված կար գով �  նի բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն և 
ս պա սար կ� մ ստա նա լ�  ի րա վ� նք:

2.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք, ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սին հա մա պա տաս խան, ի րա վ� նք �  նի 
բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ ստա նա լ�  անվ ճար կամ ար տոն յալ պայ ման նե-
րով՝ ա ռող ջ� թ յան պահ պան ման և  բա րե լավ ման ծրագ րե րի շրջա նակ նե ր� մ:

3.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք ի րա վ� նք �  նի ա ռող ջ� թ յան պահ պան ման և  բա րե լավ ման ծրագ րե-
րի շրջա նակ նե րից դ� րս բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ ստա նա լ�  բժշկա կան 
ա պա հո վագ րա կան հա տ�  ց� մն  ե րի, անձ նա կան վճա ր� մն  ե րի, օ րենսդ ր� թ յամբ չար-
գել ված այլ աղբ յ� ր նե րի հաշ վին:

4. Այլ պե տ� թ յ� ն նե ր� մ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան քա ղա քա ցի նե րի բժշկա կան օգ-
ն� թ յ�  նը և ս պա սար կ� մն  ի րա կա նաց վ� մ են տվյալ պե տ� թ յան օ րենսդ ր� թ յան, ինչ-

պես նաև  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի հա մա ձայն:

 Հոդ ված 21.   Զին ծա ռա յող նե րի և  զո րա կո չա յին   նա խա զո րա կո չա յին տա րի քի քա-

50  http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm 
51  https:// ww w.arlis .am/DocumentView.aspx?docid=142602 
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ղա քա ցի նե րի բժշկա կան օգ ն թ յ ն և ս պա սար կ մ ստա նա լ  ի րա-

վ ն քը

1. Զին ծա ռա յող նե րը և  զո րա կո չա յին �  նա խա զո րա կո չա յին տա րի քի քա ղա քա ցի ներն 

ի րա վ� նք �  նեն ստա նա լ�  բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ՝ օ րենսդ ր� թ յամբ 

սահ ման ված կար գով:

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և  զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք52

 Հոդ ված 64.  Զին ծա ռա յող նե րի բժշկա կան օգ ն թ յ  նը և ս պա սար կ  մը

1.  Զին ծա ռա յող նե րը, ինչ պես նաև նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րը  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տ� թ յան պե տա կան բյ�  ջեի մի  ջոց նե րի հաշ վին ա պա հով վ� մ են ո րակ յալ 
բժշկա կան օգ ն� թ յամբ` հա մա պա տաս խան գե րա տես չա կան ռազ մաբժշ կա կան հաս-
տա տ� թ յ� ն նե ր� մ:

2. Այլ բժշկա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ զին ծա ռա յող նե րը և ն րանց ըն տա նիք նե րի ան-
դամն  ե րը բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ ստա ն� մ են  Հա յաս տա նի  Հան րա-
պե տ� թ յան կա ռա վա ր� թ յան սահ մա նած կար գով:  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան 
պաշտ պա ն� թ յան մար տա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րին մաս նակ ցե լիս կամ հա կա ռա կոր-
դի հետ շփման գծ� մ մար տա կան հեր թա պա հ� թ յ� ն կամ հա տ� կ ա ռա ջադ րանք 
կամ ծա ռա յո ղա կան պար տա կա ն� թ յ� ն ներ կա տա րե լիս վն աս վածք կամ խե ղ� մ կամ 
դրանց հետ ևան քով հի վան դ� թ յ� ն ստա ցած զին ծա ռա յող ներն օգտ վ� մ են  Հա յաս-
տա նի  Հան րա պե տ� թ յան պե տա կան բյ�  ջեի մի  ջոց նե րի հաշ վին եր կա րա ժամ կետ 
վե րա կանգ նո ղա կան ծրագ րե րից՝  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան կա ռա վա ր� թ յան 
սահ մա նած կար գով:

3.  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան մար տա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րին 
մաս նակ ցե լիս կամ հա կա ռա կոր դի հետ շփման գծ� մ մար տա կան հեր թա պա հ� թ յ� ն 
կամ հա տ� կ ա ռա ջադ րանք կամ ծա ռա յո ղա կան պար տա կա ն� թ յ� ն ներ կա տա րե լիս 
վն աս վածք կամ խե ղ� մ կամ դրանց հետ ևան քով հի վան դ� թ յ� ն ստա ցած զին ծա ռա-
յող ներն օգտ վ� մ են  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան պե տա կան բյ�  ջեի մի  ջոց նե-
րի հաշ վին օ տա րերկր յա պե տ� թ յ�  ն� մ բ�  ժ� մ ստա նա լ�  (հե տա զո տ� թ յ� ն անց-
նե լ� ) ի րա վ� ն քից՝  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան տա րած ք� մ գոր ծող բժշկա կան 
օգ ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ ի րա կա նաց նող հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ նրանց բ� ժ ման 
(հե տա զո տ� թ յան) անհ նա րի ն� թ յան դեպ ք� մ:  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան պե-
տա կան բյ�  ջեի մի  ջոց նե րից օ տա րերկր յա պե տ� թ յ�  ն� մ զին ծա ռա յո ղի բ� ժ ման (հե-
տա զո տ� թ յան), կե ց� թ յան և  ճա նա պար հա ծախ սի գ�  մար նե րի հատ կաց ման կար գը 
և  պայ ման նե րը սահ մա ն� մ է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան կա ռա վա ր� թ յ�  նը: 

52  ht tp s://www.ar lis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685 
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Այն դեպ քե ր� մ, երբ զին ծա ռա յո ղի բ�  ժ�  մը (հե տա զո տ� թ յ�  նը) օ տա րերկր յա պե-
տ� թ յ�  ն� մ կազ մա կեր պե լ�  հա մար անհ րա ժեշտ է �  ղեկ ցող ան ձի ներ կա յ� թ յ� ն, 
հա տ� ց վ� մ են նաև �  ղեկ ցող ան ձի ճա նա պար հա ծախ սը և  կե ց� թ յ� նն օ տա րերկր յա 
պե տ� թ յ�  ն� մ:  Ս� յն մա սով սահ ման ված ի րա վ� ն քից չի օգտ վ� մ այն զին ծա ռա յո-
ղը, ո րի վն աս ված քը կամ խե ղ�  մը կամ դրանց հետ ևան քով ստա ցած հի վան դ� թ յ�  նը 
նրա կող մի ց կա տար ված կան խամ տած ված օ րի նա զան ց� թ յան հետ ևանք է:

4. Բժշ կա կան ց�  ց� մն  ե րի առ կա յ� թ յան դեպ ք� մ զին ծա ռա յող նե րին տրվ� մ է անվ ճար 
ա ռող ջա րա նա յին բ� ժ ման ի րա վ� նք`  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան կա ռա վա-
ր� թ յան սահ մա նած կար գով և  պայ ման նե րով:

5. Եր կա րամ յա ծա ռա յ� թ յան կամ հաշ ման դա մ� թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շակ ստա-
ցող նախ կին զին ծա ռա յող նե րը, զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ըն թաց ք� մ ձեռք բե րած 
հի վան դ� թ յան կամ ստա ցած խեղ ման կամ վն աս ված քի պատ ճա ռով զոհ ված (մա հա-
ցած) զին ծա ռա յո ղի ըն տա նի քի ան դամն  ե րը բժշկա կան օգ ն� թ յամբ ա պա հով վ� մ են 
ս� յն հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով:

6.  Ս� յն հոդ վա ծի ի մաս տով` զին ծա ռա յո ղի, ինչ պես նաև զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռա-
յո ղի ըն տա նի քի ան դամ են հա մար վ� մ`
1) ա մ�  սի նը (կի նը) և 18 տա րին չլրա ցած ե րե խա նե րը.
2) ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված կամ մի նչև 26 տա րե կան �  սա նող կամ 18 տա րե կան և 

դ րա նից բարձր տա րի քի հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող զա վակ նե րը, ե թե հաշ ման-
դա մ� թ յ� ն �  նե ցող են ճա նաչ վել մի նչև ի րենց 18 տա րին լրա նա լը.

3) ծնող նե րը.
4) զին ծա ռա յո ղի, նախ կին զին ծա ռա յո ղի, ինչ պես նաև զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա-

ռա յո ղի խնամ քի տակ գտնվող` 18 տա րին չլրա ցած կամ ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված 
կամ մի նչև 26 տա րե կան �  սա նող կամ 18 տա րե կան և դ րա նից բարձր տա րի-
քի հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ք� յ րը և  եղ բայ րը, ե թե հաշ ման դամ են ճա նաչ վել 
մի նչև ի րենց 18 տա րին լրա նա լը:  Ք� յ րը և  եղ բայ րը հա մար վ� մ են զին ծա ռա յո ղի, 
նախ կին զին ծա ռա յո ղի, ինչ պես նաև զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռա յո ղի խնամ քի 
տակ գտնվող, ե թե օ րեն քով սահ ման ված կար գով սահ ման վել է խնա մա կա լ� թ-
յ� ն, և ն րանց ծնող ներն �  նեն աշ խա տան քա յին գոր ծ�  նե� թ յամբ զբաղ վե լ�  կա-

րո ղ� թ յան 3-րդ  աս տի ճա նի սահ մա նա փա կ� մ:

 Հոդ ված 28.   Շար քա յին և ս պա յա կան կազ մե  րի պար տա դիր զին ծա ռա յող նե րի ար-

ձա կ ր դը և  բ ժ ման մե ջ գտնվե լը

(…)
8.   Շար քա յին կամ սպա յա կան կազ մե  րի պար տա դիր զին ծա ռա յող նե րին հի վան դ� թ-

յան պատ ճա ռով (վե րա կանգ նո ղա կան) ար ձա կ� րդ տրվ� մ է զո րա մա սի (զին վո րա-
կան կա ռա վար ման մարմն  ի) հրա մա նա տա րի (պե տի) կող մի ց` ս� յն հոդ վա ծի 11-րդ 
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 մա սով սահ ման ված բ� ժ ման մե ջ գտնվե լ�  կամ վե րա կանգ նո ղա կան ժա մա նա կա-
հատ վա ծի հա մար` բ�  ժ� մ ի րա կա նաց նող հա մա պա տաս խան ռազ մաբժշ կա կան 
հաս տա տ� թ յան կամ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա խա-
րա ր� թ յան կենտ րո նա կան ռազ մաբժշ կա կան հանձ նա ժո ղո վի (այ ս�  հետ` կենտ րո-
նա կան ռազ մաբժշ կա կան հանձ նա ժո ղով) տե ղե կան քի հի ման վրա:

(…)

 Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

 

ՄԱԿ-ի «Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կ  թա յին ի րա վ նք նե րի մա սին» մի -

ջազ գա յին դաշ նա գիր53

 Հոդ ված 12. 

1. Ս� յն դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե տ� թ յ� ն նե րը ճա նա չ� մ են յ�  րա քանչ յ� ր մար դ�  

ֆի զի կա կան և  հո գե կան ա ռող ջ� թ յան ա ռա վե լա գ� յնս հա սա նե լի մա կար դա կի ի րա-

վ� ն քը:

2. Այն մի  ջոց նե րը, ո րոնք այդ ի րա վ� ն քի ի րա կա նաց ման հա մար պետք է ըն դ� ն վեն 

ս� յն դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե տ� թ յ� ն նե րի կող մի ց, ընդգր կ� մ է մի  ջո ցա ռ� մն  եր, 

ո րոնք անհ րա ժեշտ են հա ն� ն

a/ մե  ռե լած ն� թ յան և  ման կա կան մա հա ց� թ յան կրճատ ման ա պա հով ման և  ե րե խա յի 

ա ռողջ զար գաց ման,

b/ ար տա քին մի  ջա վայ րի հի գիե նա յի և  արդ յ�  նա բե ր� թ յան մե ջ աշ խա տան քի հի գիե-

նա յի բո լոր կող մե  րի բա րե լավ ման,

c/ հա մա ճա րա կա յին, տե ղա ճա րա կա յին, պրո ֆե սիո նալ և  այլ հի վան դ� թ յ� ն նե րի 

կան խար գել ման և  բ� ժ ման, և դ րանց դեմ պայ քա րի,

d/ այն պի սի պայ ման նե րի ստեղծ ման, ո րոնք ա պա հո վեին բժշկա կան օգ ն� թ յ�  նը և 

բժշ կա կան խնամ քը` հի վան դ� թ յան դեպ ք� մ:

Եվ րո պա յի խորհր դի  Նա խա րար նե րի կո մի  տեի թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կան 

« Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի մա սին»54

70.  Զին ծա ռա յող նե րը պետք է օգտ վեն ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի հա սա նե-

լի� թ յ�  նից և բժշ կա կան օգ ն� թ յ� ն ստա նա լ�  ի րա վ� ն քից:

53  https://www.arlis.am/DocumentView. aspx?docid=24230 
54  https://rm.coe.int/h um an-righ ts -in-armed-forces/1680744 b0 a 
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Եվ րո պա յի խորհր դի  Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ  շա գիր55

 Զին ծա ռա յող նե րը պետք է ի րա վ� նք �  նե նան լիար ժե քո րեն օգտ վե լ�  ա ռող ջա պա հա-

կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րից՝ ան կախ այն բա նից, թե դա կա պա հով վի ընդ հա նո՞ւր, թե՞ զին-

ված �  ժե րի հա մար հա տ� կ նա խա տես ված ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գե րի մի  ջո ցով: 

Ա ռող ջա պա հ� թ յան հաս կա ց� թ յան ներ քո պետք է հաս կա նալ հի վան դ� թ յ� ն նե րի կան-

խար գե լ�  մը, բ�  ժ� մն  �  խնամ քը, ինչ պես նաև բժշկա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի մի  ջո ցով 

հո գե կան և  ֆի զի կա կան ա ռող ջ� թ յան պահ պա ն�  մը:  Բա ցի դրա նից, պե տ� թ յ� ն նե րը 

պար տա վոր են կազ մա կեր պել զին ծա ռա յող նե րի հա մար բժշկա կան օգ ն� թ յան տրա մադ-

ր�  մը ռազ մա կան բժշկա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի մի  ջո ցով ոչ մի այն զո րա նոց նե ր� մ 

գտնվե լ�  ըն թաց ք� մ, այլև դրան ցից դ� րս ըն կած տա րածք նե ր� մ ի րա կա նաց վող զին վո-

րա կան զո րա վար ժ� թ յ� ն նե րի և  ռազ մա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ 
56: Ա վե լին՝ ռազ մա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե ր� մ ներգ րավ ված զին ծա ռա յող նե րը, հատ կա պես 

երկ րից դ� րս տե ղա կայ ված նե րը, ի րա վ� նք �  նեն ստա նա լ�  ա մե  նա բարձր մա կար դա կի 

բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն, ո րը հնա րա վոր է ա պա հո վել տվյալ հան գա մանք նե ր� մ, իսկ անհ-

րա ժեշ տ� թ յան դեպ ք� մ նրանք պետք է հայ րե նա դարձ վեն:  Ռազ մա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն-

նե րի ըն թաց ք� մ տրա մադր վող բժշկա կան օգ ն� թ յ�  նը զին ծա ռա յող նե րի հա մար պետք 

է լի նի անվ ճար և  ֆի նան սա վոր վի հա մա պա տաս խան պե տա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րի կող-

մի ց:  Ռազ մա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի ըն թաց ք� մ զին ծա ռա յող նե րի ստա ցած հա վա նա կան 

վն աս վածք նե րի պատ շաճ բ�  ժ� մ ա պա հո վե լ�  հա մար նրանք պետք է ի րա վ� նք �  նե նան 

օգտ վե լ�  անվ ճար բժշկա կան օգ ն� թ յ�  նից և  ա ռող ջա պա հա կան այլ ծա ռա յ� թ յ� ն նե րից, 

այդ թվ� մ՝ նաև ռազ մա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րից վե րա դառ նա լ� ց հե տո:  Բ� ժ ման այս 

ծախ սե րը ն� յն պես պետք է ֆի նան սա վո րեն իշ խա ն� թ յ� ն նե րը:

 Մար դ  ի րա վ նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վ նք

 Դե նիս  Վա սիլևն ընդ դեմ  Ռ  սաս տա նի (Denis Vasilyev v. Russia) գոր ծով 2010 թվա-

կա նի մար տի 17-ի վճիռ57

115.    Դա տա րա նը վե րա հաս տա տ� մ է իր մո տե ց� մն  առ այն, որ 3-րդ  հոդ վա ծի հա մա-
ձայն պե տ� թ յ�  նը պետք է պաշտ պա նի ան ձանց ֆի զի կա կան անվ տան գ� թ յ�  նը, 
ո րոնք հայտն վ� մ են ա նօգ նա կան վի ճա կ� մ իշ խա ն� թ յ� ն նե րի հսկո ղ� թ յան ներ-

55  Տես ն� յն տեղ� մ
56  ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ ԶL ԺՎ ձե ռնարկ
57  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96339 
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քո գտնվե լ�  հետ ևան քով, ինչ պի սիք են, օ րի նակ, ա զա տ� թ յ�  նից զրկված ան ձինք 
կամ զո րա կոչ ված զին ծա ռա յող նե րը: (տես Chember v. Russia, no. 7188/03, § 50, 3 
հ�  լի սի 2008թ, Sarban v. Moldova, no. 3456/05, § 77, 4 հոկ տեմ բե րի 2005թ.Jalloh v. 
Germany [GC], no. 54810/00, § 69, ECHR 2006-IX, և Mouisel v. France, no. 67263/01, 
§ 40, ECHR 2002-IX)։ Այ դ�  հան դերձ, պե տ� թ յան այս պար տա կա ն� թ յ�  նը չ�  նի 
սահ մա նա փա կ� մն  եր զին վո րա կան կամ � ղ ղիչ հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ: Այդ պես է 
նաև այն ի րա վի ճակ նե ր� մ, երբ ան ձի ֆի զի կա կան անվ տան գ� թ յ�  նը մե  ծա մա սամբ 
կախ ված է իշ խա ն� թ յ� ն նե րի գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րից, ո րոնք օ րեն քի հա մա ձայն պար-
տա վոր են մի  ջոց ներ ձեռ նար կել ի րենց ի րա վա ս� թ յան սահ ման նե ր� մ, ին չը կա րող 
է անհ րա ժեշտ լի նել կյան քին կամ ա ռող ջ� թ յա նը վն աս պատ ճա ռե լ� ց խ�  սա փե լ�  
հա մար (տես Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom, no. 46477/99, § 55, 

ECHR 2002-II)։

 Հ մ մա տովն  ընդ դեմ Ադր բե ջա նի (Hummatov v. Azerbaijan) գոր ծով 2008 թվա կա-

նի փետր վա րի 29-ի վճի ռը, գան գատ ներ թիվ 9852/03 և 13413/0458

116. Ա վե լին, մի այն այն հան գա ման քը, որ բժիշ կը զննել է ա զա տ� թ յ�  նից զրկված ան ձին 
և  հա մա պա տաս խան բ�  ժ� մ նշա նա կել, չի կա րող ինք նա բե րա բար ան ձին պատ-
շաճ բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն տրա մադր ված լի նե լ�  մա սին եզ րա հանգ ման հան գեց նել: 
Իշ խա ն� թ յ� ն նե րը պար տա վոր են ա պա հո վել ոչ մի այն այն, որ բժիշկն այ ցե լի և լ սի 
հի վան դին, այլ պետք է անհ րա ժեշտ մի  ջոց ներ ձեռ նար կեն նշա նակ ված բ�  ժ�  մը 
փաս տա ցի ի րա կա նաց նե լ�  � ղ ղ� թ յամբ:

58  http://hudoc.echr.coe. int/eng?i=001-83588 
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2.  ԶԻՆ ԾԱ ՌԱ ՅՈՂ ՆԵ ՐԻ Ա ՌԱՋ ՆԱ ՀԵՐԹ ՀԵ ՏԱ ԶՈՏ ՄԱՆ, 

ՓՈՐ ՁԱՔՆ ՆV   ԱՆ և  ԲV Ժ ՄԱՆ Ի ՐԱ ՎV Ն ՔԸ

 Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և  զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք59

 Հոդ ված 17.   Քա ղա քա ցի նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կի հե տա զո տ  մը և բժշ կա կան 

փոր ձաքն ն թ յ  նը

1.  Քա ղա քա ցի նե րին զին վո րա կան հաշ վառ ման վերց նե լ� , պար տա դիր զին վո րա կան 

ծա ռա յ� թ յան զո րա կո չի, նե րառ յալ` զո րա հա վա քա յին զո րա կո չի, պայ մա նագ րա յին 

զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան և  վար ժա կան հա վա քի ներգ րա վե լ�  ժա մա նակ ի րա կա-

նաց վ� մ են նրանց ա ռող ջա կան վի ճա կի հե տա զո տ� մ և բժշ կա կան փոր ձաքն ն� թ-

յ� ն:  Ս� յն մա ս� մ նշված դեպ քե ր� մ քա ղա քա ցի նե րի հե տա զո տ�  մը, փոր ձաքն ն� թ-

յ�  նը և  բ�  ժ�  մը կա տար վ� մ են ա ռաջ նա հերթ �  անվ ճար` պե տ� թ յան ե րաշ խա վո-

րած բժշկա կան օգ ն� թ յան և ս պա սարկ ման շրջա նակ նե ր� մ:

2.  Քա ղա քա ց�  ա ռող ջա կան վի ճա կի հե տա զոտ ման և բժշ կա կան փոր ձաքն ն� թ յան, 

հե տա զոտ ման և  փոր ձաքն ն� թ յան �  ղեգր ման կար գե րը, հե տա զո տ� մ և բժշ կա կան 

փոր ձաքն ն� թ յ� ն ի րա կա նաց նող մար մի ն նե րը և դ րանց գոր ծ�  նե� թ յան կար գը, 

բժշկա կան հե տա զո տ� թ յ� ն նե րի և բժշ կա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի ցան կե րը, ի րա-

կա նաց ված ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի դի մաց փոխ հա տ� ց ման կար գը, փոր ձաքն ն� թ յան եզ-

րա կա ց� թ յ� ն նե րի ձևե րը, հի վան դ� թ յ� ն նե րի ցան կը, ո րոնց առ կա յ� թ յան դեպ ք� մ 

ո րոշ վ� մ է քա ղա քա ց�  կամ զին ծա ռա յո ղի պի տա նի� թ յան աս տի ճա նը զին վո րա կան 

ծա ռա յ� թ յան հա մար, ինչ պես նաև զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան պայ ման նե րը, ո րոնք 

հա կա ց� ց ված են քա ղա քա ց�  կամ զին ծա ռա յո ղի ա ռող ջա կան վի ճա կին, սահ մա ն� մ 

է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան կա ռա վա ր� թ յ�  նը:

3.  Քա ղա քա ց�  բժշկա կան փոր ձաքն ն� թ յան արդ յ� նք նե րով տրվ� մ է քա ղա քա ց�  

ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա բեր յալ եզ րա կա ց� թ յ� ն, ո րը կազմ ված է նե րա ծա կան, 

նկա րագ րա կան, պատ ճա ռա բա նա կան և  եզ րա փա կիչ մա սե րից։ Եզ րա կա ց� թ յ� նն 

առն վազն նե րա ռ� մ է քա ղա քա ց�  ա ռող ջա կան վի ճա կի ամ փոփ նկա րագ ր� թ յ�  նը, 

քա ղա քա ց�  պի տա նի� թ յան աս տի ճա նը զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յա նը, նրա ա ռող-

ջա կան վի ճա կին հա կա ց� ց ված զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան պայ ման նե րը, եզ րա կա-

ց� թ յան բո ղո քարկ ման կարգն �  ժամ կետ նե րը:  Քա ղա քա ց�  ա ռող ջա կան վի ճա կի 

վե րա բեր յալ եզ րա կա ց� թ յան մե ջ, կախ ված զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յա նը քա ղա քա ց�  

59  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685 
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պի տա նի� թ յան աս տի ճա նից և բժշ կա կան փոր ձաքն ն� թ յան նպա տա կից, նշվ� մ են`

1) պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար.

2) պի տա նի է ռազ մա�  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ�  ն� մ �  սա նե լ�  հա մար.

3) սահ մա նա փա կ�  մով պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար.

4) ժա մա նա կա վո րա պես ոչ պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար.

5) ոչ պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար.

6) ոչ պի տա նի է ռազ մա�  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ�  ն� մ �  սա նե լ�  հա մար.

7) կա րիք �  նի բ� ժ ման.

8) են թա կա է կանչ վե լ�  վար ժա կան հա վա քի.

9) են թա կա չէ կանչ վե լ�  վար ժա կան հա վա քի:

4.  Ս� յն հոդ վա ծի 3-րդ  մա սի հա մա ձայն` քա ղա քա ց�  ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա բեր-

յալ եզ րա կա ց� թ յան մե ջ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յա նը պի տա նի� թ յան աս տի ճա նը 

տրվ� մ է` հաշ վի առ նե լով ս� յն օ րեն քի 5-րդ  հոդ վա ծ� մ նշված զին վո րա կան ծա ռա-

յ� թ յան յ�  րա քանչ յ� ր տե սա կը: 

5.  Քա ղա քա ցին ի րա վ� նք �  նի ծա նո թա նա լ�  իր ա ռող ջա կան վի ճա կի հե տա զոտ ման և 

բժշ կա կան փոր ձաքն ն� թ յան ըն թաց քին և ս տա նա լ�  դրանց արդ յ� նք նե րով տրված 

եզ րա կա ց� թ յ� ն ներն �  այլ փաս տաթղ թե րը, ներ կա յաց նե լ�  ա ռա ջար կ� թ յ� ն ներ, 

բա ցատ ր� թ յ� ն ներ կամ ա ռար կ� թ յ� ն ներ, ս� յն օ րեն քով և  այլ օ րենք նե րով սահ-

ման ված կար գով բո ղո քար կե լ�  իր ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա բեր յալ տրված եզ րա-

կա ց� թ յ�  նը: 
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3.  ԶԻՆ ԾԱ ՌԱ ՅՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀՈ ԳԵ ԲV  ԺԱ ԿԱՆ ՕԳ ՆV   V Ն ԵՎ 

Ս ՊԱ ՍԱՐ ԿV Մ ՍՏԱ ՆԱ ԼV  Ի ՐԱ ՎV Ն ՔԸ

 Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ  Սահ մա նադ ր թ յ ն60

 Հոդ ված 25.  Ֆի զի կա կան և  հո գե կան ան ձեռնմխ  ե լի թ յան ի րա վ ն քը 

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք �  նի ֆի զի կա կան և  հո գե կան ան ձեռնմխ  ե լի� թ յան ի րա վ� նք: 

2.  Ֆի զի կա կան և  հո գե կան ան ձեռնմխ  ե լի� թ յան ի րա վ� ն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել 

մի այն օ րեն քով՝ պե տա կան անվ տան գ� թ յան, հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի կանխ ման կամ 

բա ցա հայտ ման, հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջ� թ յան և  բա րո յա կա ն� թ յան կամ այ-

լոց հիմն  ա կան ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի պաշտ պա ն� թ յան նպա տա կով: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա ր թ յան օ րենս գիրք61

ԳԼV Խ 36

ՔԱՂԱՔԱՑV Ն ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՈՉ ՀՈԺԱՐԱԿԱՄ ՀԵՏԱԶՈՏV  ԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) 

ԲV ԺՄԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼV  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐV ՅԹԸ

  Հոդ ված 271.  Քա ղա քա ց ն բժշկա կան ոչ հո ժա րա կամ հե տա զո տ թ յան և (կամ) 

բ ժ ման են թար կե լ  վե րա բեր յալ դա տա րան դի մե  լ  հիմ քե րը

1. Այն դեպ ք� մ, երբ քա ղա քա ցին վա րակ ված է  Կա ռա վա ր� թ յան հաս տա տած՝ շրջա-

պա տի հա մար վտանգ ներ կա յաց նող հի վան դ� թ յ� ն նե րի ցան կ� մ նե րառ ված հի-

վան դ� թ յամբ, կամ առ կա են ա պա ց� յց ներ տվյալ քա ղա քա ց� ` այդ հի վան դ� թ յամբ 

հնա րա վոր վա րակ վա ծ� թ յան վե րա բեր յալ, ս� յն օ րենսգր քի 272-րդ  հոդ վա ծով նա-

խա տես ված ան ձինք կամ պե տա կան մար մի նն ի րա վ� նք �  նեն դի մե  լ�  դա տա րան` 

տվյալ քա ղա քա ց� ն բժշկա կան ոչ հո ժա րա կամ հե տա զո տ� թ յան և (կամ) բ� ժ ման 

են թար կե լ�  պա հան ջով:

Հոդ ված 272.  Քա ղա քա ց ն բժշկա կան ոչ հո ժա րա կամ հե տա զո տ թ յան և (կամ) 

բ ժ ման են թար կե լ  վե րա բեր յալ դա տա րան դի մե  լ  ի րա վ նք   նե-

ցող ան ձինք

60  ht tp://con court.am/armenian/constitutions/index2015.htm#38 
61  https://www.arlis.am/DocumentView.a spx?DocID=141291 
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1. Քա ղա քա ց� ն բժշկա կան ոչ հո ժա րա կամ հե տա զո տ� թ յան և (կամ) բ� ժ ման են թար-

կե լ�  վե րա բեր յալ դա տա րան դի մ� մ տա լ�  ի րա վ� նք �  նի այն բժշկա կան կազ մա-

կեր պ� թ յ�  նը, որ տեղ բ� ժ վ� մ է տվյալ քա ղա քա ցին, կամ ա ռող ջա պա հ� թ յան ո լոր-

տ� մ  Կա ռա վա ր� թ յան լիա զո րած մար մի  նը:

«Բ նակ չ թ յան բժշկա կան օգ ն թ յան և ս պա սարկ ման մա սին» ՀՀ օ րենք62

 Հոդ ված 14.  Մար դ  (պա ցիեն տի) ի րա վ նք նե րը բժշկա կան օգ ն թ յ ն և ս պա սար-

կ մ ստա նա լիս

1. 1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք (պա ցիենտ) ի րա վ� նք �  նի՝

1) ընտ րե լ�  բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ ի րա կա նաց նո ղին և  բ�  ժաշ խա տո-

ղին.

2) բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ ստա նա լիս ար ժա նա նա լ�  հո գա տար, 

անխտ րա կան և  հար գա լից վե րա բեր մ� ն քի.

3) հրա ժար վե լ�  բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ ստա նա լ� ց, բա ցի ս� յն օ րեն-

քի 24-րդ  հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ քե րից.

4) բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ ստա նա լ� ՝ օ րենսդ ր� թ յա նը հա մա պա տաս-

խան.

5) ի մա նա լ�  ի րեն բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ տրա մադ րող բ�  ժաշ խա տո-

ղի ա ն�  նը, ազ գա ն�  նը, զբա ղեց րած պաշ տո նը.

6) հի վան դա նո ցա յին պայ ման նե ր� մ բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ ստա նա-

լիս �  նե նա լ�  այ ցե լ�  ներ՝ բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ ի րա կա նաց նո ղի և 

 լիա զոր մարմն  ի սահ մա նած կար գե րին հա մա պա տաս խան:  Ս� յն ի րա վ� ն քը կա-

րող է սահ մա նա փակ վել պա ցիեն տի կամ այ ցե լ�  նե րի ա ռող ջ� թ յան պահ պան ման 

կամ անվ տան գ� թ յան նկա տա ռ� մն  ե րով՝ լիա զոր մարմն  ի սահ մա նած դեպ քե ր� մ.

7) բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ ստա նա լիս ցա վի գնա հատ ման և դ րա հա-

մար ժեք կա ռա վար ման.

8) ս� յն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա զեկ լի նե լ�  իր հի վան դ� թ յա նը և  հա մա-

ձայ ն� թ յ� ն տա լ�  բժշկա կան օգ ն� թ յան և ս պա սարկ ման տրա մադր ման հա մար.

9) ստա նա լ�  ամ բող ջա կան տե ղե կատ վ� թ յ� ն բժշկա կան օգ ն� թ յան և ս պա սարկ-

ման ծա վալ նե րի, դրանց հա մար սահ ման ված վճար նե րի չա փի, վճար ման կար գի 

վե րա բեր յալ.

10) ծա նո թա նա լ�  իր բժշկա կան (այդ թվ� մ՝ է լեկտ րո նա յին) փաս տաթղ թե րին կամ 

ստա նա լ�  դրանց պատ ճեն նե րը « Տե ղե կատ վ� թ յան ա զա տ� թ յան մա սին» օ րեն-
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քով սահ ման ված կար գով.

11) հրա ժար վե լ�  իր ա ռող ջա կան վի ճա կի, ինչ պես նաև բժշկա կան օգ ն� թ յան և ս պա-

սարկ ման մա սին տե ղե կ� թ յ� ն ստա նա լ� ց.

12) ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 11-րդ  կե տով նա խա տես ված ի րա վ� ն քից օգտ վե լ�  դեպ-

ք� մ լիա զո րե լ�  իր փո խա րեն օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չին կամ կոն տակ տա յին 

ան ձին տե ղե կատ վ� թ յ� ն ստա նա լ� .

13) ստա նա լ�  իր ա ռող ջա կան վի ճա կի, ինչ պես նաև բժշկա կան օգ ն� թ յան և ս պա-

սարկ ման մա սին տե ղե կ� թ յ� ն.

14) իր ա ռող ջա կան վի ճա կի կամ տրա մադր վող կամ ա ռա ջարկ վող բժշկա կան օգ-

ն� թ յան և ս պա սարկ ման վե րա բեր յալ իր մի  ջոց նե րի հաշ վին ստա նա լ�  մաս նա գի-

տա կան երկ րորդ կամ իր նա խընտ րած թվով այլ կար ծիք.

15) դի մե  լ�  ս� յն օ րեն քով նա խա տես ված է թի կա յի հանձ նա ժո ղով՝ իր կար ծի քով բ� -

ժաշ խա տո ղի կող մի ց մաս նա գի տա կան է թի կա յի կա նոն նե րի խախտ ման դեպ քե-

ր� մ.

16) իր ա ռող ջ� թ յա նը հասց ված վն ա սի դի մաց ստա նա լ�  փոխ հա տ�  ց� մ՝ օ րեն քով 

սահ ման ված կար գով.

17) օգտ վե լ�  օ րեն քով չսահ մա նա փակ ված այլ ի րա վ� նք նե րից:

 Հոդ ված 16.  Հա մա ձայ ն թ յ ն բժշկա կան մի  ջամ տ թ յան հա մար

1. Մար դ�  գրա վոր հա մա ձայ ն� թ յ�  նը բժշկա կան մի  ջամ տ� թ յան հա մար անհ րա ժեշտ 

պայ ման է, բա ցա ռ� թ յամբ ս� յն օ րեն քի 24-րդ  հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ քե րի:

2. Բժշ կա կան մի  ջամ տ� թ յան հա մար գրա վոր հա մա ձայ ն� թ յ�  նը տա լ�  դեպ քե րը սահ-

մա ն� մ է լիա զոր մար մի  նը:

3. 16 տա րին չլրա ցած կամ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված 

պա ցիեն տի բժշկա կան մի  ջամ տ� թ յան հա մար հա մա ձայ ն� թ յ�  նը տա լիս է նրա օ րի-

նա կան ներ կա յա ց�  ցի չը, ե թե բա ցա կա յ� մ են ս� յն օ րեն քի 15-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա-

սով նա խա տես ված պայ ման նե րը: Ս� յն օ րեն քի 15-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սով նա խա-

տես ված պայ ման նե րի առ կա յ� թ յան դեպ ք� մ հաշ վի է առն վ� մ 16 տա րին չլրա ցած 

կամ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված պա ցիեն տի կար ծի քը:

4. Ե թե բժշկի կար ծի քով պա ցիեն տի վի ճա կը թ� յլ չի տա լիս ար տա հայ տել իր կամ քը, 

ա պա բժշկա կան մի  ջամ տ� թ յան հա մար հա մա ձայ ն� թ յ�  նը տա լիս է նրա օ րի նա կան 

ներ կա յա ց�  ցի չը կամ վեր ջի նիս բա ցա կա յ� թ յան դեպ ք� մ՝ նրա լիա զոր ված կոն տակ-

տա յին ան ձը:

5. Օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի կամ կոն տակ տա յին ան ձի բա ցա կա յ� թ յան դեպ ք� մ, ե թե 

բժշկի կար ծի քով բժշկա կան մի  ջամ տ� թ յ�  նը հե տաձգ ման են թա կա չէ, և  պա ցիեն-
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տի վի ճա կը թ� յլ չի տա լիս ար տա հայ տել իր կամ քը, ա պա բժշկա կան մի  ջամ տ� թ յան 

վե րա բեր յալ ո րո շ�  մը, ել նե լով պա ցիեն տի շա հե րից, կա յաց վ� մ է բժշկա կան խորհր-

դակ ց� թ յան (կոն սի լի�  մի ), իսկ դրա անհ նա րի ն� թ յան դեպ ք� մ՝ բժշկի կող մի ց:

 Հոդ ված 24.  Բժշ կա կան օգ ն թ յան և ս պա սարկ ման ի րա կա նա ց  մը ա ռանց մար-

դ  հա մա ձայ ն թ յան

1. Ա ռանց մար դ�  կամ նրա օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի հա մա ձայ ն� թ յան բժշկա կան օգ-

ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ ի րա կա նաց վ� մ են՝

1) մար դ�  կյան քին սպառ նա ցող վտան գի դեպ ք� մ՝  Կա ռա վա ր� թ յան սահ մա նած 

կար գով.

2) շրջա պա տի հա մար վտանգ ներ կա յաց նող հի վան դ� թ յ� ն նե րի դեպ ք� մ՝ օ րեն քով 

սահ ման ված կար գով:

« Հո գե բ  ժա կան օգ ն թ յան և ս պա սարկ ման մա սին» ՀՀ օ րենք63

 Հոդ ված 5.   Հո գե կան ա ռող ջ թ յան խնդիր   նե ցող ան ձանց ի րա վ նք նե րը և  հո-

գե բ  ժա կան կազ մա կեր պ թ յան պար տա կա ն թ յ ն նե րը

1.  Հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող յ�  րա քանչ յ� ր ոք ի րա վ� նք �  նի՝ 

1) ինք ն�  ր� յն լի նե լ�  և  հա սա րա կ� թ յան մե ջ ներգ րավ վե լ� .

2) իր նկատ մամբ բա րե կիրթ, մար դա սի րա կան և  ար ժա նա պատ վ� թ յ�  նը չնվաս-

տաց նող վե րա բեր մ� նք ստա նա լ� .

3) ի րա վ� նք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի վե րա բեր յալ ի րա զեկ լի նե լ�  և դ րանց պաշտ-

պա ն� թ յան մի  ջոց նե րի ընտ ր� թ յ� ն կա տա րե լ� .

4) հի վան դա նո ցա յին հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ�  ն� մ բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն 

և ս պա սար կ� մ ստա նա լ�  ըն թաց ք� մ բա վա րար սն� նդ ստա նա լ� .

5) ա ռող ջ� թ յան պահ պան ման, այդ թվ� մ` շտապ և  ան հե տաձ գե լի բժշկա կան օգ-

ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ ստա նա լ� , ինչ պես նաև սե փա կան մի  ջոց նե րի հաշ վին 

են թարկ վե լ�  բժշկա կան զնն� թ յան և  անհ րա ժեշ տ� թ յան դեպ ք� մ՝ բ� ժ ման իր 

նա խընտ րած բժշկի կող մի ց.

6) փոր ձաքնն վե լ�  կամ վե րա փոր ձաքնն վե լ�  բժշկա սո ցիա լա կան փոր ձաքն ն� թ յ� ն 

ի րա կա նաց նող պե տա կան ի րա վա ս�  մար մի ն նե րի կող մի ց.

7)  ոչ հո ժա րա կամ հոս պի տա լաց ման նպա տա կով հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ-

յ� ն տե ղա փոխ վե լ�  դեպ ք� մ ան հա պաղ այդ մա սին ան ձամբ տե ղե կաց նե լ�  իր 

կոն տակ տա յին ան ձին, իսկ օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի առ կա յ� թ յան դեպ ք� մ` 

63  https://www.arl is.am/DocumentView.aspx?docid=144100 



75ՄԱՐԴL  ԻՐԱՎL ՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ

նաև օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չին.

8)  տա լ�  ի րա զեկ ված հա մա ձայ ն� թ յ� ն և  ցան կա ցած փ�  լ� մ հրա ժար վե լ�  գի-

տա կան կամ փոր ձա րա րա կան նպա տակ նե րով կի րառ վող բ�  ժա կան մե  թոդ նե-

րից և  մի  ջոց նե րից.

9)  հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ�  ն� մ գտնվե լ�  ըն թաց ք� մ մայ րե նի կամ ի րեն 

հաս կա նա լի լեզ վով տե ղե կ� թ յ� ն ներ ստա նա լ�  իր ա ռող ջա կան վի ճա կի, ի րա-

վ� նք նե րի, ա զա տ� թ յ� ն նե րի, դրանց սահ մա նա փակ ման դեպ քե րի վե րա բեր-

յալ.

10)  հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ�  ն� մ գտնվե լ�  ըն թաց ք� մ կոչ վե լ�  իր ան-

վամբ կամ ազ գան վամբ.

11)  հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ�  ն� մ գտնվե լ�  ըն թաց ք� մ պա հան ջե լ�  իր 

ընտ րած բժիշկ-հո գե բ� յ ժի մաս նակ ց� թ յ�  նը ս� յն օ րեն քով նա խա տես ված հո-

գե բ�  ժա կան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին.

12)  հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ�  ն� մ գտնվե լ�  ըն թաց ք� մ հանգս տի, նե րառ-

յալ` բա ցօթ յա զբո սան քի կամ մարմն  ա մար զ� թ յան և  � թ ժամ յա գի շե րա յին քնի, 

ո րի ըն թաց ք� մ ար գել վ� մ է նրան ներգ րա վել բժշկա կան կամ այլ գոր ծո ղ� թ-

յ� ն նե ր� մ.

13)  հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ�  ն� մ գտնվե լ�  ըն թաց ք� մ հա ղոր դակց վե լ�  

ար տա քին աշ խար հի հետ, հաս տա տե լ�  նա մա կագ րա կան կապ.

14)  հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ�  ն� մ գտնվե լ�  ըն թաց ք� մ օգտ վե լ�  հե ռա խո-

սա կա պից.

15)  հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ�  ն� մ գտնվե լ�  ըն թաց ք� մ հան դի պե լ�  այ ցե-

լ�  նե րի հետ.

16) հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ�  ն� մ գտնվե լ�  ըն թաց ք� մ �  նե նա լ�  և  ձեռք 

բե րե լ�  ա ռա ջին անհ րա ժեշ տ� թ յան ի րեր �  պա րա գա ներ, օգտ վե լ�  անձ նա-

կան հա գ� ս տից.

17)  հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ�  ն� մ գտնվե լ�  ըն թաց ք� մ ստա նա լ�  ի րա վա-

բա նա կան օգ ն� թ յ� ն, այդ թվ� մ` « Փաս տա բա ն� թ յան մա սին» օ րեն քով նա խա-

տես ված հան րա յին պաշտ պա ն� թ յ� ն.

18)  անձ նա կան ըն դ�  նե լ� թ յան խնդրան քով դի մե  լ�  հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր-

պ� թ յան գոր ծա դիր մար մի ն, դրա գոր ծ�  նե� թ յան նկատ մամբ հսկո ղ� թ յ� ն և 

 վե րահս կո ղ� թ յ� ն ի րա կա նաց նող մար մի ն ներ.

19)  իր ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ դի մ� մն  ե րով, 

բո ղոք նե րով ինչ պես ան ձամբ, այն պես էլ փաս տա բա նի կամ ներ կա յա ց� ց չի 

կամ օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի մի  ջո ցով դի մե  լ�  հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր-
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պ� թ յան գոր ծա դիր մար մի ն, պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մի ն ներ, դա տա րան,  Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա նին, զանգ վա ծա յին 
լրատ վ� թ յան մի  ջոց նե րին, ինչ պես նաև մար դ�  ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն-
նե րի պաշտ պա ն� թ յամբ զբաղ վող կազ մա կեր պ� թ յ� ն ներ կամ մի  ջազ գա յին 
մար մի ն ներ.

20)  հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ�  ն� մ �  նե նա լ�  լիա զոր մարմն  ի հաս տա տած 
պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան կե ց� թ յան պայ ման ներ.

21)  օգտ վե լ�  օ րեն քով չսահ մա նա փակ ված այլ ի րա վ� նք նե րից:
2. Հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ�  նը պար տա վոր է`

1)  հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ� ն ըն դ� ն ված ան ձին, իսկ օ րի նա կան ներ կա-
յա ց� ց չի առ կա յ� թ յան դեպ ք� մ` նաև նրա օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չին ծա նո-
թաց նել հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յան ներ քին կա նո նա կար գին և  բ� ժ ման 
սխե մա յին.

2)  ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ  կե տով սահ ման ված ի րա վ� ն քի ի րա կա նաց ման 
անհ նա րի ն� թ յան դեպ ք� մ ոչ հո ժա րա կամ հոս պի տա լաց ման վե րա բեր յալ տե-
ղե կաց նել հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ� ն ըն դ� ն ված ան ձի կոն տակ տա յին 
ան ձին, իսկ օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի առ կա յ� թ յան դեպ ք� մ` նաև օ րի նա-
կան ներ կա յա ց� ց չին` հնա րա վոր հա սա նե լի ե ղա նա կով (հե ռա խո սա յին կա պի, 
է լեկտ րո նա յին կամ կա պի այլ մի  ջոց նե րով).

3)  հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե ր� մ գտնվող ան ձանց մոտ մարմն  ա կան 
վն աս վածք նե րի հայտ նա բեր ման կամ են թադր յալ բռն� թ յ� ն նե րի վե րա բեր յալ 
գան գատ նե րի դեպ ք� մ այդ մա սին ան հա պաղ տե ղե կաց նել ի րա վա պահ մար-
մի ն նե րին.

4)  չխո չըն դո տել ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ  կե տով սահ ման ված՝ սե փա կան մի -
ջոց նե րի հաշ վին իր նա խընտ րած բժշկի կող մի ց զնն� թ յան են թարկ վե լ�  ի րա-
վ� ն քի ի րա կա նաց մա նը:

3.  Ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 8-րդ  կե տով նա խա տես ված ի րա վ� նքն ի րաց նե լ�  դեպ-
ք� մ հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող յ�  րա քանչ յ� ր ոք պետք է ի րեն հաս կա-
նա լի լեզ վով տե ղե կաց վի գի տա կան, բժշկա կան կամ այլ փոր ձե րի հնա րա վոր հետ-
ևանք նե րի մա սին:  Գի տա կան, բժշկա կան կամ այլ փոր ձե րի հնա րա վոր հետ ևանք-
նե րի տե ղե կաց ման կար գը և  ժամ կետ նե րը սահ մա ն� մ է լիա զոր մար մի  նը:

4.  Հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ� ն ըն դ� ն ված ան ձը, իսկ օ րի նա կան ներ կա յա-
ց� ց չի առ կա յ� թ յան դեպ ք� մ` նաև օ րի նա կան ներ կա յա ց�  ցի չը, բժիշկ-հո գե բ� յ ժի 
կող մի ց ի րա զեկ վ� մ են հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ� ն ըն դ� ն ված ան ձի ի րա-
վ� նք նե րի, ա զա տ� թ յ� ն նե րի, դրանց սահ մա նա փա կ� մն  ե րի մա սին` ս� յն օ րեն քի 
հա վել վա ծով սահ ման ված կար գով:

5.  Հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ�  ն� մ բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ ստա-
ցող հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան ձանց ի րա վ� նք նե րի ի րա կա նաց ման 
ըն թա ցա կար գը սահ ման վ� մ է ս� յն օ րեն քի հա վել վա ծով:

6.  Ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 12-րդ  կե տով սահ ման ված հանգս տի, նե րառ յալ` բա ցօթ յա 
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զբո սան քի, մարմն  ա մար զ� թ յան ի րա կա նաց ման կար գը սահ մա ն� մ է լիա զոր մար-
մի  նը:

7.  Հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ�  ն� մ հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան-

ձի կե ց� թ յանն անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը սահ մա ն� մ է լիա զոր մար մի  նը:

 Հոդ ված 17.  Հո գե բ  ժա կան օգ ն թ յ ն և ս պա սար կ մ տրա մադ րե լ ն ներ կա յաց վող 

ընդ հա ն ր պա հանջ նե րը և  հո գե բ  ժա կան օգ ն թ յ ն և ս պա սար կ մ 

ստա նա լ  հա մա ձայ ն թ յ  նը

1.  Հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յ�  նը և ս պա սար կ� մն  ի րա կա նաց վ� մ են հո գե կան ա ռող-
ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան ձի, իսկ օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի առ կա յ� թ յան դեպ-
ք� մ` օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի գրա վոր ի րա զեկ ված հա մա ձայ ն� թ յան (դի մ�  մի ) 
դեպ ք� մ, բա ցա ռ� թ յամբ ս� յն օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի:

2. 16 տա րին լրա ցած ե րե խան կամ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան գոր ծ�  նակ ճա-
նաչ ված ան ձը հո գե բ�  ժա կան մի  ջամ տ� թ յ� ն ստա նա լ�  կամ դրա նից հրա ժար վե լ�  
վե րա բեր յալ գրա վոր ի րա զեկ ված հա մա ձայ ն� թ յ�  նը, բա ցա ռ� թ յամբ օ րեն քով նա-
խա տես ված դեպ քե րի, տա լիս է, ե թե`
1)  բժիշկ-հո գե բ� յ ժի կար ծի քով 16 տա րին լրա ցած ե րե խան կամ օ րեն քով սահ-

ման ված կար գով ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված անձն �  նակ է հաս կա նա լ�  հո գե-
բ�  ժա կան մի  ջամ տ� թ յան կամ դրա բա ցա կա յ� թ յան հնա րա վոր հետ ևանք նե-
րը.

2)  այդ տե ղե կ� թ յ� ն նե րը չեն վն ա սի 16 տա րին լրա ցած ե րե խա յին կամ օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված ան ձին.

3)  կդյ�  րաց նեն նրանց հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յան և ս պա սարկ ման տրա մադ ր� -
մը:

3.  Ս� յն հոդ վա ծի 2-րդ  մա սով նա խա տես ված պայ ման նե րի բա ցա կա յ� թ յան դեպ ք� մ 
16 տա րին լրա ցած ե րե խա յի կամ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան գոր ծ�  նակ ճա-
նաչ ված ան ձի հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յ� նն �  սպա սար կ� մն  ի րա կա նաց վ� մ են ս� յն 
օ րեն քի 24-րդ  հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով, ե թե հո գե բ�  ժա կան հանձ նա ժո ղո վի 
եզ րա կա ց� թ յամբ նրանց նկատ մամբ անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել հո գե բ�  ժա կան 
մի  ջամ տ� թ յ� ն:

4. 16 տա րին չլրա ցած ե րե խա յի գրա վոր ի րա զեկ ված հա մա ձայ ն� թ յ�  նը տա լիս է նրա 
օ րի նա կան ներ կա յա ց�  ցի չը, բա ցա ռ� թ յամբ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի:

5. Ե րե խա յի կամ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված ան ձի հո գե-
բ�  ժա կան օգ ն� թ յ�  նը և ս պա սար կ� մն  ի րա կա նաց նե լիս նրա կար ծիքն ամ րագ րե լը 
պար տա դիր է:

6.  Հո գե բ�  ժա կան բժշկա կան օգ ն� թ յան և ս պա սարկ ման շրջա նա կ� մ հե տա զո տող 
կամ բ�  ժող բժիշկ-հո գե բ� յ ժը պար տա վոր է ան ձին, իսկ օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի 
առ կա յ� թ յան դեպ ք� մ՝ նաև օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չին`
1)  ներ կա յա նալ որ պես բժիշկ-հո գե բ� յժ.
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2) տրա մադ րել տե ղե կ� թ յ� ն ներ հո գե կան խան գար ման բն� յ թի, ա ռա ջարկ վող 
բ� ժ ման նպա տա կի, մե  թո դա բա ն� թ յան, տևո ղ� թ յան, ինչ պես նաև կողմն  ա-
կի ազ դե ց� թ յան և  ակն կալ վող արդ յ� նք նե րի, հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յ�  նից և 
ս պա սար կ�  մի ց հրա ժար վե լ�  և դ րա հետ ևանք նե րի մա սին �  դրանց վե րա-
բեր յալ բժշկա կան փաս տաթղ թ� մ կա տա րել հա մա պա տաս խան գրա ռ� մն  եր և 
 հաս տա տել դրանք ստո րագ ր� թ յամբ՝ լիա զոր մարմն  ի սահ մա նած կար գով:

7.  Հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ ստա նա լ�  հա մար դի մած ան ձը, իսկ 
օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի առ կա յ� թ յան դեպ ք� մ` նաև օ րի նա կան ներ կա յա ց�  ցի-
չը, ի րա վ� նք �  նեն ցան կա ցած պա հի հրա ժար վե լ�  հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յ� ն և 
ս պա սար կ� մ ստա նա լ� ց կամ պա հան ջե լ�  դա դա րեց նել այն, բա ցա ռ� թ յամբ oրեն-
քով նա խա տես ված դեպ քե րի:  Հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան ձին, իսկ 
օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի առ կա յ� թ յան դեպ ք� մ՝ նաև օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց-
չին, բժիշկ-հո գե բ� յ ժը պետք է պար զա բա նի հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յ�  նից և ս պա-
սար կ�  մի ց հրա ժար վե լ�  հնա րա վոր հետ ևանք նե րը:

8.  Հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յ�  նից և ս պա սար կ�  մի ց հրա ժար վե լ�  փաս տը բժիշկ-հո գե-
բ� յ ժը գրա ռ� մ է ան ձի բժշկա կան փաս տաթղ թ� մ, և  այն հաս տատ վ� մ է բժիշկ-հո-
գե բ� յ ժի և հ րա ժար վող ան ձի, իսկ օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի առ կա յ� թ յան դեպ-
ք� մ` նաև օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի ստո րագ ր� թ յամբ:

9.  Հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ տրա մադ րե լ�  վե րա բեր յալ տվյալ նե րը 
բժիշկ-հո գե բ� յ ժը գրա ռ� մ է հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան ձի բժշկա-
կան փաս տաթղ թ� մ և  այն հաս տա տ� մ ստո րագ ր� թ յամբ:

10. Բժշ կա կան փաս տաթղ թի ձևե րը, դրանց լրաց ման կար գը հաս տա տ� մ է լիա զոր 
մար մի  նը:

 Հոդ ված 18.   Հի վան դա նո ցա յին և  ար տա հի վան դա նո ցա յին հո գե բ  ժա կան օգ ն թ-

յան և ս պա սարկ ման ձևե րը և դ րանց բո վան դա կ թ յ  նը

(...)
5.   Զին ծա ռա յող նե րի հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յան և ս պա սարկ ման ի րա կա նաց ման 

ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րը սահ ման վ� մ են « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան զին-

ված �  ժե րի ներ քին ծա ռա յ� թ յան կա նո նա գիր քը հաս տա տե լ�  մա սին» օ րեն քով:

 Հոդ ված 20.  Հո գե բ  ժա կան հե տա զո տ  մը և  բ  ժ  մը

1.  Հո գե բ�  ժա կան հե տա զո տ� մն  ի րա կա նաց վ� մ է ան ձի, իսկ օ րի նա կան ներ կա յա-
ց� ց չի առ կա յ� թ յան դեպ ք� մ` նաև օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի գրա վոր ի րա զեկ ված 
հա մա ձայ ն� թ յամբ, բա ցա ռ� թ յամբ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի:

2.  Հո գե բ�  ժա կան հե տա զոտ ման (նե րառ յալ՝ ախ տո րոշ ման) կամ բ� ժ ման ի րա կա նա-
ց�  մը չի կա րող պայ մա նա վոր վել հա սա րա կ� թ յան ըն դ�  նած բա րո յա կան կամ մշա-
կ�  թա յին կամ քա ղա քա կան կամ կրո նա կան ար ժեք նե րի հետ ան ձի ան հա մա ձայ ն� թ-
յան կամ հո գե կան ա ռող ջ� թ յան հետ ան մի  ջա կան կապ չ�  նե ցող այլ պատ ճառ նե րով:
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3.  Հո գե բ�  ժա կան հե տա զոտ ման (նե րառ յալ՝ ախ տո րոշ ման) և  բ� ժ ման մե  թոդ նե րը, կի-
րառ վող դե ղե րը, բժշկա կան նշա նա կ� թ յան ապ րանք նե րը կա րող են օգ տա գործ վել 
բա ցա ռա պես ախ տո րո շիչ և  բ�  ժա կան նպա տակ նե րով՝ հո գե կան խան գար ման բն� յ-
թին և դ րա բ� ժ ման հա մար անհ րա ժեշտ մի  ջոց նե րին հա մա պա տաս խան, և  որ ևէ 
դեպ ք� մ չեն կա րող կի րառ վել հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան ձին պատ-
ժե լ�  նպա տա կով կամ այլ ան ձանց կող մի ց հե տապնդ վող այլ նպա տակ նե րով:

 Հոդ ված 22.  Հո ժա րա կամ հոս պի տա լաց ման հիմ քե րը

1. Ընդ հա ն� ր հսկո ղ� թ յան հո գե բ�  ժա կան բա ժան մ� նք հո ժա րա կամ հոս պի տա լաց-
ման հիմք են ան ձի հո գե կան խան գար ման առ կա յ� թ յ�  նը և բ ժիշկ-հո գե բ� յ ժի` ան ձի 
հի վան դա նո ցա յին ձևով հե տա զո տ� թ յան կամ բ� ժ ման անհ րա ժեշ տ� թ յան մա սին 
եզ րա կա ց� թ յ�  նը կամ օ րենսդ ր� թ յամբ սահ ման ված դեպ քե ր� մ փոր ձաքն ն� թ յ� ն 
ի րա կա նաց նե լ�  անհ րա ժեշ տ� թ յ�  նը:  Փոր ձաքն ն� թ յան ի րա կա նաց ման կար գը 
սահ մա ն� մ է լիա զոր մար մի  նը:

2. Ընդ հա ն� ր հսկո ղ� թ յան հո գե բ�  ժա կան բա ժան մ� նք հո ժա րա կամ հոս պի տա լա ց� -
մը կա րող է ի րա կա նաց վել մի այն ան ձի, իսկ օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի առ կա յ� թ յան 
դեպ ք� մ` նաև օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի գրա վոր դի մ�  մի  կամ գրա վոր ի րա զեկ-
ված հա մա ձայ ն� թ յան հի ման վրա: Ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված ան ձին, ս� յն հոդ վա-
ծին հա մա պա տաս խան, ընդ հա ն� ր հսկո ղ� թ յան հո գե բ�  ժա կան բա ժան մ� նք հոս-
պի տա լաց նե լ� ց հե տո խնա մա կա լը այդ մա սին « Փաս տաթղ թե րի հա տ� կ ա ռաք ման 
մա սին» օ րեն քով սահ ման ված կար գով ե ռօր յա ժամ կե տ� մ գրա վոր տե ղե կաց ն� մ է 
խնա մա կա լ� թ յան և  հո գա բար ձ� թ յան մարմն  ին:

3. Ա ռանց ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի ան ձանց, քա ղա քա ցի� թ յ� ն չ�  նե ցող ան-
ձանց դեպ ք� մ բժիշկ-հո գե բ� յ ժը կամ հո գե բ�  ժա կան հանձ նա ժո ղո վը գրա վոր տե ղե-
կաց ն� մ է ի րա վա պահ մար մի ն նե րին հոս պի տա լաց ման փաս տի վե րա բեր յալ:

4. Ե թե հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան ձը օ տա րերկ րա ցի է, ա պա հո գե բ� -
ժա կան կազ մա կեր պ� թ յան գոր ծա դիր տնօ րե նը ն� յն օ րը, իսկ ոչ աշ խա տան քա յին 
օ րե րին և  ժա մե  րին` հա ջորդ աշ խա տան քա յին օ րը մի ա ժա մա նակ գրա վոր տե ղե կաց-
ն� մ է նաև լիա զոր մարմն  ին, որն էլ իր հեր թին այդ մա սին հայտ ն� մ է ար տա քին 

գոր ծե րի բնա գա վա ռ� մ պե տա կան կա ռա վար ման մարմն  ին:

 Հոդ ված 23. Ընդ հա ն ր հսկո ղ թ յան հո գե բ  ժա կան բա ժան մ ն քից հի վան դի 

դ րսգ ր  մը

1. Ընդ հա ն� ր հսկո ղ� թ յան հո գե բ�  ժա կան բա ժան մ� ն քից հո ժա րա կամ հոս պի տա լաց-

ված հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան ձի դ� րսգ ր�  մը ի րա կա նաց վ� մ է`

1) ան ձի ցան կ� թ յամբ կամ

2) ան ձի ա ռող ջաց ման և  հո գե կան վի ճա կի բա վա րար լի նե լ�  դեպ ք� մ, ե թե վե րա ցել 

է հե տա գա հի վան դա նո ցա յին ձևով բ� ժ ման անհ րա ժեշ տ� թ յ�  նը` բժիշկ-հո գե-
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բ� յ ժի եզ րա կա ց� թ յան հի ման վրա, կամ

3) հե տա զոտ ման կամ փոր ձաքն ն� թ յան ժամ կետ նե րը ա վարտ վե լ�  դեպ ք� մ:

2.  Դ� րսգ ր�  մի ց ա ռաջ հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յան գոր ծա դիր մար մի  նը պատ-

շաճ ծա ն�  ց� մ է ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված ան ձի կամ ե րե խա յի օ րի նա կան ներ կա յա-

ց� ց չին` ծա ն� ց ման մե ջ նշե լով դ� րսգր ման օ րը, ա մի  սը տա րին և  ժա մը:

3. Ընդ հա ն� ր հսկո ղ� թ յան հո գե բ�  ժա կան բա ժան մ� նք հո ժա րա կամ հոս պի տա լաց ված 

հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան ձը, իսկ օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի առ կա-

յ� թ յան դեպ ք� մ` նաև օ րի նա կան ներ կա յա ց�  ցի չը, ի րա վ� նք �  նեն ցան կա ցած պա հի 

հրա ժար վե լ�  հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ ստա նա լ� ց կամ պա հան ջե լ�  
դա դա րեց նել այն:

 Հոդ ված 24. Ոչ հո ժա րա կամ հոս պի տա լաց ման հիմ քը և  կար գը

1.  Հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող անձն ա ռանց իր, իսկ օ րի նա կան ներ կա յա-

ց� ց չի առ կա յ� թ յան դեպ ք� մ` նաև օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի հա մա ձայ ն� թ յան հո-

գե բ�  ժա կան վկա յարկ ման արդ յ� ն քով կա րող է ոչ հո ժա րա կամ հոս պի տա լաց վել` 

hո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան ձից բխող վտան գը (նե րառ յալ՝ իր կամ այլ 

ան ձանց կյան քի կամ ա ռող ջ� թ յան հա մար) կան խե լ�  նպա տա կով, ե թե ա ռանց հոս-

պի տա լաց ման ան ձի բ�  ժ� մն  արդ յ�  նա վետ չի կա րող կազ մա կերպ վել, և  հո գե բ�  ժա-

կան օգ ն� թ յան �  շա ց�  մը կա րող է վտանգ ներ կա յաց նել ան ձի կյան քին, ա ռող ջ� թ-

յա նը կամ շրջա պա տին:

2.  Ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված դեպ ք� մ հոս պի տա լաց վե լ� ց հե տո՝ 72 ժամ-

վա ըն թաց ք� մ`

1)  հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան ձին պար տա դիր հե տա զո տ� մ է հո գե-

բ�  ժա կան հանձ նա ժո ղո վը, և

2)  ոչ հո ժա րա կամ հոս պի տա լաց ման հիմն  ա վոր վա ծ� թ յ�  նը մաս նա գի տա կան հո գե բ� -

ժա կան հանձ նա ժո ղո վի եզ րա կա ց� թ յամբ հաս տատ վե լ�  դեպ ք� մ հո գե բ�  ժա կան 

կազ մա կեր պ� թ յան գոր ծա դիր մար մի  նը դի մ� մ է դա տա րան`  Հա յաս տա նի  Հան րա-

պե տ� թ յան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա ր� թ յան օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով 

ան ձին հո գե բ�  ժա կան հի վան դա նո ցա յին ոչ հո ժա րա կամ բ� ժ ման են թար կե լ�  հա-

մար:  Ս� յն մա սով նա խա տես ված դեպ քե ր� մ մի նչև դա տա րա նի կող մի ց ոչ հո ժա րա-

կամ կար գով հոս պի տա լաց նե լ�  վե րա բեր յալ բ� ժ ման են թար կե լ�  մա սին վճռի օ րի-

նա կան �  ժի մե ջ մտնե լը հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ�  ն� մ հո գե կան ա ռող ջ� թ-

յան խնդիր �  նե ցող ան ձին ա ռանց նրա ի րա զեկ ված հա մա ձայ ն� թ յան տրա մադր-

վ� մ են մի այն շտապ և  ան հե տաձ գե լի հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ:

3.  Հի վան դա նո ցա յին ոչ հո ժա րա կամ բ�  ժ� մ ի րա կա նաց նող բժիշկ-հո գե բ� յ ժը ա մի  սը 
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առն վազն մե կ ան գամ հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան ձի վի ճա կի մա սին 

մաս նա գի տա կան գրա վոր կար ծիք է ներ կա յաց ն� մ հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ-

յան հո գե բ�  ժա կան հանձ նա ժո ղով ան ձի նկատ մամբ ոչ հո ժա րա կամ բ�  ժ�  մը շա ր� -

նա կե լ�  կամ դա դա րեց նե լ�  հետ կապ ված հար ցե րը լ�  ծե լ�  նպա տա կով:  Հո գե բ�  ժա-

կան հանձ նա ժո ղո վը մաս նա գի տա կան կար ծիքն ստա նա լ� ց հե տո՝ հինգ աշ խա տան-

քա յին օր վա ըն թաց ք� մ, քնն� մ և  տա լիս է եզ րա կա ց� թ յ� ն ոչ հո ժա րա կամ բ�  ժ�  մը 

շա ր�  նա կե լ�  կամ դա դա րեց նե լ�  մա սին:

4. Ոչ հո ժա րա կամ բ�  ժ�  մը կա րող է տևել ոչ ա վե լի, քան վեց ա մի ս: Ե թե վեց ա մի  սը լրա-

նա լ�  դեպ ք� մ հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան ձի մոտ չեն վե րա ցել ոչ հո-

ժա րա կամ բ� ժ ման՝ ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված հիմ քե րը, ա պա վե ցամս յա 

ժամ կե տը լրա նա լ� ց հե տո՝ 72 ժամ վա ըն թաց ք� մ, հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յան 

գոր ծա դիր մար մի  նը դի մ� մ է ներ կա յաց ն� մ դա տա րան՝  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ-

յան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա ր� թ յան օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով ան ձին 

հո գե բ�  ժա կան հի վան դա նո ցա յին ոչ հո ժա րա կամ բ� ժ ման են թար կե լ�  պա հան ջով: 

 Ս� յն մա սով նա խա տես ված դեպ քե ր� մ մի նչև դա տա րա նի կող մի ց ոչ հո ժա րա կամ 

կար գով հոս պի տա լաց նե լ�  վե րա բեր յալ բ� ժ ման են թար կե լ�  մա սին վճռի օ րի նա կան 

�  ժի մե ջ մտնե լը հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ�  ն� մ հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր 

�  նե ցող ան ձին ա ռանց նրա ի րա զեկ ված հա մա ձայ ն� թ յան տրա մադր վ� մ են մի այն 

շտապ և  ան հե տաձ գե լի հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ:

5.  Մինչև ս� յն հոդ վա ծի 4-րդ  մա սով սահ ման ված վե ցամս յա ժամ կե տի լրա նա լը հո գե կան 

ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան ձի մոտ ոչ հո ժա րա կամ բ� ժ ման օ րեն քով սահ ման-

ված հիմ քե րը վե րա նա լ�  դեպ ք� մ հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յան գոր ծա դիր մար-

մի  նը դի մ� մ է դա տա րան` ան ձին հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ� ն ոչ հո ժա րա կամ 

հոս պի տա լաց ման են թար կե լ�  վե րա բեր յալ դա տա րա նի վճի ռը վե րաց նե լ�  պա հան ջով:

 Հա վել ված

2.  Հե ռա խո սա կա պի և  նա մա կագ րա կան կա պի տրա մադ ր�  մը

2.   Հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ� նն իր տա րած ք� մ տե ղադ ր� մ է առն վազն մե կ 
տաք սո ֆոն (հե ռա խոս) հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան ձանց հա մար հա-
սա նե լի վայ ր� մ:  Հե ռա խո սա յին խո սակ ց� թ յան վճա ր� մն  ե րը կա տար վ� մ են տվյալ 
ան ձի հաշ վին:  Հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յան վար չա կազ մը հո գե կան ա ռող-
ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան ձանց հա մար հա սա նե լի վայ ր� մ պետք է փակց նի հե-
ռա խո սա յին խո սակ ց� թ յան սա կագ նե րը` «Է լեկտ րո նա յին հա ղոր դակ ց� թ յան մա սին» 
օ րեն քին հա մա պա տաս խան:

3.   Հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ� ն տե ղա փոխ վող յ�  րա քանչ յ� ր անձ հո գե բ�  ժա կան 
կազ մա կեր պ� թ յ�  ն� մ գտնվե լ�  ըն թաց ք� մ ի րա վ� նք �  նի յ�  րա քանչ յ� ր ամս վա ըն-
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թաց ք� մ կա տա րե լ�  առն վազն ե րեք անվ ճար հե ռա խո սա զանգ  Հա յաս տա նի  Հան րա-
պե տ� թ յան տա րած ք� մ, ընդ ո ր� մ ա ռա ջին հե ռա խո սա զան գի ի րա վ� ն քը ա պա հով-
վ� մ է հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ� ն տե ղա փոխ վե լ� ց ան մի  ջա պես հե տո:

4.   Հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ� նն իր տա րած ք� մ տե ղադ ր� մ է առն վազն մե կ 
փոս տարկղ` « Փոս տա յին կա պի մա սին» օ րեն քին հա մա պա տաս խան:  Հո գե բ�  ժա կան 
կազ մա կեր պ� թ յ�  ն� մ գտնվող հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան ձին պետք 
է հա սա նե լի լի նի փոս տարկ ղից օգտ վե լը:  Հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յան վար-
չա կազ մը հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան ձանց հա մար հա սա նե լի վայ ր� մ 
պետք է փակց նի փոս տա յին ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի սա կագ նե րը` « Փոս տա յին կա պի մա-
սին» օ րեն քին հա մա պա տաս խան:

5.   Հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ�  ն� մ գտնվող անձն ի րա վ� նք �  նի իր մի  ջոց նե րի 
հաշ վին նա մա կագ րա կան (փոս տա յին) կապ հաս տա տե լ�  ցան կա ցած ան ձի հետ:  Հո-
գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ� նն ա պա հո վ� մ է նա մա կագ րա կան կա պի մի  ջո ցով 
հա ղոր դակց վե լ�  հա սա նե լի� թ յ�  նը և դ րա գաղտ նի� թ յ�  նը հո գե կան ա ռող ջ� թ-
յան խնդիր �  նե ցող ան ձի հա մար:  Հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յան վար չա կազմն  
ա պա հո վ� մ է հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ�  ն� մ գտնվող հո գե կան ա ռող ջ� թ յան 
խնդիր �  նե ցող ան ձի գրած նա մակ նե րի փո խան ց�  մը փոս տա յին ծա ռա յ� թ յա նը և 
 փոս տա յին ա ռաք ման ան դոր րագ րի, ինչ պես նաև փոս տով ստաց ված, չբաց ված նա-
մակ նե րի հանձ ն�  մը հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան ձին:  Հո գե բ�  ժա կան 
կազ մա կեր պ� թ յ�  ն� մ գտնվող հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան ձի �  ղար-
կած և ս տա ցած նա մակ նե րը հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ�  նը չի կա րող են թար-
կել գրաքն ն� թ յան:

 

3. Այ ցե լ�  նե րի հետ հան դի պ�  մը և  ա ռա ջին անհ րա ժեշ տ� թ յան ի րե րի և  

պա րա գա նե րի ձեռք բե ր�  մը

6.   Հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յան վար չա կազ մը հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր � -
նե ցող ան ձանց հա մար, բա ցա ռ� թ յամբ օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րի, այ ցե լ�  նե րի 
հետ ա զատ հան դի պե լ�  պայ ման ներ է ստեղ ծ� մ` չխախ տե լով տվյալ հո գե բ�  ժա կան 
կազ մա կեր պ� թ յան գոր ծա դիր մարմն  ի հաս տա տած ներ հի վան դա նո ցա յին ռե ժի մը: 

(...) 
8.   Հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան ձինք ի րա վ� նք �  նեն`

1)  ան ձամբ, իսկ օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի առ կա յ� թ յան դեպ ք� մ` նաև օ րի նա կան 
ներ կա յա ց� ց չի մի  ջո ցով, հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ� ն տե ղա փո խե լ�  լիա-
զոր մարմն  ի սահ մա նած ցան կին հա մա պա տաս խան ա ռա ջին անհ րա ժեշ տ� թ յան 
ի րեր և  պա րա գա ներ, բա ցա ռ� թ յամբ ծա կող, կտրող ի րե րի, կամ

2)  ի րենց մի  ջոց նե րի հաշ վին ձեռք բե րե լ�  (այդ թվ� մ` է լեկտ րո նա յին հե ռա հա ղոր-
դակ ց� թ յան մի  ջոց նե րով) ա ռա ջին անհ րա ժեշ տ� թ յան ի րեր և  պա րա գա ներ, բա-
ցա ռ� թ յամբ ծա կող, կտրող ի րե րի, ընդ ո ր� մ`
ա. գոր ծ�  նակ լի նե լ�  դեպ ք� մ ան ձամբ, ե թե տվյալ հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր-
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պ� թ յան տա րած ք� մ առ կա է առևտ րի օբ յեկտ,
բ. ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված լի նե լ�  դեպ ք� մ՝ ի րենց օ րի նա կան ներ կա յա ց�  ցիչ նե-

րի կամ հա մա պա տաս խան աշ խա տակ ցի մի  ջո ցով:

6.  Հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ�  ն� մ գտնվող հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր 

�  նե ցող ան ձանց ի րա վ� նք նե րի, ա զա տ� թ յ� ն նե րի, դրանց սահ մա նա 

փա կ� մն  ե րի մա սին ի րա զե կ�  մը 

(...)
21.  Ե թե հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր �  նե ցող ան ձը, ել նե լով իր ա ռող-

ջա կան վի ճա կից, ի վի ճա կի չէ հաս կա նալ իր ի րա վ� նք նե րը կամ ստո րագ րել ի րա-
զեկ ման թեր թի կը, ա պա տվյալ ան ձի ի րա վ� նք նե րի և  պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի մա-
սին ի րա զեկ վ� մ է մի այն նրա օ րի նա կան ներ կա յա ց�  ցի չը, ե թե առ կա է, որն էլ ստո-
րագ ր� մ է նշված ի րա զեկ ման թեր թի կը: Դ րա մա սին նշ� մ է կա տար վ� մ բժշկա կան 
փաս տաթղ թե ր� մ: 

(...)

« Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ թ յան զին ված   ժե րի ներ քին ծա ռա յ թ յան կա նո նա-

գիր քը հաս տա տե լ  մա սին» ՀՀ օ րենք64

 Հոդ ված 356.   Զին ծա ռա յող նե րին գնդից դ րս բ ժ ման   ղար կ մ է գնդի հրա մա նա տա-

րը` ըստ բժշկի եզ րա կա ց թ յան, իսկ ան հա պաղ օգ ն թ յան հա մար` բժշկի 

բա ցա կա յ թ յան դեպ ք մ` բ ժ կե տի հեր թա պահ բ  ժա կը` մի ա ժա մա նակ 

զե կ  ցե լով գնդի բ ժ ծա ռա յ թ յան պե տին և գն դի հեր թա պա հին:

1.  Զին ծա ռա յող նե րին հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յան և ս պա սարկ ման �  ղար կ� մ է գնդի հրա-
մա նա տա րը` ըստ բժշկի գրա վոր եզ րա կա ց� թ յան: Եզ րա կա ց� թ յա նը կցվ� մ են զին-
ծա ռա յո ղի բժշկա կան և  ծա ռա յո ղա կան բն�  թագ րե րը, ո րոնց ձևը սահ մա ն� մ է պաշտ-
պա ն� թ յան բնա գա վա ռ� մ պե տա կան կա ռա վար ման լիա զոր մար մի  նը:

2.  Զո րա մա սի բ� ժ կե տը վա ր� մ է հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յան և ս պա սարկ ման �  ղարկ-
ված զին ծա ռա յող նե րի գրանց ման գիրք:

3.  Հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յան և ս պա սարկ ման �  ղարկ ված բո լոր զին ծա ռա յող նե րը են-
թարկ վ� մ են ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն ն� թ յան:

4.  Հի վանդ նե րը բ� ժ հիմն  արկ են հասց վ� մ գնդի հեր թա պահ սա նի տա րա կան տրանս-
պոր տով` բժշկի (բ�  ժա կի) �  ղեկ ց� թ յամբ:

5. Գն դից դ� րս բ� ժ ման �  ղարկ վե լ�  դեպ ք� մ զին ծա ռա յող նե րը պետք է հագն ված լի-
նեն տար վա ե ղա նա կին հա մա պա տաս խան և  �  նե նան �  ղե գիր` գնդի հրա մա նա տա րի 

64  https://www.arlis.am/Documen tView.aspx?DocID=146075
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ստո րագ ր� թ յամբ, բժշկա կան գրք� յկ, ան ձը վկա յող փաս տա թ� ղթ, անհ րա ժեշտ անձ-
նա կան ի րեր և  պա րե նի ա տես տատ, անհ րա ժեշ տ� թ յան դեպ ք� մ` տե ղե կանք վն աս-

ված քի մա սին և բժշ կա կան բն�  թա գիր:

 Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ա սամբ լեա յի 1991 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 17-ի թիվ 46/119 բա-

նաձև « Հո գե կան ա ռող ջ թ յան խնդիր ներ   նե ցող ան ձանց պաշտ պա ն թ յան և 

 հո գե բ  ժա կան օգ ն թ յան բա րե լավ ման սկզբ նք նե րը»65

Սկզ բ նք 1

 Հի վանդ ան ձանց նկատ մամբ թ� յ լատ րե լի չէ որ ևէ խտրա կա ն� թ յ� ն՝ բա ցա ռե լով հո-
գե կան հի վան դ� թ յան պատ ճա ռով այն պի սի տար բե րա կ� մն  եր, բա ցա ռ� թ յ� ն ներ կամ 
նա խա պատ վ� թ յ� ն տա լ�  այն պի սի դրսևո ր� մն  եր, ո րոնց արդ յ� ն ք� մ անհ նա րին 
կդառ նա կամ կդժվա րա նա մի  ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված քա ղա քա ցիա կան, քա ղա քա կան, 
տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կ�  թա յին ի րա վ� նք նե րից հա վա սար օգտ վե լը

Սկզ բ նք 9

2.   Պա ցիեն տի բ�  ժ�  մը և խ նամ քը պար տա դիր պետք է քննարկ վի նրա հետ և  պար բե-

րա բար վե րա նայ վի: 

Սկզ բ նք 11

1.  Որ ևէ բ�  ժ� մ չպետք է ի րա կա նաց վի ա ռանց ան ձի նա խա պես ծա ն� ց ված հա մա ձայ-

ն� թ յ�  նը ստա նա լ�  ՝ բա ցա ռ� թ յամբ հա տ� կ սահ ման ված դեպ քե րի: 

Սկզ բ նք 23

 Հո գե կան ա ռող ջ� թ յան պահ պան ման հաս տա տ� թ յ�  ն� մ գտնվող յ�  րա քանչ յ� ր ոք � -
նի օ րեն քի առջև որ պես ի րա վ� ն քի ս� բ յեկտ ճա նաչ ված լի նե լ�  հարգ ման ի րա վ� նք:

Սկզ բ նք 18

5.   Պա ցիեն տը, նրա օ րի նա կան ներ կա յա ց�  ցի չը և խ նա մա կա լը պետք է ի րա վ� նք �  նե-

նան հա ճա խել, մաս նակ ցել և  ան ձամբ լսված լի նել գոր ծի լս� մն  ե րի ըն թաց ք� մ:

Սկզ բ նք 21

 Յ�  րա քանչ յ� ր պա ցիենտ (այդ թվ� մ՝ նախ կին) պետք է ի րա վ� նք �  նե նա բո ղոք ներ կա-
յաց նել ՝ օ րեն քով սահ ման ված ըն թա ցա կար գե րին հա մա պա տաս խան: 

Սկզ բ նք 23

65  https://www.who.int/mental_health/policy/en/UN_Resolution_on _protection_of_persons_with_mental_illness.pdf 
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1.   Պե տ� թ յ� ն նե րը պետք է կի րա ռեն նշված սկզբ� նք նե րը հա մա պա տաս խան օ րենսդ-

րա կան, դա տա կան, վար չա կան, կրթա կան և  այլ մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի մի  ջո ցով, ո րոնք 

նրանք պետք է պար բե րա բար վե րա նա յեն: 

Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի 1977 թվա կա նի հոկ տեմ բե-

րի 8-ի թիվ 818(1977) հանձ նա րա րա կան « Հո գե կան ա ռող ջ թ յան խնդիր ներ   նե-

ցող ան ձանց կար գա վի ճա կի մա սին»66

 Նա խա րար նե րի կո մի  տեն ան դամ պե տ� թ յ� ն նե րի կա ռա վա ր� թ յ� ն նե րին կոչ է 

ա ն� մ՝
(…)
17. ա պա հո վել, որ դա տա կան ակ տե րը չկա յաց վեն մի այն բժշկա կան եզ րա կա ց� թ յ� ն նե-

րի հի ման վրա, և  հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր նե րի կա պակ ց� թ յամբ բ�  ժ� մ ստա-
ցող անձն �  նե նա լսված լի նե լ�  ի րա վ� նք.

(…) 

Եվ րո պա յի խորհր դի  Նա խա րար նե րի կո մի  տեի 1983 թվա կա նի փետր վա րի 22-ի 

թիվ R(83)2 հանձ նա րա րա կան « Հար կա դիր հոս պի տա լաց ված հո գե կան խան գար-

մամբ տա ռա պող ան ձանց ի րա վա կան պաշտ պա ն թ յան մա սին»67

 Հոդ ված 4

(…)
2.   Պա ցիեն տը պետք է ան մի  ջա պես տե ղե կաց վի իր ի րա վ� նք նե րի մա սին և  պետք է 

ի րա վ� նք �  նե նա դա տա կան կար գով բո ղո քար կել ի րեն հո գե բ�  ժա րա ն� մ տե ղա-
վո րե լը: 

3.   Դա տա րա նի կող մի ց ո րո շ� մ կա յաց նե լիս կամ վար չա կան մարմն  ի կող մի ց հո գե-
բ�  ժա րա ն� մ տե ղա վո րե լ�  ո րո շ�  մը դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լիս պա ցիեն տը 
պետք է տե ղե կաց վի իր ի րա վ� նք նե րի մա սին և  �  նե նա լսված լի նե լ�  արդ յ�  նա վետ 
հնա րա վո ր� թ յ� ն դա տա վո րի կող մի ց, բա ցա ռ� թ յամբ այն դեպ քի երբ դա տա վո րը 

նրա ա ռող ջա կան վի ճա կից ել նե լով՝ ո րո շ� մ է նրան լսել ներ կա յա ց� ց չի մի  ջո ցով։ 
 

Սկզ բ նք 8

1.   Հո գե բ�  ժա կան հաս տա տ� թ յ�  ն� մ տե ղա վո րե լը պետք է լի նի սահ մա նա փակ ժամ-
կե տով, և դ րա անհ րա ժեշ տ� թ յ�  նը պետք է պար բե րա բար վե րա նայ վի:  Պա ցիեն տը 
կա րող է պա հան ջել դա տա կան կար գով ող ջա մի տ պար բե րա կա ն� թ յամբ վե րա նա-
յել ի րեն հո գե բ�  ժա կան հաս տա տ� թ յ�  ն� մ պա հե լ�  անհ րա ժեշ տ� թ յ�  նը:

2.   Հո գե բ�  ժա կան հաս տա տ� թ յ�  ն� մ տե ղա վո րե լը կա րող է ընդ հատ վել բժշկի կամ 

66  assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref -X ML2HTML-en.asp?fi leid=14852&lang=en 
67  https://search.coe.int/c m/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804fe027 
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ի րա վա ս�  մարմն  ի կող մի ց սե փա կան նա խա ձեռ ն� թ յամբ, կամ երբ այդ մա սին պա-
հանջ է ներ կա յաց ն� մ պա ցիեն տը կամ այլ շա հագր գիռ անձ: 

Եվ րո պա յի խորհր դի  Նա խա րար նե րի կո մի  տեի «Ան գոր ծ  նակ չա փա հաս նե րի 

ի րա վա կան պաշտ պա ն թ յանն առնչ վող սկզբ նք նե րի մա սին» 1999 թվա կա նի 

փետր վա րի 23-ի թիվ R(99)4 հանձ նա րա րա կան68

(…)

Սկզ բ նք 3

2.   Պաշտ պա նա կան մի  ջոց նե րը չպետք է ինք նա բե րա բար ան ձին զրկեն իր ա ռող ջ� թ-
յա նը մի  ջամ տե լ�  հա մա ձայ ն� թ յ� ն տա լ�  կամ չտա լ�  ի րա վ� ն քից կամ ցան կա ցած 
ժա մա նակ այլ անձ նա կան բն� յ թի ո րո շ� մն  եր կա յաց նե լ�  հնա րա վո ր� թ յ�  նից, ե թե 
նա �  նակ է նման ո րո շ� մն  եր կա յաց նել: 

(…)

Սկզ բ նք 5

1.   Չա փա հաս ան գոր ծ�  նակ ան ձի նկատ մամբ պաշտ պա ն� թ յան մի  ջոց կա րող է սահ-
ման վել մի այն նրա լիար ժեք և  կա մա վոր հա մա ձայ ն� թ յամբ: 

(…)

Սկզ բ նք 9

 Ան գոր ծ�  նակ չա փա հաս ան ձի ներ կա յա ց�  ցի չը կամ օ ժան դա կ� թ յ� ն տրա մադ րո-
ղը հնա րա վո ր� թ յան դեպ ք� մ ան ձին պետք է տրա մադ րի անհ րա ժեշտ տե ղե կատ-
վ� թ յ� ն հատ կա պես նրա վե րա բեր յալ կա յաց վող հիմն  ա կան ո րո շ� մն  ե րի վե րա բեր-
յալ, որ պես զի ան ձը ներ կա յաց նի իր տե սա կե տը։

(…)

Սկզ բ նք 22

1.  Այն դեպ ք� մ, երբ պա ցիեն տը, ն� յ նիսկ ե թե նրա նկատ մամբ պաշտ պա նա կան մի -
ջոց է կի րառ վել, իր ա ռող ջ� թ յա նը մի  ջամ տ� թ յան վե րա բեր յալ փաս տա ցի �  նակ է 
տրա մադ րել կա մա վոր և  տե ղե կաց ված հա մա ձայ ն� թ յ� ն, նշված մի  ջամ տ� թ յ�  նը 
կա րող է ի րա կա նաց վել մի այն նրա հա մա ձայ ն� թ յամբ: Նշ ված հա մա ձայ ն� թ յ�  նը 
ստա նա լ�  հա մար ան ձին պետք է դի մի  մի  ջամ տ� թ յ� ն ի րա կա նաց նե լ�  ի րա վա-
ս� թ յ� ն �  նե ցո ղը:

2.  Այն դեպ ք� մ, երբ պա ցիեն տը իր ա ռող ջ� թ յա նը մի  ջամ տ� թ յան վե րա բեր յալ փաս-
տա ցի �  նակ չէ տրա մադ րել կա մա վոր և  տե ղե կաց ված հա մա ձայ ն� թ յ� ն, նշված 
մի  ջամ տ� թ յ�  նը, այ ն�  ա մե  նայ նիվ, կա րող է ի րա կա նաց վել մի այն այն դեպ ք� մ, ե թե 
դա բխ� մ է ան ձի շա հե րից և ն րա ներ կա յա ց� ց չի կամ օ րեն քով լիա զո ր� թ յ� ն �  նե-

ցող ան ձի կամ մարմն  ի կող մի ց ստաց վել է թ� յլտ վ� թ յ� ն:

68  https://www.coe.i nt /t /dg3/healthbi oethic/texts_and_documents/Rec(99)4E.pdf 
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 Սկզ բ նք 23

3.  Օ րեն քը պետք է պաշտ պա ն� թ յան մի  ջոց ներ ա պա հո վի, որ պես զի 
կար ևոր բժշկա կան մի  ջամ տ� թ յ�  նից ա ռաջ ան ձը հնա րա վո ր� թ յ� ն 

�  նե նա լսվել ան կախ պե տա կան մարմն  ի կող մի ց: 

Եվ րո պա յի խորհր դի  Նա խա րար նե րի կո մի  տեի թիվ Rec (2004) 10 հանձ նա րա րա-

կան « Հո գե կան խան գա ր մն  եր   նե ցող ան ձանց ի րա վ նք նե րի և  ար ժա նա պատ-

վ թ յան պաշտ պա ն թ յան մա սին»69 

 Հոդ ված 4. 

1.   Հո գե կան խան գա ր� մն  եր �  նե ցող ան ձինք պետք է հնա րա վո ր� թ յ� ն �  նե նան ի րա-
կա նաց նե լ�  ի րենց բո լոր քա ղա քա ցիա կան և  քա ղա քա կան ի րա վ� նք նե րը: 

2.  Այդ ի րա վ� նք նե րի ի րա կա նաց ման ցան կա ցած սահ մա նա փա կ� մ պետք է հա մա պա-
տաս խա նի  Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի և  հիմն  ա րար ա զա տ� թ յ� ն նե րի պաշտ պա ն� թ յան 
մա սին կոն վեն ցիա յին և չ պետք է հիմն  ված լի նի մի այն այն փաս տի վրա, որ ան ձը հո-

գե կան խան գա ր� մ �  նի:

 Մար դ  ի րա վ նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վ նք

Ս տանևն ընդ դեմ  Բ լ ղա րիա յի (Stanev v. Bulgaria) 2012 թվա կա նի հ ն վա րի 17-ի 

վճի ռը, գան գատ թիվ 36760/0670

130. Ո րոշ ի րա վի ճակ նե ր� մ խա թար ված հո գե կան վի ճա կով ան ձանց ցան կ� թ յ� ն նե րը 
կա րող են օ րի նա կա նո րեն փո խա րին վել պաշտ պա նիչ մի  ջո ցի են թա տեքս տ� մ գոր-
ծող այլ ան ձի ցան կ� թ յ� ն նե րով, և  եր բեմն  բարդ է գնա հա տել շա հագր գիռ ան ձանց 
ի րա կան ցան կ� թ յ� ն նե րը կամ նա խընտ ր� թ յ� ն նե րը:

153.  Ցան կա ցած պաշտ պա նիչ մի  ջոց պետք է հնա րա վո րինս ար տա ցո լի ի րենց կամքն 
ար տա հայ տե լ�  �  նակ ան ձանց ցան կ� թ յ� ն նե րը: Ն րանց կար ծի քը չհարց նե լը կա-
րող է հան գեց նել խո ցե լի ան ձանց ի րա վ� նք նե րի ի րա կա նաց ման չա րա շահ ման և 
 խո չըն դոտ ման ի րա վի ճակ նե րի: Այդ իսկ պատ ճա ռով, ա ռանց շա հագր գիռ ան ձի 
հետ նա խա պես խորհր դակ ցե լ� , կի րառ ված ցան կա ցած մի  ջոց, որ պես կա նոն, պա-
հան ջե լ�  է ման րակր կիտ �  ս� մն  ա սի ր� թ յ� ն:

171. Եվ րո պա կան դա տա րա նը, ան ձին հո գե բ�  ժա կան հաս տա տ� թ յ�  ն� մ տե ղա վո րե լը 
հա մա րե լով ան ձի ա զա տ� թ յան սահ մա նա փա կ� մ, նշել է, որ Եվ րո պա կան կոն վեն-
ցիա յի 5-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  կե տ� մ հի շա տակ վող դա տա կան քնն� թ յ� ն նե րը պար-
տա դիր չէ, որ մի շտ �  ղեկց վեն այն ն� յն ե րաշ խիք նե րով, ո րոնք պա հանջ վ� մ են 

69 https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/08_Psychiatry_and_human_rights_en/Rec(2004)10%20EM%20E.pdf 
70  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108690 
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6-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն քա ղա քա ցիա կան կամ քրեա կան դա տա վա-
ր� թ յ� ն նե րի հա մար: Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, էա կան է, որ շա հագր գիռ ան ձի հա մար դա-
տա րա նը մատ չե լի լի նի, և  նա հնա րա վո ր� թ յ� ն �  նե նա լսված լի նե լ�  կամ ան մի  ջա-
կա նո րեն կամ, անհ րա ժեշ տ� թ յան դեպ ք� մ, ներ կա յա ց� ց չ� թ յան որ ևէ ձևով:

Ս թորքն ընդ դեմ  Գեր մա նիա յի (Storck v. Germany) 2005 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 

16-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 61603/0071

74. Ա վե լին՝ ա զա տ� թ յ�  նից զրկե լ�  հաս կա ց� թ յ�  նը կազմ ված չէ մի այն ան ձին ոչ կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծով ո րո շա կի սահ մա նա փակ տա րա ծ� թ յ�  ն� մ պա հե լ�  օբ յեկ-
տիվ տար րից: Ան ձը կա րող է հա մար վել ա զա տ� թ յ�  նից զրկված, ե թե որ պես լրա-
ց�  ցիչ ս� բ յեկ տիվ տարր, նա օ րի նա կան կեր պով չի հա մա ձայ նել քննարկ վող ա զա-
տազրկ մա նը: 

112. Ան ձին ա ռանց նրա հա մա ձայ ն� թ յան և  դա տա րա նի հա մա պա տաս խան ո րոշ ման հո գե-
բ�  ժա կան բա ժան մ� ն ք� մ տե ղա վո րե լը և  պա հե լը Եվ րո պա կան դա տա րա նը « Մար դ�  
ի րա վ� նք նե րի և  հիմն  ա րար ա զա տ� թ յ� ն նե րի պաշտ պա ն� թ յան մա սին» Եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիա յի 5-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տի ի մաս տով դի տար կել է որ պես ան ձի ա զա տ� թ-
յան ա պօ րի նի սահ մա նա փա կ� մ: Տվ յալ պա րա գա յ� մ Եվ րո պա կան դա տա րա նը էա կան 
չի հա մա րել պար զել, թե արդ յոք ան ձը �  ներ հար կա դիր հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յ� ն պա-
հան ջող հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր, թե ոչ:

Ա շինգ դեյնն ընդ դեմ  Միաց յալ  Թա գա վո ր թ յան (Ashingdane v. The United 

Kingdom) 1985 թվա կա նի մա յի սի 28-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 8225/7872

42. (...) Ան ձը կա րող է դիտ վել որ պես ա զա տ� թ յ�  նից զրկված ն� յ նիսկ այն ժա մա նա-
կա հատ վա ծ� մ, երբ կա նո նա վոր գտնվել է բաց տի պի հի վան դա սեն յա կ� մ՝ ա ռանց 
հսկո ղ� թ յան մ� տք �  նե նա լով հի վան դա նո ցի բակ և  �  նե նա լով հի վան դա նո ցից 
ա ռանց �  ղեկ ց� թ յան հե ռա նա լ�  հնա րա վո ր� թ յ� ն:  

Շ տ  կա տ  րովն  ընդ դեմ  Ռ  սաս տա նի (Shtukaturov v. Russia) 2008 թվա կա նի 

հ  նի սի 27-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 44009/0573

114. Եվ րո պա կան դա տա րա նի դի տարկ մամբ, ան ձը չի կա րող ա զա տ� թ յ�  նից զրկվել 
որ պես «հո գե կան ա ռող ջ� թ յան հետ կապ ված խնդիր ներ �  նե ցող անձ», ե թե բա վա-
րար ված չեն հետև յալ ե րեք նվա զա գ� յն պայ ման նե րը. ա ռա ջին՝ պետք է վստա հո րեն 
հիմն  ա վոր վի, որ նա հո գե կան ա ռող ջ� թ յան հետ կապ ված խնդիր ներ �  նի, երկ րորդ՝ 

71  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69374 
72  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57425 
73  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85611 
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այդ խնդիր նե րը պետք է լի նեն հար կա դիր ա զա տազր կ� մ պա հան ջող տե սա կի կամ 
աս տի ճա նի, եր րորդ՝ շա ր�  նա կա կան ա զա տազրկ ման օ րի նա չա փ� թ յ�  նը կախ ված 
է այդ պի սի հի վան դ� թ յան կա յ�  ն� թ յ�  նից:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շ մն  եր

ՍԴՈ-1504, 30 հ ն վա րի 2020թ.74

4.1.  Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա ր� մ «Բ նակ չ� թ յան բժշկա կան 
օգ ն� թ յան և ս պա սարկ ման մա սին»  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան օ րեն քի 7-րդ 
 հոդ վա ծի 3-րդ  մա սին, 8-րդ  հոդ վա ծի 3 և 4-րդ  մա սե րին, 17-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա-
սին, 19.3-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ  կե տին, « Հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յան մա սին» 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան օ րեն քի 6-րդ  հոդ վա ծի 10-րդ  մա սին, 9-րդ  հոդ վա ծի 
1-ին և 2-րդ  մա սե րին, 15 և 16-րդ  հոդ ված նե րին, 19-րդ  հոդ վա ծի 2, 3 և 4-րդ  մա սե րին, 
22-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սին, ն� յն օ րեն քի հա վել վա ծի 6-րդ  բաժ նի 4-րդ  կե տի 2-րդ 
 պար բե ր� թ յա նը և «Ե րե խա յի ի րա վ� նք նե րի մա սին»  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ-
յան օ րեն քի 32-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սին անդ րա դառ նալ  Սահ մա նադ ր� թ յան 25-րդ 
 հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ  մա սե րով և 37-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ի րա վա-
կար գա վո ր� մն  ե րի բո վան դա կա յին վեր լ�  ծ� թ յան շրջա նակ նե ր� մ՝ ել նե լով ան ձի՝ 
իր հա մա ձայ ն� թ յամբ բժշկա կան մի  ջամ տ� թ յան են թարկ վե լ�  և  ա ռող ջա կան վի-
ճա կի մա սին տե ղե կ� թ յ� ն ստա նա լ�  ի րա վ� նք նե րի ի րաց ման, ան չա փա հաս նե րի 
�  ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված ան ձանց՝ ի րենց նկատ մամբ ի րա կա նաց վող բժշկա կան 
մի  ջամ տ� թ յ� ն նե րին պատ շաճ մաս նակ ց� թ յ�  նը և  ի րա զեկ ված հա մա ձայ ն� թ յ� նն 
ա պա հո վե լ�  պա հանջ նե րի պահ պան ման, ինչ պես նաև հո գե կան խան գա ր� մ �  նե-
ցող ե րե խա յի ի րա վ� նք նե րը պատ շաճ ձևով ե րաշ խա վո րե լ�  պա հան ջի ընդ հա ն� ր 
տրա մա բա ն� թ յ�  նից՝ պայ մա նով, որ ե րե խա յի տա րի քը և  հա ս�  ն� թ յան մա կար-
դակն �  հո գե կան խան գար ման բն� յ թը, ինչ պես նաև ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված ան-
ձի հո գե կան խան գար ման բն� յ թը թ� յլ են տա լիս, որ վեր ջին ներս ար տա հայ տեն 
ի րենց կամ քը և  գի տակ ցեն ի րենց նկատ մամբ կա տար վող բժշկա կան մի  ջամ տ� թ-
յան բն� յթն �  հետ ևանք նե րը:  

  Սահ մա նադ ր� թ յան 25-րդ  հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ  մա սե րի հա մա ձայն՝ «1.  Յ�  րա քանչ-
յ� ր ոք �  նի ֆի զի կա կան և  հո գե կան ան ձեռնմխ  ե լի� թ յան ի րա վ� նք: 2.  Ֆի զի կա կան 
և  հո գե կան ան ձեռնմխ  ե լի� թ յան ի րա վ� ն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել մի այն օ րեն-
քով՝ պե տա կան անվ տան գ� թ յան, հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի կանխ ման կամ բա ցա-
հայտ ման, հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջ� թ յան և  բա րո յա կա ն� թ յան կամ այ լոց 
հիմն  ա կան ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի պաշտ պա ն� թ յան նպա տա կով»:

 Այս պի սով՝ նշված ի րա վ ն քին որ ևէ մի  ջամ տ թ յ ն կա րող է տե ղի   նե նալ բա-
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ցա ռա պես  Սահ մա նադ ր թ յան 25-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա ս մ նա խա տես ված հիմ-

քե րով՝ պահ պա նե լով նման մի  ջամ տ թ յան հա մա չա փ թ յան պա հան ջը: Մ նա-

ցած բո լոր դեպ քե ր մ բժշկա կան մի  ջամ տ թ յ  նը կա րող է տե ղի   նե նալ բա-

ցա ռա պես նման մի  ջամ տ թ յան են թարկ վող ան ձի հա մա ձայ ն թ յամբ: 

  Ֆի զի կա կան և  հո գե կան ան ձեռնմխ  ե լի թ յան ի րա վ ն քին բժշկա կան մի  ջամ-

տ թ յ  նը բա ցա ռա պես նման մի  ջամ տ թ յան են թարկ վող ան ձի հա մա ձայ ն թ-

յամբ ի րա կա նաց նե լ  սահ մա նադ րա կան պա հան ջը վե րա բե ր մ է այն դեպ քե-

րին, երբ ան ձը գի տակ ց մ է իր հո գե կան ա ռող ջ թ յան վի ճա կը, հստակ հաս կա-

ն մ և  կան խա տե ս մ է իր հո գե կան ա ռող ջ թ յա նը բժշկա կան մի  ջամ տ թ յան 

կամ դրա բա ցա կա յ թ յան հնա րա վոր հետ ևանք նե րը:  

 Այլ է ի րա վի ճա կը, երբ ան ձը հո գե կան ա ռող ջ� թ յան հետ կապ ված ո րո շա կի խնդիր-

նե րի պատ ճա ռով ամ բող ջ� թ յամբ կամ ո րո շա կիո րեն �  նակ չէ գի տակ ցել իր հո գե-

կան ա ռող ջ� թ յան վի ճա կը, հստակ հաս կա նալ և  կան խա տե սել իր հո գե կան ան-

ձեռնմխ  ե լի� թ յա նը բժշկա կան մի  ջամ տ� թ յան կամ դրա բա ցա կա յ� թ յան հնա րա վոր 

հետ ևանք նե րը: Ն ման ի րա վի ճակ նե ր� մ ան ձը չի կա րող լիար ժե քո րեն ինք ն�  ր� յն 

ի րա կա նաց նել իր հիմն  ա կան ի րա վ� նք նե րը, և ն րա փո խա րեն այդ ի րա վ� նք ներն 

ի րա կա նաց ն� մ է օ րի նա կան ներ կա յա ց�  ցի չը:  Սա կայն օ րի նա կան ներ կա յա ց ց չի 

կող մի ց հո գե կան ա ռող ջ թ յան հետ կապ ված խնդիր ներ   նե ցող ան ձի փո խա-

րեն նրա ի րա վ նք ներն ամ բող ջ թ յամբ ի րա կա նաց նե լը չի կա րող ար դա րաց-

ված դի տարկ վել բո լոր այն դեպ քե ր մ, երբ անձն ամ բող ջ թ յամբ զրկված չէ 

իր հո գե կան ա ռող ջ թ յան վի ճա կը գի տակ ցե լ , իր հո գե կան ա ռող ջ թ յա նը 

բժշկա կան մի  ջամ տ թ յան կամ դրա բա ցա կա յ թ յան հնա րա վոր հետ ևանք նե րը 

հստակ հաս կա նա լ  և  կան խա տե սե լ    նա կ թ յ  նից: 

 Այ սինքն՝ հո գե կան ան ձեռնմխ  ե լի� թ յա նը բժշկա կան մի  ջամ տ� թ յան անհ րա ժեշ-

տ� թ յան դեպ ք� մ օ րի նա կան ներ կա յա ց ց չի խնդի րը պետք է լի նի հո գե կան 

ա ռող ջ թ յան հետ կապ ված խնդիր ներ   նե ցող ան ձին ա ջակ ցելն այն չա փով, որ 

չա փով վեր ջինս   նակ չէ գի տակ ցել իր հո գե կան ա ռող ջ թ յան վի ճա կը, հստակ 

հաս կա նալ և  կան խա տե սել իր հո գե կան ա ռող ջ թ յա նը բժշկա կան մի  ջամ տ թ-

յան կամ դրա բա ցա կա յ թ յան հնա րա վոր հետ ևանք նե րը:

4.2. (…) Օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան գոր ծ  նակ ճա նաչ ված կամ 18 տա րին 

չլրա ցած ան ձանց հո գե կան ան ձեռնմխ  ե լի թ յան ի րա վ ն քը կար գա վո րե լիս 

օ րենք նե րը պետք է սահ մա նեն այդ ի րա վ ն քի արդ յ  նա վետ ի րա կա նաց ման 

հա մար անհ րա ժեշտ կազ մա կեր պա կան կա ռ  ցա կար գեր և  ըն թա ցա կար գեր՝ 

այն հաշ վով, որ չխախտ վի ի րա վ նք նե րի սահ մա նա փակ ման հա մա չա փ թ յան 

սկզբ ն քի մաս կազ մող՝ սահ մա նա փակ ման հա մար ընտր ված մի  ջոց նե րի՝  Սահ-
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մա նադ ր թ յամբ սահ ման ված նպա տա կին հաս նե լ  հա մար անհ րա ժեշտ լի նե լ  

պա հան ջը: 

  Վե րոնշ յալ բո լոր պա հանջ նե րը պետք է կա տար վեն ինչ պես ան ձի՝ իր հա մա ձայ-

ն թ յամբ բժշկա կան մի  ջամ տ թ յան են թարկ վե լ , այն պես էլ ան ձի՝ իր ա ռող-

ջա կան վի ճա կի մա սին տե ղե կ թ յ ն ստա նա լ  ի րա վ նք նե րի ի րաց ման հա մա-

տեքս տ մ:

4.3. (…) Այս պի սով, վի ճարկ վող ի րա վա կար գա վո ր� մն  ե րի հա մա տեքս տ� մ   Սահ մա նադ-

րա կան դա տա րա նը փաս տ� մ է, որ մի  ջազ գա յին ի րա վա կան վե րոնշ յալ փաս տաթղ-

թե ր� մ ամ րագր ված կար գա վո ր� մն  ե րի հա մադր ված վեր լ�  ծ� թ յ�  նը վկա յ� մ է, որ՝ 
1)  ֆի զի կա կան և  հո գե կան ան ձեռնմխ  ե լի թ յան հիմն  ա կան ի րա վ ն քի ե րաշ խա-

վո ր մն  ա պա հո վող նոր մա տիվ կար գա վո ր մն  ե րը պետք է նպա տա կա ղղ ված 

լի նեն ան ձի՝ իր հա մա ձայ ն թ յամբ բժշկա կան մի  ջամ տ թ յան են թարկ վե լ  և  

ան ձի՝ իր ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին տե ղե կ թ յ ն ստա նա լ  ի րա վ նք նե րի 

պատ շաճ ի րաց ման հա մար նա խադր յալ նե րի ստեղծ մա նը, 

2) բժշկա կան տե ղե կ թ յ ն նե րի մատ չե լի թ յան ի րա վ ն քի արդ յ  նա վետ ի րա կա-

նաց ման հի ման վրա պետք է ե րաշ խա վոր վի ան չա փա հաս նե րի և  ան գոր ծ  նակ 

ճա նաչ ված ան ձանց պատ շաճ մաս նակ ց թ յ նն ի րենց նկատ մամբ ի րա կա նաց-

վող բժշկա կան մի  ջամ տ թ յ ն նե րին՝ ի րա զեկ ված հա մա ձայ ն թ յ ն ստա նա լ  

պա հան ջի խստա գ յն պահ պան ման պայ ման նե ր մ, 

3)  բժշկա կան մի  ջամ տ թ յան են թար կե լ  գոր ծըն թա ցի շրջա նակ նե ր մ հո գե կան 

խան գա ր մ   նե ցող ե րե խա յի ի րա վ նք նե րը պետք է պատ շաճ ձևով ե րաշ-

խա վոր վեն օ րեն քով, ե թե ե րե խա յի տա րի քը և  հո գե կան խան գար ման բն յ թը 

թ յլ են տա լիս, որ վեր ջինս ար տա հայ տի իր կամ քը և  գի տակ ցի իր նկատ մամբ 

կա տար վող բժշկա կան մի  ջամ տ թ յան բն յթն   հետ ևանք նե րը: Չ նա յած այն 

հան գա ման քին, որ վե րը նշված մի  ջազ գա յին ի րա վա կան փաս տաթղ թե րով կար-

ևոր վ մ է հո գե կան ա ռող ջ թ յան խնդիր ներ   նե ցող ան գոր ծ  նակ ճա նաչ ված 

ան ձի, այդ թվ մ՝ ե րե խա նե րի լսված լի նե լ  ի րա վ ն քը, երբ ան ձը փաս տա ցի  -

նակ է հա մա ձայ ն թ յ ն տալ իր ա ռող ջ թ յա նը մի  ջամ տ թ յան վե րա բեր յալ, այ-

դ  հան դերձ, մի  ջազ գա յին ի րա վա կան հի շա տակ ված ակ տե րի հա մա տեքս տ մ 

ա ռանձ նա կի կար ևո ր թ յ ն է տրվ մ նաև այն ան ձի լսված լի նե լ  ի րա վ ն քին, 

ո րի հա մա ձայ ն թ յ  նը ստա նա լը՝ հա մա ձայ ն թ յ ն տա լ ն փաս տա ցի   նակ 

չլի նե լ  հիմ քով, պար տա դիր չէ, սա կայն այդ դեպ ք մ նրա ի րա վ նք նե րի պատ-

շաճ ի րաց ման հա մար պար տա դիր պայ ման է ան ձի՝ նախ կի ն մ ար տա հայ տած 

ցան կ թ յ  նը և  կար ծի քը հաշ վի առ նե լը:

4.4.  Վի ճարկ վող դր� յթ նե րի և դ րանք ամ րագ րող օ րենք նե րի հա մա լիր վեր լ�  ծ� թ յ�  նից 

հետ և� մ է.  
1)  օ րենսդ րա կան ձևա կեր պ մն  ե րը վե րա բե ր մ են 18 տա րին չլրա ցած ան չա փա-

հաս նե րին և  ե րե խա նե րին, օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան գոր ծ  նակ ճա նաչ-
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ված, ինչ պես նաև հո գե կան խան գա ր մն  ե րով տա ռա պող այն ան ձանց, ո րոնք 

ան ձամբ կամ օ րի նա կան ներ կա յա ց ց չի մի  ջո ցով օժտ ված են ա ռող ջա կան վի-

ճա կի   բ ժ ման մա սին տե ղե կ թ յ ն ներ ստա նա լ  և բժշ կա կան մի  ջամ տ թ-

յան հա մար դի մե  լ , հա մա ձայ ն թ յ ն տա լ  կամ դրա նից հրա ժար վե լ  ի րա-

վ նք նե րով, 

2)  18 տա րին չլրա ցած ան չա փա հա սի կամ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան գոր-

ծ  նակ ճա նաչ ված ան ձի ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին տե ղե կ թ յ ն նե րը տրվ մ 

են բա ցա ռա պես նրանց օ րի նա կան ներ կա յա ց  ցիչ նե րին («Բ նակ չ թ յան բժշկա-

կան օգ ն թ յան և ս պա սարկ ման մա սին»  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ թ յան 

օ րենք, 7-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ  մաս), 

3)  18 տա րին չլրա ցած ան չա փա հա սի կամ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան գոր-

ծ  նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ, ինչ պես նաև այն դեպ քե ր մ, երբ ան ձի 

վի ճա կը թ յլ չի տա լիս ար տա հայ տել իր կամ քը, բժշկա կան մի  ջամ տ թ յան հա-

մար հա մա ձայ ն թ յ  նը տրվ մ է մի այն նրա օ րի նա կան ներ կա յա ց ց չի կող մի ց 

(«Բ նակ չ թ յան բժշկա կան օգ ն թ յան և ս պա սարկ ման մա սին»  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տ թ յան օ րենք, 8-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ  մաս),

4) ան չա փա հա սի կամ ան գոր ծ  նակ ճա նաչ ված ան ձի օ րի նա կան ներ կա յա ց ց-

չի բա ցա կա յ թ յան դեպ ք մ բժշկա կան մի  ջամ տ թ յան վե րա բեր յալ ո րո շ  մը 

կա յաց վ մ է բժշկա կան խորհր դակ ց թ յան (կոն սի լի  մի ), իսկ դրա անհ նա րի-

ն թ յան դեպ ք մ` բժշկի կող մի ց՝ ել նե լով պա ցիեն տի շա հե րից («Բ նակ չ թ յան 

բժշկա կան օգ ն թ յան և ս պա սարկ ման մա սին»  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ թ յան 

օ րենք, 8-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մաս), 

5) բժշկա կան մի  ջամ տ թ յ  նից հրա ժար վե լ  փաս տը գրանց վ մ է բժշկա կան փաս-

տաթղ թե ր մ և  հա վաստ վ մ պա ցիեն տի կամ նրա օ րի նա կան ներ կա յա ց ց չի 

կող մի ց («Բ նակ չ թ յան բժշկա կան օգ ն թ յան և ս պա սարկ ման մա սին»  Հա յաս-

տա նի  Հան րա պե տ թ յան օ րենք, 17-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մաս),

6)  բ  ժաշ խա տող նե րը պար տա վոր են պա ցիեն տին և (կամ) նրա օ րի նա կան ներ-

կա յա ց ց չին տեղ յակ պա հել իր ա ռող ջ թ յան կամ բժշկա կան մի  ջամ տ թ յան   

բ ժ ման գոր ծըն թաց նե րի վե րա բեր յալ («Բ նակ չ թ յան բժշկա կան օգ ն թ յան և 

ս պա սարկ ման մա սին»  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ թ յան օ րենք, 19.3-րդ  հոդ վա-

ծի 1-ին մա սի 4-րդ  կետ), 

7)  հո գե կան խան գա ր մն  եր   նե ցող ե րե խա յի բ ժ ման, հե տա զոտ ման, հո գե բ -

ժա կան կազ մա կեր պ թ յա նը դի մե  լ  ի րա վ ն քը վե րա պահ ված է նրա օ րի նա-

կան ներ կա յա ց ց չին, իսկ բ  ժ մ ի րա կա նաց նե լ  կամ բ  ժ  մի ց հրա ժար վե լ  

հետ կապ ված հար ցե րը հա մա ձայ նեց վ մ են ե րե խա յի կամ նրա օ րի նա կան ներ-

կա յա ց ց չի հետ (« Հո գե բ  ժա կան օգ ն թ յան մա սին»  Հա յաս տա նի  Հան րա պե-

տ թ յան օ րենք, 6-րդ  հոդ վա ծի 10-րդ  մաս, 9-րդ  հոդ վա ծի 1-2-րդ  մա սեր, 15, 16-րդ 

 հոդ ված ներ), 

8)  հո գե բ  ժա կան հե տա զո տ  մը կամ հե տա զոտ վո ղի ի րա վ նք նե րի մա սին ի րա-

զե կ  մը կա րող է ի րա կա նաց վել ա ռանց հե տա զոտ վո ղի հա մա ձայ ն թ յան կամ 
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հե տա զոտ վո ղի կամ նրա օ րի նա կան ներ կա յա ց ց չի հա մա ձայ ն թ յամբ (« Հո-

գե բ  ժա կան օգ ն թ յան մա սին»  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ թ յան օ րեն քի 19-րդ 

 հոդ վա ծի 3-4-րդ  մա սեր, հա վել վա ծի VI բաժ նի 4-րդ  կե տի երկ րորդ պար բե ր թ-

յ ն), 

9)  հո գե կան խան գա ր մն  ե րով տա ռա պող անձն ա ռանց իր կամ իր օ րի նա կան ներ-

կա յա ց ց չի հա մա ձայ ն թ յան կա րող է հոս պի տա լաց վել հո գե բ  ժա կան հանձ-

նա ժո ղո վի կող մի ց, ե թե նա վտանգ է ներ կա յաց ն մ իր կամ այլ ան ձանց հա մար, 

կամ բ  ժ մ չի րա կա նաց նե լը կամ բ  ժ  մը դա դա րեց նե լը կա րող է վատ թա րաց-

նել հի վան դի ա ռող ջա կան վի ճա կը (« Հո գե բ  ժա կան օգ ն թ յան մա սին»  Հա յաս-

տա նի  Հան րա պե տ թ յան օ րենք, 22-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մաս), 

10) ե րե խան ա ռանց օ րի նա կան ներ կա յա ց ց չի հա մա ձայ ն թ յան հո գե բ  ժա կան 

հաս տա տ թ յ ն կա րող է հոս պի տա լաց վել մի այն դա տա րա նի վճռով` օ րեն քով 

նա խա տես ված դեպ քե ր մ և  կար գով («Ե րե խա յի ի րա վ նք նե րի մա սին»  Հա յաս-

տա նի  Հան րա պե տ թ յան օ րենք, 32-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մաս): 

  Վեր լ  ծե լով ան չա փա հաս նե րի կամ ան գոր ծ  նակ ճա նաչ ված ան ձանց տրա-

մադր վող բժշկա կան օգ ն թ յան և ս պա սարկ ման, ինչ պես նաև հո գե բ  ժա կան 

օգ ն թ յան գոր ծըն թաց նե ր մ վեր ջին նե րիս կամ քը կամ բժշկա կան մի  ջամ տ թ-

յան վե րա բեր յալ հա մա ձայ ն թ յան պայ ման նե րի սահ ման ման հետ կապ ված 

հա րա բե ր թ յ ն նե րը կար գա վո րող օ րենք նե րի հա մա պա տաս խան նոր մե  րը՝  

 Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ ր մ է, որ վե րա բե րե լի օ րենսդ ր թ-

յան շրջա նակ նե ր մ 18 տա րին չլրա ցած կամ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան-

գոր ծ  նակ ճա նաչ ված պա ցիենտ նե րը բժշկա կան մի  ջամ տ թ յան են թարկ վե լ  

ա ռ  մով հա վա սա րեց ված են այն պա ցիենտ նե րին, ո րոնց վի ճա կը թ յլ չի տա լիս 

ար տա հայ տել ի րենց կամ քը և ն րանց փո խա րեն հա մա ձայ ն թ յ  նը տրվ մ է 

նրանց օ րի նա կան ներ կա յա ց  ցիչ նե րի կող մի ց:  

 Մ յ ս կող մի ց, անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ օ րենս դի րը 18 տա րին չլրա ցած կամ 

օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան գոր ծ  նակ ճա նաչ ված ան ձանց չի դի տար կել 

որ պես պա ցիենտ ներ, ո րոնց վի ճա կը թ յլ չի տա լիս ար տա հայ տել ի րենց կամ-

քը: Այ սինքն, ըստ այդ տրա մա բա ն թ յան՝ թեև ան ձի վի ճա կը կա րող է թ յլ տալ 

նրան ար տա հայ տել իր կամ քը, սա կայն 18 տա րին չլրա ցած լի նե լ  կամ օ րեն-

քով սահ ման ված կար գով ան գոր ծ  նակ ճա նաչ ված լի նե լ  փաս տի   ժով ան ձը 

զրկվ մ է իր կամքն ար տա հայ տե լ  հնա րա վո ր թ յ  նից:  Մինչ դեռ նման մե  խա-

նի կա կան մո տե ց  մը չի կա րող հա մա հ նչ լի նել վե րոնշ յալ սահ մա նադ րա կան 

պա հանջ նե րին: 

(...)  Միա ժա մա նակ  Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ ան գոր ծ�  նակ 

ճա նաչ ված չա փա հաս ան ձին տրա մադր վող բժշկա կան օգ ն� թ յան և ս պա սարկ ման, 

նաև հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յան գոր ծըն թաց նե ր� մ վեր ջի նիս կամ քը հաշ վի առ նե-



94 ԶԻՆ ՎԱԾ L  ԺԵ ՐL Մ ՄԱՐ ԴL  Ի ՐԱՎL ՆՔ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆL  L Ն

լ�  պա հանջ թեև ամ րագր ված է, սա կայն գործ նա կա ն� մ այն հա ճախ շրջանց վ� մ է 

գոր ծող օ րենսդ ր� թ յամբ ամ րագր ված այ լընտ րան քի �  ժով, օ րի նակ՝ ան ձի օ րի նա-

կան ներ կա յա ց� ց չի հա մա ձայ ն� թ յամբ՝ որ պես բա վա րար պայ ման, ան չա փա հաս 

կամ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված պա ցիեն տի դեպ ք� մ, 

կամ այն դեպ քե ր� մ, երբ պա ցիեն տի վի ճա կը թ� յլ չի տա լիս ար տա հայ տել իր կամ-

քը:  Բա ցի դրա նից, վի ճարկ վող դր� յթ նե ր� մ ան ձի՝ բժշկա կան մի  ջամ տ� թ յան վե-

րա բեր յալ հա մա ձայ ն� թ յան պայ մա նը բա վա րար վ� մ է օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի 

հա մա ձայ ն� թ յամբ՝ ա ռանց այդ ան ձի ի րա կան, գի տակց ված կա մա հայտ ն� թ յան: 

Այդ դր� յթ նե ր� մ առ կա են հե տաձգ ման ոչ են թա կա դեպ քե րի ամ րագ ր� մն  այն պա-

րա գա յ� մ, երբ խոս քը վե րա բե ր� մ է ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված ան ձանց, հո գե կան 

խան գա ր�  մով տա ռա պող ան ձանց բ� ժ մա նը, հո գե բ�  ժա կան կազ մա կեր պ� թ յ� -

ն� մ ար տա հի վան դա նո ցա յին ձևով բժշկա կան խորհր դատ վ� թ յա նը կամ փոր ձաքն-

ն� թ յա նը կամ ախ տո րոշ մա նը կամ բ� ժ մա նը, դիս պան սե րա յին ար տա հի վան դա-

նո ցա յին հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յա նը՝ ան ձի կամ ան ձի օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի 

դի մ�  մի  հա մա ձայն:

 Այ սինքն, գործ նա կա ն� մ նա խա տես ված չէ, թե ո՞ր դեպ քե ր� մ է բ�  ժ�  մը կա տար-

վ� մ հո գե կան խան գա ր�  մով տա ռա պող ան ձի և  ո՞ր դեպ քե ր� մ՝ նրա օ րի նա կան 

ներ կա յա ց� ց չի գրա վոր հա մա ձայ ն� թ յամբ:

  Վի ճարկ վող դր յթ նե ր մ պա ցիեն տի հա մա ձայ ն թ յ նն ստա նա լ  նա խա-

պատ վե լի թ յան և ն րան՝ բժշկա կան գոր ծըն թա ցին մաս նա կից դարձ նե լ  որ ևէ 

կա ռ  ցա կարգ առ կա չէ, և  ան ձի փո խա րեն օ րի նա կան ներ կա յա ց ց չի հա մա-

ձայ ն թ յ նն ինք նին դի տարկ վ մ է որ պես բա վա րար պա հանջ:  Թեև գործ նա-

կա ն մ ի րա վա կան այդ պա հան ջը բա վա րար վ մ է, սա կայն նման կար գա վո ր -

մը խնդրա հա ր յց է ան ձի վե րա բե րե լի հիմն  ա կան ի րա վ նք նե րի ե րաշ խա վոր-

ման տե սանկ յ  նից:

  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը փաս տ մ է, որ  Սահ մա նադ ր թ յան 25-րդ  հոդ-

վա ծի 2-րդ  մա ս մ ամ րագր ված՝ հո գե կան ան ձեռնմխ  ե լի թ յան հիմն  ա կան ի րա-

վ ն քի սահ մա նա փակ ման որ ևէ հիմք չի կա րող դիտ վել որ պես բա վա րար և  անհ-

րա ժեշտ պայ ման՝ հո գե կան ան ձեռնմխ  ե լի թ յան ի րա վ ն քի սահ մա նա փակ ման 

հա մար: Այս պես՝ պե տա կան անվ տան գ թ յ  նը, հան ցա գոր ծ թ յ ն նե րի կան-

խ  մը կամ բա ցա հայ տ  մը, հա սա րա կա կան կար գի, բա րո յա կա ն թ յան կամ այ-

լոց ի րա վ նք նե րի պաշտ պա ն թ յ  նը որ ևէ կերպ չեն կա րող ար դա րաց նել ան ձի 

հա մա ձայ ն թ յան պա հան ջի բա ցա կա յ թ յ  նը և (կամ) նրա օ րի նա կան ներ կա-

յա ց ց չին նա խա պատ վ թ յ ն տա լը,  ս տի առ կա չէ որ ևէ սահ մա նադ րա կան 

հիմք՝ նշված նպա տակ նե րով ան ձի հո գե կան ան ձեռնմխ  ե լի թ յան հիմն  ա կան 

ի րա վ ն քը սահ մա նա փա կե լ  հա մար: 
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 Ինչ վե րա բե ր� մ է որ ևէ ան ձի կամ այ լոց ա ռող ջ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նկա տա-

ռ� մն  ե րով նրա հո գե կան ան ձեռնմխ  ե լի� թ յան ի րա վ� ն քի սահ մա նա փակ մա նը, 

ա պա  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտն� մ է, որ հենց այդ նպա տա կով ոչ թե 

պետք է սահ մա նա փակ վի ան ձի ի րա զեկ ված հա մա ձայ ն� թ յ� նն ստա նա լը, այլ այն 

պետք է ե րաշ խա վոր վի բո լոր դեպ քե ր� մ, երբ նա �  նակ է ինք ն�  ր� յն ի րա կա նաց-

նել այդ ի րա վ� ն քը: Ն րա հո գե կան ա ռող ջ� թ յա նը մի  ջամ տ� թ յ� նն այդ հա մա ձայ-

ն� թ յամբ պայ մա նա վո րելն ինք նին չի են թադ ր� մ, որ նա,  Սահ մա նադ ր� թ յան 27-րդ 

 հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ  կե տին հա մա պա տաս խան, ե թե հո գե կան խան գա ր� մ � -

նի և ն րա նից վտանգ է բխ� մ, չի կա րող զրկվել անձ նա կան ա զա տ� թ յ�  նից օ րեն քով 

սահ ման ված կար գով:

 Բա ցի դրա նից,  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտն մ է, որ օ րի նա կան ներ կա-

յա ց ց չի ներգ րա վ մն  ար դա րաց ված է մի այն ս բ սի դիա ր թ յան սկզբ ն քով, 

այն է՝ ե թե հո գե կան ա ռող ջ թ յան ի րա վ ն քի կրո ղը փաս տա ցի   նակ չէ ինք-

ն  ր յն ի րա կա նաց նել հո գե կան ան ձեռնմխ  ե լի թ յան իր հիմն  ա կան ի րա վ ն քը: 

 Դա կա րող է նե րա ռել նաև այն դեպ քե րը, երբ ան ձի մոտ թեև ա ռեր և յթ առ կա է 

հիշ յալ ի րա վ ն քը սե փա կան պա տաս խա նատ վ թ յամբ ի րա կա նաց նե լ  կա րո-

ղ թ յ ն, սա կայն դրա նով նա կա րող է ան խ  սա փե լիո րեն վն աս պատ ճա ռել իր 

իսկ հո գե կան ա ռող ջ թ յա նը:  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտն մ է, որ յ -

րա քանչ յ ր կոնկ րետ դեպ ք մ անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել ան ձի հո գե կան ա ռող-

ջ թ յան և  իր հիմն  ա կան ի րա վ նքն ինք ն  ր յն ի րա կա նաց նե լ    նա կ թ յան 

պատ շաճ մաս նա գի տա կան գնա հա տ մ:

(…)

4.5. Ինչ վե րա բե ր� մ է «Բ նակ չ� թ յան բժշկա կան օգ ն� թ յան և ս պա սարկ ման մա սին» 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան օ րեն քի 17-րդ  հոդ վա ծով ամ րագր ված վի ճարկ վող 

ի րա վա կար գա վոր մա նը, ա պա  Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ 

հիշ յալ կար գա վոր ման շրջա նակ նե ր� մ բժշկա կան մի  ջամ տ� թ յ�  նից հրա ժար վե լ�  

փաս տը հա վաս տե լ�  մա սով պա ցիեն տի կամ նրա օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի հա-

մար նա խա տես վել է պատ շաճ հնա րա վո ր� թ յ� ն: Իսկ ն� յն օ րեն քի 19.3-րդ  հոդ վա-

ծի հա մա ձայն՝ պա ցիեն տը և (կամ) նրա օ րի նա կան ներ կա յա ց�  ցի չը պետք է տե-

ղե կաց վեն պա ցիեն տի ա ռող ջ� թ յա նը վե րա բե րող հե տա զո տ� թ յ� ն նե րի արդ յ� նք-

նե րի, հի վան դ� թ յան ախ տո րոշ ման և  բ� ժ ման մե  թոդ նե րի, դրանց հետ կապ ված 

ռիս կե րի, բժշկա կան մի  ջամ տ� թ յան հնա րա վոր տար բե րակ նե րի, հետ ևանք նե րի և 

 բ� ժ ման արդ յ� նք նե րի մա սին: 

  Վե րոգր յա լը վե րա բե ր� մ է նաև « Հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յան մա սին»  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տ� թ յան օ րեն քի 9-րդ  հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ  մա սե րին, 15 և 16-րդ  հոդ-

ված նե րին, 19-րդ  հոդ վա ծի 2, 3 և 4-րդ  մա սե րին, 22-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սին և  հիշ-
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յալ օ րեն քի հա վել վա ծի 6-րդ  բաժ նի 4-րդ  կե տի երկ րորդ պար բե ր� թ յա նը, քա նի որ 

հիշ յալ կար գա վո ր� մն  ե րի �  ժով հո գե կան խան գա ր�  մով ան ձին բժշկա կան մի  ջամ-

տ� թ յան են թար կե լ�  գոր ծըն թա ցի շրջա նակ նե ր� մ հաշ վի է առն վ� մ տվյալ ան ձի 

կամ նրա օ րի նա կան ներ կա յա ց� ց չի կար ծի քը: 

  Միև ն� յն ժա մա նակ  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտն� մ է, որ բժշկա կան մի  ջամ-

տ թ յ  նից հրա ժար վե լ , ան ձին իր ա ռող ջ թ յա նը վե րա բե րող հե տա զո տ թ-

յ ն նե րի արդ յ նք նե րի, հի վան դ թ յան ախ տո րոշ ման և  բ ժ ման մե  թոդ նե րի, 

դրանց հետ կապ ված ռիս կե րի, բժշկա կան մի  ջամ տ թ յան հնա րա վոր տար բե-

րակ նե րի, հետ ևանք նե րի և  բ ժ ման արդ յ նք նե րի մա սին տե ղե կաց նե լ  և  հո գե-

կան խան գա ր  մով ան ձին բժշկա կան մի  ջամ տ թ յան են թար կե լ  գոր ծըն թա ցի 

շրջա նակ նե ր մ «Բ նակ չ թ յան բժշկա կան օգ ն թ յան և ս պա սարկ ման մա սին» 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ թ յան օ րեն քի 17-րդ և 19.3-րդ  հոդ ված նե րով, ինչ պես 

նաև « Հո գե բ  ժա կան օգ ն թ յան մա սին»  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ թ յան օ րեն-

քի 9-րդ  հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ  մա սե րի, 15 և 16-րդ  հոդ ված նե րի, 19-րդ  հոդ վա ծի 

2, 3 և 4-րդ  մա սե րի, 22-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի և  հիշ յալ օ րեն քի հա վել վա ծի 6-րդ 

 բաժ նի 4-րդ  կե տի երկ րորդ պար բե ր թ յան կի րառ ման ժա մա նակ պետք է ա պա-

հով վի ան ձի հա մա ձայ ն թ յ նն ստա նա լ  նա խա պատ վ թ յ  նը` իր օ րի նա կան 

ներ կա յա ց ց չի հա մե  մատ:
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4.  ԶԻՆ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ ԾԱ ՌԱ ՅV   ԱՆ Ա ՎԱՐ ՏԻՑ ՀԵ ՏՈ ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ 

ՕԳ ՆV   V Ն ԵՎ Ս ՊԱ ՍԱՐ ԿV Մ ՍՏԱ ՆԱ ԼV  Ի ՐԱ ՎV Ն ՔԸ

 Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և  զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք75

 Հոդ ված 64. 

(…)
5.  Եր կա րամ յա ծա ռա յ� թ յան կամ հաշ ման դա մ� թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շակ 

ստա ցող նախ կին զին ծա ռա յող նե րը, զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ըն թաց ք� մ ձեռք 
բե րած հի վան դ� թ յան կամ ստա ցած խեղ ման կամ վն աս ված քի պատ ճա ռով զոհ ված 
(մա հա ցած) զին ծա ռա յո ղի ըն տա նի քի ան դամն  ե րը բժշկա կան օգ ն� թ յամբ ա պա հով-
վ� մ են ս� յն հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով:

(…)

75  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685 
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5. Ա ՌՈՂ ՋԱ ԿԱՆ ՎԻ ՃԱ ԿԻՆ ՀԱ ԿԱ ՑV Ց ՎԱԾ ԾԱ ՌԱ ՅV   ԱՆ 

ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԸ ՊԱՀ ՊԱ ՆԵ ԼV  Ի ՐԱ ՎV Ն ՔԸ

 Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2018 թվա կա նի ապ րի լի 12-ի թիվ 404-Ն ո րո շ մ « Զին վո-

րա կան ծա ռա յ թ յան հա մար քա ղա քա ց  կամ զին ծա ռա յո ղի պի տա նի թ յան 

աս տի ճա նը ո րո շող հի վան դ թ յ ն նե րի ցան կը, ինչ պես նաև քա ղա քա ց  կամ 

զին ծա ռա յո ղի ա ռող ջա կան վի ճա կին հա կա ց ց ված զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան 

պայ ման նե րը հաս տա տե լ  մա սին»76

 Ս� յն ո րոշ մամբ սահ ման վ� մ է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար քա ղա քա ց�  կամ 

զին ծա ռա յո ղի պի տա նի� թ յան աս տի ճա նը ո րո շող հի վան դ� թ յ� ն նե րի ցան կը (N 1 հա-

վել ված) և  քա ղա քա ց�  կամ զին ծա ռա յո ղի ա ռող ջա կան վի ճա կին հա կա ց� ց ված զին վո-

րա կան ծա ռա յ� թ յան պայ ման նե րը` ըստ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար քա ղա քա ց�  

կամ զին ծա ռա յո ղի պի տա նի� թ յան աս տի ճա նը ո րո շող հի վան դ� թ յ� ն նե րի ցան կի 1-ին 

և 3-րդ ս յ�  նակ նե րով փոր ձաքնն վող նե րի զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան սահ մա նա փա կ� մ-

նե րի բն�  թագ րե րի և  զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ըն թաց ք� մ չթ� յ լատր վող ֆի զի կա կան 

վար ժ� թ յ� ն նե րի (N 2 հա վել ված):

 Մար դ  ի րա վ նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վ նք

 Քի լին ջը և  այլք ընդ դեմ  Թ ր քիա յի (Kilinç and others v. Turkey) գոր ծով 2005 թվա-

կա նի սեպ տեմ բե րի 7-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 40145/98, պար. 41, 42 77

 Պե տ� թ յ�  նը պետք է գործ նա կան մի  ջոց ներ ձեռ նար կի զո րա կոչ ված քա ղա քա ցի նե րի 

արդ յ�  նա վետ պաշտ պա ն� թ յ� նն ա պա հո վե լ�  � ղ ղ� թ յամբ` նվա զա գ� յ նի հասց նե լով 

ա ռող ջ� թ յա նը սպառ նա ցող ռիս կը՝ այլ նի հետ մե կ տեղ տրա մադ րե լով նրանց պա հանջ-

վող բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն: 

76  https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=121634 
77  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69270 
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 Չեմ բերն ընդ դեմ  Ռ  սաս տա նի (Chember v. Russia) գոր ծով 2008 թվա կա նի դեկ-

տեմ բե րի 1-ի վճի ռը78

50.  Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա բա ն� թ յան հա մա ձայն՝ պե-
տ� թ յ�  նը պար տա վոր է ա պա հո վել, որ պես զի ան ձը զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� նն 
անց նի այն պի սի պայ ման նե ր� մ, ո րոնք հա մա տե ղե լի են նրա մարդ կա յին ար ժա-
նա պատ վ� թ յ�  նը հար գե լ�  հետ, իսկ զին վո րա կան վար ժանք նե րի ըն թա ցա կար-
գը և  մե  թոդ նե րը չեն պատ ճա ռ� մ նրան ֆի զի կա կան տա ռա պանք կամ չեն անց-
ն� մ զին վո րա կան կար գ�  կա նո նի հետ կապ ված ան խ�  սա փե լի դժվա ր� թ յ� ն նե րի 
չափն �  սահ մա նը, և  որ նման ծա ռա յ� թ յան պրակ տիկ պա հանջ նե րի հետ մե կ տեղ 
նրա ա ռող ջ� թ յ�  նը և  ինք նազ գա ցո ղ� թ յ�  նը հա մար ժե քո րեն պաշտ պան ված են 
(տես mutatis mutandis, Kılınç and Others v. Turkey, no. 40145/98, § 41, 7 հ� նիսի 
2005, և Álvarez Ramón v. Spain (dec.), no. 51192/99, 3 հ� լիսի 2001): Պետ� թյան 
առաջնային պարտական� թյ� նն է անձին զինվորական ծառայ� թյան զորակոչել�  
դեպք� մ նվազագ� յնի հասցնել նրա առողջ� թյանը սպառնացող ռիսկը, որը կարող 
է առաջանալ ոչ մի այն զինվորական գործող� թյ� նների և օպերացիաների բն� յթից, 

այլ նաև մարդկային գործոնի պատճառով:

78  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87354 
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1. ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԱ ՅԻՆ ԶԻՆ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ ԾԱ ՌԱ ՅV   V Ն ԱՆՑ ՆԵ ԼV  

Ի ՐԱ ՎV Ն ՔԸ

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ  Սահ մա նադ ր թ յ ն79

Հոդ ված 49. Հան րա յին ծա ռա յ թ յան անց նե լ  ի րա վ ն քը 

Յ�  րա քանչ յ� ր քա ղա քա ցի �  նի ընդ հա ն� ր հի մ� նք նե րով հան րա յին ծա ռա յ� թ յան 

անց նե լ�  ի րա վ� նք: Ման րա մաս նե րը սահ ման վ� մ են օ րեն քով: 

Հոդ ված 57. Աշ խա տան քի ընտ ր թ յան ա զա տ թ յ  նը և  աշ խա տան քա յին ի րա վ նք-

նե րը 

1. Յ�  րա քանչ յ� ր ոք �  նի աշ խա տան քի ա զատ ընտ ր� թ յան ի րա վ� նք: 

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք80

 Հոդ ված 4.  Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կազ մա կերպ ման սկզբ նք նե րը և ձ ևե րը

2.  Զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ներգ րա վ� մն  ի րա կա նաց վ� մ է`

(...)

2) պայ մա նագ րով`

ա. պա հես տա զո ր� մ հաշ վառ ված և պայ մա նագ րա յին զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն անց-

նե լ�  դի մ� մ ներ կա յաց րած կամ ռազ մա�  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ� ն ներ ըն դ� ն-

ված քա ղա քա ցի նե րի հա մար,

բ. պայ մա նագ րա յին զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն անց նե լ�  դի մ� մ ներ կա յաց րած ի գա-

կան սե ռի քա ղա քա ցի նե րի հա մար.

(...)

Հոդ ված 5. Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան տե սակ նե րը և ժամ կետ նե րը

2.  Ժամ կե տա յին զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նը բաղ կա ցած է պար տա դիր և պայ մա նագ-

րա յին զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րից:

(…)

8.  Պայ մա նագ րա յին զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն է հա մար վ� մ զին ված �  ժե ր� մ և  այլ 
զոր քե ր� մ պայ մա նագ րի հի ման վրա կազ մա կերպ վող ծա ռա յ� թ յ�  նը: Պայ մա նագ-
րա յին զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն անց նե լ�  պայ մա նագ րե րը կնքվ� մ են 3-12 ա մի ս 

79  http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm 
80  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685 
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կամ եր կ�  կամ ե րեք կամ չորս կամ հինգ տա րի ժամ կե տով, իսկ ռազ մա�  ս� մն  ա-
կան հաս տա տ� թ յ� ն ներ ըն դ� ն ված քա ղա քա ցի նե րի հետ` տվյալ ռազ մա�  ս� մն  ա-
կան հաս տա տ� թ յ�  ն� մ �  ս� մն  ա ռ� թ յան և հե տ�  ս� մն  ա կան 10 տա րի ժամ կե տով, 
ո րը պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն չան ցած քա ղա քա ցի նե րի մա սով նե րա-
ռ� մ է նաև �  ս� մն  ա ռ� թ յան ժա մա նա կա հատ վա ծը` որ պես պար տա դիր զին վո րա-

կան ծա ռա յ� թ յ� ն:

ՀՀ պաշտ պա ն թ յան նա խա րա րի 2018 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 17-ի թիվ 1550-Ն 

հրա ման «ՀՀ զին ված   ժե ր մ պայ մա նագ րա յին զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան ըն-

դ  նե լ  կար գը հաս տա տե լ  մա սին»81

Ս� յն հրա մա նի Հա վել ված 1-ով սահ ման վ� մ է ՀՀ զին ված �  ժե ր� մ պայ մա նագ րա յին 

զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ըն դ�  նե լ�  կար գը։

Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

ՄԱԿ-ի Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վ նք նե րի մա սին դաշ նա գիր82

Հոդ ված 25.

Յ�  րա քանչ յ� ր քա ղա քա ցի, ա ռանց 2-րդ հոդ վա ծ� մ հի շա տակ վող որ ևէ խտրա կա-

ն� թ յան և  ան հիմն  սահ մա նա փա կ� մն  ե րի, պետք է ի րա վ� նք և հ նա րա վո ր� թ յ� ն �  նե նա 

իր երկ ր� մ հա վա սա ր� թ յան ընդ հա ն� ր պայ ման նե րով մտնել պե տա կան ծա ռա յ� թ յ� ն:

Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի թիվ 1742 (2006) հանձ նա-

րա րա կան « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի մա սին»83

1. (…) Վե հա ժո ղո վը հա մա ր� մ է, որ զին ծա ռա յող նե րը հա մազ գես տով քա ղա քա ցի ներ 
են, ով քեր պետք է օգտ վեն մի և ն� յն հիմն  ա րար ա զա տ� թ յ� ն նե րից՝ նե րառ յալ այն 
ա զա տ� թ յ� ն նե րը, ո րոնք ամ րագր ված են Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի եվ րո պա կան կոն-
վեն ցիա յ� մ (ԵԽ թիվ 5 պայ մա նա գիր) և Վե րա նայ ված եվ րո պա կան սո ցիա լա կան 
խար տիա յ� մ (ԵԽ թիվ 163 պայ մա նա գիր), ինչ պես նաև նշ� մ է, որ ինչ պես ցան-
կա ցած քա ղա քա ց�  դեպ ք� մ է, զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ� նք ներն �  ար ժա նա պատ-
վ�  թյ�  նը պետք է պաշտ պան վեն՝ հաշ վի առ նե լով նրանց ստանձ նած զին վո րա կան 

պար տա կա ն� թ յ� ն նե րին բնո րոշ ծայ րա հեղ ի րա վի ճակ նե րը:

81  http://www. mil.am/fi les/LIBRARY/Hramanner/1550.pdf 
82  https://www.arlis.am/Document View.aspx?docid=18500 
83  https://rm.coe.i nt/human-rights-in-arm ed-forces/1 680744b0a 
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2. ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԱ ՅԻՆ ԶԻՆ ԾԱ ՌԱ ՅՈՂ ՆԵ ՐԻՆ ՇԱ ԲԱԹ Օ ՐԸ ԾԱ ՌԱ

ՅV   ԱՆ ՆԵՐԳ ՐԱ ՎԵ ԼԸ, ԱՅԼ ԶՈ ՐԱ ՄԱՍ ՏԵ ՂԱ ՓՈ ԽԵ ԼԸ և ԳՈՐ

ԾV  ՂԵ ԼԸ

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ Սահ մա նադ ր թ յ ն84

Հոդ ված 82. Աշ խա տան քա յին պայ ման նե րը 

Յ�  րա քանչ յ� ր աշ խա տող, օ րեն քին հա մա պա տաս խան, �  նի ա ռողջ, անվ տանգ և  

ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի, ա ռա վե լա գ� յն աշ խա տա ժա մա նա կի 

սահ մա նա փակ ման, ա մե  նօր յա և շա բա թա կան հանգս տի, ինչ պես նաև ա մե  նամ յա վճա-

րո վի ար ձա կ� ր դի ի րա վ� նք: 

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք85

Հոդ ված 3. Աշ խա տան քա յին օ րենսդ ր թ յան սկզբ նք նե րը

1.  Աշ խա տան քա յին օ րենսդ ր� թ յան հիմն  ա կան սկզբ� նք ներն են` 

(…)

4)  յ�  րա քանչ յ� ր աշ խա տո ղի հա մար աշ խա տան քի ար դա րա ցի պայ ման նե րի ի րա վ� ն-

քի ա պա հո վ�  մը (նե րառ յալ` անվ տան գ� թ յան ա պա հով ման և հի գիե նա յի պա հանջ-

նե րը բա վա րա րող պայ ման նե րը, հանգս տի ի րա վ� ն քը). 

Հոդ ված 7. Աշ խա տան քա յին օ րենսդ ր թ յան գոր ծո ղ թ յան ո լոր տը

7.  Հան րա յին պաշ տոն ներ և հան րա յին ծա ռա յ� թ յան պաշ տոն ներ զբա ղեց նող ան-

ձանց, ինչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան կենտ րո նա կան բան կի աշ խա-

տող նե րի աշ խա տան քա յին (ծա ռա յո ղա կան) հա րա բե ր� թ յ� ն նե րը կար գա վոր վ� մ 

են ս� յն օ րենսգր քով, ե թե հա մա պա տաս խան օ րենք նե րով այլ բան նա խա տես ված 

չէ:

Հոդ ված 139. Աշ խա տա ժա մա նա կի տևո ղ թ յ  նը

1.  Աշ խա տա ժա մա նա կի նոր մալ տևո ղ� թ յ�  նը չի կա րող անց նել շա բա թա կան 40 ժա-

մից: 

84  http://concourt.am/armenian/constitut ions/index2015.htm#57 
85  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=142152  
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2.  Ա մե  նօր յա աշ խա տա ժա մա նա կի տևո ղ� թ յ�  նը չի կա րող անց նել � թ աշ խա տան քա-

յին ժա մի ց, բա ցա ռ� թ յամբ ս� յն օ րենսգր քով, օ րեն քով, այլ ի րա վա կան ակ տե րով և 

կո լեկ տիվ պայ մա նագ րով նա խա տես ված դեպ քե րի: 

3.  Աշ խա տա ժա մա նա կի ա ռա վե լա գ� յն տևո ղ� թ յ�  նը, նե րառ յալ` ար տա ժամ յա աշ խա-

տան քը, չի կա րող անց նել օ րա կան 12 ժա մի ց (հանգս տի և սն վե լ�  հա մար` ընդ մի  ջ� -

մը նե րառ յալ), իսկ շա բաթ վա ըն թաց ք� մ` 48 ժա մի ց: 

 Հոդ ված 142. Աշ խա տա ժա մա նա կի ռե ժի մը

2.  Աշ խա տող նե րի հա մար սահ ման վ� մ է հնգօր յա աշ խա տան քա յին շա բաթ` եր կ�  

հանգստ յան օ րով: Այն կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե ր� մ, որ տեղ, ար տադ ր� թ յան բն� յ թով 

կամ այլ պայ ման նե րով պայ մա նա վոր ված, անհ նար է հնգօր յա աշ խա տան քա յին շա-

բա թի կի րա ռ�  մը, սահ ման վ� մ է վե ցօր յա աշ խա տան քա յին շա բաթ մե կ հանգստ յան 

օ րով:

Հոդ ված 155. Ա մե ն շա բաթ յա ա նընդ մե ջ հան գիս տը

1.  Ընդ հա ն� ր հանգստ յան օ րը կի րա կին է, իսկ հնգօր յա աշ խա տան քա յին շա բաթ վա 

դեպ ք� մ` շա բա թը և կի րա կին, բա ցա ռ� թ յամբ ս� յն հոդ վա ծի 2-4-րդ մա սե րով և  այլ 

ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված դեպ քե րի:

(…)

6.  Հանգստ յան օ րե րին աշ խա տող նե րին ար գել վ� մ է ներգ րա վել աշ խա տանք նե ր� մ, 

բա ցա ռ� թ յամբ այն աշ խա տանք նե րի, ո րոնց դա դա րե ց�  մը  ար տադ ր� թ յան տեխ-

նի կա կան պատ ճառ նե րով անհ նար է, կամ ո րոնք անհ րա ժեշտ են բնակ չ� թ յան 

սպա սարկ ման, ինչ պես նաև ան հե տաձ գե լի նո րոգ ման, բեռն ման կամ բեռ նա թափ-

ման աշ խա տանք նե րի կա տար ման հա մար:

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք86

 Հոդ ված 40.  Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղին զին վո րա կան պաշ տո նից ա զա տե լը

1. Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղը զին վո րա կան պաշ տո նից ա զատ վ� մ է`

(…)
10) վեց ա մի  սը գե րա զան ցող ժամ կե տով ռազ մա�  ս� մն  ա կան (կամ առ կա �  ս� ց մամբ 

ոս տի կա նա կան �  ս� մն  ա կան) հաս տա տ� թ յ� ն ներ, հա մա պա տաս խան սպա յա կան 
կամ սեր ժան տա կան դա սըն թաց ներ, աս պի րան տ�  րա, դոկ տո րան տ�  րա, կլի նի կա-
կան օր դի նա տ�  րա կամ ին տեր նա տ�  րա ըն դ� ն վե լ�  կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տ� թ յան կամ այլ պե տ� թ յան ռազ մա�  ս� մն  ա կան կամ այլ հաս տա տ� թ յ�  ն� մ վե-
րա պատ րաստ ման գոր ծ� ղ վե լ�  դեպ ք� մ.

86  https://www.arlis.am/DocumentV iew.aspx?DocID=141685 
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Հոդ ված 42.  Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղին ծա ռա յ թ յան նոր վայր տե ղա փո խե-

լը և գոր ծ  ղե լը, պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղի ծա ռա յո ղա կան պար-

տա կա ն թ յ ն նե րի կա տա ր  մը ժա մա նա կա վո րա պես կա սեց նե լը

1. Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղը ծա ռա յ� թ յան նոր վայր տե ղա փոխ վ� մ է հետև յալ 
դեպ քե ր� մ.

1) ծա ռա յո ղա կան անհ րա ժեշ տ� թ յ�  նից ել նե լով.
2) ա ռաջ խա ղաց ման կար գով.
3) ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ ճա ռով` ռազ մաբժշ կա կան հանձ նա ժո ղո վի եզ րա կա-

ց� թ յան հի ման վրա (իր հա մա ձայ ն� թ յամբ).
4) ըն տա նե կան պայ ման նե րից ել նե լով (իր խնդրան քով).
5) կազ մա կերպ չա կան-հաս տի քա յին մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի կա պակ ց� թ յամբ.
6) պլա նա յին փո խա րին ման կար գով.
7) ռազ մա�  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ� ն, աս պի րան տ�  րա, դոկ տո րան տ�  րա, կլի նի-

կա կան օր դի նա տ�  րա, ին տեր նա տ�  րա ըն դ� ն վե լ�  կա պակ ց� թ յամբ.
8) ռազ մա�  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ�  նից, աս պի րան տ�  րա յից, դոկ տո րան տ�  րա-

յից, կլի նի կա կան օր դի նա տ�  րա յից, ին տեր նա տ�  րա յից ա զատ վե լ�  (հե ռաց վե լ� ) 
պատ ճա ռով.

9) ե թե դա տա րա նի՝ օ րի նա կան �  ժի մե ջ մտած դա տավճ ռով նշա նակ վել է ո րո շա կի 
պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լ�  սահ մա նա փակ ման հետ կապ ված պա տիժ:

2.  Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղը, ծա ռա յո ղա կան անհ րա ժեշ տ� թ յ�  նից ել նե լով, ծա-
ռա յ� թ յան նոր վայր տե ղա փոխ վ� մ է հա վա սար պաշ տո նի նշա նակ մամբ: Տե ղա փո-
խ� թ յ�  նը կա տար վ� մ է ա ռանց զին ծա ռա յո ղի հա մա ձայ ն� թ յան, բա ցա ռ� թ յամբ 
այն դեպ քե րի, երբ զին ծա ռա յո ղի կամ նրա ըն տա նի քի ան դա մի  (կին, ան չա փա հաս, 
մի նչև 26 տա րե կան` սո վո րող կամ հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ե րե խա, խնամ քի 
տակ գտնվող և հա մա տեղ բնակ վող ա նաշ խա տ�  նակ անձ) հա մար, ռազ մաբժշ կա-
կան հանձ նա ժո ղո վի եզ րա կա ց� թ յամբ, տե ղա փոխ ման վայ րը հա կա ց� ց ված է:

3.  Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղը ա ռաջ խա ղաց ման կար գով ծա ռա յ� թ յան նոր վայր 
տե ղա փոխ վ� մ է բարձր պաշ տո նի նշա նակ մամբ:

4.  Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղը, ըն տա նե կան պայ ման նե րից ել նե լով, ծա ռա յ� թ յան 
նոր վայր տե ղա փոխ վ� մ է`

1) ե թե ս� յն հոդ վա ծի 2-րդ մա ս� մ նշված ըն տա նի քի ան դա մի  հա մար ծա ռա յ� թ յան 
վայ րը հա կա ց� ց ված է.

2) բնա կ� թ յան վայ րի բժշկա սո ցիա լա կան փոր ձաքն ն� թ յան մարմն  ի եզ րա կա ց� թ-
յան հա մա ձայն` ա ռան ձին ապ րող հոր, մոր, քրոջ, եղ բոր, պա պի, տա տի, որ դեգ-
րո ղի մշտա կան կողմն  ա կի խնամ քի անհ րա ժեշ տ� թ յ�  նից ել նե լով:

5.  Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող ա մ�  սին նե րից մե  կին, ս� յն հոդ վա ծի հա մա ձայն, 
ծա ռա յ� թ յան նոր վայր տե ղա փո խե լ�  դեպ ք� մ մի ա ժա մա նակ ո րո շ� մ է կա յաց վ� մ 
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ծա ռա յ� թ յան նոր վայր տե ղա փո խել նաև մյ� ս ա մ� ս ն� ն, ե թե փոխ վ� մ է ըն տա նի-
քի բնա կ� թ յան վայ րը: Ե թե հնա րա վոր չէ զին ծա ռա յող ա մ�  սին նե րին ծա ռա յ� թ յան 
նոր վայ ր� մ մի ա ժա մա նակ նշա նա կել զին վո րա կան պաշ տոն նե րի, ա պա տե ղա փո-
խ� թ յ�  նը կա տար վ� մ է մի այն զին ծա ռա յո ղի հա մա ձայ ն� թ յամբ:

6.  Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղը ծա ռա յ� թ յան նոր վայր մե կ ն� մ է գոր ծե րը և պաշ-
տո նը հանձ նե լ� ց հե տո` տե ղա փոխ ման հրա մանն ստա նա լ�  օր վա նից ոչ � շ` քան 
30-օր յա ժամ կե տ� մ, բա ցա ռ� թ յամբ ար ձա կ� ր դ� մ, գոր ծ� ղ ման կամ բ� ժ ման մե ջ 
գտնվե լ�  դեպ քե րի: Ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված դեպ քե ր� մ պայ մա-
նագ րա յին զին ծա ռա յո ղին ծա ռա յ� թ յան նոր վայր տե ղա փո խե լ�  հրա մա նի բո ղո-
քար կ�  մը, նե րառ յալ՝ դա տա կան կար գով, չի կա սեց ն� մ դրա կա տա ր�  մը:

7.  Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող նե րի � ս ման կամ ծա ռա յ� թ յան, ինչ պես նաև ծա ռա-
յո ղա կան գոր ծ�  ղ� մն  երն ի րա կա նաց վ� մ են ս� յն օ րեն քով և  են թաօ րենսդ րա կան 
նոր մա տիվ ակ տե րով սահ ման ված կար գով:

8.  Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղի նկատ մամբ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ծա ռա-
յո ղա կան քնն� թ յ� ն նշա նակ ված լի նե լ�  դեպ ք� մ պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղին 
զին վո րա կան պաշ տո նի նշա նա կե լ�  և (կամ) պաշ տո նից ա զա տե լ�  ի րա վա ս� թ յ� ն 
�  նե ցող հրա մա նա տա րի (պե տի) հրա մա նով կա րող է մի նչև մե կ ա մի ս ժամ կե տով 
ժա մա նա կա վո րա պես կա սեց վել պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղի ծա ռա յո ղա կան 
պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի կա տա ր�  մը՝ պահ պա նե լով դրա մա կան ա պա հո վ� թ յ�  նը:

 Հոդ ված 43.  Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղի պլա նա յին փո խա րին ման կար գով տե-

ղա փո խ  մը

1.  Պ լա նա յին փո խա րին ման կար գով ծա ռա յ� թ յան նոր վայր տե ղա փոխ ման են թա կա 
են հա տ� կ և կ լի մա յա կան ծանր պայ ման նե ր� մ ծա ռա յող սպա յա կան կազ մի  պայ-
մա նագ րա յին զին ծա ռա յող նե րը: Հա տ� կ և կ լի մա յա կան ծանր պայ ման նե ր� մ ծա-
ռա յ� թ յան տևո ղ� թ յ�  նը և տե ղա փոխ ման կար գը սահ մա ն� մ է պե տա կան լիա զոր 
մարմն  ի ղե կա վա րը: Տե ղա փոխ վող պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող նե րը չեն օգտ վ� մ 
ծա ռա յ� թ յան նոր վայրն ընտ րե լ�  ի րա վ� ն քից: Ն րանք նշա նակ վ� մ են հա վա սար 
կամ բարձր զին վո րա կան պաշ տո նի` ի րա վա ս�  պաշ տո նա տար ան ձի հրա մա նով:

(...)

«ՀՀ զին ված   ժե րի ներ քին ծա ռա յ թ յան կա նո նա գիր քը հաս տա տե լ  մա սին» 

ՀՀ օ րենք87

Հոդ ված 227. 

(...)

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան օ րեն քին հա մա պա տաս խան` ծա ռա յո ղա կան շա-

87  https://www.arlis.am /DocumentView.aspx?DocID=121817 
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բաթ վա տևո ղ� թ յ�  նը սահ ման վ� մ է` ժամ կե տա յին ծա ռա յ� թ յան զին ծա ռա յող նե-

րի, �  սա նող նե րի և զին վո րա կան �  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի, �  ս� մն  ա կան 

կենտ րոն նե րի (զո րա մա սե րի) � նկն դիր նե րի և  �  սա նող նե րի հա մար` վե ցօր յա շա-

բաթ` հանգստ յան մե կ օ րով, սպա նե րի, են թաս պա նե րի, պայ մա նագ րով զին վո րա-

կան ծա ռա յ� թ յան ան ցած զին վոր նե րի, սեր ժանտ նե րի, ա վագ նե րի, ինչ պես նաև 

կին զին ծա ռա յող նե րի հա մար` հնգօր յա շա բաթ` հանգստ յան եր կ�  օ րով:

(…)

 Հանգստ յան և տո նա կան օ րե րին ծա ռա յո ղա կան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի կա տար-

մա նը ներգ րավ ված սպա նե րին �  են թաս պա նե րին զո րա մա սի (ստո րա բա ժան ման) 

հրա մա նա տա րի ո րո շ�  մով հան գիստ է տրվ� մ շա բաթ վա մյ� ս օ րե րին` ծա ռա յ� թ-

յան շա հե րի հաշ վա ռ�  մով: Հանգս տի տևո ղ� թ յ�  նը չպետք է գե րա զան ցի հանգստ-

յան կամ տո նա կան օ րը ծա ռա յ� թ յան մե ջ անց կաց րած ժա մա նա կը:

 Ս պա նե րին, են թաս պա նե րին, պայ մա նագ րով ծա ռա յ� թ յան ան ցած զին ծա ռա յող նե-

րին և կին զին ծա ռա յող նե րին շա բա թա կան ծա ռա յ� թ յան ժա մա նա կի սահ ման ված 

տևո ղ� թ յ�  նից դ� րս ծա ռա յո ղա կան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի կա տար մա նը ներգ-

րա վե լ�  և  այն շա բաթ վա մյ� ս օ րե րին հանգս տով փոխ հա տ�  ցե լ�  անհ նա րի ն� թ-

յան դեպ ք� մ այդ ժա մա նա կը գ�  մար վ� մ և զին ծա ռա յո ղին է տրվ� մ հանգս տի լրա-

ց�  ցիչ օ րե րի ձևով, ո րոնք կա րող են մի աց վել հիմն  ա կան ար ձա կ� րդ նե րին:

Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

Վե րա նայ ված Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա88

Հոդ ված 2. Աշ խա տան քի ար դար պայ ման նե րի ի րա վ ն քը

Աշ խա տան քի ար դար պայ ման նե րի ի րա վ� ն քի արդ յ�  նա վետ կի րա ռ�  մը ա պա հո վե-

լ�  նպա տա կով Կող մե  րը պար տա վոր վ� մ են՝

1.  օ րա կան և շա բա թա կան աշ խա տան քա յին ժա մե  րի բա նա կան տևո ղ� թ յ�  նը ա պա-

հո վե լ�  հա մար աշ խա տան քա յին շա բա թը պետք է աս տի ճա նա բար կրճատ վի այն 

չա փով, ո րը թ� յ լատր վ� մ է ար տադ րա կան ա ճով և  այլ հա մա պա տաս խան գոր ծոն-

նե րով,

2.  ա պա հո վել վճա րո վի ոչ աշ խա տան քա յին օ րեր,

3.  ա պա հո վել տա րե կան նվա զա գ� յ նը չորս շա բաթ յա վճա րո վի ար ձա կ� րդ,

4.  վե րաց նել վտանգ նե րը հատ կա պես ա նա ռողջ և վ տան գա վոր աշ խա տանք նե ր� մ, 

իսկ որ տեղ դեռևս հնա րա վոր չէ, վե րաց նել կամ զգա լիո րեն նվա զեց նել այս վտանգ-

նե րը, ա պա հո վել աշ խա տան քա յին ժա մե  րի կրճա տ� մ կամ սահ մա նել լրա ց�  ցիչ 

88  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=24230 
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վճա րո վի ար ձա կ� րդ ներ այդ աշ խա տանք նե ր� մ ներգ րավ ված աշ խա տող նե րի հա-

մար,

5.  տրա մադ րել շա բա թա կան հան գիստ, ո րը հնա րա վո րին չա փով պետք է հա մընկ նի 

հա մա պա տաս խան երկ ր� մ կամ տա րա ծաշր ջա ն� մ ա վան դ� յ թով կամ սո վո ր� յ թով 

որ պես հանգս տի օր ճա նաչ ված օր վա հետ,

6.  ա պա հո վել, որ աշ խա տող նե րը հնա րա վո րին չափ ա րագ և, ցան կա ցած դեպ ք� մ, 

ի րենց աշ խա տան քի անց նե լ� ց հե տո եր կ�  ամ սից ոչ � շ գրա վոր տե ղե կաց ված լի-

նեն պայ մա նագ րի կար ևոր աս պեկտ նե րի կամ աշ խա տան քա յին հա րա բե ր� թ յան 

վե րա բեր յալ,

7.  ա պա հո վել, որ գի շե րա յին ժա մե  րին աշ խա տող ներն օգտ վեն ի րենց գոր ծի հա տ� կ 

բն� յ թի հա մար հատ կաց վող մի  ջոց նե րից:
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Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կան 

« Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի մա սին»89

67.  Զին ծա ռա յող նե րը պետք է ի րա վ� նք �  նե նան օգտ վե լ�  հանգս տի ժա մա նա կա հատ-

ված նե րից: Հանգս տի ժա մա նա կա հատ ված նե րը պետք է հնա րա վո րինս նե րառ վեն 

նաև ռազ մա կան պատ րաս տ� թ յան և գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի պլա նա վոր ման փ�  լե ր� մ։ 

Պ րո ֆե սիո նալ զին ծա ռա յող նե րը պետք է ի րա վ� նք �  նե նան օգտ վե լ�  վճա րո վի ար-

ձա կ� ր դից:

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ  շա գիր90

Պար տա դիր ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող նե րը ն� յն պես �  նեն հանգստ յան ժա մա նա-

կա հատ ված նե րի ի րա վ� նք: Աշ խա տան քի բն� յ թը, անվ տան գ� թ յան և  ա ռող ջ� թ յան 

հետ կապ ված վտանգ նե րը, ո րոնց զին ծա ռա յող նե րը են թարկ վ� մ են, այն լրա ց�  ցիչ հա-

յե ցա կե տերն են, ո րոնք պետք է հաշ վի առն վեն: Զին ված �  ժե ր� մ աշ խա տան քին բնո-

րոշ ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րը կա րող են ար դա րաց նել ո րոշ սահ մա նա փա կ� մն  ե րը, 

ո րոնք հաս կա նա լի չէին լի նի քա ղա քա ցիա կան հա մա տեքս տ� մ, մաս նա վո րա պես՝ այն 

ժա մա նա կա հատ ված նե րը, երբ վճա րո վի ար ձա կ� ր դը կա րող է հնա րա վոր չլի նել, օ րի-

նակ՝ դաշ տա յին զո րա վար ժ� թ յ� ն նե րի կամ ռազ մա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի ըն թաց-

ք� մ: Սա կայն այդ ժա մա նա կա հատ ված նե րը պետք է լի նեն հնա րա վո րինս կարճ, իսկ 

սահ մա նա փա կ� մն  ե րը չպետք է հա մար ժեք լի նեն զին ծա ռա յող նե րին վճա րո վի ար ձա-

կ� ր դից ամ բող ջ� թ յամբ զրկե լ� ն: Ա վե լին՝ չնա յած մի շտ չէ, որ հնա րա վոր է բա ցա ռիկ 

հան գա մանք նե ր� մ, օ րի նակ՝ դաշ տա յին զո րա վար ժ� թ յ� ն նե րի և գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի 

ըն թաց ք� մ, ե րաշ խա վո րել զին ծա ռա յող նե րի՝ հանգս տի բա վա րար ժա մա նակ �  նե նա լ�  

ի րա վ� ն քը, անհ րա ժեշտ է նվա զա գ� յ նի հասց նել եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծով ա ռանց 

որ ևէ հանգս տի մն ա լ�  դեպ քե րը:

89  https: //rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
90  Տե՛ս, ն� յն տեղ�  մ:
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3.  ԶԻՆ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ ԾԱ ՌԱ ՅV   V  ՆԻՑ ԱՐ ՁԱԿ ՎԵ ԼV  Ի ՐԱ ՎV Ն ՔԸ

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ Սահ մա նադ ր թ յ ն91

Հոդ ված 57.  Աշ խա տան քի ընտ ր թ յան ա զա տ թ յ  նը և  աշ խա տան քա յին ի րա-

վ նք նե րը 

(…)

5.  Պար տա դիր կամ հար կա դիր աշ խա տանքն ար գել վ� մ է: Պար տա դիր կամ հար կա-

դիր աշ խա տանք չի հա մար վ� մ՝

1) այն աշ խա տան քը, ո րը, օ րեն քին հա մա պա տաս խան, կա տա ր� մ է դա տա պարտ ված 

ան ձը. 

2) զին վո րա կան կամ այ լընտ րան քա յին ծա ռա յ� թ յ�  նը. 

3) յ�  րա քանչ յ� ր աշ խա տանք, ո րը պա հանջ վ� մ է բնակ չ� թ յան կյան քին կամ բա րօ ր� թ-

յանն սպառ նա ցող ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ժա մա նակ: 

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք92

Հոդ ված 54.  Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղին զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նից ար-

ձա կե լ  հիմ քե րը

1.  Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղը զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից ար ձակ վ� մ է`
1) եր կա րամ յա ծա ռա յ� թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վ� նք ձեռք բե րե լիս.
2)  զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան մե ջ գտնվե լ�  սահ մա նա յին տա րի քը լրա նա լիս.
3)  պայ մա նագ րի ժամ կե տը լրա նա լիս.
4)  ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ ճա ռով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար ոչ պի տա նի 

ճա նաչ վե լիս.
5)  հաս տիք նե րի կրճատ ման, այդ թվ� մ` ստո րա բա ժան ման լ�  ծար ման դեպ ք� մ, ե թե 

առ կա չէ թա փ� ր այլ զին վո րա կան պաշ տոն կամ զին ծա ռա յո ղը հա մա ձայն չէ նշա-
նակ վե լ�  այլ զին վո րա կան պաշ տո նի և չ�  նի ս� յն օ րեն քով սահ ման ված պար տա-
դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան չծա ռա յած ժամ կետ.

6)  ս� յն օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված կադ-
րե րի տրա մադ ր� թ յան տակ գտնվե լ�  ժամ կե տը լրա նա լ�  դեպ ք� մ, ե թե առ կա չէ 
թա փ� ր այլ զին վո րա կան պաշ տոն կամ զին ծա ռա յո ղը հա մա ձայն չէ նշա նակ վե լ�  
այլ զին վո րա կան պաշ տո նի և չ�  նի ս� յն օ րեն քով սահ ման ված պար տա դիր զին վո-

91  http://concourt.am/armeni an/constitutions/index2015.htm#57 
92  https://www.arl is.am/Docume ntView.aspx?DocID=141685 
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րա կան ծա ռա յ� թ յան չծա ռա յած ժամ կետ.
7)  «զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից ար ձա կ� մ» կար գա պա հա կան տ� յժ կի րա ռե լիս.
8)  մի նչև պայ մա նագ րի ժամ կե տը լրա նա լը զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից ար ձակ վե-

լ�  զե կ�  ցա գիր ներ կա յաց նե լիս, ե թե չ�  նի ս� յն օ րեն քով սահ ման ված պար տա դիր 
զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան չծա ռա յած ժամ կետ.

9)  ռազ մա�  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ�  նից կամ սպա յա կան կամ սեր ժան տա կան դա-
սըն թաց նե րից կամ ա կա դե մի ա կան �  ս� մն  ա ռ� թ յ�  նից կամ պե տա կան լիա զոր 
մարմն  ի պատ վե րով մի  ջին մաս նա գի տա կան կամ բարձ րա գ� յն կամ հետ բ�  հա կան 
�  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ�  նից (այ ս�  հետ՝ �  ս� մն  ա ռ� թ յ� ն) իր դի մ�  մի  հա մա-
ձայն ա զատ վե լիս կամ ան բա վա րար ա ռա ջա դի մ� թ յան կամ ան կար գա պա հ� թ յան 
հիմ քով հե ռաց վե լիս, ե թե չ�  նի ս� յն օ րեն քով սահ ման ված պար տա դիր զին վո րա-
կան ծա ռա յ� թ յան չծա ռա յած ժամ կետ.

10) դա տա րա նի` օ րի նա կան �  ժի մե ջ մտած դա տավճ ռով ա զա տազրկ ման դա տա պարտ-
վե լ�  հի ման վրա պա տիժ կրե լիս կամ զին վո րա կան կո չ�  մի ց զրկվե լիս.

11)  զոհ վե լ�  (մա հա նա լ� ) կամ դա տա կան կար գով ան հայտ բա ցա կա յող կամ մա հա ցած 
ճա նաչ վե լ�  դեպ ք� մ:

(...)

Հոդ ված 55. Պայ մա նագ րա յին զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նից ար ձա կե լ  կար գը

(…)

6.  Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղը զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից ար ձակ վ� մ է նրան 

պաշ տո նի նշա նա կե լ�  ի րա վա ս� թ յ� ն �  նե ցող հրա մա նա տա րի (պե տի) հրա մա նով` 

ար ձակ ման հիմ քեր ծա գե լ� ց ոչ � շ, քան մե  կամս յա ժամ կե տ� մ: Ար ձակ ման հրա-

մա ն� մ պար տա դիր նշվ� մ է զին ծա ռա յո ղի զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ընդ հա ն� ր 

ստա ժը, ո ր� մ ա ռան ձին նշվ� մ են օ րեն քով սահ ման ված օ րա ց�  ցա յին ստա ժը, իսկ 

եր կա րամ յա ծա ռա յ� թ յան զին վո րա կան  կեն սա թո շա կի ի րա վ� նք տվող անհ րա-

ժեշտ օ րա ց�  ցա յին ստա ժի առ կա յ� թ յան դեպ ք� մ՝ նաև ար տոն յալ պայ ման նե րով 

հաշ վարկ վող զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ժա մա նա կա հատ ված նե րը:
(...)

ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2010 թվա կա նի ապ րի լի 8-ի 393-Ն ո րո շ մ93 

Ս� յն ո րոշ մամբ սահ ման վ� մ է ռազ մա�  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ� ն ներ ա վար տած 

զին ծա ռա յող նե րի կող մի ց հե տ�  ս� մն  ա կան պայ մա նագ րա յին զին վո րա կան ծա ռա յ� թ-

յ�  նից հրա ժար վե լ�  դեպ ք� մ � ս ման հետ կապ ված ծախ սե րի փոխ հա տ� ց ման կար գը։

93  https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=7 7924 
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ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2017 թվա կա նի ապ րի լի 6-ի թիվ 347-Ն ո րո շ մ94

Ս� յն ո րոշ մամբ սահ ման վ� մ է զին ծա ռա յո ղին հե տ�  ս� մն  ա կան պայ մա նագ րա յին 
զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ըն թաց ք� մ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից ար ձա կե լիս պայ-
մա նագ րա յին պար տա վո ր� թ յ� նն ան պատ շաճ կա տա րե լ�  հա մար ի րա վա կան հետ-

ևան քի կի րառ ման կար գը։

Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

Մար դ  ի րա վ նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տ թ յ ն նե րի պաշտ պա ն թ յան մա սին 

1950թ. եվ րո պա կան կոն վեն ցիա95

Հոդ ված 4. Ստր կ թ յան և հար կա դիր աշ խա տան քի ար գե լ մ

1. Ոչ ոք չպետք է պահ վի ստրկ� թ յան մե ջ կամ ա նա զատ վի ճա կ� մ:
2. Ոչ ոք չպետք է պար տադր վի կա տա րե լ�  պար տա դիր կամ հար կա դիր աշ խա տանք:
3. Ս� յն հոդ վա ծի նպա տակ նե րի հա մար «պար տա դիր կամ հար կա դիր աշ խա տանք» 

հաս կա ց� թ յ�  նը չի նե րա ռ� մ՝
ա.  ցան կա ցած աշ խա տանք, ո րը սո վո րա բար պա հանջ վ� մ է կա տա րել ս� յն Կոն-

վեն ցիա յի 5-րդ հոդ վա ծի դր� յթ նե րի հա մա ձայն կա լան քի տակ գտնվե լ�  կամ 
նման կա լան քից պայ մա նա կա նո րեն ա զատ ված լի նե լ�  ըն թաց ք� մ,

բ.  զին վո րա կան բն� յ թի ցան կա ցած ծա ռա յ� թ յ� ն, իսկ այն երկր նե ր� մ, որ տեղ 
օ րի նա կան է ճա նաչ վ� մ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վե լը` հա մոզ-
մ� նք նե րից ել նե լով պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան փո խա րեն նշա-
նակ ված ծա ռա յ� թ յ�  նը,

գ.  ցան կա ցած ծա ռա յ�  թ յ� ն, ո րը պար տա դիր է բնակ չ� թ յան կյան քին կամ բա րե-
կե ց� թ յանն սպառ նա ցող ար տա կարգ դր� թ յան կամ ա ղե տի դեպ ք� մ, 

դ.  սո վո րա կան քա ղա քա ցիա կան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի մաս կազ մող ցան կա-

ցած աշ խա տանք կամ ծա ռա յ� թ յ� ն:

Վե րա նայ ված Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա96

Հոդ ված 1. Աշ խա տան քի ի րա վ ն քը

Աշ խա տան քի ի րա վ� ն քի արդ յ�  նա վետ կի րա ռ�  մը ա պա հո վե լ�  նպա տա կով Կող մե -

րը պար տա վոր վ� մ են ՝

2.  պաշտ պա նել աշ խա տո ղի՝ արդ յ�  նա վետ կեր պով իր ապ ր� ս տը վաս տա կե լ�  ի րա-

վ� ն քը նրա կող մի ց ա զա տո րեն ընտր ված ցան կա ցած աշ խա տան քով...:

94  https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/28458/ 
95  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20870 
96  https://www. arlis.am/DocumentView.aspx?docid=24230 
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Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի մա սին Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո-

մի  տեի թիվ CM/Rec(2010)4 հանձ նա րա րա կան97

16. Իշ խա ն� թ յ� ն նե րը չպետք է պրո ֆե սիո նալ զին ծա ռա յող նե րին հար կադ րեն անց-

նել այն պի սի ժամ կե տով ծա ռա յ� թ յ� ն, որն ան հիմն  կսահ մա նա փա կի զին ված �  ժե րը 

լքե լ�  նրանց ի րա վ� ն քը և կ հա վա սար վի հար կա դիր աշ խա տան քի:

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ  շա գիր98

Ե թե զին ված �  ժե րի ծա ռա յ� թ յան պայ ման նե րով և դ ր� յթ նե րով սահ ման վ� մ է, որ 

զին ծա ռա յո ղի ծա ռա յ� թ յ�  նից ար ձակ վե լ�  ամ սա թի վը կա րող է հե տաձգ վել՝ ծա ռա յ� թ-

յան բաց թողն ված մա սը սահ ման ված կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան անց նե լ�  հա մար՝ 

�  ս� ց ման կամ այլ �  ս� մն  ա կան դա սըն թա ցի մաս նակ ց� թ յան կամ գե րա կա օ պե րա-

տիվ պատ ճառ նե րով, սա չի կա րող դիտ վել որ պես նրանց ծա ռա յ� թ յ�  նից հե ռա նա լ�  

ի րա վ� ն քի ան հիմն  սահ մա նա փա կ� մ:

Ինչ վե րա բե ր� մ է ծա ռա յ� թ յան ան հիմն  եր կար ժամ կետ նե րի սահ ման մա նը, ա պա 

օ րենսդ րա կան ակ տե րից մե  կը, ո րով սահ ման վ� մ էր, որ մի  քա նի շրջան �  ս�  ց� մ ան-

ցած պրո ֆե սիո նալ սպա նե րին հրա ժա րա կա նի թ� յլտ վ� թ յ�  նը կա րող է մե րժ վել մի նչև 

քսան հինգ տա րի ժամ կե տով, Սո ցիա լա կան ի րա վ� նք նե րի եվ րո պա կան կո մի  տեի կող-

մի ց ճա նաչ վել է Խար տիա յի 1-ին հոդ վա ծի 2-րդ մա սի խախ տ� մ, ըստ ո րի՝ կող մե  րը 

պար տա վոր վ� մ են պաշտ պա նել աշ խա տո ղի՝ իր ապ ր� ստն ա զա տո րեն ընտր ված աշ-

խա տան քով վաս տա կե լ�  ի րա վ� ն քը: Այս դր� յթն ա պա հո վ� մ է պաշտ պա ն� թ յ� ն հար-

կա դիր աշ խա տան քից, ո րը Կո մի  տեն հաս կա ն� մ է որ պես «պար տադ րանք որ ևէ աշ խա-

տո ղի նկատ մամբ՝ կա տա րե լ�  աշ խա տանք հա կա ռակ իր ցան կ� թ յ� ն նե րին և  ա ռանց 

ա զա տո րեն ար տա հայտ ված իր հա մա ձայ ն� թ յան» 99։

97  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
98  Տե՛ս, ն� յն տեղ� մ:
99  International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) v. Greece, Complaint No. 7/2000, Decision on the merits 

of 5 December 2000, §21, http://hudoc.esc.coe.int/eng?i=cc-0 7-2000-dmer its-en 
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Մար դ  ի րա վ նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին 

ի րա վ նք

Շի տոսն ընդ դեմ Հ  նաս տա նի (Chitos v. Greece) գոր ծով 2015 թվա կա նի հոկ տեմ-

բե րի 19-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 51637/12100 

83. 4-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «բ» են թա կետն` ամ բող ջ� թ յամբ և  իր հա մա տեքս տ� մ, 

� ղղ ված է մի այն պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յանն այն երկր նե ր� մ, � ր այն գո-

յ� թ յ� ն �  նի եր կ�  պատ ճա ռով. մի  կող մի ց՝ կապ ված հա մոզ մ� նք նե րի հի ման վրա ծա-

ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վող ան ձանց հետ, ո րոնք ա մե  նայն հա վա նա կա ն� թ յամբ նո րա կո-

չիկ ներ են և  ոչ կադ րա յին զին վո րա կան ներ, իսկ մյ� ս կող մի ց՝ պար բե ր� թ յան վեր ջ� մ 

նշված զին վո րա կան պար տա դիր ծա ռա յ� թ յան հստակ վկա յա կոչ ման հետ կապ ված:

W., X., Y. and Z. v. United Kingdom գոր ծով ո րո շ մ101

(…) Հանձ նա ժո ղո վը գտն� մ է, որ դի մ�  մա տ�  ի ծա ռա յ� թ յան նկատ մամբ կի րա ռե լի է 

4-րդ հոդ վա ծի 3-րդ պա րագ րա ֆի սահ մա նա փա կող դր� յ թը, և, հետ ևա բար, այդ պի-

սի ծա ռա յ� թ յ�  նը որ պես «հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ խա տանք» դի տար կե լ�  

վե րա բեր յալ գան գա տը են թա կա է մե րժ ման որ պես չհիմն  ա վոր ված գան գատ։

  Հանձ նա ժո ղո վը կար ծ� մ է, որ «ստրկ� թ յ� ն» կամ «հար կա դիր կամ պար տա դիր 

աշ խա տանք» հաս կա ց� թ յ� ն նե րը տա րան ջատ ված են 4-րդ հոդ վա ծ� մ, և թեև 

դրանք եր բեմն  փաս տա ցի հա մընկ ն� մ են, դրանց չի կա րե լի վե րա բեր վել հա վա սա-

րա պես, և զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նը «հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ խա տանք» 

տեր մի  նի շրջա նակ նե րից բա ցա ռե լ�  վե րա բեր յալ դր� յ թը չի են թադ ր� մ, որ բո լոր 

հան գա մանք նե ր� մ բա ցառ ված է  նման ծա ռա յ� թ յան դի տար կ�  մը «ստրկ� թ յան» 

դեմ � ղղ ված ար գել քի լ� յ սի ներ քո։

100  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=0 01-155209 
101  http: //hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-3053 
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4. Ա ՌՈՂ ՋԱ ԿԱՆ ՎԻ ՃԱ ԿՈՎ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ ՎՈՐ ՎԱԾ ԶԻՆ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ 

ԾԱ ՌԱ ՅV   V  ՆԻՑ ԱՐ ՁԱ ԿԵ ԼԸ

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք102

 Հոդ ված 29.  Շար քա յին և ս պա յա կան կազ մե  րի պար տա դիր զին ծա ռա յող նե րին 

զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նից ար ձա կե լը

1.  Շար քա յին և ս պա յա կան կազ մե  րի պար տա դիր զին ծա ռա յող նե րը զին վո րա կան ծա-

ռա յ� թ յ�  նից ար ձակ վ� մ են`

(…)

2)  վա ղա ժամ կետ`

ա.  ս� յն օ րեն քի 28-րդ հոդ վա ծի 11-րդ մա սի 6-րդ կե տի հա մա ձայն ա ռող ջա կան վի ճա-

կի պատ ճա ռով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար ոչ պի տա նի ճա նաչ վե լ�  դեպ-

ք� մ.

(…)

 Հոդ ված 54.  Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղին զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նից ար-

ձա կե լ  հիմ քե րը

1.  Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղը զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից ար ձակ վ� մ է`

(…)

4)  ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ ճա ռով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար ոչ պի տա նի 

ճա նաչ վե լիս.

(…)

ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2018 թվա կա նի ապ րի լի 12-ի թիվ 404-Ն ո րո շ մ « Զին վո-

րա կան ծա ռա յ թ յան հա մար քա ղա քա ց  կամ զին ծա ռա յո ղի պի տա նի թ յան 

աս տի ճա նը ո րո շող հի վան դ թ յ ն նե րի ցան կը, ինչ պես նաև քա ղա քա ց  կամ 

զին ծա ռա յո ղի ա ռող ջա կան վի ճա կին հա կա ց ց ված զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան 

պայ ման նե րը հաս տա տե լ  մա սին»103

Ս� յն ո րոշ մամբ սահ ման վ� մ է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար քա ղա քա ց�  կամ 

զին ծա ռա յո ղի պի տա նի� թ յան աս տի ճա նը ո րո շող հի վան դ� թ յ� ն նե րի ցան կը (N 1 հա-

102  https://www.arlis.am/DocumentVie w.aspx?DocID=141685 
103  https://www.arlis.am/documentview.aspx? docID=121634 
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վել ված) և քա ղա քա ց�  կամ զին ծա ռա յո ղի ա ռող ջա կան վի ճա կին հա կա ց� ց ված զին վո-

րա կան ծա ռա յ� թ յան պայ ման նե րը` ըստ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար քա ղա քա ց�  

կամ զին ծա ռա յո ղի պի տա նի� թ յան աս տի ճա նը ո րո շող հի վան դ� թ յ� ն նե րի ցան կի 1-ին 

և 3-րդ ս յ�  նակ նե րով փոր ձաքնն վող նե րի զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան սահ մա նա փա կ� մ-

նե րի բն�  թագ րե րի և զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ըն թաց ք� մ չթ� յ լատր վող ֆի զի կա կան 

վար ժ� թ յ� ն նե րի (N 2 հա վել ված):

5.  ԶԻՆ ԾԱ ՌԱ ՅՈՂ ՆԵ ՐԻ Ի ՐԱ ՎV ՆՔ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆV   V  ՆԸ 

ԳՈՐ ԾԱ ՏV  Ի ՆԱ ԽԱ ՁԵՌ ՆV   ԱՄԲ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ ԳԻ ՐԸ ԼV  ԾԵ ԼԻՍ

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք104

Հոդ ված 113. Աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լ  ծ  մը գոր ծա տ  ի նա խա ձեռ ն թ յամբ

1. Գոր ծա տ� ն ի րա վ� նք �  նի աշ խա տո ղի հետ լ�  ծե լ�  ա նո րոշ ժամ կե տով կնքված աշ-
խա տան քա յին պայ մա նա գի րը, ինչ պես նաև ո րո շա կի ժամ կե տով կնքված աշ խա-
տան քա յին պայ մա նա գի րը նախ քան դրա գոր ծո ղ� թ յան ժամ կե տի լրա նա լը` 

1)  կազ մա կեր պ� թ յան լ�  ծար ման (ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ գոր ծ�  նե� թ յան դա դար-
ման և  օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե ր� մ պե տա կան գրան ց� մն  �  ժը կորց րած 
կամ ան վա վեր ճա նաչ վե լ� ) դեպ ք� մ. 

2)  ար տադ ր� թ յան ծա վալ նե րի և (կամ) տնտե սա կան և (կամ) տեխ նո լո գիա կան և (կամ) 
աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման պայ ման նե րի փո փոխ ման և (կամ) ար տադ րա կան 
անհ րա ժեշ տ� թ յամբ պայ մա նա վոր ված` աշ խա տող նե րի քա նա կի և (կամ) հաս տիք-
նե րի կրճատ ման դեպ ք� մ. 

3)  աշ խա տո ղի` զբա ղեց րած պաշ տո նին կամ կա տա րած աշ խա տան քին չհա մա պա-
տաս խա նե լ�  դեպ ք� մ. 

4)  աշ խա տո ղին նախ կին աշ խա տան ք� մ վե րա կանգ նե լ�  դեպ ք� մ. 
5)  աշ խա տո ղի կող մի ց աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րով կամ ներ քին կար գա պա հա-

կան կա նոն նե րով ի րեն վե րա պահ ված պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը ա ռանց հար գե լի 
պատ ճա ռի պար բե րա բար չկա տա րե լ�  դեպ ք� մ. 

6)  աշ խա տո ղի նկատ մամբ վստա հ� թ յ�  նը կորց նե լ�  դեպ ք� մ. 
7)  աշ խա տո ղի եր կա րատև ա նաշ խա տ�  նա կ� թ յան հետ ևան քով (ե թե աշ խա տո ղը 

ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տ�  նա կ� թ յան պատ ճա ռով աշ խա տան քի չի ներ կա յա ցել 
ա վե լի քան 120 օր ա նընդ մե ջ կամ վեր ջին տաս ներ կ�  ամս վա ըն թաց ք� մ` ա վե լի 

104  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=142152  
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քան 140 օր, ե թե օ րեն քով և  այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված չէ, որ 
ո րո շա կի հի վան դ� թ յ� ն նե րի դեպ ք� մ աշ խա տա տե ղը և պաշ տո նը պահ պան վ� մ 
են ա վե լի եր կար ժա մա նա կով). 

8)  աշ խա տո ղի կող մի ց ո գե լից խմի չք նե րի, թմրա մի  ջոց նե րի կամ հո գե ներ գոր ծ� ն նյ� -
թե րի ազ դե ց� թ յան տակ աշ խա տա վայ ր� մ գտնվե լ�  դեպ ք� մ. 

9)  ան հար գե լի պատ ճա ռով ամ բողջ աշ խա տան քա յին օր վա (հեր թա փո խի) ըն թաց ք� մ 
աշ խա տո ղի` աշ խա տան քի չներ կա յա նա լ�  դեպ ք� մ. 

10) պար տա դիր բժշկա կան զնն� թ յ�  նից աշ խա տո ղի հրա ժար վե լ�  կամ խ�  սա փե լ�  
դեպ ք� մ.

11)  տա րի քա յին կեն սա թո շա կի ի րա վ� նք �  նե ցող աշ խա տո ղի վաթ ս�  նե րեք տա րին, 
իսկ տա րի քա յին կեն սա թո շա կի ի րա վ� նք չ�  նե ցող աշ խա տո ղի վաթ ս� ն հինգ տա-
րին լրա նա լ�  դեպ ք� մ, ե թե հա մա պա տաս խան հիմ քը նա խա տես ված է աշ խա տան-
քա յին պայ մա նագ րով: 

2.  Ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 7-րդ և 11-րդ կե տե րով նա խա տես ված 
հիմ քե րով ո րո շա կի ժամ կե տով կամ ա նո րոշ ժամ կե տով կնքված աշ խա տան քա յին 
պայ մա նա գի րը լ�  ծե լիս գոր ծա տ� ն պար տա վոր է այդ մա սին աշ խա տո ղին ծա ն� -
ցել ս� յն օ րենսգր քի 115-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ժամ կետ նե ր� մ: 

3.  Ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րով աշ-
խա տան քա յին պայ մա նա գի րը գոր ծա տ� ն կա րող է լ�  ծել, ե թե իր մոտ առ կա հնա-
րա վո ր� թ յ� ն նե րի սահ ման նե ր� մ աշ խա տո ղին ա ռա ջար կել է նրա մաս նա գի տա կան 
պատ րաստ վա ծ� թ յա նը, ո րա կա վոր մա նը, ա ռող ջա կան վի ճա կին հա մա պա տաս խան 
այլ աշ խա տանք, իսկ աշ խա տո ղը հրա ժար վել է ա ռա ջարկ ված աշ խա տան քից: 

Գոր ծա տ�  ի մոտ հա մա պա տաս խան հնա րա վո ր� թ յ� ն նե րի բա ցա կա յ� թ յան դեպ-

ք� մ պայ մա նա գի րը լ� ծ վ� մ է ա ռանց աշ խա տո ղին այլ աշ խա տանք ա ռա ջար կե լ� :

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք105

Հոդ ված 61. Զին ծա ռա յող նե րի դրա մա կան ա պա հո վ թ յ  նը

16.  Զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից ար ձակ վող և զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ըն թաց ք� մ 
չօգ տա գործ ված ար ձա կ� րդ �  նե ցող զին ծա ռա յող նե րին տրվ� մ է փոխ հա տ�  ց� մ` 
ոչ ա վե լի, քան զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից ար ձակ վե լ�  և դ րան նա խոր դող եր կ�  
տար վա չօգ տա գործ ված ար ձա կ� ր դի օ րե րի դի մաց՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ-
յան կա ռա վա ր� թ յան սահ մա նած չա փով: Ս� յն մա ս� մ նշված դեպ ք� մ չօգ տա գործ-
ված ար ձա կ� ր դի օ րե րի հաշ վար կ� մ չեն նե րառ վ� մ զին ծա ռա յո ղի` ս� յն օ րեն քի 
հա մա ձայն` զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ընդ հա ն� ր ժամ կե տ� մ չնե րառ վող ժա մա-

նա կա հատ ված նե րի օ րե րը106: 

105  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685 
106  61-րդ հոդվածի 16-րդ մասը` զինծառ այողի՝ չօգտագործված արձակ� րդի օրերի դիմաց փոխհատ� ց� մ 
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ՍԴՈ1424, 10 հ  լի սի 2018թ.107

4.1. (...) Վե րոգր յա լը հաշ վի առ նե լով՝  Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, 

որ, ա մե  նամ յա ար ձա կ� ր դի սահ մա նադ րա կան ի րա վ� նքն � ղղ ված է ա պա հո վե լ�  

ան ձի՝ հանգս տա նա լ�  և  աշ խա տ�  նա կ� թ յ�  նը վե րա կանգ նե լ�  անհ րա ժեշ տ� թ յ� -

նը, ին չից ել նե լով էլ ի րա վա կար գա վո ր� մն  երն, որ պես ընդ հա ն� ր կա նոն, ար գե-

լ� մ են ա մե  նամ յա ար ձա կ� ր դի փո խա րի ն�  մը դրա մա կան հա տ� ց մամբ: Միև ն� յն 

ժա մա նակ, ա մե  նամ յա ար ձա կ� ր դից օգտ վելն ան ձի ի րա վ� նքն է, իսկ ար ձա կ� ր-

դի տրա մադր ման կար գի սահ ման ման պար տա կա ն� թ յ�  նը կր� մ է պե տ� թ յ�  նը: 

Ն� յ նիսկ այն դեպ քե ր� մ, երբ ար ձա կ� ր դի տրա մադր ման կար գի խախ տ�  մը տե ղի 

է �  նե ն� մ աշ խա տո ղի հա մա ձայ ն� թ յամբ կամ մի ջ նոր դ� թ յամբ, չեն կա րող բա ցառ-

վել դեպ քեր, երբ այդ ի րա վ� ն քը չի րաց նե լ�  արդ յ� ն ք� մ աշ խա տան քի կամ ծա ռա-

յ� թ յան ըն թաց ք� մ կ�  տակ վեն ա մե  նամ յա ար ձա կ� րդ նե րի չօգ տա գործ ված օ րեր: 

(...) Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը փաս տ� մ է, որ զին վո րա կան 

ծա ռա յ� թ յան ըն թաց ք� մ ա մե  նամ յա ար ձա կ� ր դի չօգ տա գործ ված օ րե րի դի մաց 

փոխ հա տ�  ց� մ նա խա տե սող ի րա վա կար գա վոր ման ա պա հո վ�  մը Սահ մա նադ-

ր� թ յամբ, ինչ պես նաև մի  ջազ գա յին ի րա վա կան փաս տաթղ թե րով սահ ման ված՝ 

պե տ� թ յան պո զի տիվ պար տա կա ն� թ յ� նն է:

4.2. (...) Վե րոգր յա լի հա մա տեքս տ� մ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը հարկ է հա մա ր� մ 

անդ րա դառ նալ Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին 

ո րո շ� մն  ե րին, ո րոնք վե րա բե ր� մ են Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա-

տ� թ յ� ն նե րի պաշտ պա ն� թ յան մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ ս�  հետ՝ Կոն-

վեն ցիա) թիվ 1 ար ձա նագ ր� թ յան 1-ին հոդ վա ծի բո վան դա կ� թ յան բա ցա հայտ մա-

նը: Մաս նա վո րա պես, դա տա րա նը նշել է, որ «գ� յք» հաս կա ց� թ յ�  նը նե րա ռ� մ է ոչ 

մի այն գո յ� թ յ� ն �  նե ցող նյ�  թա կան մի  ջոց նե րը, այլ նաև նյ�  թա կան մի  ջո ցը ձեռք 

բե րե լ�  օ րի նա կան ակն կա լի քը: ( Trgo v. Croatia, 11 June 2009  վճիռ): 

Այդ ա ռ�  մով, ակ տիվն  եր ձեռք բե րե լ�  նկատ մամբ «օ րի նա կան ակն կա լի քը» ն� յն պես 

կա րող է գտնվել Կոն վեն ցիա յի 1-ին ար ձա նագ ր� թ յան 1-ին հոդ վա ծի պաշտ պա ն� թ յան 

ներ քո: Միա ժա մա նակ, «օ րի նա կան ակն կա լիք նե րի» մա սին խոսք չի կա րող լի նել, ե թե 

դրա հա մար չկան ազ գա յին օ րենսդ ր� թ յամբ սահ ման ված բա վա րար հիմ քեր:

ստանալ�  հնարավոր� թյ� նը զինվորական ծառայ� թյ� նից արձակվել�  և դրան նախորդող երկ�  տարվա 
ժամանակահատվածով սահմանափակել�  մասով, 10.07.2018 ՍԴՈ-1424 որոշմամբ ճանաչել Հայաստանի 
Հանրապետ� թյան Սահմանադր� թյան 29, 60, 73-րդ և 82-րդ հոդվածներին հակասող  և  անվավեր:

107  http://concourt.am/armenian/decisions/common/2018/pdf/sdv-1424.pdf 
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Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր՝ 2008 թվա կա նի մար տի 18-ի ՍԴՈ-741 ո րոշ ման 

մե ջ ևս ն շել է, որ Սահ մա նադ ր թ յամբ ե րաշ խա վոր ված սե փա կա ն թ յան ի րա վ ն քի 

պաշտ պա ն թ յ  նը տրա մադր վ մ է այն ան ձանց,  մ սե փա կա ն թ յան ի րա վ նքն 

օ րեն քով սահ ման ված կար գով ար դեն իսկ ճա նաչ ված է, կամ ով քեր օ րեն քի   ժով  -

նեն սե փա կա ն թ յան ի րա վ նք ձեռք բե րե լ  օ րի նա կան ակն կա լիք: 

Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ ի րա վա-

կար գա վոր ման այդ պի սի պայ ման նե ր մ, երբ կոնկ րետ ժա մա նա կա հատ վա ծ մ չի 

ե ղել չօգ տա գործ ված ար ձա կ ր դի օ րե րի դի մաց փոխ հա տ  ց մ ստա նա լ  ժամ կե-

տա յին սահ մա նա փա կ  մը, սա կայն զին ծա ռա յո ղը զրկված է ե ղել այդ ար ձա կ ր դա-

յին օ րերն օգ տա գոր ծե լ  կամ դրանց դի մաց ա ռանց ծա ռա յ թ յ  նից ար ձակ վե լ  

փոխ հա տ  ց մ պա հան ջե լ  և ս տա նա լ  հնա րա վո ր թ յ  նից, ա պա զին ծա ռա յո ղի 

հա մար առ կա են ե ղել «օ րի նա կան ակն կա լի քի» հիմ քեր: Հետ ևա բար, նշված դեպ քե-

ր մ պետք է ե րաշ խա վոր վի փոխ հա տ  ց մ ստա նա լ ՝ ան ձի հնա րա վո ր թ յ  նը՝ 

որ պես Սահ մա նադ ր թ յամբ նա խա տես ված սե փա կա ն թ յան ի րա վ ն քի պաշտ պա-

ն թ յան ի րա գոր ծ մ: 

4.3. (...) Ի տար բե ր� թ յ� ն այլ աշ խա տող նե րի՝ Օ րեն քի 72-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
զին ծա ռա յող նե րի և զին ծա ռա յող նե րին հա վա սա րեց ված ան ձանց հա մար ն� յն սո-
ցիա լա կան ե րաշ խի քը նա խա տես վել է ա վե լի փոքր ծա վա լով: Եվ դա նա խա տես վել է 
Օ րենսգր քի 7-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սին հա մա հ� նչ:  Այլ է խնդի րը, թե արդ յոք օ րենս-
դիրն ի րա վա ս�  էր աշ խա տան քա յին բն� յ թի հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի մե ջ գտնվող 
բո լոր ան ձանց հա մար նա խա տես ված սո ցիա լա կան ե րաշ խի քը ո րոշ կա տե գո րիա-
յի ծա ռա յող նե րի հա մար սահ մա նել այլ ծա վա լով: Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 
հարկ է հա մա ր� մ նշված ի րա վա կար գա վո ր�  մը դի տար կել Սահ մա նադ ր� թ յամբ և 
Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տ� թ յ� ն նե րի պաշտ պա ն� թ յան մա սին 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յով նա խա տես ված խտրա կա ն� թ յան ար գել քի սկզբ� ն քի 
տե սանկ յ�  նից: 

Մաս նա վո րա պես, Սահ մա նադ ր� թ յան «Խտ րա կա ն� թ յան ար գել քը» վեր տա ռ� թ-
յամբ 29-րդ հոդ վա ծով սահ ման վ� մ է, որ խտրա կա ն� թ յ�  նը, կախ ված սե ռից, ռա սա յից, 
մաշ կի գ� յ նից, էթ նիկ կամ սո ցիա լա կան ծա գ�  մի ց, գե նե տի կա կան հատ կա նիշ նե րից, 
լեզ վից, կրո նից, աշ խար հա յաց քից, քա ղա քա կան կամ այլ հա յացք նե րից, ազ գա յին փոք-
րա մաս ն� թ յա նը պատ կա նե լ� թ յ�  նից, գ� յ քա յին վի ճա կից, ծն� ն դից, հաշ ման դա մ� թ-
յ�  նից, տա րի քից կամ անձ նա կան կամ սո ցիա լա կան բն� յ թի այլ հան գա մանք նե րից, ար-
գել վ� մ է: 

Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր` 2015թ. հ�  լի սի 7-ի ՍԴՈ-1224 ո րոշ ման մե ջ նշել է, 
որ՝ «(...) խտրա կա ն� թ յ� նն առ կա է այն դեպ ք� մ, երբ ն� յն ի րա վա կան կար գա վի ճա կի 
շրջա նակ նե ր� մ այս կամ այն ան ձի կամ ան ձանց նկատ մամբ դրսևոր վ� մ է տար բե րակ-
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ված մո տե ց� մ, մաս նա վո րա պես՝ նրանք զրկվ� մ են այս կամ այն ի րա վ� նք նե րից, կամ 
դրանք սահ մա նա փակ վ� մ են, կամ ձեռք են բե ր� մ ար տո ն� թ յ� ն ներ»:  

Մեկ այլ, 2011թ. հ�  նի սի 7-ի ՍԴՈ-967 ո րոշ ման մե ջ խտրա կա ն� թ յան ար գել ման վե-
րա բեր յալ նշվ� մ է. « Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտն� մ է, որ են թադր յալ խտրա-
կա ն� թ յան դեպ ք� մ առ կա պետք է լի նի մի  ի րա վի ճակ, երբ տվյալ կոնկ րետ ս� բ յեկ-
տի նկատ մամբ դրսևոր վ� մ է տար բե րակ ված մո տե ց� մ ն� յն ի րա վի ճա կ� մ գտնվող այլ 
ս� բ յեկ տի հա մե  մա տ� թ յամբ, � մ նկատ մամբ վե րա բեր մ� նքն ա վե լի բա րեն պաստ է»: 

Իսկ Կոն վեն ցիա յի՝ խտրա կա ն� թ յան ար գելքն ամ րագ րող 14-րդ հոդ վա ծով սահ ման-
վ� մ է, որ ն� յն Կոն վեն ցիա յ� մ շա րադր ված ի րա վ� նք նե րից և  ա զա տ� թ յ� ն նե րից օգտ-
վելն ա պա հով վ� մ է ա ռանց խտրա կա ն� թ յան, այն է՝ ան կախ սե ռից, ռա սա յից, մաշ կի 
գ� յ նից, լեզ վից, կրո նից, քա ղա քա կան կամ այլ հա մոզ մ� ն քից, ազ գա յին կամ սո ցիա լա-
կան ծա գ�  մի ց, ազ գա յին փոք րա մաս ն� թ յա նը պատ կա նե լ� ց, գ� յ քա յին դր� թ յ�  նից, 
ծննդից կամ այլ դր� թ յ�  նից:

 ՄԻԵԴ նա խա դե պա յին ի րա վ� ն քի հա մա ձայն` խտրա կա ն� թ յան ար գել քի խնդիր 
ա ռա ջա նա լ�  հա մար պետք է լի նի տար բե ր� թ յ� ն հա մադ րե լի ի րա վի ճակ նե ր� մ գտնվող 
ան ձանց նկատ մամբ վե րա բեր մ� ն քի մի ջև: Ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի` ցան կա ցած 
տար բե րա կ� մ կամ տար բե ր� թ յ� ն չէ, որ կա րե լի է խտրա կա ն� թ յ� ն հա մա րել: Մաս նա-
վո րա պես, Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom , 28 May 1985 վճռ� մ 
Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է. «(...) տար բե րա կ�  մը կամ տար բե ր� թ յ�  նը հա մար վ� մ 
է խտրա կան, ե թե այն չ�  նի օբ յեկ տիվ և  ող ջա մի տ ար դա րա ց� մ, այ սինքն` ե թե այդ տար-
բե րա կ�  մը կամ տար բե ր� թ յ�  նը չի հե տապն դ� մ ի րա վա չափ նպա տակ կամ հա մա չափ 
չէ հե տապնդ վող ի րա վա չափ նպա տա կին»:  

Բա ցի դրա նից, անդ րա դառ նա լով Կոն վեն ցիա յի 14-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված խտրա-
կա ն� թ յան ար գել քի վե րա բեր յալ ձևա վոր ված ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յին, Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի եվ րո պա կան դա-
տա րա նը շեշ տել է, որ Կոն վեն ցիան կի րա ռե լի է ոչ մի այն քա ղա քա ցիա կան ան ձանց, այլև 
զին ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ: Մաս նա վո րա պես, Markin v. Russia, 22 March 2012 վճռով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ Կոն վեն ցիա յի նոր մե  րը մե կ նա բա նե լիս և կի րա ռե-
լիս պետք է հաշ վի առ նել զին վո րա կան կյան քի ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րը և  ա ռան ձին 
զին ծա ռա յող նե րի հա մար դրանց �  նե ցած ազ դե ց� թ յ�  նը: Մ յ� ս կող մի ց՝ զին վո րա կան 
ծա ռա յ� թ յ� ն անց նող ան ձինք օժտ ված են ն� յն ի րա վ� նք նե րով և  ա զա տ� թ յ� ն նե րով, 
ինչ մյ� ս քա ղա քա ցի նե րը, իսկ այդ ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի սահ մա նա փա-
կ� մն  ե րը պետք է պայ մա նա վոր ված լի նեն զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ո լոր տ� մ կար գ� -
կա նոն ա պա հո վե լ�  անհ րա ժեշ տ� թ յամբ: 

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը հարկ է հա մա ր� մ նաև անդ րա դառ նալ Աշ խա տան քի 
մի  ջազ գա յին կազ մա կեր պ� թ յան «Աշ խա տան քի և զ բաղ վա ծ� թ յան ո լոր տ� մ խտրա կա-
ն� թ յան վե րա բեր յալ» թիվ 111 կոն վեն ցիա յի ( Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան հա մար 
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�  ժի մե ջ է 1995թ. հ�  լի սի 29-ից) 1-ին հոդ վա ծին, հա մա ձայն ո րի՝ աշ խա տան քի ո լոր տ� մ 
խտրա կա ն� թ յ� ն է հա մար վ� մ ոչ մի այն ռա սա յի, մաշ կի գ� յ նի, սե ռի, կրո նի, քա ղա-
քա կան հա մոզ մ� ն քի, ազ գա յին ծագ ման կամ սո ցիա լա կան պատ կա նե լ� թ յան հիմ քով 
ցան կա ցած տար բե րա կ� մ, բա ցա ռ� մ կամ նա խա պատ վ� թ յ� ն, ո րոնց հետ ևան քով 
վե րա ն� մ կամ խախտ վ� մ է աշ խա տան քի �  զբաղ վա ծ� թ յան բնա գա վա ռ� մ հնա րա-
վո ր� թ յան կամ վե րա բեր մ� ն քի հա վա սա ր� թ յ�  նը, այլ նաև աշ խա տան քի և զ բաղ վա-
ծ� թ յան բնա գա վա ռ� մ հնա րա վո ր� թ յան կամ վե րա բեր մ� ն քի հա վա սա ր� թ յան վե-
րաց մա նը կամ խախտ մա նը հան գեց նող ցան կա ցած այլ տար բե րա կ� մ, մե ր ժ� մ կամ 
նա խա պատ վ� թ յ� ն, այ սինքն, ինչ պես � ղ ղա կի, այն պես էլ ա ն� ղ ղա կի խտրա կա ն� թ-
յ�  նը: Այդ ա ռ�  մով Սահ մա նադ ր� թ յան 81-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հիմն  ա-
կան ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի սահ մա նա փա կ� մն  ե րը չեն կա րող գե րա զան ցել 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով սահ ման ված սահ մա-
նա փա կ� մն  ե րը: 

 Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտն� մ է, որ ար ձա կ ր դի 

ի րա վ ն քը հա մա պար փակ ի րա վ նք է և տա րած վ մ է ինչ պես հան րա յին պաշ տոն 

զբա ղեց նող ան ձանց և հան րա յին ծա ռա յող նե րի, այն պես էլ մաս նա վոր ան ձանց վրա, 

ո րոնք գտնվ մ են աշ խա տան քա յին հա րա բե ր թ յ ն նե րի մե ջ: Զին ծա ռա յող նե րը թե՛ 

հան րա յին ծա ռա յող ներ են, թե՛ նաև լայն ի մաս տով՝ աշ խա տանք կա տա րող ան ձինք, 

ո րոնց ար ձա կ ր դի և հանգս տի ի րա վ ն քը չի կա րող չե րաշ խա վոր վել օ րեն քով: 
 Թեև Սահ մա նադ ր� թ յան 82-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ օ րենսդ րին է վե րա պահ ված 

ա մե  նամ յա վճա րո վի ար ձա կ� ր դի ի րա վ� ն քի բո վան դա կ� թ յ�  նը ո րո շա կիաց նե լ�  լիա-
զո ր� թ յ�  նը, այ դ�  հան դերձ, Սահ մա նադ ր թ յ  նը, ի թիվս այլ նի, նախ՝ բա ցա ռ մ է 

ընդ հան րա պես այս ի րա վ ն քի չե րաշ խա վո րե լը օ րեն քով, ինչ պես նաև խտրա կան 

մո տե ց մն  այն ե րաշ խա վո րե լիս: 

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը փաս տ� մ է, որ Օ րեն քը ե րաշ խա վո ր մ է այս 

ի րա վ ն քը նաև զին ծա ռա յող նե րի հա մար, բայց սահ մա ն մ է դրա պաշտ պա ն թ-

յան ա վե լի նեղ ծա վալ՝ չսահ մա նե լով և չ հիմն  ա վո րե լով այն չա փա նիշ նե րը, ո րոն ցով 

հնա րա վոր կլի ներ ի րա վա չափ տար բե րա կ մ դնել, մի  կող մի ց՝ զին ծա ռա յող նե րի և 

ն րանց հա վա սա րեց ված ան ձանց, մյ ս կող մի ց՝ այլ պե տա կան ծա ռա յող նե րի մի ջև: 
Այդ ա ռ�  մով, Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ չօգ տա գործ ված 

ար ձա կ� րդ նե րի օ րե րի դի մաց փոխ հա տ�  ց� մ ստա նա լ�  մի աս նա կան ի րա վա կար գա-
վո ր� մն  ե րի ա պա հո վ� մն  օ րենսդ րի ի րա վա ս� թ յան շրջա նակ նե ր� մ է: 

Վե րոգր յա լից ել նե լով՝ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտն� մ է, որ տվյալ դեպ ք� մ 
տար բե րա կ�  մը չ�  նի օբ յեկ տիվ բն� յթ, հիմն  ա վոր ված չէ և չի հե տապն դ� մ ի րա վա չափ 

նպա տակ: 
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1. Ի ՐԱ ՎV Ն ՔԻ ԳԵ ՐԱ ԿԱ ՅV   ԱՆ ՆԵՐ ՔՈ Ա ՄV Ր ԿԱՐ ԳԱ ՊԱ

ՀV   V  ՆԸ` ՈՐ ՊԵՍ ԶԻՆ ՎԱԾ V  ԺԵ ՐV Մ ՄԱՐ ԴV  Ի ՐԱ ՎV ՆՔ

ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆV   ԱՆ ԳՐԱ ՎԱ ԿԱՆ

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

«ՀՀ զին ված   ժե րի կար գա պա հա կան կա նո նա գիրք» ՀՀ օ րենք108

Հոդ ված 2.  Զին վո րա կան կար գա պա հ թ յան հաս կա ց թ յ  նը և զին վո րա կան 

կար գա պա հ թ յան ա պա հով ման սկզբ նք նե րը

1.  Զին վո րա կան կար գա պա հ� թ յ�  նը յ�  րա քանչ յ� ր զին ծա ռա յո ղի կող մի ց Հա յաս տա-

նի Հան րա պե տ� թ յան Սահ մա նադ ր� թ յամբ, ս� յն օ րեն քով, այլ օ րենք նե րով �  զին-

ված �  ժե ր� մ գոր ծող այլ կա նո նագր քե րով, ինչ պես նաև հրա մա նա տար նե րի (պե-

տե րի)` ի րենց լիա զո ր� թ յ� ն նե րի շրջա նակ նե ր� մ տված հրա ման նե րով սահ ման-

ված պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի և կար գ�  կա նո նի խստիվ �  ճշգրիտ պահ պա ն� մն  է:

2.  Զին վո րա կան կար գա պա հ� թ յ�  նը հիմն  վ� մ է օ րի նա կա ն� թ յան, մար դ�  ի րա վ� նք-

նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի հարգ ման, հրա պա րա կայ ն� թ յան, խրա խ� ս ման �  կար-

գա պա հա կան պա տաս խա նատ վ� թ յան ան խ�  սա փե լի� թ յան և  ան հա տա կա նաց-

ման, զին ծա ռա յող նե րի զին վո րա կան, ի րա վա կան �  բա րո յա կան դաս տիա րա կ� թ-

յան սկզբ� նք նե րի վրա:

Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կան 

« Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի մա սին»109

(...)

17. Յ�  րա քանչ յ� ր ան դամ պե տ� թ յ� ն ի րա վա ս�  է կազ մա կեր պել զին վո րա կան կար-

գա պա հ� թ յան սե փա կան հա մա կար գը և  այդ հար ց� մ �  նի հա յե ցո ղ� թ յան ո րո-

շա կի շրջա նակ: Սա կայն մի այն զին վո րա կան կար գա պա հ� թ յան, կար գ�  կա նո նի, 

ա պա հո վ� թ յան կամ անվ տան գ� թ յան սպառ նա լիք հան դի սա ցող վար քա գի ծը կա-

րող է հա մար վել կար գա պա հա կան ի րա վա խախ տ� մ: Ցան կա ցած պատ ժի խստ� թ-

յան աս տի ճա նը պետք է լի նի ի րա վա խախտ մա նը հա մա չափ:

18.  Կո լեկ տիվ պա տի ժը պետք է ար գել վի:

108  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137949 
109  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
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19.  Զին ծա ռա յող նե րի գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րը կամ ան գոր ծ�  թյ�  նը, ո րոնք հա վա սա րա զոր 

են կար գա պա հա կան խախ տ� մն  ե րի, կար գա պա հա կան վա ր� յ թի շրջա նակ նե ր� մ 

կի րառ վող ըն թա ցա կար գե րը, նշա նակ վող պա տիժ նե րի տե սակ նե րը և տ ևո ղ� թ յ� -

նը, նման պա տիժ նշա նա կե լ�  ի րա վա ս� թ յ� ն �  նե ցող մար մի  նը և  այդ պա տիժ նե րը 

բո ղո քար կե լ�  ի րա վ� ն քը պետք է նա խա տես վեն օ րեն քով:

20. Զին ծա ռա յող նե րի կող մի ց կար գա պա հա կան կա նոն նե րի ցան կա ցած են թադր յալ 

խախտ ման մա սին պետք է ան հա պաղ հայտն վի ի րա վա ս�  մար մի ն, ո րը պետք է 

ա ռանց ան հար կի ձգձգ� մն  ե րի քննի այն:

21.  Կար գա պա հա կան ի րա վա խախ տ� մն  ե րի հա մար մե  ղադր վող զին ծա ռա յող նե րը 

պետք է ան հա պաղ և ման րա մասն տե ղե կաց վեն նրանց դեմ բեր ված մե  ղադ րանք նե-

րի բն� յ թի մա սին: Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի կի րա ռե լի լի նե լ�  դեպ քե ր� մ նրանք 

պետք է օգտ վեն ար դար դա տաքն ն� թ յան ի րա վ� ն քից: Ն րանք նաև պետք է �  նե-

նան բարձ րա գ� յն և  ան կախ մար մի ն բո ղո քար կե լ�  հնա րա վո ր� թ յ� ն:

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ  շա գիր110

Զին ված �  ժե րին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րից մե  կը, ո րը զին ված �  ժե րը տար-

բե րա կ� մ է զբաղ վա ծ� թ յան մյ� ս տե սակ նե րից, այն է, որ այն հիմն  ված է զին վո րա կան 

կար գա պա հ� թ յան վրա: Զին վո րա կան կար գա պա հ� թ յան գե րա գ� յն նպա տա կը զին-

ված �  ժե րի գոր ծառ նա կան արդ յ�  նա վե տ� թ յան ա պա հո վ� մն  է: Այն բն�  թագր վ� մ է 

վար քագ ծի կա նոն նե րին, զին վո րա կան կա նո նա կար գե րին և վե րա դաս նե րի կող մի ց ար-

ձակ ված հրա ման նե րին են թարկ վե լով: Ուս տի զին վո րա կան կար գա պա հ� թ յ�  նը ձգտ� մ 

է հա մա կար գել զին ծա ռա յող նե րի վար քա գի ծը և գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րը և ն րանց մի ջև հաս-

տա տել հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի այն պի սի կա ռ�  ցա կարգ, ո րը կա պա հո վի կար գ�  կա նոն: 

Զին վո րա կան կար գա պա հ�  թյ�  նը սեր տո րեն կապ ված է զին ված �  ժե րի աս տի ճա նա-

կար գա յին կա ռ� ց ված քի՝ հրա մա նա տա րա կան շղթա յի հետ և  այն փաս տի, որ զին ծա-

ռա յող նե րը են թարկ վ� մ են կոչ մամբ բարձր սպա յի կամ ա վե լի փոր ձա ռ�  զին ծա ռա յո ղի 

կող մի ց ար ձակ ված հրա ման նե րին՝ ա ռանց դրանք քնն� թ յան են թար կե լ� : Հ րա ման նե-

րին չեն թարկ վե լը կամ գոր ծող զին վո րա կան կա նո նա կար գե րը և վար քագ ծի կա նոն նե րը 

չպահ պա նե լը սո վո րա բար հա վա սար վ� մ են կար գա պա հա կան խախտ ման:

Զին վո րա կան կար գա պա հ� թ յան հա մա կար գե րը տար բեր երկր նե ր� մ տար բեր են, 

քա նի որ դրանք եր կար տա րի նե րի ըն թաց ք� մ հաս տատ ված ազ գա յին ռազ մա կան 

ա վան դ� յթ նե րի արդ յ� նք են: Պե տ� թ յ� ն նե րը հա ճախ այդ ռազ մա կան ա վան դ� յթ նե-

110  Տես ն� յն տեղ� մ
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րը հա մա ր� մ են ի րենց ազ գա յին ինք ն� թ յան տար բե րա կիչ ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն՝ ոչ 

մի այն այն պատ ճա ռով, որ զին ված �  ժե րը հա մար վ� մ են պե տ� թ յան ամ բող ջա կա ն� -

թյան ե րաշ խա վո րը: (...) Այ դ�  հան դերձ, մի այն զին վո րա կան կար գա պա հ� թ յա նը, կար-

գ�  կա նո նին, անվ տան գ� թ յա նը կամ ա պա հո վ� թ յանն � ղղ ված՝ սպառ նա լիք պա ր� -

նա կող վար քա գի ծը կա րող է դի տարկ վել որ պես կար գա պա հա կան զան ցանք: Պատ ժի 

խստ� թ յան աս տի ճա նը պետք է մշտա պես լի նի գոր ծած զան ցան քին խիստ հա մա չափ: 

Հա վա քա կան պա տի ժը, որն ըստ է� թ յան՝ պատ ժա մի  ջոց ներ է սահ մա ն� մ ան հատ նե րի 

նկատ մամբ, ո րոնք զան ցանք չեն գոր ծել, պետք է ար գել վի:

Զին վո րա կան կար գա պա հ� թ յ�  նը պետք է կար գա վոր վի ի րա վա կան կա ռ�  ցա կար-

գով, ո րը, մաս նա վո րա պես, կվե րա բե րի կար գա պա հա կան ի րա վա խախ տ�  մե  րի սահ-

մա ն� մն  ե րին և դ րանց հա մար սահ ման վող պա տիժ նե րին: Սա ար ձա գան ք� մ է այն 

սկզբ� ն քին, որ քրեա կան դեպ քե րի պա րա գա յ� մ պա տիժ չի կա րող լի նել ա ռանց օ րեն-

քով նա խա տես ված լի նե լ�  և ն պա տակ �  նի կան խե լ�  կա մա յա կան կար գա պա հա կան 

պա տիժ նե րը: Ի րա վա կան կա ռ�  ցա կար գը պետք է սահ մա նի այն ըն թա ցա կար գե րը, 

ո րոնք պետք է կի րառ վեն կար գա պա հա կան վա ր� յ թի ըն թաց ք� մ, պատ ժի տե սակ նե րը 

և տ ևո ղ� թ յ�  նը, և պա տի ժը նշա նա կե լ�  հա մար ի րա վա ս�  մար մի ն նե րին:

Զին ված �  ժե րի ներ ս� մ չա րա շա հ� մն  ե րից տ�  ժած ան ձանց արդ յ�  նա վետ պաշտ-

պա ն� թ յան հա մար ա ռանց քա յին կար ևո ր� թ յ� ն �  նի այն, որ զին վո րա կան կար գա պա-

հ� թ յա նը և  է թի կա յին հա կա սող վար քագ ծի մա սին ի րա վա ս�  մար մի ն նե րը ան հա պաղ 

տե ղե կաց վեն, և  ա ռանց ձգձգման քնն� թ յ� ն ի րա կա նաց վի, որ պես զի հնա րա վո րինս 

ա րագ հա վաք վեն ա պա ց� յց ներ, և պա տաս խա նա տ�  նե րը պատժ վեն:

Ինչ վե րա բե ր� մ է կար գա պա հա կան վա ր� յթ նե րին, ա պա դրանք պետք է ըն թա-

նան Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծին հա մա հ� նչ, զան ցան քի հա մար մե  ղադր վո ղը պետք 

է պատ շա ճո րեն տե ղե կաց վի մե  ղադ րան քի կամ իր գոր ծով կար գա պա հա կան վա ր� յթ 

սկսե լ�  մա սին: Կար գա պա հա կան զան ցան քը, ո րի հա մար ան ձը պատժ վ� մ է, պետք է 

լի նի այն, ո րի հա մար նրան մե ղ սադ ր� մ են: Այն դեպ քե ր� մ, երբ 6-րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լի 

է, այս դր� յ թի բո լոր ե րաշ խիք նե րը պետք է ա պա հով վեն: Պետք է նաև հնա րա վո ր� թ յ� ն 

լի նի բո ղո քար կե լ�  ա վե լի բարձր մար մի ն, որն ան կախ է հրա մա նա տա րա կան շղթա յից:
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Մար դ  ի րա վ նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին 

ի րա վ նք

Էն գե լը և  այ լոք ընդ դեմ Նի դեռ լանդ նե րի գոր ծով վճիռ (Engel and others v. 

Netherlands), 8 հ  նի սի 1976թ.111

57. (...) Զին վո րա կան կար գա պա հ� թ յան հա մա կար գը, որն իր բն� յ թով են թադ ր� մ է 

ծա ռա յող նե րի ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի նկատ մամբ ո րո շա կի սահ մա նա-

փա կ� մն  ե րի սահ մա ն� մ, ո րոնք չեն կա րող պար տադր վել քա ղա քա ցիա կան բնակ-

չ� թ յա նը, ինք նին չի հա կա ս� մ Կոն վեն ցիա յի ներ քո պե տ� թ յ� ն նե րի ստանձ նած 

պար տա վո ր� թ յ� ն նե րին:

59. (...) Յ�  րա քանչ յ� ր պե տ� թ յ� ն ի րա վա ս�  է կազ մա կեր պե լ�  զին վո րա կան կար գա-

պա հ� թ յան սե փա կան հա մա կար գը և  այս հար ց� մ ո րո շա կի հա յե ցո ղ� թ յան շրջա-

նակ �  նի, քա նի որ տար բեր պե տ� թ յ� ն նե րի հա մա կար գե րը մի մ յան ցից շատ տար-

բեր են:

111  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57479 
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2. Հ ՐԱ ՄԱՆ ՉԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼV  և ԶԻՆԳՐ ՔV Յ ԿԸ ԿՈՐՑ ՆԵ ԼV  ՀԱ ՄԱՐ 

ԿԱՐ ԳԱ ՊԱ ՀԱ ԿԱՆ ՏV ՅԺ ԿԻ ՐԱ ՌԵ ԼV  ՊՐԱԿ ՏԻ ԿԱՆ

ՀՀ քրեա կան օ րենս գիրք112

Հոդ ված 356. Հ րա մա նը չկա տա րե լը

1.  Պե տի օ րի նա կան և սահ ման ված կար գով տրված հրա մա նը չկա տա րե լը, որն էա կան 

վն աս է պատ ճա ռել ծա ռա յ� թ յան շա հե րին՝

 պատժ վ� մ է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան մե ջ սահ մա նա փակ մամբ` ա ռա վե լա գ� յ նը 

եր կ�  տա րի ժամ կե տով, կամ կա լան քով՝ ա ռա վե լա գ� յ նը ե րեք ա մի ս ժամ կե տով, 

կամ կար գա պա հա կան գ�  մար տա կ� մ պա հե լով՝ ա ռա վե լա գ� յ նը եր կ�  տա րի ժամ-

կե տով, կամ ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա գ� յ նը եր կ�  տա րի ժամ կե տով:

2.  Ն� յն ա րար քը, ո րը կա տար վել է մի  խ� մբ ան ձանց կող մի ց, կամ ա ռա ջաց րել է ծանր 

հետ ևանք ներ՝

 պատժ վ� մ է կար գա պա հա կան գ�  մար տա կ� մ պա հե լով` մե  կից ե րեք տա րի ժամ կե-

տով, կամ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան մե ջ սահ մա նա փակ մամբ` մե  կից ե րեք տա րի 

ժամ կե տով, կամ ա զա տազրկ մամբ` մե  կից հինգ տա րի ժամ կե տով:

3.  Ս� յն հոդ վա ծի ա ռա ջին կամ երկ րորդ մա սով նա խա տես ված ա րար քը, ո րը կա տար-

վել է ռազ մա կան դր� թ յան, պա տե րազ մի  ժա մա նակ կամ մար տի պա րա գա նե ր� մ՝

 պատժ վ� մ է ա զա տազրկ մամբ՝ հին գից տասն հինգ տա րի ժամ կե տով:

4.  Հ րա մա նը չկա տա րե լը ծա ռա յ� թ յան նկատ մամբ ան փ� յթ կամ ան բա րե խիղճ վե րա-

բեր մ� ն քի հետ ևան քով, որն ա ռա ջաց րել է ծանր հետ ևանք ներ՝

 պատժ վ� մ է կա լան քով՝ ա ռա վե լա գ� յ նը ե րեք ա մի ս ժամ կե տով, կամ կար գա պա հա-

կան գ�  մար տա կ� մ պա հե լով՝ ա ռա վե լա գ� յ նը մե կ տա րի ժամ կե տով, կամ զին վո-

րա կան ծա ռա յ� թ յան մե ջ սահ մա նա փակ մամբ` ա ռա վե լա գ� յ նը մե կ տա րի ժամ կե-

տով, կամ ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա գ� յ նը մե կ տա րի ժամ կե տով:

5.  Ս� յն գլխով նա խա տես ված զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան դեմ � ղղ ված հան ցա գոր-

ծ� թ յ� ն նե րի ս� բ յեկտ ներն են Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան զին ված �  ժե ր� մ, 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան այլ զոր քե ր� մ օ րեն քով սահ ման ված կար գով զին-

վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն անց նող ան ձինք և վար ժա կան հա վաք ներ անց նող զի նա-

պարտ նե րը (այ ս�  հետ` զին ծա ռա յող):

6.  Ս� յն գլխ� մ պետ (հրա մա նա տար) է հա մար վ� մ ծա ռա յո ղա կան դիր քով կամ զին վո-

րա կան կո չ�  մով բարձր այն ան ձը, ո րը տվյալ ի րա վա հա րա բե ր� թ յան շրջա նա կ� մ 

ե ղել է տվյալ զին ծա ռա յո ղի վե րա դա սը, այ սինքն` �  նե ցել է իր լիա զո ր� թ յ� ն նե րից 

112  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141542 
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բխող հրա ման ներ, կար գադ ր� թ յ� ն ներ տա լ�  և դ րանց կա տա ր� մն  ա պա հո վե լ�  

ի րա վա ս� թ յ� ն:

7.  Ս� յն գլխ� մ գ� յ քա յին վն ա սի դեպ ք� մ էա կան վն աս է հա մար վ� մ հան ցա գոր ծ� թ-

յան պա հին սահ ման ված նվա զա գ� յն աշ խա տա վար ձի ե րեք հար յ�  րա պա տի կը գե-

րա զան ցող գ�  մա րը կամ դրա ար ժե քը:

8.  Ս� յն գլխ� մ գ� յ քա յին վն ա սի դեպ ք� մ ծանր հետ ևանք է հա մար վ� մ հան ցա գոր-

ծ� թ յան պա հին սահ ման ված նվա զա գ� յն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը գե-

րա զան ցող գ�  մա րը կամ դրա ար ժե քը:

«ՀՀ զին ված   ժե րի կար գա պա հա կան կա նո նա գիրք» ՀՀ օ րենք113

Հոդ ված 13. Կար գա պա հա կան խախտ ման հաս կա ց թ յ  նը

1.  Կար գա պա հա կան խախ տ� մ (զան ցանք) է հա մար վ� մ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան 

կար գի դեմ ոտնձ գող հա կաի րա վա կան, մե  ղա վոր (դի տա վոր յալ կամ անզ գ� յշ) այն-

պի սի գոր ծո ղ� թ յ�  նը կամ ան գոր ծ� թ յ�  նը, ո րի հա մար ս� յն օ րեն քով նա խա տես-

ված է կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն: Կար գա պա հա կան խախ տ� մ է 

հա մար վ� մ նաև սպա յա կան կազ մի  զին ծա ռա յո ղի կող մի ց հաշ վե տ�  կամ �  ս� մ-

նա կան տար վա արդ յ� նք նե րով ծա ռա յո ղա կան գոր ծա ռ� յթ նե րը չկա տա րե լը կամ ոչ 

պատ շաճ կա տա րե լը կամ սպա յի պատ վի կա նոն նե րի խախ տ�  մը: Ս պա յի պատ վի 

կա նոն նե րը սահ ման վ� մ են Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա-

խա րա րի նոր մա տիվ հրա մա նով:

2.  Ս� յն օ րեն քով նա խա տես ված ի րա վա խախ տ� մն  ե րի հա մար կար գա պա հա կան պա-

տաս խա նատ վ� թ յ� ն ա ռա ջա ն� մ է ան կախ այն հան գա ման քից, որ այդ խախ տ� մ-

նե րը ի րենց բն� յ թով ա ռա ջաց ն� մ են քրեա կան պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն:

3.  Վար չա կան ի րա վա խախ տ� մ թ� յլ տված զին ծա ռա յող նե րը պա տաս խա նատ վ� թ-

յան են են թարկ վ� մ Վար չա կան ի րա վա խախ տ� մն  ե րի վե րա բեր յալ Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տ� թ յան օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով:

Հոդ ված 31. Հ րա մա նը չկա տա րե լը կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լը

1.  Հ րա մա նա տա րի (պե տի) օ րի նա կան և սահ ման ված կար գով տրված հրա մա նը ստո-

րա դա սի (են թա կա յի) կող մի ց չկա տա րելն ա ռա ջաց ն� մ է կար գա պա հա կան պա-

տաս խա նատ վ� թ յ� ն`

 աշ խա տան քի ար տա հերթ վե րա կար գի նշա նակ մամբ կամ զո րա մա սի տե ղա բաշխ-

ման վայ րից հեր թա կան ար ձա կ�  մի ց զրկե լով կամ կար գա պա հա կան վաշտ �  ղար-

113  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137949 
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կե լով` մի նչև քսան օր տևո ղ� թ յամբ, իսկ են թաս պա նե րի կամ սպա նե րի նկատ մամբ` 

խիստ նկա տո ղ� թ յամբ կամ կո չ�  մը մե կ աս տի ճա նով ի ջեց նե լով կամ հեր թա կան 

կո չ� մ ստա նա լ�  ժամ կե տը կա սեց նե լով` վեց ա մի ս ժամ կե տով, կամ զին վո րա կան 

ծա ռա յ� թ յ�  նից ար ձակ մամբ:

2.  Հ րա մա նա տա րի (պե տի) օ րի նա կան և սահ ման ված կար գով տրված հրա մա նը ստո-

րա դա սի (են թա կա յի) կող մի ց ժա մա նա կին չկա տա րե լը կամ ոչ պատ շաճ կա տա րելն 

ա ռա ջաց ն� մ է կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն`

 խիստ նկա տո ղ� թ յամբ կամ աշ խա տան քի ար տա հերթ վե րա կար գի նշա նակ մամբ 

կամ զո րա մա սի տե ղա բաշխ ման վայ րից հեր թա կան ար ձա կ�  մի ց զրկե լով, իսկ են-

թաս պա նե րի կամ սպա նե րի նկատ մամբ` խիստ նկա տո ղ� թ յամբ կամ նա խազ գ� -

շաց մամբ` զբա ղեց րած պաշ տո նին ան հա մա պա տաս խա ն� թ յան մա սին:

3.  Ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ա րար քը, ո րը կա տար վել է մի  խ� մբ ան-

ձանց կող մի ց, ա ռա ջաց ն� մ է կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն`

 աշ խա տան քի ար տա հերթ վե րա կար գի նշա նակ մամբ կամ հիմն  ա կան ար ձա կ� ր դի 

տրման հե տաձգ մամբ կամ կար գա պա հա կան վաշտ �  ղար կե լով` մի նչև մե կ ա մի ս 

ժամ կե տով, իսկ են թաս պա նե րի և ս պա նե րի նկատ մամբ` զին վո րա կան կոչ ման մե կ 

աս տի ճա նով ի ջեց մամբ կամ նա խազ գ�  շաց մամբ` զբա ղեց րած պաշ տո նին ան հա-

մա պա տաս խա ն� թ յան մա սին:

4.  Հ րա մա նը չկա տա րե լը կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լը ծա ռա յ� թ յան նկատ մամբ ան-

փ� յթ կամ ան բա րե խիղճ վե րա բեր մ� ն քի հետ ևան քով ա ռա ջաց ն� մ է կար գա պա-

հա կան պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն`

 խիստ նկա տո ղ� թ յամբ կամ աշ խա տան քի ար տա հերթ վե րա կար գի նշա նակ մամբ 

կամ զո րա մա սի տե ղա բաշխ ման վայ րից հեր թա կան ար ձա կ�  մի ց զրկե լով, իսկ են-

թաս պա նե րի և ս պա նե րի նկատ մամբ` խիստ նկա տո ղ� թ յամբ կամ հեր թա կան կո-

չ� մ ստա նա լ�  ժամ կե տը կա սեց նե լով` ե րեք ա մի ս ժամ կե տով:

5.  Ս� յն հոդ վա ծով նա խա տես ված կար գա պա հա կան խախտ ման հա մար ռազ մա� -

ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ�  ն� մ սո վո րող զին ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ կա րող է կի-

րառ վել նաև «ռազ մա�  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ�  նից հե ռա ց� մ» կար գա պա հա կան 

տ� յ ժի տե սա կը:

6.  Ս� յն գլխի ի մաս տով հրա մա նա տար (պետ) է ի պաշ տո նե կամ կո չ�  մով ա վագ հա-

մար վող այն ան ձը, ո րը տվյալ ի րա վա հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի շրջա նակ նե ր� մ տվյալ 

զին ծա ռա յո ղի նկատ մամբ �  նե ցել է վե րա դա ս� թ յ� ն` իր լիա զո ր� թ յ� ն նե րից բխող 

հրա ման ներ, հանձ նա րա րա կան ներ տա լ�  և դ րանց կա տա ր�  մը ա պա հո վե լ�  ի րա-

վա ս� թ յամբ:
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Հոդ ված 37.  Հ րա մա նը հրա մա նա տա րի (պե տի) կար գադ ր թ յ ն է`  ղղ ված են թա-

կա նե րին, որ պա հան ջ մ է ո րո շա կի գոր ծո ղ թ յ ն ներ կա տա րել, այս 

կամ այն կա նո նը պահ պա նել, սահ մա ն մ է ինչ-որ կարգ, դիրք:

Հ րա մա նը կա րող է տրվել գրա վոր, բա նա վոր, կա պի տեխ նի կա կան մի  ջոց նե րով` մե կ 

զին ծա ռա յո ղի, զին ծա ռա յող նե րի խմբին կամ զո րա մա սին (ստո րա բա ժան մա նը):

Գ րա վոր հրա մա նը զին վո րա կան կա ռա վար ման հիմն  ա կան կար գադ րիչ, պաշ տո նա-

կան փաս տա թ� ղթ է (ի րա վա կան ակտ), որ մի անձն յա ղե կա վար ման ի րա վ� ն քով հրա-

պա րա կ� մ են զո րա մա սե րի հրա մա նա տար նե րը (հիմն  արկ նե րի պե տե րը): Բա նա վոր 

հրա ման ներ տա լիս են բո լոր հրա մա նա տար նե րը (պե տե րը):

Հոդ ված 41.  Հ րա մա նա տա րի (պե տի) հրա մա նը պետք է կա տար վի ան վե րա պա հո-

րեն, ճշտո րեն և նշ ված ժամ կե տ մ: Զին ծա ռա յո ղը, ստա նա լով հրա մա-

նը, պա տաս խա ն մ է «Լ ս մ եմ» և հե տո կա տա ր մ այն:

Անհ րա ժեշ տ� թ յան դեպ ք� մ, տրված հրա մա նի ճիշտ ըն կա լ�  մը ստ�  գե լ�  նպա-

տա կով հրա մա նա տա րը (պե տը) կա րող է պա հան ջել նրա հա մա ռոտ կրկն� թ յ�  նը, իսկ 

զին ծա ռա յո ղը, ստա նա լով հրա մա նը, դի մե լ հրա մա նա տա րին (պե տին) այն կրկնե լ�  

խնդրան քով:

Ս տաց ված հրա մա նի կա տար ման մա սին զին ծա ռա յո ղը պար տա վոր է զե կ�  ցել հրա-

ման տված պե տին և  իր ան մի  ջա կան պե տին:

Զին ծա ռա յո ղին այն պի սի հրա ման ներ �  կար գադ ր� թ յ� ն ներ չեն կա րող տրվել, ո րոնք 

ա ռա ջադ ր� մ են զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հետ առն չ� թ յ� ն չ�  նե ցող խնդիր ներ կամ 

օ րեն քի խախտ ման հա կ� մ �  նեն:

ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2018 թվա կա նի նո յեմ բե րի 8-ի թիվ 1269-Ն ո րո շ մ115

Ձև 3

1.  Զին ծա ռա յող նե րը, ինչ պես նաև պա հես տա զո ր� մ հաշ վառ ված քա ղա քա ցի նե րը 

պար տա վոր են խնամ քով պա հել զին վո րա կան գրք� յ կը, այն կորց նե լ�  դեպ ք� մ 

զին ծա ռա յող նե րը ան հա պաղ այդ մա սին զե կ�  ց� մ են ան մի  ջա կան պե տին, իսկ 

պա հես տա զո ր� մ հաշ վառ ված քա ղա քա ցի նե րը՝ զին վո րա կան հաշ վառ ման վայ րի 

զին վո րա կան կո մի  սա րիատ: Այդ դեպ ք� մ զին վո րա կան գրք� յ կը հա մար վ� մ է ան-

114  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121817  
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վա վեր և տր վ� մ է նոր զին վո րա կան գրք� յկ:

Զին ծա ռա յող նե րը զին վո րա կան գրք� յ կը կորց նե լ�  դեպ ք� մ են թարկ վ� մ են կար գա-

պա հա կան պա տաս խա նատ վ� թ յան:

Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կան 

« Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի մա սին»116

(...)

17. Յ�  րա քանչ յ� ր ան դամ պե տ� թ յ� ն ի րա վա ս�  է կազ մա կեր պել զին վո րա կան կար-

գա պա հ� թ յան սե փա կան հա մա կար գը և  այդ հար ց� մ �  նի հա յե ցո ղ� թ յան ո րո-

շա կի շրջա նակ: Սա կայն մի այն զին վո րա կան կար գա պա հ� թ յան, կար գ�  կա նո նի, 

ա պա հո վ� թ յան կամ անվ տան գ� թ յան սպառ նա լիք հան դի սա ցող վար քա գի ծը կա-

րող է հա մար վել կար գա պա հա կան ի րա վա խախ տ� մ: Ցան կա ցած պատ ժի խստ� թ-

յան աս տի ճա նը պետք է լի նի ի րա վա խախտ մա նը հա մա չափ:

(...)

19. Զին ծա ռա յող նե րի գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րը կամ ան գոր ծ�  թյ�  նը, ո րոնք հա վա սա րա զոր 

են կար գա պա հա կան խախ տ� մն  ե րի, կար գա պա հա կան վա ր� յ թի շրջա նակ նե ր� մ 

կի րառ վող ըն թա ցա կար գե րը, նշա նակ վող պա տիժ նե րի տե սակ նե րը և տ ևո ղ� թ յ� -

նը, նման պա տիժ նշա նա կե լ�  ի րա վա ս� թ յ� ն �  նե ցող մար մի  նը և  այդ պա տիժ նե րը 

բո ղո քար կե լ�  ի րա վ� ն քը պետք նա խա տես վեն օ րեն քով:

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ  շա գիր117

Զին ված �  ժե րին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րից մե  կը, ո րը զին ված �  ժե րը 

տար բե րա կ� մ է զբաղ վա ծ� թ յան մյ� ս տե սակ նե րից, այն է, որ այն հիմն  ված է զին վո րա-

կան կար գա պա հ� թ յան վրա: Զին վո րա կան կար գա պա հ� թ յան գե րա գ� յն նպա տա կը 

զին ված �  ժե րի գոր ծառ նա կան արդ յ�  նա վե տ� թ յան ա պա հո վ� մն  է: Այն բն�  թագր վ� մ 

է վար քագ ծի կա նոն նե րին, զին վո րա կան կա նո նա կար գե րին և վե րա դաս նե րի կող մի ց 

ար ձակ ված հրա ման նե րին են թարկ վե լով: Ուս տի, զին վո րա կան կար գա պա հ� թ յ�  նը 

ձգտ� մ է հա մա կար գել զին ծա ռա յող նե րի վար քա գի ծը և գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րը և ն րանց 

մի ջև հաս տա տել հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի այն պի սի կա ռ�  ցա կարգ, ո րը կա պա հո վի կար-

116  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
117  Տե’ս, ն� յն տեղ �  մ:
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գ�  կա նոն: Զին վո րա կան կար գա պա հ�  թյ�  նը սեր տո րեն կապ ված է զին ված �  ժե րի աս-

տի ճա նա կար գա յին կա ռ� ց ված քի՝ հրա մա նա տա րա կան շղթա յի հետ, և  այն փաս տի, որ 

զին ծա ռա յող նե րը են թարկ վ� մ են կոչ մամբ բարձր սպա յի կամ ա վե լի փոր ձա ռ�  զին-

ծա ռա յո ղի կող մի ց ար ձակ ված հրա ման նե րին՝ ա ռանց դրանք քնն� թ յան են թար կե լ� : 

Հ րա ման նե րին չեն թարկ վե լը կամ գոր ծող զին վո րա կան կա նո նա կար գե րը և վար քագ ծի 

կա նոն նե րը չպահ պա նե լը սո վո րա բար հա վա սար վ� մ են կար գա պա հա կան խախտ ման:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի նա խա դե պա յին ո րո շ մն  եր

Գործ թիվ ՍԴ1/0033/01/16118

13. (...) Մեջ բեր ված ի րա վա նոր մե  րի վեր լ�  ծ� թ յ�  նից եր և� մ է, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր-

քի 356-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված հան ցա կազ մը նյ  թա կան է, և  

ա րար քը են թա կա է ո րակ ման քրեաի րա վա կան այդ նոր մով, ե թե դրա նով էա կան 

վն աս է պատ ճառ վել ծա ռա յ թ յան շա հե րին։ Այն դեպ ք մ, երբ էա կան վն ա սի 

պատ ճա ռ  մը բա ցա կա յ մ է, հրա մա նա տա րի (պե տի) օ րի նա կան և սահ ման-

ված կար գով տրված հրա մա նը ստո րա դա սի (են թա կա յի) կող մի ց չկա տա րելն 

ա ռա ջաց ն մ է կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վ թ յ ն։ Այլ կերպ՝ Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը փաս տ մ է, որ հրա մա նի չկա տա ր  մը ոչ բո լոր դեպ քե ր մ կա րող 

է ա ռա ջաց նել քրեա կան պա տաս խա նատ վ թ յ ն. ել նե լով ա ռան ձին տար րե րի 

բա ցա կա յ թ յ  նից՝ այն կա րող է դի տարկ վել որ պես կար գա պա հա կան խախ-

տ մ` հան գեց նե լով կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վ թ յան։

13.1. Այս պի սով, հրա ման չկա տա րե լ ՝ կար գա պա հա կան զան ցան քի և զին վո րա կան 

հան ցա գոր ծ թ յան տար բե րակ ման հիմ ք մ ըն կած է ա րար քի հան րա յին վտան-

գա վո ր թ յան աս տի ճա նը (ման րա մասն տե՛ս Գա ր� շ Մա դաթ յա նի գոր ծով Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նի` 2009 թվա կա նի փետր վա րի 17-ի թիվ ԵՇԴ/0029/01/08 ո րոշ ման 14-

րդ կե տը)։ Ա րար քը ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 356-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ո րա-

կե լ  հա մար անհ րա ժեշտ տար րը՝ ծա ռա յ թ յան շա հե րին պատ ճառ ված էա կան 

վն ա սը, կա րող է կրել ինչ պես նյ  թա կան (ֆի զի կա կան, գ յ քա յին), այն պես էլ 

ոչ նյ  թա կան (բա րո յա հո գե բա նա կան, կազ մա կերպ չա կան և  այլն) բն յթ։ Ն յ -

թա կան վն ա սը կա րող է ար տա հայտ վել, օ րի նակ, զին ծա ռա յող նե րի կամ այլ ան-

ձանց ա ռող ջ թ յա նը վն աս պատ ճա ռե լով (ֆի զի կա կան վն աս) կամ ռազ մա կան 

գ յ քին, տեխ նի կա յին կամ այլ գ յ քին վն աս պատ ճա ռե լով (գ յ քա յին վն աս)։ 

Ընդ ո ր� մ, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 356-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գ� յ-

քա յին վն ա սի դեպ ք� մ էա կան վն աս է հա մար վ� մ հան ցա գոր ծ� թ յան պա հին սահ-

118  http://datalex.am/?app=AppCaseSearc h& ca se _id=13229 32 39 05 402213 
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ման ված նվա զա գ� յն աշ խա տա վար ձի ե րեք հար յ�  րա պա տի կը գե րա զան ցող գ�  մա-

րը կամ դրա ար ժե քը։

13.2. Ա ռանձ նա կի բար դ թ յ ն է ներ կա յաց ն մ կա տար վա ծի արդ յ ն ք մ ծա ռա-

յ թ յան շա հե րին էա կան վն աս պատ ճա ռելն ար ձա նագ րելն այն դեպ ք մ, երբ 

այն ոչ նյ  թա կան բն յթ է կր մ։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա ր մ նշել, 

որ որ պես այդ պի սին կա րող են հա մար վել, ի թիվս այ լոց, մար տա կան կոնկ րետ 

խնդիր նե րի կա տար ման դժվա րե ց  մը, զո րա մա սի, ստո րա բա ժան ման օ րա կար-

գի լ րջ խախ տ  մը (այդ թվ մ՝ անձ նա կազ մի    ս ց ման, ռազ մա կան տեխ նի-

կա յի սպա սարկ ման հա մար ծրագր ված մի  ջո ցա ռ մն  ե րի խա փա ն  մը), մար դ  

սահ մա նադ րա կան ի րա վ նք նե րի և  ա զա տ թ յ ն նե րի խախ տ  մը, զին ծա ռա-

յող նե րի օ րի նա կան շա հե րի խախ տ  մը (ին չը կա րող է դրսևոր վել, օ րի նակ, այլ 

զին ծա ռա յող նե րի վրա բե ռի ա վե լաց մամբ, տվյալ ան ձի կող մի ց կա տար ման են-

թա կա պար տա կա ն թ յ ն նե րը այլ զին ծա ռա յող նե րի կող մի ց ի րա կա նաց մամբ), 

հրա մա նա տա րի (պե տի) հե ղի նա կ թ յան կո ր ս տը, զո րա մի ա վո ր մն  ե ր մ զին-

վո րա կան կար գա պա հ թ յան էա կան ան կ  մը։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տ մ 

է նաև, որ հրա ման չկա տա րե լը, որ պես կա նոն, ծա ռա յ թ յան շա հե րին ոչ նյ  թա-

կան վն աս է պատ ճա ռ մ։ Մաս նա վո րա պես, ո րո շա կիո րեն ազ դ մ է հրա մա նա-

տա րի հե ղի նա կ թ յան վրա, ինչ-որ ա ռ  մով նվա զեց ն մ զին վո րա կան կար գա-

պա հ թ յան մա կար դա կը և  այլն։ Սա կայն քրեո րեն պատ ժե լի է մի այն այն պի սի 

վն ա սի պատ ճա ռ  մը, որն էա կան է հա մար վ մ զին վո րա կան են թա կա յ թ յան 

կար գի հա մար։ Հետ ևա բար, հրա մա նի չկա տար ման հետ ևան քով ոչ նյ  թա կան 

էա կան վն ա սի ա ռա ջաց ման հար ցը գնա հա տե լիս անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել 

նաև հրա մա նի բն յ թը, բո վան դա կ թ յ  նը, հրա մա նի տրման ի րադ ր թ յ  նը։ 

Այլ կերպ` հրա ման չկա տա րե լը կա րող է ա ռա ջաց նել էա կան վն աս, ե թե հրա մա-

նը տրվել է էա կան այն պի սի հար ցի վե րա բեր յալ, ո րի չկա տա րելն ա ռա ջաց րել 

է, օ րի նակ, լ րջ խո չըն դոտ զո րա մա սի, ստո րա բա ժան ման մար տա կան հեր թա-

պա հ թ յան կամ զին վո րա կան այլ պար տա կա ն թ յ ն նե րի կա տար մա նը, անհ-

նա րին դարձ րել ստո րա բա ժան ման առջև դրված խնդիր նե րի կա տա ր  մը, ինք-

նին հե ղի նա կազր կել հրա մա նա տա րի դե րը, հան գեց րել զին վո րա կան կար գա-

պա հ թ յան էա կան անկ ման և  այլն։ 

13.3. Վե րոգր յա լի հա մա տեքս տ� մ հարկ է ընդգ ծել, որ ա ռան ձին զին ծա ռա յող նե րի ներ-

կա յ թ յամբ հրա ման չկա տա րելն ինք նին չի կա րող հան գեց նել հրա մա նա տա րի 

հե ղի նա կ թ յան կորս տի և  ազ դել զին վո րա կան կար գա պա հ թ յան վի ճա կի վրա 

այն աս տի ճան, որ ծա ռա յ թ յան շա հե րին պատ ճառ ված վն ասն էա կան գնա-

հատ վի։ Ծա ռա յ թ յան շա հե րին պատ ճառ ված վն ասն էա կան գնա հա տե լ  հա-
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մար ինք նին բա վա րար չէ զին ծա ռա յո ղի կող մի ց որ ևէ աշ խա տանք կա տա րե լ ց 

հրա ժար վե լը, ե թե բա ցա կա յ մ են այլ հան գա մանք ներ, ո րոնք կվկա յեին զին վո-

րա կան են թա կա յ թ յան շա հե րին էա կան վն աս պատ ճա ռե լ  մա սին։

14. Այս պի սով, հիմք ըն դ�  նե լով ս� յն ո րոշ ման 13.3.-րդ կե տե ր� մ ար տա հայտ ված ի րա-

վա կան դիր քո րո շ� մն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ ծա ռա յ թ յան 

շա հե րին պատ ճառ ված այս կամ այն վն ա սը որ պես էա կան գնա հա տե լը կախ-

ված է գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րից։ Յ  րա քանչ յ ր դեպ ք մ ա րար ք մ 

քննարկ վող հան ցա կազ մի  առ կա յ թ յ նն ա պա ց  ցե լ  հա մար պետք է փաս տել 

ոչ մի այն էա կան վն ա սի առ կա յ թ յ  նը, այլև այն, թե տվյալ գոր ծով կոնկ րետ 

ին չ մ է վեր ջինս դրսևոր վել՝ հա մա պա տաս խան ա պա ց յց նե րի հի ման վրա 

մատ նան շե լով այդ մա սին վկա յող փաս տա կան հան գա մանք նե րը։ Այլ կերպ՝ դա-

տա կան ակտ կա յաց նե լիս դա տա րա նը յ  րա քանչ յ ր դեպ ք մ պետք է կա տա րի 

գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի   ս մն  ա սի ր թ յ ն՝ էա կան 

վն ա սի առ կա յ թ յան կամ բա ցա կա յ թ յան փաս տը պատ ճա ռա բան ված եզ րա-

հան գ մն  ե րի տես քով ար ձա նագ րե լ  հա մար։
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3.  ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ ԶԻՆ ԾԱ ՌԱ ՅՈ ՂԻՆ ՄՇՏԱ ԿԱՆ ՏԵ ՂԱ ԿԱՅ ՄԱՆ 

ԶՈ ՐԱ ՄԱ ՍԻՑ ԱՅԼ ԶՈ ՐԱ ՄԱՍ ՏԵ ՂԱ ՓՈ ԽԵ ԼV  ՊՐԱԿ ՏԻ ԿԱՆ

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք119

Հոդ ված 27.  Շար քա յին և ս պա յա կան կազ մե  րի պար տա դիր զին ծա ռա յող նե րին 

պաշ տո նի նշա նա կե լը, զին վո րա կան կո չ մն  եր շնոր հե լը, ծա ռա յ թ-

յան այլ վայր տե ղա փո խե լը

(...)

5.  Շար քա յին և ս պա յա կան կազ մե  րի պար տա դիր զին ծա ռա յող նե րը Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա րի հրա մա նով սահ ման ված կար գով ծա-

ռա յ� թ յան այլ վայր կա րող են տե ղա փոխ վել՝

1) ծա ռա յո ղա կան անհ րա ժեշ տ� թ յ�  նից ել նե լով.

2) կազ մա կերպ չա կան-հաս տի քա յին մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի կա պակ ց� թ յամբ.

3) ըն տա նե կան պայ ման նե րից ել նե լով.

4) ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ ճա ռով` ռազ մաբժշ կա կան հանձ նա ժո ղո վի եզ րա կա-

ց� թ յան հա մա ձայն. 

5) ռազ մա�  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ�  նից հե ռաց վե լ�  (ա զատ վե լ� ) կամ ա ռող ջա-

կան վի ճա կի պատ ճա ռով ռազ մա�  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ�  ն� մ �  սա նե լ�  

հա մար ոչ պի տա նի ճա նաչ վե լ�  դեպ ք� մ:

(...)

«ՀՀ զին ված   ժե րի կար գա պա հա կան կա նո նա գիրք» ՀՀ օ րենք120

Հոդ ված 20. Կար գա պա հա կան խախտ ման կան խար գե լ  մը

(...)

2. Ք րեա կան գոր ծով նա խաքն ն� թ յան ի րա կա նաց ման նկա տա ռ� մն  ե րից ել նե լով` զին-

ծա ռա յող նե րը կա րող են նա խաքն ն� թ յան մարմն  ի գրա վոր պա հան ջով տե ղա փոխ-

վել ի րենց մշտա կան տե ղա կայ ման զո րա մա սից այլ զո րա մաս` կա սեց նե լով մշտա-

կան տե ղա կայ ման զո րա մա ս� մ զին ծա ռա յո ղի պաշ տո նով նա խա տես ված զին վո րա-

կան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի կա տա ր�  մը:

119  https://www.arlis.am/DocumentV iew.aspx?Do cID=141685 
120  https://www.arlis.am/Docume ntView.aspx?DocID=137949                   
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1.  ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏV   ԱՆ ԶԻՆ ՎԱԾ V  ԺԵ ՐV Մ 

ՄԱՀՎԱՆ և  ԻՆՔ ՆԱՎ ՆԱՍ ՄԱՆ ԴԵՊ ՔԵ ՐԸ

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ Սահ մա նադ ր թ յ ն121

Հոդ ված 24. Կ յան քի ի րա վ ն քը 

1. Յ�  րա քանչ յ� ր ոք �  նի կյան քի ի րա վ� նք:

2. Ոչ ոք չի կա րող կա մա յա կա նո րեն զրկվել կյան քից:

3. Ոչ ոք չի կա րող դա տա պարտ վել կամ են թարկ վել մա հա պատ ժի: 

ՀՀ քրեա կան օ րենս գիրք122

      Հոդ ված 104. Ս պա ն թ յ  նը

1. Ս պա ն� թ յ�  նը՝ ա պօ րի նա բար մե կ �  րի շին դի տա վո ր� թ յամբ կյան քից զրկե լը՝ 

պատժ վ� մ է ա զա տազրկ մամբ՝ �  թից տասն հինգ տա րի ժամ կե տով: 

2. Ս պա ն� թ յ�  նը՝

1) եր կ�  կամ ա վե լի ան ձանց,

1.1) կո ռ� պ ցիոն բն� յ թի դեպ քի կամ շա հե րի բախ ման կամ է թի կա յի կա նոն նե րի 

կամ ան հա մա տե ղե լի� թ յան պա հանջ նե րի կամ այլ սահ մա նա փա կ� մն  ե րի կամ 

հայ տա րա րագր ման հետ կապ ված խախտ ման կամ հան րա յին շա հե րին � ղղ-

ված այլ վն ա սի կամ դրանց սպառ նա լի քի վե րա բեր յալ հա ղոր դ� մ տվող ան ձի,

2) ան ձի կամ նրա մե ր ձա վո րի՝ կապ ված այդ ան ձի կող մի ց իր ծա ռա յո ղա կան գոր ծ� -

նե� թ յան կամ հա սա րա կա կան պարտ քի կա տար ման հետ,

3) զ�  գորդ ված՝ մար դ� ն առ ևան գե լով կամ պա տանդ վերց նե լով,

4) ակն հայտ հղի կնոջ,

5) ա ռան ձին դա ժա ն� թ յամբ,

6) շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով,

7) մի  խ� մբ ան ձանց կամ կազ մա կերպ ված խմբի կող մի ց,

8) շա հա դի տա կան դրդ� մն  ե րով, պատ վե րով, ինչ պես նաև զ�  գորդ ված՝ շորթ մամբ, 

ա վա զա կ� թ յամբ կամ բան դի տիզ մով,

9) զ�  գորդ ված՝ ա հա բեկ չ� թ յամբ,

10) խ�  լի գա նա կան դրդ� մն  ե րով,

10.1) ո րը կա տար վել է զանգ վա ծա յին ան կար գ� թ յ� ն նե րի ժա մա նակ դրանց մաս-

121  http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm 
122  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141542 
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նակ ցի կող մի ց,

11) այլ հան ցան քը թաքց նե լ�  կամ դրա կա տա ր�  մը հեշ տաց նե լ�  նպա տա կով,

12) զ�  գորդ ված՝ բռնա բա ր� թ յամբ կամ սեք ս�  ալ բն� յ թի բռնի գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րով,

13) ազ գա յին, ռա սա յա կան կամ կրո նա կան ա տե լ� թ յան կամ կրո նա կան մո լե ռան-

դ� թ յան շար ժա ռի թով,

14) տ�  ժո ղի մարմն  ի մա սե րի կամ հյ� ս վածք նե րի օգ տա գործ ման նպա տա կով`

15) (կետն �  ժը կորց րել է 23.05.11 ՀՕ-143-Ն) պատժ վ� մ է ա զա տազրկ մամբ՝ տաս-

ներ կ�  սից քսան տա րի ժամ կե տով, կամ ցմահ ա զա տազրկ մամբ: 

 Հոդ ված 110. Ինք նաս պա ն թ յան հասց նե լը

1.  Ս պառ նա լի քի, դա ժան վե րա բեր մ� ն քի կամ անձ նա կան ար ժա նա պատ վ� թ յ�  նը 

պար բե րա բար նվաս տաց նե լ�  ճա նա պար հով ան ձին ա ն� ղ ղա կի դի տա վո ր� թ յամբ 

կամ անզ գ�  շ� թ յամբ ինք նաս պա ն� թ յան կամ ինք նաս պա ն� թ յան փոր ձի հասց նե-

լը՝ պատժ վ� մ է ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա գ� յ նը ե րեք տա րի ժամ կե տով: 

2.  Ն� յն ա րար քը, ո րը կա տար վել է հան ցա վո րից նյ�  թա կան կամ այլ կախ վա ծ� թ յան 

մե ջ գտնվող ան ձի նկատ մամբ՝ պատժ վ� մ է ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա գ� յ նը հինգ 

տա րի ժամ կե տով:

 Հոդ ված 111. Ինք նաս պա ն թ յան հա կե լը

Ինք նաս պա ն� թ յան հա կե լը՝ հոր դո րե լ� , խա բե� թ յան կամ այլ մի  ջո ցով ան ձի մոտ ինք-

նաս պա ն� թ յ� ն կա տա րե լ�  վճռա կա ն� թ յ� ն հա ր�  ցե լը, ե թե անձն ինք նաս պա ն� թ յամբ 

կյան քին վերջ է տվել կամ ինք նաս պա ն� թ յան փորձ է կա տա րել՝ պատժ վ� մ է ա զա-

տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա գ� յ նը ե րեք տա րի ժամ կե տով:

Հոդ ված 112. Դի տա վո ր թ յամբ ա ռող ջ թ յա նը ծանր վն աս պատ ճա ռե լը

1.  Դի տա վո ր� թ յամբ մե կ �  րի շին մարմն  ա կան վն աս վածք պատ ճա ռե լը կամ ա ռող-

ջ� թ յանն այլ ծանր վն աս պատ ճա ռե լը, ո րը վտան գա վոր է կյան քի հա մար կամ ա ռա-

ջաց րել է տե սո ղ� թ յան, խոս քի, լսո ղ� թ յան կամ որ      ևէ օր գա նի կամ օր գա նի ֆ� նկ-

ցիա յի կո ր� ստ կամ ար տա հայտ վել է դեմ քի անջն ջե լի այ լան դակ մամբ, ինչ պես նաև 

կյան քի հա մար վտան գա վոր այլ վն աս է պատ ճա ռել ա ռող ջ� թ յա նը կամ ա ռա ջաց րել 

է դրա քայ քա յ� մ՝ զ�  գորդ ված ընդ հա ն� ր աշ խա տ�  նա կ� թ յան ոչ պա կաս, քան մե կ 

եր րոր դի կա յ� ն կորս տով կամ հան ցա վո րի հա մար ակն հայտ մաս նա գի տա կան աշ-

խա տ�  նա կ� թ յան լրիվ կորս տով կամ ա ռա ջաց րել է հղի� թ յան ընդ հա տ� մ, հո գե-

կան հի վան դ� թ յ� ն, թմրա մո լ� թ յամբ կամ թ�  նա մո լ� թ յամբ հի վան դա ց� մ՝ պատժ-

վ� մ է ա զա տազրկ մամբ՝ ե րե քից յոթ տա րի ժամ կե տով: 



145ՄԱՐԴL  ԻՐԱՎL ՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ

2.  Ն� յն ա րար քը, ո րը կա տար վել է՝ 

1) եր կ�  կամ ա վե լի ան ձանց նկատ մամբ,

2) ան ձի կամ նրա մե ր ձա վո րի նկատ մամբ՝ կապ ված այդ ան ձի կող մի ց իր ծա ռա յո ղա կան 

գոր ծ�  նե� թ յան կամ հա սա րա կա կան պարտ քի կա տար ման հետ, 

3) (կետն   ժը կորց րել է 09.06.04 ՀՕ-97-Ն),

4) ա ռան ձին դա ժա ն� թ յամբ,
5) շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով,
6) մի  խ� մբ ան ձանց կամ կազ մա կերպ ված խմբի կող մի ց,
7) շա հա դի տա կան դրդ� մն  ե րով, 
8) ա հա բեկ չ� թ յամբ զ�  գորդ ված,
9) խ�  լի գա նա կան դրդ� մն  ե րով,
10) այլ հան ցան քը թաքց նե լ�  կամ դրա կա տա ր�  մը հեշ տաց նե լ�  նպա տա կով, 
11) բռնա բա ր� թ յամբ կամ սեք ս�  ալ բն� յ թի բռնի գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րով զ�  գորդ ված,
12) ազ գա յին, ռա սա յա կան կամ կրո նա կան ա տե լ� թ յան կամ կրո նա կան մո լե ռան դ� թ-

յան շար ժա ռի թով,
13) տ�  ժո ղի մարմն  ի մա սե րի կամ հյ� ս վածք նե րի օգ տա գործ ման նպա տա կով,
14) անզ գ�  շ� թ յամբ ա ռա ջաց նե լով տ�  ժո ղի մահ՝ պատժ վ� մ է ա զա տազրկ մամբ՝ հին-

գից տա սը տա րի ժամ կե տով: 

  Հոդ ված 113.  Դի տա վո ր թ յամբ ա ռող ջ թ յա նը մի  ջին ծան ր թ յան վն աս պատ ճա ռե լը

1.  Դի տա վո ր� թ յամբ մե կ �  րի շին մարմն  ա կան վն աս վածք կամ ա ռող ջ� թ յա նը որ ևէ 
այլ վն աս պատ ճա ռե լը, ո րը վտան գա վոր չէ կյան քի հա մար և չի ա ռա ջաց րել ս� յն 
օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հետ ևանք ներ, բայց ա ռա ջաց րել է 
ա ռող ջ� թ յան տևա կան քայ քա յ� մ կամ ընդ հա ն� ր աշ խա տ�  նա կ� թ յան մե կ եր րոր-
դից պա կաս զգա լի կա յ� ն կո ր� ստ՝ պատժ վ� մ է կա լան քով՝ մե  կից ե րեք ա մի ս ժամ-
կե տով, կամ ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա գ� յ նը ե րեք տա րի ժամ կե տով:

2.  Ն� յն ա րար քը, ո րը կա տար վել է՝ 
1)  եր կ�  կամ ա վե լի ան ձանց նկատ մամբ,
2)  ան ձի կամ նրա մե ր ձա վո րի նկատ մամբ՝ կապ ված այդ ան ձի կող մի ց իր ծա ռա յո-

ղա կան գոր ծ�  նե� թ յան կամ հա սա րա կա կան պարտ քի կա տար ման հետ, 
3)  մի  խ� մբ ան ձանց կամ կազ մա կերպ ված խմբի կող մի ց,
4)  շա հա դի տա կան դրդ� մն  ե րով,
5)  ա ռան ձին դա ժա ն� թ յամբ,
6)  խ�  լի գա նա կան դրդ� մն  ե րով,
7) ազ գա յին, ռա սա յա կան կամ կրո նա կան ա տե լ� թ յան կամ կրո նա կան մո լե ռան-

դ� թ յան շար ժա ռի թով՝ պատժ վ� մ է ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա գ� յ նը հինգ 

տա րի ժամ կե տով:
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 Հոդ ված 360.1.  Զին ծա ռա յո ղին անզ գ  շ թ յամբ ինք նաս պա ն թ յան հասց նե լը

1.  Զո րա մա ս� մ կամ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն կրե լ�  այլ վայ ր� մ զին ծա ռա յո ղին 

սպառ նա լի քի, դա ժան վե րա բեր մ� ն քի կամ անձ նա կան պա տիվն  �  ար ժա նա պատ-

վ� թ յ�  նը պար բե րա բար նվաս տաց նե լ�  մի  ջո ցով անզ գ�  շ� թ յամբ ինք նաս պա ն� թ-

յան կամ ինք նաս պա ն� թ յան փոր ձի հասց նե լը մե կ այլ զին ծա ռա յո ղի կող մի ց, ե թե 

բա ցա կա յ� մ են ս� յն օ րենսգր քի 358-րդ հոդ վա ծի 4-րդ և 5-րդ մա սե րի, 358.1-ին 

հոդ վա ծի 4-րդ և 5-րդ մա սե րի հատ կա նիշ նե րը՝ պատժ վ� մ է ա զա տազրկ մամբ՝ չոր-

սից � թ տա րի ժամ կե տով:

2.  Ս� յն հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սով նա խա տես ված ա րար քը, ո րը կա տար վել է՝

1) մի  խ� մբ ան ձանց կող մի ց,

2) պե տի (հրա մա նա տա րի) կող մի ց ստո րա դա սի (են թա կա յի) նկատ մամբ,

3) մար տա կան հեր թա պա հ� թ յ� ն կամ մար տա կան ծա ռա յ� թ յ� ն կրե լ�  ըն թաց ք� մ, 

պատժ վ� մ է ա զա տազրկ մամբ՝ վե ցից ի նը տա րի ժամ կե տով:

3.  Ս� յն հոդ վա ծի ա ռա ջին կամ երկ րորդ մա սով նա խա տես ված ա րարք նե րը, ո րոնք 

կա տար վել են ռազ մա կան դր� թ յան, պա տե րազ մի  ժա մա նակ կամ մար տի պա րա-

գա նե ր� մ՝ պատժ վ� մ են ա զա տազրկ մամբ՝ յո թից տա սը տա րի ժամ կե տով:

Հոդ ված 360.2. Զին ծա ռա յո ղին ա ն ղ ղա կի դի տա  վո ր թ յամբ ինք նաս պա ն թ յան 

հասց նե լը

1.  Զո րա մա ս� մ կամ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն կրե լ�  այլ վայ ր� մ զին ծա ռա յո ղին 

սպառ նա լի քի, դա ժան վե րա բեր մ� ն քի կամ անձ նա կան պա տիվն  �  ար ժա նա պատ-

վ� թ յ�  նը պար բե րա բար նվաս տաց նե լ�  մի  ջո ցով ա ն� ղ ղա կի դի տա վո ր� թ յամբ 

ինք նաս պա ն� թ յան կամ ինք նաս պա ն� թ յան փոր ձի հասց նե լը մե կ այլ զին ծա ռա յո ղի 

կող մի ց՝ պատժ վ� մ է ա զա տազրկ մամբ՝ վե ցից տաս ներ կ�  տա րի ժամ կե տով:

2.  Ս� յն հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սով նա խա տես ված ա րար քը, ո րը կա տար վել է՝

1) մի  խ� մբ ան ձանց կող մի ց,

2) պե տի (հրա մա նա տա րի) կող մի ց ստո րա դա սի (են թա կա յի) նկատ մամբ,

3) մար տա կան հեր թա պա հ� թ յ� ն կամ մար տա կան ծա ռա յ� թ յ� ն կրե լ�  ըն թաց-

ք� մ, պատժ վ� մ է ա զա տազրկ մամբ՝ յո թից տաս նե րեք տա րի ժամ կե տով:

3.  Ս� յն հոդ վա ծով նա խա տես ված ա րարք նե րը, ո րոնք կա տար վել են ռազ մա կան 

դր� թ յան, պա տե րազ մի  ժա մա նակ կամ մար տի պա րա գա նե ր� մ՝ պատժ վ� մ են 

ա զա տազրկ մամբ՝ �  թից տասն չորս տա րի ժամ կե տով:

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տ թ յան զին ված   ժե րի ներ քին ծա ռա յ թ յան 
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կանոնագիր քը հաս տա տե լ  մա սին» ՀՀ օ րենք123

Հոդ ված 6.  Զին ծա ռա յող նե րը գտնվ մ են պե տ թ յան պաշտ պա ն թ յան տակ: 

Ն րանց կյան քը, ա ռող ջ� թ յ�  նը, պա տիվն  �  ար ժա նա պատ վ� թ յ�  նը պահ պան վ� մ են 

օ րեն քով:

Զին ծա ռա յո ղին ան վա նար կե լը, սպառ նա լի քը, բռն� թ յ�  նը կամ ոտնձ գ� թ յ�  նը նրա 

կյան քի, ա ռող ջ� թ յան, �  նեց ված քի նկատ մամբ և զին ծա ռա յո ղի վրա դրված պար տա-

կա ն� թ յ� ն նե րի կա տար մա նը խո չըն դո տող այլ գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րը, ինչ պես նաև նրա 

ի րա վ� նք նե րի ոտ նա հա ր�  մը ա ռա ջաց ն� մ են ՀՀ օ րենսդ ր� թ յամբ սահ ման ված պա-

տաս խա նատ վ� թ յ� ն:

Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

ՄԱԿ-ի Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վ նք նե րի մա սին դաշ նա գիր124

Հոդ ված 6

1.  Ապ րե լ�  ի րա վ� ն քը յ�  րա քանչ յ� ր մար դ�  ան կապ տե լի ի րա վ� նքն է: Այդ ի րա վ� ն-
քը պահ պան վ� մ է օ րեն քով: Ոչ ո քի չի կա րե լի քմա հաճ ձևով զրկել կյան քից:

2.  Այն երկր նե ր� մ, ո րոնք չեն վե րաց րել մա հա պա տի ժը, մահ վան դա տավ ճիռ նե րը կա-
րող են կա յաց վել մի այն ա մե  նա ծանր հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի հա մար` այն օ րեն քին 
հա մա պա տաս խան, ո րը գոր ծել է հան ցա գոր ծ� թ յան կա տար ման ժա մա նակ և  ո րը 
չի հա կա ս� մ ս� յն դաշ նագ րի և Ցե ղաս պա ն� թ յան հան ցա գոր ծ� թ յ�  նը կան խե լ�  
և դ րա հա մար պատ ժե լ�  մա սին պայ մա նագ րի ո րո շ� մն  ե րին: Այդ պա տի ժը կա-
րող է ի րա կա նաց վել մի այն ի կա տա ր� մն  ի րա վա ս�  դա տա րա նի կող մի ց կա յաց ված 
վերջ նա կան դա տավճ ռի:

3.  Ե թե կյան քից զրկե լը Ցե ղաս պա ն� թ յան հան ցա գոր ծ� թ յ� ն է, հար կա վոր է նկա տի 
�  նե նալ, որ ս� յն հոդ վա ծ� մ ոչ մի  բան ս� յն դաշ նագ րի մաս նա կից պե տ� թ յ� ն նե-
րին ի րա վ� նք չի տա լիս որ ևէ ճա նա պար հով շեղ վել Ցե ղաս պա ն� թ յան հան ցա գոր-
ծ� թ յ�  նը կան խե լ�  և դ րա հա մար պատժ վե լ�  մա սին պայ մա նագ րի ո րո շ� մն  ե րի 
հա մա ձայն ըն դ� ն ված ցան կա ցած պար տա վո ր� թ յ�  նից:

4.  Ա մե ն ոք, ով մա հա պատ ժի է դա տա պարտ ված, ի րա վ� նք �  նի խնդրե լ�  ներ ման 
մա սին կամ դա տավ ճի ռը մե ղ մաց նե լ�  մա սին: Ամն  իս տիան, նե ր�  մը կամ մա հա-
պատ ժի փո խա րի ն�  մը կա րող են շնորհ վել բո լոր դեպ քե ր� մ:

5.  Մա հա պա տիժ չի կա յաց վ� մ տաս ն� թ տա րե կա նից ե րի տա սարդ ան ձանց կա տա-
րած հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի հա մար և  ի կա տար չի ած վ� մ հղի կա նանց նկատ-

123  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121817 
124  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500 
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մամբ:
6.  Ս� յն հոդ վա ծ� մ ո չինչ չի կա րող հիմք ծա ռա յել ս� յն դաշ նագ րի մաս նա կից որ ևէ 

պե տ� թ յան կող մի ց մա հա պատ ժի փո խա րի ն�  մը հե տաձ գե լ�  կամ թ� յլ չտա լ�  հա-
մար:

Մար դ  ի րա վ նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տ թ յ ն նե րի պաշտ պա ն թ յան մա սին 

1950 թ. եվ րո պա կան կոն վեն ցիա125

Հոդ ված 2. Կ յան քի ի րա վ նք

1.  Յ�  րա քանչ յ�  րի կյան քի ի րա վ� ն քը պաշտ պան վ� մ է օ րեն քով:

 Ոչ մե  կին չի կա րե լի դի տա վո ր� թ յամբ զրկել կյան քից այլ կերպ, քան ի կա տա ր� մն  

դա տա րա նի կա յաց րած դա տավճ ռի` այն հան ցա գոր ծ� թ յան հա մար, ո րի կա պակ-

ց� թ յամբ օ րեն քով նա խա տես ված է այդ պա տի ժը:

2.  Կ յան քից զրկե լը չի հա մար վ� մ ս� յն հոդ վա ծի խախ տ� մ, ե թե այն հետ ևանք է �  ժի 

գոր ծադր ման, ին չը բա ցար ձա կա պես անհ րա ժեշտ է`

ա. ցան կա ցած ան ձի ա նօ րի նա կան բռն� թ յ�  նից պաշտ պա նե լ�  հա մար,

բ.  օ րի նա կան ձեր բա կա լ� մ ի րա կա նաց նե լ�  կամ օ րի նա կան հիմ քե րով կա լա նա-

վոր ված ան ձի փա խ� ս տը կան խե լ�  հա մար,

գ.  խռո վ� թ յ�  նը կամ ապս տամ բ� թ յ�  նը ճնշե լ�  նպա տա կով օ րեն քին հա մա պա-

տաս խան գոր ծո ղ� թ յ� ն ձեռ նար կե լ�  հա մար:

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կան 

« Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի մա սին»126

Ա) Զին ծա ռա յող ներն �  նեն կյան քի ի րա վ� նք

(...)

6.   Զին ծա ռա յող նե րը չպետք է դրվեն այն պի սի ի րա վի ճակ նե ր� մ, ո րոն ց� մ նրանց 

կյան քը վտանգ վ� մ է` ա ռանց հստակ �  ի րա վա չափ ռազ մա կան նպա տակ նե րի, և  

ո րոն ցից հնա րա վոր էր խ�  սա փել, կամ այն պի սի հան գա մանք նե ր� մ, երբ նրանց 

կյան քի նկատ մամբ սպառ նա լիքն ան տես վ� մ է:

7.  Ցան կա ցած զին ծա ռա յո ղի` կաս կա ծե լի հան գա մանք նե ր� մ մահ վան կամ կյան քի 

ի րա վ� ն քի են թադր յալ խախտ ման դեպ ք� մ պետք է ի րա կա նաց վի ան կախ և  արդ-

յ�  նա վետ քնն� թ յ� ն:

125  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20870 
126  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
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8.  Ան դամ պե տ� թ յ� ն նե րը պետք է մի  ջոց ներ ձեռ նար կեն զին ծա ռա յող նե րի կյան քի 

ի րա վ� ն քի նկատ մամբ ոտնձ գ� թ յ� ն նե րի դեպ քե րի մա սին հա ղոր դ� մն  ե րի ներ կա-

յա ց�  մը խրա խ�  սե լ�  և  այդ պի սի գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի մա սին հա ղոր դ� մ ներ կա յաց-

րած ան ձին հաշ վե հար դա րից պաշտ պա նե լ�  հա մար:

9.  Զին ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ եր բեք չպետք է ար ձակ վեն մահ վան դա տավ ճիռ ներ, 

կամ նրանք չպետք է են թարկ վեն մա հա պատ ժի:

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ  շա գիր127

Ա) Զին ծա ռա յող ներն   նեն կյան քի ի րա վ նք

Թեև ո րոշ վտան գա վոր գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի ժա մա նակ զին ծա ռա յող նե րի կյան քը են-

թարկ ված է մահ վան ո րո շա կի ռիս կի, նրանք չպետք է դրվեն այն պի սի ի րա վի ճակ նե ր� մ, 

ո րոնց ժա մա նակ, ա ռանց հստակ և  ի րա վա չափ ռազ մա կան նպա տա կի, նրանց կյան քը 

են թարկ վ� մ է ռիս կի, և  ո րոն ցից հնա րա վոր էր խ�  սա փել: Ուս տի զին վո րա կան ղե կա վա-

ր� թ յ�  նը պար տա վոր է ող ջա մի տ մի  ջոց ներ ձեռ նար կել՝ ա պա հո վե լ� , որ զին վո րա կան 

վար ժան քը, մար տա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի պլա նա վո ր�  մը և  օգ տա գործ վող սար քա վո-

ր� մն  ե րը զին ծա ռա յող նե րի կյան քը ան տե ղի վտան գի չեն թար կեն: Ող ջա մի տ մի  ջոց ներ 

պետք է ձեռ նար կել ա պա հո վե լ�  հա մար զին ծա ռա յող նե րին ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա-

յ� թ յ� ն նե րի պատ շաճ հա սա նե լի� թ յ�  նը այն դեպ քե ր� մ, երբ նրանց կյան քը վտան գի 

տակ է: Այդ զին ծա ռա յող նե րի կող մի ց դի մա կայ վող վտան գի աս տի ճա նը և զին վո րա կան 

ղե կա վար կազ մի  հա մար դրանք չե զո քաց նե լ� ն � ղղ ված մի  ջոց նե րի հա սա նե լի� թ յ�  նը, 

ան շ� շտ, այն տար րերն են, ո րոնք պետք է հաշ վի առ նել, երբ այդ մի  ջո ցա ռ� մն  ե րը ձեռ-

նարկ վ� մ են: Ա վե լին՝ 2-րդ հոդ վա ծը, ո րոշ հստակ սահ ման ված հան գա մանք նե ր� մ, պե-

տ� թ յ� ն նե րի հա մար նա խա տե ս� մ է պո զի տիվ պար տա վո ր� թ յ� ն` ձեռ նար կե լ�  գործ-

նա կան կան խար գե լիչ մի  ջո ցա ռ� մն  եր` � ղղ ված ան հա տին այլ ան ձան ցից կամ, ո րոշ 

ա ռան ձին հան գա մանք նե ր� մ, սե փա կան ան ձից պաշտ պա նե լ� ն: 

Մար դ  ի րա վ նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին 

ի րա վ նք

Մո սենձն ընդ դեմ Ուկ րաի նա յի (Case of Mosendz v. Ukraine) գոր ծը , § 91-92128

127  Տես նու յն տեղու մ

128  http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115887 



150 ԶԻՆ ՎԱԾ L  ԺԵ ՐL Մ ՄԱՐ ԴL  Ի ՐԱՎL ՆՔ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆL  L Ն

91.  Ինչ վե րա բե ր� մ է պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յա նը, ա պա Դա տա րա նը 
ո րո շել է, որ պե տ� թ յան ա ռաջ նա յին պար տա վո ր� թ յ� նն է ըն դ�  նել կա նոն ներ, 
ո րոնք հա մա պա տաս խա ն� մ են ինչ պես ռազ մա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի, այն պես էլ 
մարդ կա յին գոր ծո նի արդ յ� նք հան դի սա ցող վտան գի աս տի ճա նին, ո րը կա րող է 
սպառ նալ կյան քին կամ ա ռող ջ� թ յա նը։ Այդ պի սի վտան գը սկս� մ է դե րա կա տա ր� մ 
�  նե նալ, երբ պե տ� թ յ�  նը ո րո շ� մ է զո րա կո չել հա սա րակ քա ղա քա ցի նե րին։ Այդ 
կա նոն նե րը պետք է  պա հան ջեն պրակ տիկ մի  ջոց նե րի ըն դ�  ն� մ, ո րոնք � ղղ ված 
են զո րա կո չիկ նե րին զին վո րա կան կյան ք� մ սպառ նա ցող վտան գից արդ յ�  նա վետ 
պաշտ պա ն� թ յա նը, ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գե րի ըն դ�  ն� մ, 
ո րոնք մի տ ված են տար բեր մա կար դակ նե րի հրա մա նա տար նե րի կող մի ց թ� յլ տրվող 
թե ր� թ յ� ն նե րի �  սխալ նե րի բա ցա հայտ մա նը (տես Kılınç and Others v. Turkey, no. 
40145/98, § 41, 7 հ�  նի սի 2005թ.)։

92.  Ինչ պես կա լա նա վայ ր� մ գտնվող ան ձինք, զո րա կո չիկ նե րը ևս լիո վին գտնվ� մ են 
պե տ� թ յան «ձեռ քե ր� մ», և բա նա կ� մ կա տար վող ցան կա ցած ի րա դար ձ� թ յ� ն 
ամ բող ջ� թ յամբ կամ մա սամբ գտնվ� մ է պե տա կան մար մի ն նե րի բա ցա ռիկ ի րա-
վա ս� թ յան ներ քո։ Հետ ևա բար, պե տ� թ յ�  նը նաև պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն է կր� մ 
բա նա կ� մ տե ղի �  նե ցած բո լոր մա հե րի և վն  աս վածք նե րի հա մար (տես Beker v. 

Turkey, no. 27866/03, §§ 41-42, 24 մարտ 2009թ.)։

Մա րի նա Ա լեք սե ևան ընդ դեմ Ռ  սաս տա նի (Marina Alekseyeva v. Russia) 2014 

թվա կա նի մար տի 13-ի վճի ռը129

121. Ինչ պես կա լա նա վայ ր� մ գտնվող ան ձինք, զո րա կո չիկ նե րը ևս լիո վին գտնվ� մ են 

պե տ� թ յան «ձեռ քե ր� մ» և բա նա կ� մ կա տար վող ցան կա ցած ի րա դար ձ� թ յ� ն ամ-

բող ջ� թ յամբ կամ մա սամբ գտնվ� մ են պե տա կան մար մի ն նե րի բա ցա ռիկ ի րա վա-

ս� թ յան ներ քո։ Հետ ևա բար, պե տ� թ յ�  նը նաև պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն է կր� մ բա-

նա կ� մ տե ղի �  նե ցած բո լոր մա հե րի և վն  աս վածք նե րի հա մար (տես Beker v. Turkey, 

no. 27866/03, §§ 41-42, 24 մար տի 2009թ., և Mosendz v. Ukraine, no. 52013/08, § 98, 

17 հ� ն վա րի 2013թ.)։

122. Դա տա րա նը այս կա պակ ց� թ յամբ ար ձա նագ ր� մ է, որ բո լոր այն դեպ քե ր� մ, երբ 

պե տա կան մար մի ն ներն օբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րով գոր ծի ճշգրիտ հան գա մանք նե-

րը չեն կա րող պար զել, պետք է բա վա րար և հա մո զիչ կեր պով բա ցատ րեն ի րա-

դար ձ� թ յ� ն նե րի հա ջոր դա կա ն� թ յ�  նը և ներ կա յաց նեն դի մ�  մա տ�  ի պնդ� մն  ե րը 

հեր քող հիմն  ա վոր ա պա ց� յց ներ (տես Mansuroğlu v. Turkey, no. 43443/98, § 80, 26 

փետր վա րի 2008թ.)։

129  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-139166 
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 Կի լին չը և  այ լոք ընդ դեմ Թ ր քիա յի (Kilinç and Others v. Turkey), 

վճիռ` 7 հ  նի սի 2005թ130

Կի լին չի գոր ծով, ո րի դեպ ք� մ պար տա դիր ժամ կե տա յին զին ծա ռա յողն ինք նաս պան 
էր ե ղել, Դա տա րա նը հա մա րել է, որ իշ խա ն� թ յ� ն նե րը չէին կա րող ժխտել, որ տեղ յակ 
էին նրա լ� րջ հո գե բա նա կան խնդիր ներ �  նե նա լ�  մա սին, և ն կա տել է, որ նման ի րա վի-
ճակ նե րը կար գա վո րող զին վո րա կան կա նոն ներ գո յ� թ յ� ն չ�  նեին: Այս պի սով, Դա տա-
րա նը եզ րա կաց րել է, որ իշ խա ն� թ յ� ն նե րը ձա խող վել են նրան պաշտ պա նե լ�  ի րենց 
պար տա կա ն� թ յան կա տար ման հար ց� մ, հետ ևա բար, ար ձա նագր վել է 2-րդ հոդ վա ծի 
խախ տ� մ։ Դա տա րա նը հա մա րել է նաև, որ պե տ� թ յ�  նը պա տաս խա նա տ�  է զին ծա-
ռա յո ղի ինք նաս պա ն� թ յան հա մար, քա նի որ վեր ջինս չէր ստա ցել անհ րա ժեշտ հո գե բ� -
ժա կան օգ ն� թ յ� ն, և ն րա հո գե կան ա ռող ջ� թ յան վի ճա կը հաշ վի չէր առն վել այն ժա մա-
նակ, երբ վեր ջինս �  ղարկ վել էր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան, և ն րան վստահ վել էր ատր-
ճա նակ, ո րը նա հե տա գա յ� մ օգ տա գոր ծել էր սե փա կան կյան քին վերջ դնե լ�  հա մար:

Պե տ� թ յան պար տա վո ր� թ յան մասն է արդ յ�  նա վետ պաշտ պա ն� թ յան հա մար 
օ րենսդ րա կան և վար չա կան կա ռ�  ցա կարգ ա պա հո վե լը, ո րը նե րա ռ� մ է ա պա ց� յց ներ 
հա վա քե լ�  հա մար պատ շաճ ըն թա ցա կար գե րը` պա տաս խա նատ վ� թ յան կար գա պա հա-
կան կամ քրեա կան բն� յ թը պար զե լ�  հա մար, օ րի նակ` տար բեր մա կար դակ նե րի հրա-

մա նա տար նե րի մա սով:

Յա կ զն ընդ դեմ Թ ր քիա յի (Yakuz v. Turkey), ո րո շ մ 25 մա յի սի 2000թ.131

Յա կ�  զի գոր ծով, ո րի դեպ ք� մ զին վո րը սպան վել էր ն� յն կո չ� մ �  նե ցող մե կ այլ 

զին վո րի կող մի ց` անձ նա կան դրդա պատ ճառ նե րով, իշ խա ն� թ յ� ն նե րը չեն ճա նաչ վել 

նրա մահ վան հա մար պա տաս խա նա տ� , քա նի որ հան գա մանք նե րը չէին վկա յ� մ, որ 

նրանք գի տեին, ոչ էլ կա րող էին մի  ջոց ներ ձեռ նար կել` ի մա նա լ�  հա մար զո հի կյան քին 

սպառ նա ցող ի րա կան և  ան մի  ջա կան վտան գի մա սին: 

Մա լիկ Բա բաևն ընդ դեմ Ադր բե ջա նի (Malik Babayev v. Azerbaijan) գոր ծով վճիռ, 

1-ը հ  նի սի 2017թ.132

66. Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մա տեքս տ� մ Դա տա րանն իր նա խա-

դե պա յին ի րա վ� ն ք� մ ընդգ ծել է, որ ինչ պես կա լա նա վոր ված ան ձինք, այն պես էլ 

զո րա կո չիկ նե րը գտնվ� մ են պե տա կան մար մի ն նե րի բա ցա ռիկ վե րահս կո ղ� թ յան 

130  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
131  Տես ն� յն տեղ� մ
132  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173776 
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ներ քո, հետ ևա բար, բա նա կ� մ տե ղի �  նե ցող ի րա դար ձ� թ յ� ն ներն ամ բող ջ� թ-

յամբ կամ մե  ծա մա սամբ գտնվ� մ են պե տա կան մար մի ն նե րի բա ցա ռիկ իա վա ս� թ-

յան ներ քո, և  որ պե տ� թ յ� ն նե րը նրանց պաշտ պա նե լ�  պա րա տա վո ր� թ յ� ն �  նեն 

(տես Beker v. Turkey, no. 27866/03, §§ 41-42, 24 մար տի 2009թ., Mosendz v. Ukraine, 

no. 52013/08, § 92, 17 հ� ն վա րի 2013թ և Perevedentsevy v. Russia, no. 39583/05, 

§ 93, 24 ապ րի լի 2014թ.)։ Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, այս պար տա վո ր� թ յ�  նը պետք է մե կ-

նա բան վի այն պես, որ անհ նար և  ան հա մա չափ բեռ չդրվի պե տա կան մար մի ն նե րի 

վրա՝ հաշ վի առ նե լով մարդ կա յին վար քագ ծի ան կան խա տե սե լի� թ յ�  նը և  օ պե րա-

տիվ գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի ընտ ր� թ յ�  նը ա ռաջ նա հեր թ� թ յ� ն նե րի և ռե ս� րս նե րի տե-

սանկ յ�  նից։ Հետ ևա բար, կյան քին սպառ նա ցող ոչ բո լոր վի ճե լի վտանգ նե րը կա րող 

են հան գեց նել պե տա կան մար մի ն նե րի կող մի ց այդ վտան գի ի րա կա նա ց�  մը կան-

խե լ� ն � ղղ ված օ պե րա տիվ գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի ձեռ նարկ ման կոն վեն ցիոն պա հան-

ջի (տես Ataman v. Turkey, no. 46252/99, § 55, 27 ապ րի լի 2006թ. և Salgın v. Turkey, 

no. 46748/99, § 78, 20 փետր վա րի, 2007թ.)։

Սալ գինն ընդ դեմ Թ ր քիա յի (Salgin v. Turkey), վճիռ` 20 մա յի սի, 2007թ.133

Սալ գի նի գոր ծով, ո րի դեպ ք� մ մա հա ցա ծը պար տա դիր ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող 

էր, ո րի մա հը վրա էր հա սել զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� նն ի րա կա նաց նե լ�  ժա մա նակ, 

Դա տա րա նը հա մա րեց, որ կյան քի ի րա վ� ն քի դա տա վա րա կան պաշտ պա ն� թ յ�  նը 

պետք է նե րա ռի ան կախ քնն� թ յ� ն ի րա կա նաց նե լ�  ո րո շա կի հնա րա վո ր� թ յ� ն, ո րի 

նպա տակն է պար զել, թե ինչ հան գա մանք նե ր� մ է մա հը վրա հա սել, և  այս պի սի դեպ քե-

ր� մ հաս տա տել, թե ով պետք է պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն կրի։ 

Քել լին և  այ լոք ընդ դեմ Մեծ Բ րի տա նիա յի (Kelly and Others v. UK), 

վճիռ` 4 մա յի սի 2001թ.134

97. «Ան հա պաղ» նշա նա կ� մ է, որ գոր ծի քնն� թ յ�  նը պետք է սկսել մահ վան վրա հաս-

նե լ� ց հե տո հնա րա վո րինս շ� տ, և «ող ջա մի տ ժամ կե տ� մ» եզ ր� յ թը են թադ ր� մ է, 

որ քնն� թ յ�  նը չպետք է ան հար կի ձգձգվի: Այն դեպ քե ր� մ, երբ մա հը վրա է հա սել 

�  ժի կի րառ ման հետ ևան քով, Դա տա րա նը հա մա րել է, որ քնն� թ յ� ն ի րա կա նաց նող 

մար մի ն նե րի կող մի ց ան հա պաղ քնն� թ յ� ն ի րա կա նաց նելն էա կան է` վեր ջին նե րիս` 

ի րա վ� ն քի գե րա կա յ� թ յան սկզբ� նք նե րին հա վա տա րիմ լի նե լ�  ա ռ�  մով հան ր� թ-

133  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
134  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59453 
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յան վստա հ� թ յ�  նը պահ պա նե լ� , ինչ պես նաև ա նօ րի նա կան ա րարք նե րի շ� րջ 

գաղտ նի հա մա ձայ ն� թ յան գա լ�  կամ դրանց նկատ մամբ հան դ� ր ժո ղա կա ն� թ յան 

ցան կա ցած դրսևո ր� մ կան խե լ�  հա մար։ 

 
Մըք Քերն ընդ դեմ Մեծ Բ րի տա նիա յի (McKerr v. UK)135

115. Բա ցի դրա նից, պետք է առ կա լի նի քնն� թ յան կամ դրա արդ յ� նք նե րի նկատ մամբ 

հան ր� թ յան հսկո ղ� թ յան բա վա րար տար րը` ա պա հո վե լ�  հա մար քնն� թ յան հաշ-

վետ վո ղա կա ն� թ յ� նն ինչ պես գործ նա կա ն� մ, այն պես էլ՝ տե սա կա նո րեն։ Հան-

ր� թ յան հսկո ղ� թ յան չա փը այս կամ այն գոր ծով կա րող է տար բեր լի նել, բայց նվա-

զա գ� յն պա հանջն այն է, որ տ�  ժո ղի ի րա վա հա ջոր դը պետք է լի նի դա տա վա ր� թ-

յան գոր ծըն թա ց� մ այն աս տի ճա նի ներգ րավ ված, որն անհ րա ժեշտ է իր օ րի նա կան 

շա հե րի պաշտ պա ն� թ յ�  նը ե րաշ խա վո րե լ�  հա մար։ 

Զե լի լովն  ընդ դեմ Հ  նաս տա նի (Zelilof v. Greece), վճիռ, 24 մա յի սի 2007թ.136

56. Գոր ծի քնն� թ յ�  նը պետք է լի նի նաև ման րակր կիտ: Դա տա րա նի մե կ նա բա ն� թ յան 

հա մա ձայն` սա նշա նա կ� մ է, որ իշ խա ն� թ յ� ն նե րը մշտա պես «պետք է լ� րջ ջան-

քեր գոր ծադ րեն պար զե լ�  հա մար, թե ինչ է տե ղի �  նե ցել, և չ պետք է ա պա վի նեն 

հապ ճեպ կամ վատ հիմն  ա վոր ված հետ և� թ յ� ն նե րին` գոր ծի քնն� թ յ�  նը դա դա րեց-

նե լ�  հա մար կամ որ պես հիմք ի րենց ո րո շ� մն  ե րի»:

ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շ մն  եր

Գործ թիվ ԵԱՔԴ/0051/11/14137

I.  Պե տ� թ յան ի րա վա ս� թ յան ներ քո գտնվող ան ձի մահ վան փաս տի առ թիվ արդ յ� -

նա վետ քնն� թ յ� ն կա տա րե լ�  պար տա կա ն� թ յ�  նը.

(...)  Մաս նա վո րա պես Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մի ց ձևա վո րած չա փա նիշ նե րի հի-

ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նա խա դե պա յին ի րա վ� ն ք� մ դիր քո րո շ� մ է ար-

տա հայ տել այն մա սին, որ Կոն վեն ցիա յի 2-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված կյան քի 

ի րա վ ն քի խախտ ման կա պակ ց թ յամբ ի րա կա նաց վող քնն թ յան արդ յ  նա-

վե տ թ յան գնա հատ ման հիմն  ա կան չա փա նիշ նե րից են`

135  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59451 
136  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80623 
137  http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905401632 
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ա) ի րա վա ս  մար մի ն նե րը պետք է գոր ծեն պատ շաճ ջա նա սի ր թ յամբ և  ա րա-

գ թ յամբ,

բ) քնն թ յան արդ յ ն ք մ պետք է հստա կեց վեն դեպ քի հան գա մանք նե րը,

գ) պետք է կա տար վի ման րա մասն քնն թ յ ն, որն անհ րա ժեշտ է գոր ծով ա պա-

ց յց ներ ձեռք բե րե լ  հա մար։ 

 Վա ր յթն ի րա կա նաց նող մար մի ն նե րը պետք է ձեռն պահ մն ան շտա պո ղա կան 

կամ թ յլ պատ ճա ռա բան ված հետ և թ յ ն նե րից, քա նի որ քնն թ յան ցան կա-

ցած թե ր թ յ ն, ո րը հար ցա կա նի տակ է դն մ մահ վան պատ ճառ նե րը պա տաս-

խա նա տ  ան ձանց կող մի ց պար զե լ  կա րո ղ թ յ  նը, վտան գ մ է քնն թ յան 

արդ յ  նա վե տ թ յ  նը, հետ ևա բար և Կոն վեն ցիա յի 2-րդ հոդ վա ծով պե տ թ յան 

ստանձ նած պար տա վո ր թ յ ն նե րի ի րա գոր ծ  մը։

 Այն դեպ ք մ, երբ պե տ թ յան վե րահս կո ղ թ յան ներ քո (ոս տի կա ն թ յ  ն մ, 

քրեա կա տա րո ղա կան հիմն  ար կ մ և  այլն) գտնվող ան ձը մա հա ն մ է, և պե տ թ-

յ  նը Կոն վեն ցիա յի 2-րդ հոդ վա ծի   ժով պար տա վո ր թ յ ն է կր մ ներ կա յաց նե-

լ  մահ վա նը հան գեց րած ի րա դար ձ թ յ ն նե րի հա մո զիչ բա ցատ ր թ յ ն, ա պա 

ի րա վա ս  մար մի ն նե րը (պաշ տո նա տար ան ձինք) կաս կա ծե լի մահ վան փաս տի 

առ թիվ պետք է հա ր  ցեն քրեա կան գործ և ք րեա դա տա վա րա կան ողջ գոր ծի-

քա կազ մի  ներգ րավ մամբ ի րա կա նաց նեն հնա րա վոր ող ջա մի տ քայ լե րը` դեպ քի 

հան գա մանք նե րը պար զե լ  հա մար (ման րա մասն տե՛ս Ռ�  զան նա Նիազ յա նի վե-

րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2014 թվա կա նի մա յի սի 31-ի թիվ ԵԿԴ/0118/11/13 

ո րոշ ման 25-26-րդ կե տե րը)։

39. Նա խորդ կե տ մ վկա յա կոչ ված (ա) են թա կե տ մ շա րադր ված չա փա նի շի կա-

պակ ց թ յամբ Եվ րո պա կան դա տա րանն իր ո րո շ մն  ե ր մ բազ մի ցս ընդգ ծել է, 

որ քնն թ յան արդ յ  նա վե տ թ յ  նը գնա հա տե լիս կար ևոր է հատ կա պես այն 

հան գա ման քը, թե որ քան ա րագ են իշ խա ն թ յ ն ներն ար ձա գան ք մ Կոն վեն-

ցիա յի 2-րդ հոդ վա ծի խախտ ման վե րա բեր յալ բո ղոք նե րին, ին չը նպաս տ մ է 

հան ր թ յան վստա հ թ յան պահ պան մա նը օ րի նա կա ն թ յան ամ րապնդ ման և  

ա նօ րի նա կան գոր ծո ղ թ յ ն նե րի նկատ մամբ հան դ ր ժո ղա կա ն թ յան բա ցառ-

ման հար ց մ (տե՛ս Hugh Jordan v. United Kingdom գոր ծով 2001 թվա կա նի մա յի սի 

4-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 24746/94, կետ 108, Yaşa v. Turkey գոր ծով 1998 թվա կա-

նի սեպ տեմ բե րի 2-ի վճի ռը, զե կ� յց ներ 1998-IV, է ջեր 2439-2440, կե տեր 102-104)։ 

Կ յան քի ի րա վ ն քի խախտ ման կա պակ ց թ յամբ ի րա կա նաց վող քնն թ յան 

արդ յ  նա վե տ թ յան (բ) և (գ) են թա կե տե ր մ շա րադր ված չա փա նիշ նե րի վե-

րա բեր յալ անհ րա ժեշտ է նշել, որ Կոն վեն ցիա յի 2-րդ հոդ վա ծի պա հանջն է, որ 

ի րա վա ս  մար մի ն նե րը գոր ծեն պատ շաճ ջա նա սի ր թ յամբ և  ա րա գ թ յամբ և 
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պար տա վոր լի նեն նա խա ձեռ նել քնն թ յ ն, որն ի վի ճա կի է նախ ո րո շա կիաց նել 

այն հան գա մանք նե րը, ո րոն ց մ դեպ քը տե ղի է   նե ցել, և կար գա վո րող հա մա-

կար գի գոր ծ  նե թ յան ցան կա ցած թե ր թ յ ն, երկ րորդ` բա ցա հայ տել դրա ն մ 

ներգ րավ ված պե տա կան պաշ տոն յա նե րին և մար մի ն նե րին (տե՛ս mutatis mutandis, 

Kats and Others v. Ukraine, 2008 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 18-ի վճիռ, գան գատ թիվ 

29971/04, կետ 116)։

 Քն ն թ յ  նը պետք է լի նի ման րա մասն։ Դա նշա նա կ մ է, որ մար մի ն նե րը մի շտ 

պետք է կա տա րեն լ րջ քայ լեր, որ պես զի պար զեն` ինչ է տե ղի   նե ցել, և չ պետք 

է հիմն  վեն շտա պո ղա կան կամ թ յլ պատ ճա ռա բան ված հետ և թ յ ն նե րի վրա, 

որ պես զի փա կեն քնն թ յ  նը կամ որ պես ի րենց ո րո շ մն  ե րի հիմք ըն դ  նեն։ 

Ն րանք պետք է կա տա րեն ի րենց հա մար հա ս  բո լոր ող ջա մի տ քայ լե րը, որ պես-

զի ա պա հո վեն դեպ քի հետ կապ ված ա պա ց յց նե րը, նե րառ յալ, ի թիվս այ լոց, 

ա կա նա տես նե րի հար ցաքն ն թ յ  նը և բժշ կա կան ա պա ց յց նե րը։ Քն ն թ յան 

ցան կա ցած թե ր թ յ ն, ո րը հար ցա կա նի տակ է դն մ վն աս վածք նե րի պատ-

ճառ նե րը կամ պա տաս խա նա տ  ան ձանց պար զե լ  կա րո ղ թ յ  նը, վտան գ մ 

է այս չա փա նի շի ի րա գոր ծ  մը (տես, ի թիվս այ լոց, Gorelov v. Russia, 2014 թվա կա-

նի հ� ն վա րի 9-ի վճիռ, գան գատ թիվ 49072/11, կետ 52)։
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2.  ԶԻՆ ՎԱԾ V  ԺԵ ՐV Մ ԲՌՆV   ԱՆ ԱՐ ԳԵԼ ՔԸ

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ Սահ մա նադ ր թ յ ն138

Հոդ ված 26.  Խոշ տանգ ման, ան մարդ կա յին կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մ ն քի կամ 

պատ ժի ար գել քը

1.  Ոչ ոք չի կա րող են թարկ վել խոշ տանգ ման, ան մարդ կա յին կամ նվաս տաց նող վե րա-

բեր մ� ն քի կամ պատ ժի: 

2.  Մարմն  ա կան պա տիժ ներն ար գել վ� մ են: 

3.  Ա զա տ� թ յ�  նից զրկված ան ձինք �  նեն մար դա սի րա կան վե րա բեր մ� ն քի ի րա վ� նք: 

ՀՀ քրեա կան օ րենս գիրք139

  Հոդ ված 358.  Պե տի նկատ մամբ բռնի գոր ծո ղ թ յ ն ներ կա տա րե լը կամ դրանք կա-

տա րե լ  սպառ նա լի քը

1. Զո րա մա ս� մ կամ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն կրե լ�  այլ վայ ր� մ պե տին (հրա մա նա-

տա րին) ծե ծե լը կամ նրա նկատ մամբ այլ բռն� թ յ� ն գոր ծադ րե լը կամ դա գոր ծադ րե-

լ�  սպառ նա լի քը պե տի (հրա մա նա տա րի) կամ նրա մե ր ձա վո րի նկատ մամբ, ե թե դա 

կապ ված չէ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը կա տա րե լ�  հետ`

 պատժ վ� մ է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան մե ջ սահ մա նա փակ մամբ` ա ռա վե լա գ� յ նը 

եր կ�  տա րի ժամ կե տով, կամ կա լան քով` ա ռա վե լա գ� յ նը ե րեք ա մի ս ժամ կե տով, 

կամ կար գա պա հա կան գ�  մար տա կ� մ պա հե լով` ա ռա վե լա գ� յ նը եր կ�  տա րի ժամ-

կե տով, կամ ա զա տազրկ մամբ` ա ռա վե լա գ� յ նը ե րեք տա րի ժամ կե տով:

2. Զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը կա տա րե լ�  կա պակ ց� թ յամբ 

պե տին (հրա մա նա տա րին) ծե ծե լը կամ նրա նկատ մամբ այլ բռն� թ յ� ն գոր ծադ րե լը 

կամ դա գոր ծադ րե լ�  սպառ նա լի քը պե տի (հրա մա նա տա րի) կամ նրա մե ր ձա վո րի 

նկատ մամբ՝

 պատժ վ� մ է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան մե ջ սահ մա նա փակ մամբ` ա ռա վե լա գ� յ նը 

ե րեք տա րի ժամ կե տով, կամ կար գա պա հա կան գ�  մար տա կ� մ պա հե լով՝ ա ռա վե լա-

գ� յ նը ե րեք տա րի ժամ կե տով, կամ ա զա տազրկ մամբ` ա ռա վե լա գ� յ նը հինգ տա րի 

ժամ կե տով:

138  http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm 
139  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141542 
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3.  Ս� յն հոդ վա ծի ա ռա ջին կամ երկ րորդ մա սով նա խա տես ված ա րարք նե րը, ո րոնք 

կա տար վել են՝

1)  մի  խ� մբ ան ձանց կող մի ց,

2)  զենք կամ որ պես զենք օգ տա գործ վող այլ ա ռար կա գոր ծադ րե լով,

3)  ա ռող ջ� թ յա նը թեթև կամ մի  ջին ծան ր� թ յան վն աս պատ ճա ռե լով՝ 

 պատժ վ� մ են ա զա տազրկ մամբ՝ չոր սից � թ տա րի ժամ կե տով:

4.  Ս� յն հոդ վա ծի ա ռա ջին կամ երկ րորդ կամ եր րորդ մա սով նա խա տես ված ա րարք նե-

րը, ո րոնք անզ գ�  շ� թ յամբ պատ ճա ռել են ա ռող ջ� թ յա նը ծանր վն աս կամ այլ ծանր 

հետ ևանք ներ` 

 պատժ վ� մ են ա զա տազրկ մամբ` վե ցից տաս ներ կ�  տա րի ժամ կե տով:

5.  Ս� յն հոդ վա ծի ա ռա ջին կամ երկ րորդ կամ եր րորդ կամ չոր րորդ մա սով նա խա տես-

ված ա րարք նե րը, ո րոնք կա տար վել են ռազ մա կան դր� թ յան, պա տե րազ մի  ժա մա-

նակ կամ մար տի պա րա գա նե ր� մ՝ պատժ վ� մ են ա զա տազրկ մամբ՝ յո թից տաս նե-

րեք տա րի ժամ կե տով:

Հոդ ված 358.1. Ս տո րա դա սի նկատ մամբ բռնի գոր ծո ղ թ յ ն ներ կա տա րե լը կամ 

դրանք կա տա րե լ  սպառ նա լի քը

1.  Զո րա մա ս� մ կամ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն կրե լ�  այլ վայ ր� մ ստո րա դա սին (են-
թա կա յին) ծե ծե լը կամ նրա նկատ մամբ այլ բռն� թ յ� ն գոր ծադ րե լը կամ դա գոր ծադ-
րե լ�  սպառ նա լի քը ստո րա դա սի (են թա կա յի) կամ նրա մե ր ձա վո րի նկատ մամբ, ե թե 
դա կապ ված չէ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը կա տա րե լ�  
հետ`

 պատժ վ� մ է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան մե ջ սահ մա նա փակ մամբ` մե  կից եր կ�  տա-
րի ժամ կե տով, կամ կա լան քով` ա ռա վե լա գ� յ նը ե րեք ա մի ս ժամ կե տով, կամ կար գա-
պա հա կան գ�  մար տա կ� մ պա հե լով` ա ռա վե լա գ� յ նը եր կ�  տա րի ժամ կե տով, կամ 
ա զա տազրկ մամբ` ա ռա վե լա գ� յ նը չորս տա րի ժամ կե տով:

2.  Զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը կա տա րե լ�  կա պակ ց� թ յամբ 
ստո րա դա սին (են թա կա յին) ծե ծե լը կամ նրա նկատ մամբ այլ բռն� թ յ� ն գոր ծադ րե լը 
կամ դա գոր ծադ րե լ�  սպառ նա լի քը ստո րա դա սի (են թա կա յի) կամ նրա մե ր ձա վո րի 
նկատ մամբ`

 պատժ վ� մ է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան մե ջ սահ մա նա փակ մամբ` մե  կից ե րեք տա րի 
ժամ կե տով, կամ կա լան քով` մե  կից ե րեք ա մի ս ժամ կե տով, կամ կար գա պա հա կան 
գ�  մար տա կ� մ պա հե լով՝ ա ռա վե լա գ� յ նը ե րեք տա րի ժամ կե տով, կամ ա զա տազրկ-
մամբ` ա ռա վե լա գ� յ նը հինգ տա րի ժամ կե տով:

3.  Ս� յն հոդ վա ծի ա ռա ջին կամ երկ րորդ մա սով նա խա տես ված ա րարք նե րը, ո րոնք կա-
տար վել են`
1) մի  խ� մբ ան ձանց կող մի ց,
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2) եր կ�  կամ ա վե լի ան ձանց նկատ մամբ,
3) զենք կամ որ պես զենք օգ տա գործ վող այլ ա ռար կա գոր ծադ րե լով,
4) ա ռող ջ� թ յա նը թեթև կամ մի  ջին ծան ր� թ յան վն աս պատ ճա ռե լով`
պատժ վ� մ են ա զա տազրկ մամբ` չոր սից � թ տա րի ժամ կե տով:

4.  Ս� յն հոդ վա ծի ա ռա ջին կամ երկ րորդ կամ եր րորդ մա սով նա խա տես ված ա րարք նե-
րը, ո րոնք անզ գ�  շ� թ յամբ պատ ճա ռել են ա ռող ջ� թ յա նը ծանր վն աս կամ այլ ծանր 
հետ ևանք ներ`

 պատժ վ� մ են ա զա տազրկ մամբ` յո թից տաս ներ կ�  տա րի ժամ կե տով:
5.  Ս� յն հոդ վա ծի ա ռա ջին կամ երկ րորդ կամ եր րորդ կամ չոր րորդ մա սով նա խա տես-

ված ա րարք նե րը, ո րոնք կա տար վել են ռազ մա կան դր� թ յան, պա տե րազ մի  ժա մա-
նակ կամ մար տի պա րա գա նե ր� մ`

 պատժ վ� մ են ա զա տազրկ մամբ` �  թից տաս նե րեք տա րի ժամ կե տով:

«ՀՀ զին ված   ժե րի ներ քին ծա ռա յ թ յան կա նո նա գիր քը հաս տա տե լ  մա սին» 

ՀՀ օ րենք140

Հոդ ված 6.  Զին ծա ռա յող նե րը գտնվ մ են պե տ թ յան պաշտ պա ն թ յան տակ: 

Ն րանց կյան քը, ա ռող ջ� թ յ�  նը, պա տիվն  �  ար ժա նա պատ վ� թ յ�  նը 

պահ պան վ� մ են օ րեն քով:

Զին ծա ռա յո ղին ան վա նար կե լը, սպառ նա լի քը, բռն� թ յ�  նը կամ ոտնձ գ� թ յ�  նը նրա 

կյան քի, ա ռող ջ� թ յան, �  նեց ված քի նկատ մամբ և զին ծա ռա յո ղի վրա դրված պար տա-

կա ն� թ յ� ն նե րի կա տար մա նը խո չըն դո տող այլ գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րը, ինչ պես նաև նրա 

ի րա վ� նք նե րի ոտ նա հա ր�  մը ա ռա ջաց ն� մ են ՀՀ օ րենսդ ր� թ յամբ սահ ման ված պա-

տաս խա նատ վ� թ յ� ն:

Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

ՄԱԿ-ի Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վ նք նե րի մա սին դաշ նա գիր141

Հոդ ված 7

Ոչ ոք չպետք է են թարկ վի խոշ տան գ� մն  ե րի կամ դա ժան, ան մարդ կա յին կամ իր ար ժա-
նա պատ վ� թ յ�  նը նվաս տաց նող վե րա բեր մ� ն քի կամ պատ ժի: Մաս նա վո րա պես ոչ մի  
անձ չի կա րող ա ռանց իր ա զատ ար տա հայտ ված հա մա ձայ ն� թ յան են թարկ վել բժշկա-
կան կամ գի տա կան փոր ձե րի:

140  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121817 
141  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500 
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ՄԱԿ-ի Խոշ տան գ մն  ե րի և  այլ դա ժան, ան մարդ կա յին կամ ար ժա նա պատ վ թ յ -

նը նվաս տաց նող վե րա բեր մ ն քի կամ պատ ժի դեմ կոն վեն ցիա142

 
Հոդ ված 2.

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր մաս նա կից պե տ� թ յ� ն ձեռ նար կ� մ է օ րենսդ րա կան, վար չա կան, 

դա տա կան կամ այլ արդ յ�  նա վետ մի  ջոց ներ՝ իր ի րա վա զո ր� թ յան ներ քո ցան կա-

ցած գտնվող տա րած ք� մ խոշ տան գ� մն  ե րի դեպ քե րը կան խե լ�  հա մար։

2.  Ոչ մի  բա ցա ռիկ հան գա մանք, ինչ պի սին էլ այն լի նի՝ պա տե րազ մա կան դր� թ յ� ն 

կամ պա տե րազ մի  վտանգ, ներ քին քա ղա քա կան ան կա յ�  ն� թ յ� ն կամ ցան կա ցած 

այլ ար տա կարգ ի րա վի ճակ, չի կա րող վկա յա կոչ վել որ պես խոշ տան գ� մն  ե րի ար դա-

րա ց� մ։

3.  Վե րա դաս պե տի կամ պե տա կան իշ խա ն� թ յան հրա մա նը չի կա րող վկա յա կոչ վել 

որ պես խոշ տան գ� մն  ե րի ար դա րա ց� մ։

Մար դ  ի րա վ նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տ թ յ ն նե րի պաշտ պա ն թ յան մա սին 

1950թ. եվ րո պա կան կոն վեն ցիա143

Հոդ ված 3. 

Ոչ ոք չպետք է են թարկ վի խոշ տան գ� մն  ե րի կամ ան մարդ կա յին կամ նվաս տաց նող վե-

րա բեր մ� ն քի կամ պատ ժի:

Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի վե րա բեր յալ Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա-

նա կան վե հա ժո ղո վի՝ 2006 թվա կա նի ապ րի լի 11-ի թիվ 1742 հանձ նա րա րա կան144

10.1.2. Զին ծա ռա յող նե րը պետք է օգտ վեն խոշ տան գ� մն  ե րի կամ ան մարդ կա յին կամ 

նվաս տաց նող վե րա բեր մ� ն քի կամ պատ ժի չեն թարկ վե լ�  ի րա վ� ն քից:

Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի մա սին Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի 

կոմի  տեի թիվ CM/Rec(2010)4 հանձ նա րա րա կան145

10. Ան դամ պե տ� թ յ� ն նե րը պետք է մի  ջոց ներ ձեռ նար կեն զին ծա ռա յող նե րին բռն� թ-

յ� ն նե րից և  ոչ պատ շաճ վե րա բեր մ� ն քից կամ պատ ժից պաշտ պա նե լ�  հա մար: 

142  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=60506 
143  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20870 
144  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
145  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
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Հա տ� կ �  շադ ր� թ յ� ն պետք է դարձ վի ա ռա վել խո ցե լի կա տե գո րիա նե րին, ինչ պի-

սիք են, օ րի նակ, նո րա կո չիկ նե րը (պար տա դիր զին ծա ռա յող նե րը):

11. Այն դեպ քե ր� մ, երբ զին ծա ռա յող նե րը բարձ րաց ն� մ են վի ճե լի պնդ� մ առ այն, որ 

են թարկ վել են Կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծը խախ տող գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի, կամ երբ 

իշ խա ն� թ յ� ն նե րը ող ջա մի տ հիմ քեր �  նեն են թադ րե լ� , որ այդ պի սի վե րա բեր մ� նք 

տե ղի է �  նե ցել, ա պա ան հա պաղ պետք է սկսվի այդ հան գա մանք նե րի ան կախ և  

արդ յ�  նա վետ պաշ տո նա կան քնն� թ յ� ն: 

12. Ան դամ պե տ� թ յ� ն նե րը պետք է մի  ջոց ներ ձեռ նար կեն զին ծա ռա յող նե րի խոշ տան-

գ� մն  ե րի և ն րանց նկատ մամբ վատ վե րա բեր մ� ն քի դեպ քե րի մա սին հա ղոր դ� մ-

նե րի ներ կա յա ց�  մը խրա խ�  սե լ�  և  այդ պի սի գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի մա սին հա ղոր դ� մ 

ներ կա յաց րած ան ձին հաշ վե հար դա րից պաշտ պա նե լ�  հա մար:

Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի մա սին Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի 

կոմի  տեի թիվ CM/Rec(2010)4 հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ  շա գիր146

Խոշ տան գ� մն  ե րի, ինչ պես նաև ան մարդ կա յին կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մ� ն քի 

կամ պատ ժի ար գել քը բա ցար ձակ է՝ ըստ Կոն վեն ցիա յի ( Հոդ ված 3): Պե տ� թ յ� ն նե րը չեն 

կա րող որ ևէ պա րա գա յ� մ դի մե լ նման վե րա բեր մ� ն քի կամ հան դ� ր ժել այն: Բա ցի դրա-

նից, նրանք պետք է մի  ջոց ներ ձեռ նար կեն զին ծա ռա յող նե րին զին ված �  ժե ր� մ նման 

վե րա բեր մ� ն քից պաշտ պա նե լ�  հա մար: 

Շա ր�  նա կա կան ճնշ� մն  ե րը, ֆի զի կա կան բռն� թ յ�  նը, ձեռ նադր ման դա ժան ա րա-

րո ղ� թ յ� ն նե րը, շա ր�  նա կա կան հե տապն դ� մն  ե րը, նվաս տա ց�  մը և վատ վե րա բեր-

մ� ն քի այլ դրսևո ր� մն  ե րը, ցա վոք, շա ր�  նա կ� մ են տա րած ված եր և� յթ լի նել ո րոշ զին-

ված �  ժե ր� մ։

Դա ժան վե րա բեր մ� ն քի դեպ քե րի մա սին պար բե րա բար հա ղոր դ� մն  եր են լի ն� մ, 

ո րոնք վե րա բե ր� մ են հատ կա պես նո րա կո չիկ նե րին՝ լի նեն նրանք պար տա դիր ժամ կե-

տա յին զին ծա ռա յող ներ թե անձ նա կազ մի  պրո ֆե սիո նալ ան դամն  եր։ Այլ հատ կա նիշ ներ, 

ինչ պի սիք են սե ռը, սե ռա կան կողմն  ո րո շ�  մը, էթ նիկ ծա գ�  մը կամ կրո նը, ա վե լի հա վա-

նա կան են դարձ ն� մ ո րոշ զո րա կո չիկ նե րի՝ այդ հիմ քե րով չա րա շահ ման զոհ դառ նա լ�  

հա վա նա կա ն� թ յ�  նը, � ս տի նրանց նկատ մամբ պա հանջ վ� մ է հա տ� կ �  շադ ր� թ յ� ն։ 

Այս ցա վա լի ի րա վի ճա կը պա հան ջ� մ է գոր ծ� ն քայ լեր պե տա կան մար մի ն նե րի կող մի ց՝ 

այդ պի սի ցան կա ցած վե րա բեր մ� նք բա րո յա պես դա տա պար տե լ�  և դ րա հա մար մե  ղա-

վոր նե րին ար դա րա դա տ� թ յան ա ռաջ կանգ նեց նե լ�  և պատ ժե լ�  հա մար։

Երբ ձեռ նադր ման ա րա րո ղ� թ յ� ն նե րի, շա ր�  նա կա կան ճնշ� մն  ե րի կամ հե տապն-

146  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
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դ� մն  ե րի կի րա ռ�  մը հա վա սար վ� մ է Կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծի խախտ ման, հա-

մա պա տաս խան ան ձինք պետք է հա մար ժեք պա տաս խա նատ վ� թ յան են թարկ վեն և 

պատժ վեն։ Ս� յն հոդ վա ծով սահ ման ված խախ տ� մն  ե րի հետ ևան քով տ�  ժած ան ձինք 

պետք է �  նե նան ի րա վա կան պաշտ պա ն� թ յան արդ յ�  նա վետ մի  ջո ցից օգտ վե լ�  հնա-

րա վո ր� թ յ� ն։ Պն դ�  մը, որ նման վե րա բեր մ� ն քը ե ղել է, պետք է լի նի «վի ճար կե լի», ին չը 

նշա նա կ� մ է, որ ակն հայտ ան հիմն  պնդ� մն  ե րը լիար ժեք քնն� թ յ� ն չպետք է պա հան-

ջեն։ Ա վե լին՝ հաշ վի առ նե լով, որ զին ված �  ժե ր� մ տե ղի են �  նե ն� մ կամ պար բե րա կան 

բն� յթ են կր� մ վե րա դաս նե րի կող մի ց շա ր�  նա կա կան ճնշ� մն  ե րից, ձեռ նադր ման դա-

ժան և ն վաս տա ց�  ցիչ ա րա րո ղ� թ յ� ն նե րից, շա ր�  նա կա կան հե տապն դ� մն  ե րից բխող 

վատ վե րա բեր մ� ն քի դեպ քե րը, չա փա զանց կար ևոր է, որ ան դամ պե տ� թ յ� ն նե րը անհ-

րա ժեշտ գործ նա կան քայ լեր ձեռ նար կեն նման ա նըն դ�  նե լի վար քի վե րա բեր յալ հենց 

զին ծա ռա յող նե րի կող մի ց հա ղոր դ� մն  եր ներ կա յաց նե լը խրա խ�  սե լ�  � ղ ղ� թ յամբ։

Այդ պի սի վե րա բեր մ� ն քի մա սին հա ղոր դ� մ ներ կա յաց րած ան ձանց ծա ռա յա կից նե-

րի կամ վե րա դաս նե րի ճնշ� մն  ե րից պաշտ պա նե լ�  նպա տա կով հատ կա պես կար ևոր է, 

որ պե տ� թ յ� ն ներն ա պա հո վեն ի րա վա կան կամ վար չա կան կա ռ�  ցա կարգ՝ ցան կա ցած 

հաշ վե հար դար կան խե լ�  հա մար։ Զին ված �  ժե ր� մ տե ղի �  նե ցող վատ վե րա բեր մ� ն քի 

մա սին հա ղոր դ� մ ներ կա յաց նե լը նաև կար ևոր է զին ված �  ժե ր� մ տե ղի �  նե ցած նման 

վե րա բեր մ� ն քի շ� րջ և հատ կա պես դրա կա պակ ց� թ յամբ ի րա կա նաց վող քնն� թ յան 

ա ռա վել թա փան ցի կ� թ յ�  նը խրա խ�  սե լ�  ա ռ�  մով։

Վատ վե րա բեր մ� ն քը հա ճախ տե ղի է �  նե ն� մ, երբ ան ձինք զրկված են ա զա տ� թ-

յ�  նից, ին չի մա սին է վկա յ� մ Դա տա րա նի հա ր� ստ նա խա դե պա յին ի րա վ� ն քը։ Ուս տի 

պե տ� թ յ� ն նե րը պետք է կոնկ րետ քայ լեր ձեռ նար կեն՝ ա պա հո վե լ�  հա մար, որ կա լա նա-

վոր ված զին ծա ռա յող նե րը չեն թարկ վեն 3-րդ հոդ վա ծին հա կա սող վե րա բեր մ� ն քի։ 

Մար դ  ի րա վ նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 

նա խա դե պա յին ի րա վ նք

Չեմ բերն ընդ դեմ Ռ  սաս տա նի (Chember v. Russia) գոր ծով 2008 թվա կա նի դեկ-

տեմ բե րի 1-ի վճի ռը147

50. Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա բա ն� թ յան հա մա ձայն՝ պե-
տ� թ յ�  նը պար տա վոր է ա պա հո վել, որ պես զի ան ձը զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� նն 
անց նի այն պի սի պայ ման նե ր� մ, ո րոնք հա մա տե ղե լի են նրա մարդ կա յին ար ժա-
նա պատ վ� թ յ�  նը հար գե լ�  հետ, իսկ զին վո րա կան վար ժանք նե րի ըն թա ցա կար գը 

147  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87354 
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և մե  թոդ նե րը չեն պատ ճա ռ� մ նրան ֆի զի կա կան տա ռա պանք կամ չեն անց ն� մ 
զին վո րա կան կար գ�  կա նո նի հետ կապ ված ան խ�  սա փե լի դժվա ր� թ յ� ն նե րի չափն 
�  սահ մա նը, և  որ նման ծա ռա յ� թ յան պրակ տիկ պա հանջ նե րի հետ մե կ տեղ նրա 
ա ռող ջ� թ յ�  նը և  ինք նազ գա ցո ղ� թ յ�  նը հա մար ժե քո րեն պաշտ պան ված են (տես 
mutatis mutandis, Kılınç and Others v. Turkey, no. 40145/98, § 41, 7 հ�  նի սի 2005, և 
Álvarez Ramón v. Spain (dec.), no. 51192/99, 3 հ�  լի սի 2001): Պե տ� թ յան ա ռաջ նա-
յին պար տա կա ն� թ յ� նն է ան ձին զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան զո րա կո չե լ�  դեպ ք� մ 
նվա զա գ� յ նի հասց նել նրա ա ռող ջ� թ յա նը սպառ նա ցող ռիս կը, ո րը կա րող է ա ռա-
ջա նալ ոչ մի այն զին վո րա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի և  օ պե րա ցիա նե րի բն� յ թից, այլ 

նաև մարդ կա յին գոր ծո նի պատ ճա ռով:

Սոե րինգն ընդ դեմ ՄԹ-ի, (Soering v. UK), վճիռ` 7 հ  լի սի 1989թ.148

100. Ինչ վե րա բե ր� մ է խոշ տանգ ման, ան մարդ կա յին կամ ար ժա նա պատ վ� թ յ�  նը 
նվաս տաց նող վե րա բեր մ� ն քի կամ պատ ժի սահ ման մա նը, Դա տա րա նը հա մա ր� մ 
է, որ վատ վե րա բեր մ� ն քը պետք է հաս նի ծան ր� թ յան նվա զա գ� յն աս տի ճա նի, 
որ պես զի այն դի տարկ վի Կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծի շրջա նակ նե ր� մ։ Այս աս տի-
ճա նի գնա հա տ�  մը հա րա բե րա կան է և կախ ված է գոր ծի բո լոր հան գա մանք նե րից, 
ինչ պես օ րի նակ՝ վի ճարկ վող վե րա բեր մ� ն քի բն� յ թից և հա մա տեքս տից, դրա կա-
տար ման ձևից և մե  թո դից, դրա տևո ղ� թ յ�  նից, դրա ֆի զի կա կան և հո գե կան հետ-
ևանք նե րից և, ո րոշ դեպ քե ր� մ, տ�  ժո ղի սե ռից, տա րի քից և  ա ռող ջա կան վի ճա կից։ 

148  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619 
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ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շ մն  եր

Գործ թիվ ՏԴ1/0078/01/17149

(...)  Մեջ բեր ված նոր մե  րը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վեր լ�  ծ� թ յան է են թար կել Նա րեկ Ար-

մե  նակ յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ` ար ձա նագ րե լով հետև յա լը. «(...) Հան րա յին վտան-

գա վո ր թ յ  նը հան դի սա ն մ է հան ցա գոր ծ թ յան պար տա դիր հատ կա նիշ նե-

րից մե  կը։ Ընդ ո ր մ, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի վե րոգր յալ հոդ վա ծի 2-րդ մա-

սի վեր լ  ծ թ յ  նից հետ և մ է, որ օ րենս դի րը հան ցա գոր ծ թ յ ն է հա մա ր մ 

մի այն հան րա յին (հա սա րա կա կան) վտան գա վո ր թ յան ո րո շա կի աս տի ճան  -

նե ցող ա րար քը։

 Ք րեա կան ի րա վ ն քը պաշտ պա ն մ է հա սա րա կա կան հա րա բե ր թ յ ն նե րը 

վեր ջին նե րիս էա կան վն աս պատ ճա ռե լ ց։ Ուս տի որ ևէ ա րար քի հատ կա նիշ նե րի 

մի այն ձևա կան հա մընկ ն  մը քրեա կան օ րեն քով ար գել ված ա րար քի հատ կա-

նիշ նե րի հետ չի կա րող հան գեց նել այդ ա րար քը հան ցա վոր ճա նա չե լ ն, ե թե 

քրեա կան օ րեն քով պահ պան վող հա սա րա կա կան հա րա բե ր թ յ ն նե րին դրա-

նով էա կան վն աս չի պատ ճառ վել և չէր կա րող պատ ճառ վել։ 

(…)  Այդ հա մա տեքս տ� մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա ր� մ նշել, որ ա րար քի 

նվազ կար ևոր լի նե լ  հար ցը յ  րա քանչ յ ր գոր ծով ո րոշ վ մ է ինք ն  ր յն, սա-

կայն մի և ն յն ժա մա նակ այդ հար ցի լ ծ ման հիմ ք մ պետք է դրվեն են թադր յալ 

հան ցա գոր ծ թ յան ո րա կա կան և քա նա կա կան կող մե  րը բն  թագ րող գոր ծոն նե-

րը (մե ղ քի ձև և տե սակ, հան ցա գոր ծ թ յան նպա տակ   շար ժա ռիթ, հան ցա գոր-

ծ թ յամբ պատ ճառ ված վն ա սի չափ, հան ցա գոր ծ թ յան կա տար ման ե ղա նակ 

և  այլն): Ընդ ո ր մ, մի այն դրանց հա մակ ց թ յ նն է հնա րա վո ր թ յ ն տա լիս 

ո րո շե լ  ա րար քի նվազ կար ևոր լի նե լը կամ չլի նե լը:

(…)  Վե րոգր յա լի լ յ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տ մ է, որ ա րար քի նվազ 

կար ևոր լի նե լ  հար ցը լ  ծե լիս անհ րա ժեշտ է նկա տի   նե նալ, որ նվազ կար ևոր 

կա րող է լի նել, որ պես կա նոն, դի տա վոր յալ ա րար քը, ընդ ո ր մ,  ղ ղա կի դի տա-

վո ր թ յամբ կա տար ված: Ա րար քը կա տա րո ղի գի տակ ց թ յ  նը և կամ քը պետք 

է  ղղ ված լի նի հաս նե լ  հենց այն արդ յ ն քին, ո րը հան դի սա ն� մ է կա տա րո ղի 

գոր ծո ղ� թ յան կամ ան գոր ծ� թ յան հետ ևանք: 

12.  ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 358.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն է 

սահ մա ն� մ հետև յալ ա րար քի հա մար` « Զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան պար տա կա ն� թ-

յ� ն նե րը կա տա րե լ�  կա պակ ց� թ յամբ ստո րա դա սին (են թա կա յին) ծե ծե լը կամ նրա 

նկատ մամբ այլ բռն� թ յ� ն գոր ծադ րե լը կամ դա գոր ծադ րե լ�  սպառ նա լի քը ստո րա-

149  http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905402303 
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դա սի (են թա կա յի) կամ նրա մե ր ձա վո րի նկատ մամբ»: Մեջ բեր ված նոր մը պա տաս-

խա նատ վ թ յ ն է սահ մա ն մ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կար գի դեմ  ղղ ված 

ա ռա վել բարձր վտան գա վո ր թ յ ն ներ կա յաց նող հան ցանք նե րից մե  կի` պե տի 

կող մի ց ստո րա դա սի նկատ մամբ բռնի գոր ծո ղ թ յ ն ներ կա տա րե լ  կամ դրա 

սպառ նա լի քի հա մար, որ պի սի ա րար քը ոչ մի այն ոտնձ գ մ է ան ձի կյան քի և  

ա ռող ջ թ յան դեմ, այլև խախ տ մ զին վո րա կան կա նո նագր քե րով սահ ման ված 

են թա կա յ թ յան կար գը, վկա յ մ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան նկատ մամբ հան-

ցանք կա տա րած ան ձի   նե ցած ան բա րե խիղճ վե րա բեր մ ն քի մա սին, ինչն էլ իր 

հեր թին բա ցա սա կան ազ դե ց թ յ ն է գոր ծ մ զին վո րա կան կար գա պա հ թ յան, 

ՀՀ զին ված   ժե րի մար տա կան պատ րաստ վա ծ թ յան վրա։

 Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մշտա պես ընդգ ծել է, որ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կար գի 

պահ պա ն  մը, ո րի մի  ջո ցով ա պա հով վ մ է ՀՀ զին ված   ժե րի մշտա կան մար-

տա կան պատ րաս տա կա ն թ յ  նը, բո լոր զին ծա ռա յող նե րի, հատ կա պես պե-

տե րի (հրա մա նա տար նե րի) պար տա կա ն թ յ նն է: Մաս նա վո րա պես, «ՀՀ զին-

ված �  ժե րի ներ քին ծա ռա յ� թ յան կա նո նա գիր քը հաս տա տե լ�  մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

76-րդ և 77-րդ հոդ ված նե րի, «ՀՀ զին ված �  ժե րի կար գա պա հա կան կա նո նա գիրք» 

ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 2-4-րդ մա սե րի ընդ հա ն� ր վեր լ�  ծ� թ յ�  նից բխ� մ է, որ 

զին վո րա կան ա մ ր կար գա պա հ թ յ  նը և  անձ նա կազ մի  բա րո յա հո գե բա նա-

կան բարձր մա կար դակն ա պա հո վե լիս զին վո րա կան պե տե րը (հրա մա նա տար-

նե րը) պար տա վոր են են թա կա նե րի նկատ մամբ հար գանք դրսևո րել, պահ պա նել 

նրանց անձ նա կան ար ժա նա պատ վ թ յ  նը և զին վո րա կան քա ղա քա վա ր թ յան 

կա նոն նե րը` ղե կա վար վե լով մի  մի այն օ րենք նե րով և զին վո րա կան կա նո նագր քե-

րի պա հանջ նե րով: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծ� մ է, որ ան թ յ լատ րե լի է վե-

րոնշ յալ նպա տակ նե րին հաս նե լը զին վո րա կան կա նո նագր քե րով չնա խա տես ված 

ե ղա նակ նե րով, հատ կա պես` բռն թ յ ն կամ բռն թ յան սպառ նա լիք գոր ծադ րե-

լ  մի  ջո ցով, ին չը լ րջ ոտնձ գ թ յ ն է զին վո րա կան կա նո նագր քե րով սահ ման-

ված զին վո րա կան են թա կա յ թ յան կար գի նկատ մամբ:

 (...)

 4.  (...) Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դ�  նե լով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 18-րդ հոդ վա-

ծի 2-րդ մա սի վե րա բեր յալ ար տա հայտ ված և ս� յն ո րոշ ման 11-րդ կե տ� մ մե ջ բեր-

ված ի րա վա կան դիր քո րո շ� մն  ե րը, դրանք հա մադ րե լով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 

358.1-րդ հոդ վա ծի վե րա բեր յալ ար տա հայտ ված` ս� յն ո րոշ ման 12-րդ կե տ� մ մե ջ-

բեր ված ի րա վա կան դիր քո րո շ� մն  ե րի հետ, ար ձա նագ ր� մ է, որ ամ բաս տան յալ նե-

րին մե ղ սագր վող ա րարք նե րի նվազ կար ևո ր� թ յան վե րա բեր յալ Ա ռա ջին ատ յա նի և 

Վե րաքն նիչ դա տա րան նե րի դա տո ղ� թ յ� ն նե րը հիմն  ա վոր ված և պատ ճա ռա բան-
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ված չեն: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 18-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 

դեպ ք մ կա տար ված ա րար քը հան ցա գոր ծ թ յ ն չի հա մար վ մ, քա նի որ հան-

ցա գոր ծ թ յան պար տա դիր հատ կա նիշ նե րից մե  կը` հան րա յին վտան գա վո ր թ-

յ  նը, բա ցա կա յ մ է, թե պետ փաս տա ցի կա տար ված ա րար ք մ հան ցա կազ մի  

բո լոր հատ կա նիշ նե րը ձևա կա նո րեն առ կա են: Այլ կերպ` կա տար ված ա րարքն 

այն քան նվազ կար ևոր է (ոչ վտան գա վոր), որ   նակ չէ էա կան վն աս պատ ճա-

ռե լ  օ րեն քով պաշտ պան վող բա րիք նե րին, իսկ այդ պի սին լի նե լը ո րոշ վ մ է 

ա րար քի հան րա յին վտան գա վո ր թ յան բն յ թի և  աս տի ճա նի վրա ազ դող գոր-

ծոն նե րի հա մա կող մա նի վեր լ  ծ թ յան արդ յ ն ք մ (խախտ վող հա սա րա կա կան 

հա րա բե ր թ յ ն նե րի բն յթ, մե ղ քի ձև, նպա տակ և շար ժա ռիթ, պատ ճառ ված 

վն ա սի չափ, հան ցա գոր ծ թ յան ե ղա նակ և  այլն):

 (...)

14.1. (...) Վճ ռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծ� մ է, որ պե տը, պա տաս խա նա տ  լի նե լով զին-

վո րա կան կար գա պա հ թ յան, զին վո րա կան քա ղա քա վա ր թ յան կա նոն նե րը 

պահ պա նե լ , ինչ պես նաև են թա կա նե րի շրջա ն մ պատ շաճ բա րո յա հո գե բա նա-

կան մթնո լորտ ձևա վո րե լ  հա մար, պար տա վոր է իր այդ պար տա կա ն թ յ ն նե-

րը կա տա րե լիս ա ռաջ նորդ վել մի այն օ րենք նե րով և զին վո րա կան կա նո նագր քե-

րի պա հանջ նե րով: Ան թ յ լատ րե լի է վե րոնշ յալ նպա տակ նե րին հաս նե լ  հա մար 

ստո րա դա սի նկատ մամբ բռն թ յան կամ դրա սպառ նա լի քի գոր ծադ ր  մը` ն յ-

նիսկ ե թե դա կա տար վել է վեր ջի նին կար գի հրա վի րե լ  նպա տա կով: Զին վո-

րա կան ծա ռա յ թ յան ըն թաց ք մ բռն թ յամբ զ  գորդ ված ա րարք ներն ինք նին 

հան րա յին բարձր վտան գա վո ր թ յ ն են ներ կա յաց ն մ, քա նի որ խարխ լ մ են 

զին վո րա կան են թա կա յ թ յան սահ ման ված կար գը, ձևա վոր ված բա րո յա հո գե-

բա նա կան մթնո լոր տը, բա ցի այդ եր բեմն  կա րող են ա վե լի ծանր հետ ևանք նե րի 

հան գեց նել: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո ր� մ է նաև այն հան գա ման քը, որ մե ղ-

սագր վող ա րարք նե րը կա տար վել են զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան պար տա կա-

ն թ յ ն նե րը կա տա րե լ  կա պակ ց թ յամբ, ինչն օ րենսդ րո րեն գնա հատ ված է 

որ պես ա ռա վել բարձր վտան գա վո ր թ յ ն ներ կա յաց նող: 

ՍԴ1/0001/01/17150

12.  Անդ րա դառ նա լով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան կար գի դեմ � ղղ ված հան ցա գոր ծ� թ-
յ� ն նե րի դեպ ք� մ պա տիժ նշա նա կե լ�  ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րին` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը նշել է, որ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կար գի պահ պա ն  մը, ո րի 

մի  ջո ցով ա պա հով վ մ է ՀՀ զին ված   ժե րի մշտա կան մար տա կան պատ րաս-

150  http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905402291 
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տա կա մ թ յ  նը, բո լոր զին ծա ռա յող նե րի, հատ կա պես պե տե րի (հրա մա նա տար-

նե րի) պար տա կա ն թ յ նն է: Զին ծա ռա յող նե րը, զին վո րա կան պե տե րը (հրա-

մա նա տար նե րը) պար տա վոր են մի մ յանց և  են թա կա նե րի նկատ մամբ հար գանք 

դրսևո րել, պահ պա նել նրանց անձ նա կան ար ժա նա պատ վ թ յ  նը և զին վո րա-

կան քա ղա քա վա ր թ յան կա նոն նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ զին-

վո րա կան ծա ռա յ թ յան կար գի դեմ  ղղ ված հան ցա գոր ծ թ յ ն նե րի դեպ ք մ 

պա տիժ նշա նա կե լիս և դ րա կրման նպա տա կա հար մա ր թ յան հար ցը լ  ծե լիս 

ա րար քի հան րա յին վտան գա վո ր թ յան բն յ թի և  աս տի ճա նի հա մա տեքս տ մ 

այլ տվյալ նե րի հետ մե կ տեղ պետք է պատ շաճ գնա հատ ման են թարկ վեն նաև 

հան ցան քի կա տար մա նը նա խոր դող և    ղեկ ցող հան գա մանք նե րը, հան ցա վոր 

վար քագ ծի դրսևոր ման ե ղա նա կը, հան ցա վոր մտադ ր թ յան ի րա կա նաց ման 

աս տի ճա նը, տ  ժո ղի վար քա գի ծը և  այլն (5):
13.  ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 358.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն 

է նա խա տե ս� մ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը կա տա րե-
լ�  կա պակ ց� թ յամբ ստո րա դա սին (են թա կա յին) ծե ծե լ�  կամ նրա նկատ մամբ այլ 
բռն� թ յ� ն գոր ծադ րե լ�  կամ դա գոր ծադ րե լ�  սպառ նա լի քի հա մար ստո րա դա սի 
(են թա կա յի) կամ նրա մե ր ձա վո րի նկատ մամբ: ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 358.1-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սը պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն է նա խա տե ս� մ ն� յն ա րար քի հա-
մար, որն անզ գ�  շ� թ յամբ ծանր վն աս է պատ ճա ռել ա ռող ջ� թ յա նը կամ այլ ծանր 
հետ ևանք ներ է ա ռա ջաց րել: Մեջ բեր ված նոր մը պա տաս խա նատ վ թ յ ն է սահ-

մա ն մ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կար գի դեմ  ղղ ված ա ռա վել բարձր վտան-

գա վո ր թ յ ն ներ կա յաց նող հան ցանք նե րից մե  կի` պե տի կող մի ց ստո րա դա սի 

նկատ մամբ բռնի գոր ծո ղ թ յ ն ներ կա տա րե լ  կամ դրա սպառ նա լի քի հա մար, 

որ պի սի ա րար քը ոչ մի այն ոտնձ գ մ է ան ձի կյան քի և  ա ռող ջ թ յան դեմ, այլև 

խախ տ մ զին վո րա կան կա նո նագր քե րով սահ ման ված են թա կա յ թ յան կար գը, 

վկա յ մ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան նկատ մամբ հան ցանք կա տա րած ան ձի  -

նե ցած ան բա րե խիղճ վե րա բեր մ ն քի մա սին, ինչն էլ իր հեր թին բա ցա սա կան 

ազ դե ց թ յ ն է գոր ծ մ զին վո րա կան կար գա պա հ թ յան, ՀՀ զին ված   ժե րի 

մար տա կան պատ րաստ վա ծ թ յան վրա (6):
 Ընդ ո ր մ, վե րոնշ յալ ա րար քի արդ յ ն ք մ ա ռող ջ թ յանն անզ գ  շ թ յամբ ծանր 

վն աս կամ այլ ծանր հետ ևանք ներ պատ ճա ռե լը նա խա տես ված է որ պես հան ցա-

կազ մի  ա ռա վել ո րակ յալ հատ կա նիշ: « Ծանր հետ ևանք նե րը» գնա հա տո ղա կան 

հաս կա ց թ յ ն է,  ս տի են թա կա է մե կ նա բան ման կոնկ րետ գոր ծի փաս տա կան 

հան գա մանք նե րի հա մա տեքս տ մ: Մաս նա վո րա պես, որ պես այդ պի սին, կա րող 

են դի տարկ վել կա տար ված ա րար քի արդ յ ն ք մ տ  ժո ղին անզ գ  շ թ յամբ 

մահ պատ ճա ռե լը, վեր ջի նիս ինք նաս պա ն թ յ  նը, մար տա կան ա ռա ջադ րան քի 

խա փա ն  մը և  այլն: Միև ն յն ժա մա նակ, քննարկ վող ծան րաց նող հան գա մանքն 

ան ձին կա րող է մե ղ սագր վել մի այն այն դեպ ք մ, երբ հա վաստ վ մ է կա տար-

ված ա րար քի և վ րա հա սած հետ ևան քի մի ջև պատ ճա ռա կան կա պի առ կա յ թ-

յ  նը:
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 Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա ր� մ ընդգ ծել, որ հան ցանք կա տա րած ան ձի 
նկատ մամբ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 358.1-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով պա տիժ նշա-

նա կե լիս ա րար քի հան րա յին վտան գա վո ր թ յան բն յ թի և  աս տի ճա նի հա մա-

տեքս տ մ անհ րա ժեշտ է գնա հատ ման են թար կել նաև վրա հա սած հետ ևան քի 

բն յ թը: Մաս նա վո րա պես, ե թե ա ռա ջա ցել է տ  ժո ղի մահ կամ վեր ջինս ինք-

նաս պա ն թ յ ն է գոր ծել, ա պա ան ձի նկատ մամբ պատ ժի տե սակ կամ չափ 

ընտ րե լիս այդ հան գա ման քը պետք է հա մար ժեք գնա հա տա կա նի ար ժա նաց նել:

ՍԴ2/0006/11/16151

17.1. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կրկն� մ է, որ ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կ թ յան հիմ-

նա րար ար ժեք հա մար վող` խոշ տան գ մն  ե րի, ան մարդ կա յին կամ նվաuտաց նող 

վե րա բեր մ ն քի կամ պատ ժի ար գել քը բա ցար ձակ բն յթ է կր մ: 
 Խոշ տանգ ման, ան մարդ կա յին կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մ ն քի կամ պատ ժի 

են թար կե լ  փաս տի առ թիվ արդ յ  նա վետ քնն թ յ ն կա տա րե լ  առն չ թ յամբ 

Մար դ  ի րա վ նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն (այ ս  հետ՝ նաև Եվ րո պա կան 

դա տա րան) իր նա խա դե պա յին ի րա վ ն ք մ ձևա վո րել է, ի թիվս այլ նի, հետև յալ 

ի րա վա կան դիր քո րո շ մն  ե րը. 

 - Երբ ան հա տը վի ճար կե լի պնդ մ է ներ կա յաց ն մ այն մա սին, որ իր նկատ-

մամբ ոս տի կա ն թ յան կամ նմա նա տիպ այլ պե տա կան մար մի ն նե րի կող մի ց ց -

ցա բեր վել է խիստ վատ վե րա բեր մ նք` խախ տե լով 3-րդ հոդ վա ծը, ա պա նշված 

դր յ թից, որն անհ րա ժեշտ է դի տար կել պե տ թ յան` Կոն վեն ցիա յի 1-ին հոդ վա-

ծով նա խա տես ված հիմն  ա կան պար տա կա ն թ յան հետ հա մակ ց թ յան մե ջ, 

ինք նա բե րա բար են թադ րե լի է, որ պա հանջ վ մ է արդ յ  նա վետ պաշ տո նա կան 

քնն թ յան ի րա կա նա ց մ: Որ պես զի քնն թ յ  նը հա մար վի «արդ յ  նա վետ», 

պետք է   նակ լի նի հան գեց նե լ  վի ճե լի փաս տե րի հաս տատ մա նը և հ նա րա վո-

ր թ յան դեպ ք մ` ան թ յ լատ րե լի վե րա բեր մ նք դրսևո րե լ  հա մար պա տաս-

խա նա տ  ան ձանց բա ցա հայտ մանն   պատ ժին,

 - Քն ն թ յ ն ի րա կա նաց նե լ  պար տա կա ն թ յ  նը «ոչ թե որ ևէ արդ յ ն քի 

հաս նե լ , այլ մի  ջոց ներ ձեռ նար կե լ  պար տա կա ն թ յ ն է». պար տա դիր չէ, 

որ յ  րա քանչ յ ր քնն թ յ ն լի նի հա ջող ված կամ հան գեց նի այն պի սի եզ րա-

կա ց թ յան, ո րը հա մընկ ն մ է պա հանջ ներ կա յաց րած ան ձի` դեպ քե րի մա սին 

տված ց ց մ նք նե րին. այ ն  ա մե  նայ նիվ, դրա մի  ջո ցով սկզբ ն քո րեն պետք է 

հնա րա վոր լի նի պար զել գոր ծի փաս տե րը, և  այն դեպ ք մ, երբ պարզ վ մ է, որ 

պնդ մն  ե րը ճիշտ էին, ա պա նաև բա ցա հայ տել և հիմն  ա վոր ված լի նե լ  դեպ ք մ 

պատ ժել պա տաս խա նա տ  ան ձանց։ Ուս տի վատ վե րա բեր մ ն քի մա սին լ րջ 

պնդ մն  ե րի քնն թ յ  նը պետք է ման րակր կիտ լի նի։ Դա նշա նա կ մ է, որ ցան-

կա ցած դեպ ք մ իշ խա ն թ յ ն նե րը պետք է ձգտեն պար զե լ , թե ինչ է տե ղի 

  նե ցել, և հապ ճեպ ար ված կամ ան հիմն  եզ րա կա ց թ յ ն նե րը չպետք է հիմք 
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ըն դ ն վեն ի րենց քնն թ յ նն ա վար տե լ  հա մար կամ դրվեն ի րենց ո րո շ մն  ե-

րի հիմ ք մ։ Ն րանք պետք է ձեռ նար կեն բո լոր հնա րա վոր մի  ջոց նե րը` մի  ջա դե-

պի հետ կապ ված ա պա ց յց նե րը, այդ թվ մ` ա կա նա տես նե րի ց ց մ նք նե րը, 

դա տաբժշ կա կան և  այլ ա պա ց յց ներ ա պա հո վե լ  հա մար։ Քն ն թ յան ցան կա-

ցած թե ր թ յ ն, ո րը խո չըն դո տ մ է վն աս վածք նե րի պատ ճա ռը կամ հան ցան քի 

հա մար պա տաս խա նա տ  ան ձանց ինք ն թ յ  նը պար զե լը, կանգ նեց ն մ է այս 

չա փա նի շը խախ տե լ  վտան գի առջև,

 - Վատ վե րա բեր մ ն քը պետք է   նե նա լրջ թ յան նվա զա գ յն մա կար դակ, ե թե 

այն 3-րդ հոդ վա ծի սահ ման նե ր մ է: Այս նվա զա գ յ նի գնա հա տ  մը կախ ված է 

գոր ծի բո լոր հան գա մանք նե րից, ինչ պի սիք են՝ վե րա բեր մ ն քի տևո ղ թ յ  նը, 

դրա ֆի զի կա կան կամ հո գե կան ազ դե ց թ յ  նը և  ո րոշ դեպ քե ր մ` զո հի սե ռը, 

տա րի քը և  ա ռող ջա կան վի ճա կը,

 - Որ պես զի պե տա կան մար մի ն նե րի կող մի ց ց  ցա բեր ված են թադր յալ վատ վե-

րա բեր մ ն քի գոր ծով քնն թ յ  նը արդ յ  նա վետ լի նի, այն պետք է լի նի ան կախ։ 

Քն ն թ յան ան կա խ թ յամբ են թադր վ մ է ոչ մի այն են թա կա յ թ յան կամ ինս-

տի տ  ցիո նալ կա պի բա ցա կա յ թ յ ն, այլ նաև գործ նա կան ի մաս տով ան կա-

խ թ յ ն:

17.2. Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ� նք նե րի վե րա բեր յալ Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա-
նա կան վե հա ժո ղո վի՝ 2006 թվա կա նի ապ րի լի 11-ի թիվ 1742 հանձ նա րա րա կա նի 
10.1.2.-րդ կե տը սահ մա ն� մ է, որ զին ծա ռա յող նե րը պետք է օգտ վեն խոշ տան գ� մ-
նե րի կամ ան մարդ կա յին կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մ� ն քի կամ պատ ժի չեն թարկ-
վե լ�  ի րա վ� ն քից:

 Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի՝ 2010 թվա կա նի փետր վա րի 24-ի թիվ 
4 (2010) 4 հանձ նա րա րա կա նի հա վել վա ծի 10-12-րդ կե տերն ամ րագ ր� մ են. «Ան դամ 
պե տ� թ յ� ն նե րը պետք է մի  ջոց ներ ձեռ նար կեն զին ծա ռա յող նե րին խոշ տան գ�  մե -
րից կամ ան մարդ կա յին կամ ար ժա նա պատ վ� թ յ�  նը նվաս տաց նող վե րա բեր մ� ն-
քից կամ պատ ժից պաշտ պա նե լ�  հա մար (...): (...) Այն դեպ քե ր� մ, երբ զին ծա ռա-
յող նե րը բարձ րաց ն� մ են վի ճե լի պնդ� մ առ այն, որ են թարկ վել են Կոն վեն ցիա յի 
3-րդ հոդ վա ծը խախ տող գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի, կամ երբ իշ խա ն� թ յ� ն նե րը ող ջա մի տ 
հիմ քեր �  նեն են թադ րե լ� , որ այդ պի սի վե րա բեր մ� նք տե ղի է �  նե ցել, ա պա ան-
հա պաղ պետք է սկսվի այդ հան գա մանք նե րի ան կախ և  արդ յ�  նա վետ պաշ տո նա-
կան քնն� թ յ� ն: (...) Ան դամ պե տ� թ յ� ն նե րը պետք է մի  ջոց ներ ձեռ նար կեն զին ծա-
ռա յող նե րի խոշ տան գ� մն  ե րի և ն րանց նկատ մամբ վատ վե րա բեր մ� ն քի դեպ քե րի 
մա սին հա ղոր դ� մն  ե րի ներ կա յա ց�  մը խրա խ�  սե լ�  և  այդ պի սի գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի 
մա սին հա ղոր դ� մ ներ կա յաց րած ան ձին հաշ վե հար դա րից պաշտ պա նե լ�  հա մար 
(...)»:

 Վե րոգր յա լի առն չ թ յամբ Եվ րո պա կան դա տա րա նը ձևա վո րել է, ի թիվս այլ նի, 

հետև յալ ի րա վա կան դիր քո րո շ  մը. « Պե տ թ յ  նը պար տա վոր է ա պա հո վել, 

որ պես զի ան ձը զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ նն անց նի այն պի սի պայ ման նե ր մ, 

ո րոնք հա մա տե ղե լի են նրա մարդ կա յին ար ժա նա պատ վ թ յ  նը հար գե լ  հետ, 
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իսկ զին վո րա կան վար ժանք նե րի ըն թա ցա կար գը և մե  թոդ նե րը չեն պատ ճա ռ մ 

նրան ֆի զի կա կան տա ռա պանք կամ չեն անց ն մ զին վո րա կան կար գ  կա նո նի 

հետ կապ ված ան խ  սա փե լի դժվա ր թ յ ն նե րի չափն   սահ մա նը, և  որ նման 

ծա ռա յ թ յան պրակ տիկ պա հանջ նե րի հետ մե կ տեղ նրա ա ռող ջ թ յ  նը և  ինք-

նազ գա ցո ղ թ յ  նը հա մար ժե քո րեն պաշտ պան ված են` այլ նի հետ մե կ տեղ տրա-

մադ րե լով նրան պա հանջ վող բժշկա կան օգ ն թ յ ն (...): Պե տ թ յան ա ռաջ նա-

յին պար տա կա ն թ յ նն է նվա զա գ յ նի հասց նել ա ռող ջ թ յանն սպառ նա ցող 

ռիս կը, ո րը կա րող է ա ռա ջա նալ ոչ մի այն զին վո րա կան գոր ծո ղ թ յ ն նե րի և  

օ պե րա ցիա նե րի բն յ թից, այլ նաև մարդ կա յին տար րի պատ ճա ռով, ո րը գոր-

ծ մ է, երբ Պե տ թ յ  նը սո վո րա կան քա ղա քա ցի նե րին զո րա կո չ մ է զին վո րա-

կան ծա ռա յ թ յան: Ն ման կա նոն նե րը պետք է պա հան ջեն պրակ տիկ մի  ջոց նե րի 

ի րա կա նա ց մ, ո րոնք նպա տակ   նեն արդ յ  նա վե տո րեն պաշտ պա նել զո րա-

կոչ ված նե րի զին վո րա կան կյան քին բնո րոշ վտանգ նե րից, ա պա հո վեն պատ շաճ 

ըն թա ցա կար գեր` պար զե լ  հա մար տար բեր մա կար դակ նե րի ծա ռա յող նե րի կող-

մի ց թ յլ տրվող բաց թո ղ մն  ե րը և ս խալ նե րը (...)»: 

 Հաշ վի առ նե լով վե րո շա րադր յա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տ թ յ  նը, իր ստանձ նած մի  ջազ գա յին պար տա վո ր թ յ ն-

նե րին հա մա պա տաս խան, կր մ է զին ծա ռա յո ղին խոշ տանգ ման, ան մարդ կա յին 

կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մ ն քի կամ պատ ժի են թար կե լ  փաս տի առ թիվ 

պատ շաճ, ա նա չառ և  արդ յ  նա վետ քնն թ յ ն կա տա րե լ  պար տա վո ր թ-

յ ն` վատ վե րա բեր մ ն քի են թարկ վե լ  հան գա մանք նե րը պար զե լ , մե  ղա վոր 

պաշ տո նա տար ան ձանց բա ցա հայ տե լ  և պա տաս խա նատ վ թ յան են թար կե լ  

նպա տա կով։

Գործ թիվ ՏԴ/0031/01/14152

12. (...) Ս� յն քրեաի րա վա կան նոր մե  րը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց բազ մի ցս վեր լ�  ծ� թ-
յան են են թարկ վել մի  շարք գոր ծե րով կա յաց ված ո րո շ� մն  ե ր� մ (ԵԱԴԴ/0034/01/12, 
ԼԴ/0093/01/12, ՏԴ/0018/01/13, ԵԷԴ/0132/01/13, ԵԱՆԴ/0060/01/13, ԵԿԴ/0096/01/13, 
ԵԿԴ/0252/01/13, ԵՄԴ/0027/01/14, ԳԴ/0014/01/14, ՍԴ/0204/01/13 և  այլն), և կա յ� ն 
նա խա դե պա յին ի րա վ� նք է ձևա վոր վել այն մա սին, որ դա տա րա նի հա մոզ վա-

ծ թ յ  նը, վստա հ թ յ նն այն մա սին, որ ամ բաս տան յա լի  ղղ վե լը հնա րա վոր 

է ա ռանց ի րա կան պա տիժ կրե լ , պետք է հիմն  վի օբ յեկ տիվ գո յ թ յ ն   նե ցող 

այն պի սի տվյալ նե րի հա մա կող մա նի վեր լ  ծ թ յան վրա, ո րոնք բն  թագ ր մ 

են ա րար քը, հան ցա վո րի ան ձը և վ կա յ մ պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա-

ռե լ  հիմ քե րի առ կա յ թ յան մա սին: Այս կա պակ ց թ յամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա-

նը փաս տել է, որ թեև պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լ  հետ կապ ված 

ՀՀ քրեա կան օ րենս գիր քը ինչ պես հան ցա գոր ծ թ յ ն նե րի, այն պես էլ ան ձանց 

շրջա նա կի որ ևէ սահ մա նա փա կ մ չի նա խա տե ս մ, սա կայն դա տա րա նի հետ-

152  http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905401594 
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և թ յ ն նե րը պետք է, ի թիվս այ լոց, հիմն  ված լի նեն նաև հան ցա գոր ծ թ յան 

հան րա յին վտան գա վո ր թ յան աս տի ճա նի և բ ն յ թի ամ բող ջա կան գնա հատ ման 

վրա` հաշ վի առ նե լով այն պի սի գոր ծոն ներ, ինչ պի սիք են օ րեն քով պահ պան վող 

հա սա րա կա կան հա րա բե ր թ յան բն յ թը, մե ղ քի ձևը և տե սա կը, պատ ճառ ված 

վն ա սի չա փը, պա տաս խա նատ վ թ յ  նը և պա տի ժը մե ղ մաց նող   ծան րաց նող 

հան գա մանք նե րը, հան ցա գոր ծ թ յան հան գա մանք նե րը, ե ղա նա կը, գոր ծիք ներն 

  մի  ջոց նե րը, նպա տակ ներն   շար ժա ռիթ նե րը և  այլն (հան ցա գոր ծ� թ յան հան-
րա յին վտան գա վո ր� թ յան աս տի ճա նի և բ ն� յ թի վե րա բեր յալ, ի թիվս այլ ո րո շ� մ-
նե րի, ման րա մասն տե՛ս Գա ր� շ Մա դաթ յա նի` 2009 թվա կա նի փետր վա րի 17-ի թիվ 
ԵՇԴ/0029/01/08 գոր ծով, Ար մե ն Շահ բազ յա նի` 2014 թվա կա նի օ գոս տո սի 15-ի թիվ 
ԵՇԴ/0143/01/13 գոր ծով, Ա րա րատ Ա վագ յա նի և Վա հան Սա հակ յա նի՝ 2014 թվա կա-
նի հոկ տեմ բե րի 31-ի թիվ ԵԿԴ/0252/01/13 գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շ� մն  ե-
րը):

 Հան ցա գոր ծ� թ յան հան րա յին վտան գա վո ր� թ յան աս տի ճա նի և բ ն� յ թի վրա ազ-
դող վե րը նշված գոր ծոն նե րից մե ղ քի ձևի հետ կապ ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր 
նա խա դե պա յին ի րա վ� ն ք� մ նաև ար ձա նագ րել է. «(...) Մեղ քի դի տա վոր յալ ձևով 

կա տար վող հան ցա գոր ծ թ յ ն նե րի ժա մա նակ ա ռա վել բարձր հան րա յին վտան-

գա վո ր թ յ ն   նեն  ղ ղա կի դի տա վո ր թ յամբ կա տար վող ա րարք նե րը, ո րոնք 

են թադ ր մ են հան ցա վո րի կող մի ց հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա-

ջաց ման ան խ  սա փե լի թ յան կամ ի րա կան հնա րա վո ր թ յան նա խա տե ս մ: 

Ընդ ո ր մ, ա րար քի վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջա ց  մը նա խա տե սելն 

ընդգր կ մ է ոչ մի այն ա պա գա յ մ սպաս վե լիք փո փո խ թ յ ն նե րի փաս տա-

կան բո վան դա կ թ յան գի տակ ց  մը, այլև այդ փո փո խ թ յ ն նե րի սո ցիա լա կան 

նշա նա կ թ յան (հան րա յին վտան գա վո ր թ յան) գի տակ ց  մը: Բո լոր այն դեպ-

քե ր մ, երբ հան ցանք կա տա րած ան ձի կող մի ց հստակ գի տակց վ մ է ա րար քի 

և վ տան գա վոր հետ ևանք նե րի մի ջև առ կա մի ան շա նակ պատ ճա ռա կան կա պը և 

դ րա զար գա ց  մը, այ սինքն` առ կա է վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման 

ան խ  սա փե լի թ յան նա խա տե ս  մը, օբ յեկ տի վո րեն բարձ րա ն մ է նաև ա րար-

քի հան րա յին վտան գա վո ր թ յան աս տի ճա նը: Այս դեպ ք մ հան ցա գոր ծ թ յան 

ս բ յեկ տի պատ րաստ վա ծ թ յ  նը, հան ցան քի կա տար ման ե ղա նա կը, ի րադ-

ր թ յ  նը, օգ տա գործ վող գոր ծիք նե րը, մի  ջոց ներն ի րենց ամ բող ջ թ յան մե ջ 

ան կան խե լի են դարձ ն մ հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջա ց  մը` 

հան ցա վո րի մոտ մի ան շա նակ վստա հ թ յ ն ա ռա ջաց նե լով իր նպա տակ նե րի 

ան խ  սա փե լի ի րա գործ ման մե ջ (…)» (տե՛ս Ար մե ն Շահ բազ յա նի գոր ծով Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի՝ 2014 թվա կա նի օ գոս տո սի 15-ի թիվ ԵՇԴ/0143/01/13 ո րոշ ման 14-րդ կե-
տը):

13. (...) Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան կար գի դեմ 
� ղղ ված հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի բն� յթն �  ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րը, իր մի  
շարք ո րո շ� մն  ե ր� մ փաս տար կել է, որ պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լ  

հար ցը լ  ծե լիս դա տա րա նը ա րար քի հան րա յին վտան գա վո ր թ յան բն յ թի և  
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աս տի ճա նի հա մա տեքս տ մ այլ տվյալ նե րի հետ մե կ տեղ պետք է պատ շաճ գնա-

հատ ման են թար կի նաև հան ցան քի կա տար մա նը նա խոր դող և    ղեկ ցող հան գա-

մանք նե րը, հան ցա վոր վար քագ ծի դրսևոր ման ե ղա նա կը, հան ցա վոր մտադ ր թ-

յան ի րա կա նաց ման աս տի ճա նը, տ  ժո ղի վար քա գի ծը (տե՛ս Հ րանտ Պա րան յա-
նի գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2014 թվա կա նի մա յի սի 31-ի թիվ ԵԷԴ/0132/01/13 
ո րոշ ման 15-րդ կե տը, Նի կո լայ Չաք մազ յա նի գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2014 
թվա կա նի մա յի սի 31-ի թիվ ԵԱՆԴ/0060/01/13 ո րոշ ման 17-րդ կե տը):

14. Վե րա հաս տա տե լով և ս� յն ո րոշ ման 12-րդ կե տ� մ տեղ գտած դա տո ղ� թ յ� ն նե րի 
լ� յ սի ներ քո զար գաց նե լով նա խորդ կե տ� մ շա րադր ված ի րա վա կան դիր քո րո շ� մ-
նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 358.1-

րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցանք կա տա րե լ  դեպ ք մ պա տիժ նշա նա կե-

լիս և  այն կրե լ  նպա տա կա հար մա ր թ յան հար ցը լ  ծե լիս հատ կա պես կար ևոր 

է հաշ վի առ նել նաև հան ցան քի կա տար ման գոր ծիք ներն   մի  ջոց նե րը, պատ-

ճառ ված վն ա սի չա փը, ան ձի հո գե բա նա կան վե րա բեր մ նքն իր կա տա րած 

ա րար քի և դ րա հետ ևանք նե րի նկատ մամբ: Մաս նա վո րա պես կոնկ րետ գոր ծի 

փաս տա կան հան գա մանք նե րի շրջա նակ նե ր մ վն աս պատ ճա ռե լ  հա մար օգ-

տա գործ ված տա րա տե սակ գոր ծիք նե րը, ա ռար կա նե րը կամ սար քա վո ր մն  ե րը, 

վն աս ված քի տե ղա կա յ  մը, հան ցա վո րի պատ րաստ վա ծ թ յ  նը, մե ղ քի դի տա-

վոր յալ ձևը (հատ կա պես`  ղ ղա կի դի տա վո ր թ յ  նը) ի րենց ամ բող ջ թ յան մե ջ 

ան կան խե լի են դարձ ն մ հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջա ց  մը, 

մե  ծաց ն մ հան ցա գոր ծ թ յ  նը հա ջո ղ թ յամբ ա վար տին հասց նե լ  կամ ա վե-

լի մե ծ վն աս պատ ճա ռե լ  հա վա նա կա ն թ յ  նը: Հետ ևա բար նման դեպ քե ր մ 

օբ յեկ տի վո րեն բարձ րա ն մ է նաև ա րար քի հան րա յին վտան գա վո ր թ յան աս-

տի ճա նը:

 Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կրկն� մ է, որ ինչ պես հան ցա գոր ծ թ յան, 

այն պես էլ հան ցա վո րի ան ձի հան րա յին վտան գա վո ր թ յան բարձր աս տի ճա նի 

մա սին ակն հայ տո րեն վկա յ մ է նաև ան ձի ա րար ք մ մե  կից ա վե լի ծան րաց-

նող հան գա մանք նե րի առ կա յ թ յ  նը, հետ ևա բար այդ հան գա ման քը ն յն պես 

պետք է հա մա չափ գնա հա տա կա նի ար ժա նա նա դա տա րա նի կող մի ց և հաշ վի 

առն վի պա տիժ նշա նա կե լիս և  այն պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լիս (ման րա մասն 
տե՛ս Գարս ևան Ոս կան յա նի գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2014 թվա կա նի հոկ տեմ-
բե րի 31-ի թիվ ԵԷԴ/0119/01/13 ո րո շ�  մը):

15.  Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա ր� մ նշել նաև, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 

358.1-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցանք կա տա րած ան ձը ոչ մի այն ոտնձ-

գ մ է ան ձի կյան քի և  ա ռող ջ թ յան դեմ, այլև խախ տ մ զին վո րա կան կա նո-

նագր քե րով սահ ման ված են թա կա յ թ յան կար գը, ին չը վկա յ մ է վեր ջի նիս 

կող մի ց զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան նկատ մամբ   նե ցած ան բա րե խիղճ վե րա-

բեր մ ն քի մա սին, որն էլ վեր ջին հաշ վով բա ցա սա կան ազ դե ց թ յ ն է գոր ծ մ 

զին վո րա կան կար գա պա հ թ յան, ՀՀ զին ված   ժե րի մար տա կան պատ րաստ-

վա ծ թ յան վրա:
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(...) Վեր լ�  ծե լով վե րը մե ջ բեր ված նոր մե  րը, ինչ պես նաև «ՀՀ զին ված �  ժե րի կար գա-
պա հա կան կա նո նա գիրք» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 2-րդ մա սի 3-րդ և 
5-րդ կե տե րը, 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, 3-րդ մա սի 6-րդ կե տը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը կրկն� մ է, որ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կար գի պահ պա ն  մը, ո րի մի  ջո ցով 

ա պա հով վ մ է ՀՀ զին ված   ժե րի մշտա կան մար տա կան պատ րաս տա կա ն թ-

յ  նը, բո լոր զին ծա ռա յող նե րի, հատ կա պես պե տե րի (հրա մա նա տար նե րի) պար-

տա կա ն թ յ նն է: Զին ծա ռա յող նե րը, զին վո րա կան պե տե րը (հրա մա նա տար նե-

րը) պար տա վոր են մի մ յանց և  են թա կա նե րի նկատ մամբ հար գանք դրսևո րել, 

պահ պա նել նրանց անձ նա կան ար ժա նա պատ վ թ յ  նը և զին վո րա կան քա ղա-

քա վա ր թ յան կա նոն նե րը (տե՛ս Նի կո լայ Չաք մազ յա նի գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի՝ 2014 թվա կա նի մա յի սի 31-ի թիվ ԵԱՆԴ/0060/01/13 ո րոշ ման 17-րդ կե տը):
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1.  ԿԱ ՆԱՆՑ ԿԱՐ ԵՎՈ ՐV   V  ՆԸ ԶԻՆ ՎԱԾ V  ԺԵ ՐV Մ

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ Սահ մա նադ ր թ յ ն153

Հոդ ված 28. Օ րեն քի առջև ընդ հա ն ր հա վա սա ր թ յ  նը 

Բո լո րը հա վա սար են օ րեն քի առջև: 

Հոդ ված 29. Խտ րա կա ն թ յան ար գել քը 

Խտ րա կա ն� թ յ�  նը, կախ ված սե ռից, ռա սա յից, մաշ կի գ� յ նից, էթ նիկ կամ սո ցիա-

լա կան ծա գ�  մի ց, գե նե տի կա կան հատ կա նիշ նե րից, լեզ վից, կրո նից, աշ խար հա յաց քից, 

քա ղա քա կան կամ այլ հա յացք նե րից, ազ գա յին փոք րա մաս ն� թ յա նը պատ կա նե լ� թ յ� -

նից, գ� յ քա յին վի ճա կից, ծն� ն դից, հաշ ման դա մ� թ յ�  նից, տա րի քից կամ անձ նա կան 

կամ սո ցիա լա կան բն� յ թի այլ հան գա մանք նե րից, ար գել վ� մ է: 

Հոդ ված 30. Կա նանց և տ ղա մարդ կանց ի րա վա հա վա սա ր թ յ  նը 

Կա նայք և տ ղա մար դիկ ի րա վա հա վա սար են: 

« Կա նանց և տ ղա մարդ կանց հա վա սար ի րա վ նք նե րի և հա վա սար հնա րա վո ր թ-

յ ն նե րի ա պա հով ման մա սին» 2013 թվա կա նի ՀՀ օ րենք154

Հոդ ված 6. Գեն դե րա յին խտրա կա ն թ յան ար գե լ  մը

1.  Հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր ո լորտ նե ր� մ � ղ ղա կի և  ա ն� ղ ղա կի գեն դե րա յին 
խտրա կա ն� թ յ� նն ար գել վ� մ է:

2.  Գեն դե րա յին � ղ ղա կի խտրա կա ն� թ յան ձևեր են`
1)  ըն տա նե կան դր� թ յան, հղի� թ յան և  ըն տա նե կան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի կա-

տար ման հիմ քով խտրա կա ն� թ յ�  նը.
2)  մի և ն� յն կամ հա մար ժեք աշ խա տան քի դի մաց տար բեր վար ձատ ր� թ յ�  նը, աշ-

խա տան քի վար ձատ ր� թ յան ցան կա ցած փո փո խ� թ յ�  նը (բարձ րա ց� մ կամ 
ի ջե ց� մ) կամ աշ խա տան քի պայ ման նե րի վատ թա րա ց�  մը սե ռի հատ կա նի շով.

3)  սե ռա կան ոտնձ գ� թ յ�  նը.
4)  երբ ան ձը սե ռի հատ կա նի շով են թարկ վել, են թարկ վ� մ կամ կա րող է են թարկ-

վել ա ռա վել վատ կամ ան բա րեն պաստ վե րա բեր մ� ն քի մի և ն� յն կամ նմա նա-
տիպ ի րա վի ճա կ� մ:

153  http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm 
154  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=83841 
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3.  Գեն դե րա յին ա ն� ղ ղա կի խտրա կա ն� թ յան ձևեր են`
1) գեն դե րա յին կարծ րա տի պե րի վե րար տադ ր� թ յ�  նը զանգ վա ծա յին լրատ վ� թ-

յամբ, կրթ� թ յան և մ շա կ� յ թի մի  ջո ցով.
2) այն պի սի պայ ման նե րի հաս տա տ�  մը, պա հանջ նե րի ներ կա յա ց�  մը, ո րոնք ա ռա-

ջաց րել են կամ կա րող են ա ռա ջաց նել բա ցա սա կան հետ ևանք ներ` ո րո շա կի սե-
ռի ան ձանց վն աս պատ ճա ռե լ�  ձևով:

4.  Գեն դե րա յին խտրա կա ն� թ յ� ն չեն`
1) կա նանց և տ ղա մարդ կանց հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի կար գա վոր ման հար ցե ր� մ 

տար բե ր� թ յ� ն նե րի սահ մա ն�  մը` պայ մա նա վոր ված հղի� թ յամբ և ծնն դա բե-
ր� թ յամբ, ե րե խա յի խնամ քով և կրծ քով կե րակ րե լով.

2) օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե ր� մ բա ցա ռա պես տղա մարդ կանց պար տա դիր զին-
վո րա կան կամ այ լընտ րան քա յին ծա ռա յ� թ յան անց նե լը.

3) ս� յն օ րեն քի հիմ քով ժա մա նա կա վոր հա տ� կ մի  ջոց նե րի կի րա ռ�  մը, ո րոնք � ղղ-
ված են ի րա վա կան կար գա վոր ման են թա կա քա ղա քա կան, տնտե սա կան, սո-
ցիա լա կան, մշա կ�  թա յին և  այլ հա րա բե ր� թ յ� ն նե ր� մ գեն դե րա յին հա վա սա-
ր� թ յան հաս տատ մա նը.

4) կա նանց և տ ղա մարդ կանց աշ խա տան քի պահ պան ման ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն-
նե րը` կապ ված նրանց վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջ� թ յան պահ պան ման հետ.

5) մաս նա գի տա կան ո րա կա վոր մա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի սահ մա ն�  մը` 
հիմն  ված պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի` մի այն ո րո շա կի սե ռի ան ձանց, կա տար ման 
հնա րա վո ր� թ յան վրա.

6) այն տար բե ր� թ յ� ն նե րի սահ մա ն�  մը, ո րը պայ մա նա վոր ված է տար բեր սե ռե րի 
կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կ� թ յամբ.

7) կրո նա կան կա նո նա կան ծե սե րը:

5.  Ար գել վ� մ է ան ձի վե րա բեր յալ սե ռի հատ կա նի շով պայ մա նա վոր ված վի րա վո րա կան 
և ն վաս տա ց�  ցիչ հրա պա րա կա յին հայ տա րա ր� թ յ� ն ա նե լը, նե րառ յալ` զանգ վա-

ծա յին լրատ վ� թ յան մի  ջոց նե րով:

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք155

Հոդ ված 4. Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կազ մա կերպ ման սկզբ նք ներն   ձևե րը

1. Զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան կազ մա կերպ ման սկզբ� նք ներն են՝

(...)

6) զին ծա ռա յող նե րի պատ վի և  ար ժա նա պատ վ� թ յան նկատ մամբ հար գանքն �  խտրա-

կա ն� թ յան ար գե լ�  մը.

(...)

155  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685 
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Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

« Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա ն թ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին» ՄԱԿ-ի 

կոն վեն ցիա156

Հոդ ված 3

Մաս նա կից պե տ� թ յ� ն նե րը բո լոր, մաս նա վո րա պես, քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան, 
տնտե սա կան և մ շա կ�  թա յին բնա գա վառ նե ր� մ ձեռ նար կ� մ են բո լոր հա մա պա տաս-
խան, նե րառ յալ՝ օ րենսդ րա կան մի  ջոց նե րը՝ ա պա հո վե լ�  կա նանց լիար ժեք զար գա ց� մն  
�  ա ռա ջա դի մ� թ յ�  նը, որ պես զի նրանց հա մար ե րաշ խա վոր վեն տղա մարդ կանց հետ 
հա վա սա ր� թ յան հի ման վրա մար դ�  ի րա վ� նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տ� թ յ� ն նե րի 

ի րա կա նա ց� մն  �  դրան ցից օգտ վե լը: 

Հոդ ված 7

Մաս նա կից պե տ� թ յ� ն նե րը ձեռ նար կ� մ են բո լոր հա մա պա տաս խան մի  ջոց նե րը՝ 
վե րաց նե լ�  կա նանց նկատ մամբ խտրա կա ն� թ յ�  նը երկ րի քա ղա քա կան �  հա սա րա-
կա կան կյան ք� մ և, մաս նա վո րա պես, կա նանց հա մար, տղա մարդ կանց հետ հա վա սար 

պայ ման նե րով, ա պա հո վ� մ են հետև յալ ի րա վ� նք նե րը.
(ա) քվեար կե լ�  բո լոր ընտ ր� թ յ� ն նե ր� մ և հան րաք վե նե ր� մ, ընտր վե լ�  բո լոր պե տա-

կան ընտ րո վի մար մի ն նե ր� մ,
(բ) մաս նակ ցե լ�  կա ռա վա ր� թ յան քա ղա քա կա ն� թ յան ձևա վոր մանն �  ի րա կա նաց մա-

նը և կա ռա վար ման բո լոր մա կար դակ նե րով զբա ղեց նե լ�  պե տա կան պաշ տոն ներ և  
ի րա կա նաց նե լ�  բո լոր պե տա կան գոր ծա ռ� յթ նե րը,

(գ) մաս նակ ցե լ�  երկ րի հա սա րա կա կան �  քա ղա քա կան կյան քին առնչ վող հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի և մի ա վո ր� մն  ե րի գոր ծ�  նե� թ յա նը:

ՄԱԿ-ի Անվ տան գ թ յան խորհր դի 2000 թվա կա նի թիվ 1325 բա նաձև « Կա նայք, 

խա ղա ղ թ յ  նը և  անվ տան գ թ յ  նը»157

(...)  Կար ևո րե լով կա նանց դե րը հա կա մար տ� թ յ� ն նե րի կան խար գել ման և կար գա վոր-

ման, ինչ պես նաև խա ղա ղա շի ն� թ յան գոր ծ� մ...
1.  պե տ� թ յ� ն նե րին կոչ է ա ն� մ ա պա հո վել կա նանց ա ռա վել գոր ծ� ն մաս նակ ց� թ-

յ�  նը հա կա մար տ� թ յ� ն նե րի կան խար գել ման, կար գա վոր ման և հան գ�  ցա լ� ծ ման 

ազ գա յին, տա րա ծաշր ջա նա յին և մի  ջազ գա յին ինս տի տ� տ նե րի և մե  խա նիզմն  ե րի 

շրջա նակ նե ր� մ ո րո շ� մն  ե րի ըն դ� ն մա նը բո լոր մա կար դակ նե ր� մ։

156  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=60505 
157  https://www.peacewomen.org/SCR-1325 
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Եվ րո պա յի խորհր դի Խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի թիվ 2120 (2016) բա նաձև 

« Կա նայք զին ված   ժե ր մ. հա վա սա ր թ յան խթա ն մ, գեն դե րա յին հիմ քով 

բռն թ յան վե րա ց մ»158

(...) 
2.  Ուս տի, անձ նա կազ մ� մ ա վե լի մե ծ թվով կա նանց ներգ րա վելն �  պա հե լը դար ձել է 

զին ված �  ժե րի կար ևո րա գ� յն խնդիր նե րից մե  կը: Սա կայն, չնա յած այն փաս տին, 
որ վեր ջին տաս նամ յակ նե րի ըն թաց ք� մ Եվ րո պա յի բա նակ ներն աս տի ճա նա բար 
ա վե լի դրա կան են վե րա բեր վ� մ զին ված �  ժե րը կա նան ցով հա մալ րե լ�  հար ցին՝ 
կա նայք զին ված �  ժե ր� մ և հատ կա պես հրա մա նա տա րա կան բարձր կո չ� մն  եր 
�  նե ցող ան ձանց շար քե ր� մ դեռևս շա ր�  նա կ� մ են փոք րա մաս ն� թ յ� ն կազ մե լ: 

3.  Զին ված �  ժե րին մի ա ցող կա նայք հայտն վ� մ են տղա մարդ կանց կող մի ց և հենց 
նրանց հա մար մշակ ված մի  ջա վայ ր� մ: Ն րանք են թարկ վ� մ են տա րա տե սակ 
խտրա կա ն� թ յ� ն նե րի, բախ վ� մ են կոշտ աշ խա տան քա յին ռե ժի մով աշ խա տե լ�  
և կարծր մտա ծե լա կեր պի խնդիր նե րին, ո րոնք դեռևս ար մա տա ցած են զին ված � -
ժե րին բնո րոշ «տղա մարդ կա յին մո տե ց� մն  ե ր� մ»:

(...)
6.  Հաշ վի առ նե լով վե րը նշվա ծը՝ Վե հա ժո ղո վը կոչ է ա ն� մ Եվ րո պա յի խորհր դի ան-

դամ պե տ� թ յ� ն նե րին.
6.1. զին ված �  ժե րի ան դամն  ե րի հա մալր ման և կա րիե րա յի կա ռա վար ման հետ 

կապ ված՝
6.1.1 հա մալր ման գոր ծըն թա ցը դարձ նել այն պի սին, որ վե րա նան կարծ րա տի պե-

րը, և զին ված �  ժե ր� մ ներգ րավ վեն ա վե լի մե ծ թվով կա նայք, ընդ ո ր� մ՝ 
նաև՝ գոր ծառ նա կան դե րե ր� մ.

6.1.2 �  շադ ր� թ յ�  նը սևե ռել հա մալր ման և կա րիե րա յի կա ռա վար ման քա ղա քա-
կա ն� թ յան վրա՝ բա ցա հայ տե լով հմտ�  թյ� ն նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ են 
այ սօր վա զին ված �  ժե րի ստանձ նած ա ռա քե լ� թ յ� ն ներն ի րա կա նաց նե լ�  
հա մար.

6.1.3 կա նանց հա մար հա սա նե լի դարձ նել բո լոր պաշ տոն նե րը զին ված �  ժե րի բո-
լոր տե սա կի զոր քե ր� մ.

6.1.4 զարկ տալ ակ տիվ քա ղա քա կա ն� թ յա նը՝ կա նանց հա վա քագ րե լ�  և ն րանց 
ներգ րա վե լ�  այն դե րե ր� մ, ո րոն ցից նրանք նախ կի ն� մ դ� րս են թողն վել, 
դի տար կել այս մաս նա գի տ� թ յ� ն նե րի հա մալր ման ժա մա նակ կի րառ ված 
ֆի զի կա կան չա փա նիշ նե րը և փորձ նա կան ծրագ րե րի նպա տա կա հար մա-
ր� թ յ�  նը՝ կա նանց հա մալ ր� մ այդ մաս նա գի տ� թ յ� ն նե ր� մ խթա նե լ�  
նպա տա կով.

158  Տես նու յն տեղու մ
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6.1.5 ակ տի վո րեն աշ խա տել կա նանց ար տագ նա ծա ռա յ� թ յ�  նը խթա նե լ�  � ղ-
ղ� թ յամբ, այդ թվ� մ՝ գոր ծառ նա կան դե րե րին նշա նա կե լը. զին ված �  ժի 
կող մի ց նշա նա կել գեն դե րա յին խորհր դա կան ներ՝ յ�  րա քանչ յ� ր ար տագ նա 
ծա ռա յ� թ յան հա մար նա խա պատ րաստ ման և տե ղա կայ ման բո լոր փ�  լե-
ր� մ.

6.1.6 զար գաց նել կա րիե րա յի ա վե լի ճկ� ն հնա րա վո ր� թ յ� ն ներ՝ ա մե  նա բարձր 
կո չ� մն  ե րի հա սա նե լի� թ յ� նն ա պա հո վող �  ղի ներն ա վե լաց նե լ�  հա մար.

6.1.7 ձեռ նար կել հա մա պար փակ և հետ ևո ղա կան մի  ջոց ներ, ո րոնք կնպաս տեն 
զին ված �  ժե րի բո լոր ան դամն  ե րի աշ խա տան քա յին, անձ նա կան և  ըն տա-
նե կան կյան ք� մ հա վա սա րակշ ռ� թ յան պահ պահ մա նը.

6.1.8 զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն ներդ նե լ� , շա ր�  նա կե լ�  կամ դրա վե րաց ման 
շ� րջ տար բեր քննար կ� մն  ե րի ժա մա նակ կա նո նա վոր կեր պով ընդգր կել 
գեն դե րա յին հա վա սա ր�  թյան թե ման.

6.1.9 հե տա զո տ� թ յ� ն անց կաց նել զին վո րա կան պաշ տոն նե ր� մ ա վե լի մե ծ թվով 
կա նանց հա մալր ման խո չըն դոտ նե րի պատ ճառ նե րի վե րա բեր յալ, ինչ պես 
նաև այն պատ ճառ նե րի, թե ին չ�  կա նանց զին վո րա կան կա րիե րան հա ճախ 
ա վե լի կարճ է, քան ի րենց տղա մարդ գոր ծըն կեր նե րի նը, և թե ին չ�  են կա-
նայք �  տղա մար դիկ լք� մ զին ված �  ժե րը նախ քան կեն սա թո շա կի տա րի քի 

հաս նե լը կամ պայ մա նագ րի ա վար տը:

(...)

Մար դ  ի րա վ նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին 

ի րա վ նք

Կոնս տան տին Մար կին ընդ դեմ Ռ  սաս տա նի (Konstantin Markin v. Russia) գոր ծով 

վճիռ, 22 մար տի 2012թ.159

147. (...) Դա տա րա նը ըն դ�  ն� մ է, որ հաշ վի առ նե լով ազ գա յին անվ տան գ� թ յան պաշտ-

պա ն� թ յան հա մար բա նա կի կար ևո ր� թ յ�  նը՝ ե րե խա յի խնամ քի ար ձա կ� ր դի 

ի րա վ� ն քի հա մար սահ ման ված ո րոշ սահ մա նա փա կ� մն  եր կա րող են հա մար վել 

ի րա վա չափ, ե թե դրանք խտրա կան չեն։ Դա տա րա նի կար ծի քով, ազ գա յին անվ-

տան գ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան ի րա վա չափ նպա տա կին հաս նե լ�  հա մար կան այլ 

մի  ջոց ներ, քան կին զին ծա ռա յող նե րի ե րե խա յի խնամ քի ար ձա կ� ր դի ի րա վ� ն քի 

սահ մա նա փա կ� մն  է, ո րը բա ցա ռ� մ է տղա մարդ զին ծա ռա յող նե րի այդ ի րա վ� ն-

քը։ Ա վե լին, բա վա կան մե ծ թվով երկր նե ր� մ և՛ տղա մարդ, և՛ կին զին ծա ռա յող ներն 

�  նեն ե րե խա յի խնամ քի ար ձա կ� ր դի ի րա վ� նք։ Դա տա րա նը նշ� մ է, որ հա տ� կ 

159 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109868 
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հե տաքրք ր� թ յ� ն են ներ կա յաց ն� մ ե րե խա յի խնամ քի ար ձա կ� ր դի ի րա վ� ն քի վե-

րա բեր յալ ի րա վադ ր� յթ ներն այն պի սի երկր նե ր� մ, ինչ պի սիք են Նի դեռ լանդ նե րը, 

Գեր մա նիան և Մեծ Բ րի տա նիան։ Ն րանց օ րի նակ նե րը ց� յց են տա լիս, որ կան մի -

ջոց ներ բա նա կի օ պե րա ցիոն արդ յ�  նա վե տ� թ յ� նն ա պա հո վե լ�  ի րա վա չափ շա-

հե րը բա վա րա րե լ�  հա մար և մի ա ժա մա նակ ա պա հո վե լ�  զին ծա ռա յող նե րի նկատ-

մամբ հա վա սար վե րա բեր մ� ն քը ե րե խա յի խնամ քի ար ձա կ� ր դի ո լոր տ� մ։

148. (...) Միա ժա մա նակ, դա տա րա նը գտն� մ է, որ, օ րի նակ, կա րող է ի րա վա չափ հա-

մար վել տղա մարդ կամ կին զին ծա ռա յո ղի ե րե խա յի խնամ քի ար ձա կ� ր դի ի րա վ� ն-

քի սահ մա նա փա կ�  մը, � մ պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի կա տա ր�  մը չի կա րող հեշ տ� թ-

յամբ ի րա կա նաց վել փո խա րի նո ղի կող մի ց, հաշ վի առ նե լով այն պի սի գոր ծոն ներ, 

ինչ պի սիք են հիե րար խիկ կար գա վի ճա կը, հազ վա դեպ տեխ նի կա կան ո րա կա վո ր� -

մը կամ ակ տիվ ռազ մա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի մե ջ ներգ րավ վա ծ� թ յ�  նը։ Դա տա-

րա նի կար ծի քով, այդ պի սի ընդ հա ն� ր և  ավ տո մատ սահ մա նա փա կ�  մը, ո րը կի-

րառ վ� մ է մի  խ� մբ մարդ կանց նկատ մամբ՝ հիմն  վե լով նրանց սե ռի վրա, պետք է 

դի տար կել պե տ� թ յան հա յե ցո ղ� թ յան ըն դ�  նե լի շրջա նա կից դ� րս։
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2. ԶԻՆ ՎԱԾ V  ԺԵ ՐV Մ ԿԱ ՆԱՆՑ Ի ՐԱ ՎV ՆՔ ՆԵ ՐԻ Օ ՐԵՆՍԴ ՐԱ ԿԱՆ 

Ե ՐԱՇ ԽԻՔ ՆԵ ՐԸ

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք160

Հոդ ված 42.

(...)
5.  Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող ա մ�  սին նե րից մե  կին, ս� յն հոդ վա ծի հա մա ձայն, 

ծա ռա յ� թ յան նոր վայր տե ղա փո խե լ�  դեպ ք� մ մի ա ժա մա նակ ո րո շ� մ է կա յաց վ� մ 
ծա ռա յ� թ յան նոր վայր տե ղա փո խել նաև մյ� ս ա մ� ս ն� ն, ե թե փոխ վ� մ է ըն տա նի-
քի բնա կ� թ յան վայ րը: Ե թե հնա րա վոր չէ զին ծա ռա յող ա մ�  սին նե րին ծա ռա յ� թ յան 
նոր վայ ր� մ մի ա ժա մա նակ նշա նա կել զին վո րա կան պաշ տոն նե րի, ա պա տե ղա փո-
խ� թ յ�  նը կա տար վ� մ է մի այն զին ծա ռա յո ղի հա մա ձայ ն� թ յամբ:

Հոդ ված 53.  Կին զին ծա ռա յո ղի հղի թ յան և ծնն դա բե ր թ յան, ինչ պես նաև ե րե-

խա յի խնամ քի հա մար տրվող ար ձա կ ր դը

1.  Կին զին ծա ռա յո ղին՝ հղի� թ յան և ծնն դա բե ր� թ յան, ինչ պես նաև ե րե խա յի խնամ-
քի հա մար տրվ� մ է ար ձա կ� րդ` Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան օ րենսդ ր� թ յամբ 
սահ ման ված կար գով:

2.  Հ ղի� թ յան և ծնն դա բե ր� թ յան ար ձա կ� ր դի ըն թաց ք� մ կին զին ծա ռա յո ղի դրա մա-
կան ա պա հո վ� թ յ�  նը պահ պան վ� մ է: Հ ղի� թ յան և ծնն դա բե ր� թ յան ար ձա կ� ր դից 
ա ռաջ կամ ան մի  ջա պես հե տո կին զին ծա ռա յո ղին, իր դի մ�  մի  հա մա ձայն, տրվ� մ է 
հեր թա կան ար ձա կ� րդ:

3.  Կին զին ծա ռա յո ղին իր ցան կ� թ յամբ տրվ� մ է ե րե խա յի խնամ քի հա մար ար ձա-
կ� րդ՝ մի նչև ե րե խա յի ե րեք տա րին լրա նա լը, ո րը նա կա րող է օգ տա գոր ծել լրիվ կամ 
մաս-մաս: Ե րե խա յի խնամ քի հա մար տրված ար ձա կ� ր դի ըն թաց ք� մ կին զին ծա-
ռա յո ղի ծա ռա յ� թ յան տեղն �  պաշ տո նը պահ պան վ� մ են:

4.  Հ ղի� թ յան և ծնն դա բե ր� թ յան, ինչ պես նաև ե րե խա յի խնամ քի հա մար ար ձա կ� ր դը 
հաշ վարկ վ� մ է կին զին ծա ռա յո ղի ա նընդ հատ ծա ռա յ� թ յան ստա ժ� մ` պաշ տո նա-
յին դր� յ քա չա փը սահ մա նե լ� , հեր թա կան զին վո րա կան կո չ� մ շնոր հե լ�  (բա ցա-
ռ� թ յամբ ե րե խա յի խնամ քի հա մար ար ձա կ� ր դի ժա մա նա կա հատ վա ծի), զին վո-
րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից ար ձակ վե լիս դրա մա կան օգ ն� թ յան չա փը և զին վո րա կան 
կեն սա թո շա կի չա փը հաշ վար կե լ�  հա մար:

5.  Հ ղի� թ յան և ծնն դա բե ր� թ յան տա ր� մ կին զին ծա ռա յո ղին հեր թա կան ար ձա կ� րդ 
տրվ� մ է ըն թա ցիկ տար վա ար ձա կ� ր դի տևո ղ� թ յամբ, ե րե խա յի խնամ քի հա մար 

160  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685 
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ար ձա կ� րդն ա վարտ վե լ�  տա ր� մ` ա վարտ վե լ�  օր վա նից հա մա մաս նա բար մի նչև 
օ րա ց�  ցա յին տար վա ա վար տը` ծա ռա յ� թ յան յ�  րա քանչ յ� ր լրիվ ամս վա դի մաց եր-
կ�  և կես օր հաշ վար կով:

«ՀՀ զին ված   ժե րի ներ քին ծա ռա յ թ յան կա նո նա գիր քը հաս տա տե լ  մա սին» 

ՀՀ օ րենք161

Հոդ ված 264. Խա ղաղ ժա մա նակ կին զին ծա ռա յող նե րը օր վա վե րա կար գի կազ մ� մ 

չեն նշա նակ վ� մ, բա ցա ռ� թ յամբ հան րա կա ցա րա նի օր վա վե րա կար գի: Անհ րա ժեշ տ� թ-

յան դեպ ք� մ նրանք ըստ ի րենց զին վո րա կան կոչ ման և զ բա ղեց րած պաշ տո նի, կա րող են 

նշա նակ վել որ պես հեր թա պահ բժիշկ (բ�  ժակ), շտա բի հեր թա պահ և թղ թա տար (ցրիչ):

Կին զին ծա ռա յող նե րը հեր թա պա հ� թ յան են նշա նակ վ� մ նաև ըստ մաս նա գի տ� թ յան:

ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2018 թվա կա նի նո յեմ բե րի 8-ի թիվ 1269-Ն ո րո շ մ162

Հա վել ված

6.  Զին վո րա կան հաշ վառ ման վերց վ� մ են նաև 18 տա րին լրա ցած և զին վո րա կան մաս-
նա գի տ� թ յ� ն ստա ցած կամ պայ մա նագ րա յին զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն անց նե-
լ�  հա մար դի մած, ինչ պես նաև զին վո րա կան հաշ վառ ման են թա կա մաս նա գի տ� թ-
յ� ն ներ �  նե ցող ի գա կան սե ռի քա ղա քա ցի նե րը:

Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կան 

« Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի մա սին»163

Զո րա կո չիկ նե րի ծա ռա յ� թ յ�  նը պետք է անց նի ի րենց ըն տա նիք նե րին և տա նը հնա-

րա վո րինս մոտ: Զին ված �  ժե րի պրո ֆե սիո նալ անձ նա կազ մի ՝ ի րենց ըն տա նի քից և բ նա-

կա վայ րից շատ ա վե լի հե ռ�  նշա նա կ� մն  ե րը չպետք է կա տար վեն որ պես կար գա պա հա-

կան պա տիժ ներ, այլ սոսկ ել նե լով դրա գոր ծառ նա կան արդ յ�  նա վե տ� թ յ�  նից:

161  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121817 
162  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=126601 
163  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
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Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի մա սին Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո-

մի  տեի թիվ CM/Rec(2010)4 հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ  շա գիր164

Զին ծա ռա յող նե րի բա րո յա հո գե բա նա կան վի ճա կի հա մար կար ևոր է, որ պես զի նրանք 

հնա րա վո ր� թ յան սահ ման նե ր� մ կա րո ղա նան կապ պահ պա նել ի րենց մտե րիմն  ե րի, 

այդ թվ� մ՝ հա րա զատ նե րի և զ�  գըն կե րոջ հետ: Ան դամ պե տ� թ յ� ն նե րը պետք է հա-

մա պա տաս խան պայ ման ներ ստեղ ծեն, որ պես զի զին ծա ռա յող ներն օգտ վեն այս հա տ� կ 

ի րա վ� ն քից:

164  Տես ն� յն տեղ� մ
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3. ԶԻՆ ՎԱԾ V  ԺԵ ՐV Մ ԿԱ ՆԱՆՑ ՑԱԾՐ ՆԵՐԳ ՐԱՎ ՎԱ ԾV   V  ՆԸ 

ԵՎ Ա ՌԱՋ ԽԱ ՂԱ ՑV  ՄԸ

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք165

 Հոդ ված 3. Աշ խա տան քա յին օ րենսդ ր թ յան սկզբ նք նե րը

1.  Աշ խա տան քա յին օ րենսդ ր� թ յան հիմն  ա կան սկզբ� նք ներն են`
(...)
3)  աշ խա տան քա յին հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի կող մե  րի ի րա վա հա վա սա ր� թ յ�  նը` ան կախ 

նրանց սե ռից, ռա սա յից, ազ գ� թ յ�  նից, լեզ վից, ծա գ�  մի ց, քա ղա քա ցի� թ յ�  նից, 
սո ցիա լա կան դր� թ յ�  նից, դա վա նան քից, ա մ� ս նա կան վի ճա կից և  ըն տա նե կան 
դր� թ յ�  նից, տա րի քից, հա մոզ մ� նք նե րից կամ տե սա կետ նե րից, կ�  սակ ց� թ յ� ն նե-
րին, ար հես տակ ցա կան մի � թ յ� ն նե րին կամ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պ� թ յ� ն-
նե րին ան դա մակ ցե լ� ց, աշ խա տո ղի գործ նա կան հատ կա նիշ նե րի հետ չկապ ված այլ 
հան գա մանք նե րից.

(...)
5)  աշ խա տող նե րի ի րա վ� նք նե րի և հ նա րա վո ր� թ յ� ն նե րի հա վա սա ր� թ յ�  նը.
(...)

 Հոդ ված 180. Աշ խա տան քի վար ձատ ր թ յան կազ մա կեր պ  մը

(...)
3.  Աշ խա տանք նե րի ո րա կա վոր ման հա մա կար գի կի րառ ման դեպ ք� մ մի և ն� յն չա փա-

նիշ նե րը պետք է կի րառ վեն ինչ պես տղա մարդ կանց, այն պես էլ կա նանց նկատ մամբ, 
և  այդ հա մա կար գը պետք է մշակ ված լի նի այն պես, որ բա ցա ռի սե ռա յին հատ կա նիշ-
նե րով ցան կա ցած խտրա կա ն� թ յ� ն:

165  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=142152  
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ՀՀ նա խա գա հի 2018 թվա կա նի փետր վա րի 17-ի թիվ ՆՀ-103-Ա հրա մա նա գիր 

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տ թ յան զին ված   ժե րի 2018-2024 թվա կան նե րի ար-

դիա կա նաց ման ծրա գի րը հաս տա տե լ  մա սին»166

Հա վել ված

Ն պա տակ 6.

(...) Զ�  գա հե ռա բար նա խա տես վ� մ է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան մե ջ կա մա վո ր� թ յան 
սկզբ� ն քի հի ման վրա կին զին ծա ռա յող նե րի ներգ րա վ� մն  աս տի ճա նա բար ա վե-
լաց նել՝ սկզբ� մ նյ�  թա տեխ նի կա կան ա պա հով ման, այ ն�  հետև՝ մյ� ս ո լորտ նե ր� մ:

Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

Վե րա նայ ված Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա167

Մաս 1

Կող մե  րը ըն դ�  ն� մ են, որ պես ի րենց քա ղա քա կա ն� թ յան նպա տակ, ո րը պետք է 

ձեռք բեր վի բո լոր հա մա պա տաս խան ազ գա յին և մի  ջազ գա յին մի  ջոց նե րով, այն պայ-

ման նե րը ձեռք բե րե լը, ո րոնք կնպաս տեն հետև յալ ի րա վ� նք նե րի և սկզ բ� նք նե րի արդ-

յ�  նա վետ ի րա կա նաց մա նը՝

(...)
20. բո լոր աշ խա տող նե րը զբաղ վա ծ� թ յան և  աշ խա տան քի հար ցե ր� մ �  նեն հա վա սար 

հնա րա վո ր� թ յ� ն նե րի և հա վա սար վե րա բեր մ� ն քի ի րա վ� նք՝ ա ռանց սե ռա կան 
խտրա կա ն� թ յան։

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կան 

« Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ� նք նե րի մա սին»168

64. Զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան մե ջ գտնվող տղա մար դիկ և կա նայք պետք է �  նե նան 
ն� յն կամ հա վա սա րար ժեք աշ խա տան քի հա մար հա վա սար վար ձատ ր� թ յան 
ի րա վ� նք:

(...)
77. Ի րենց աշ խա տան քա յին և ծա ռա յո ղա կան կյան քի հա մա տեքս տ� մ, ինչ պես նաև 

զին ված �  ժե րի հա սա նե լի� թ յան ա ռ�  մով, զին ծա ռա յող նե րը պետք է զերծ լի նեն 
մար դ�  ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի հետ կապ ված ցան կա ցած հիմ քով 
խտրա կա ն� թ յ�  նից, օ րի նակ՝ պայ մա նա վոր ված սե ռով, սե ռա կան կողմն  ո րոշ-

166  https://www.president.am/fi les/legislation/4398.pdf 
167  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=24230 
168  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
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մամբ, ռա սա յով, մաշ կի գ� յ նով, լեզ վով, կրո նով, քա ղա քա կան կամ այլ հա մոզ-
մ� նք նե րով, ազ գա յին կամ սո ցիա լա կան ծագ մամբ, ազ գա յին փոք րա մաս ն� թ յան 
պատ կա նե լով, գ� յ քա յին դր� թ յամբ, ծննդով կամ այլ դր� թ յամբ: Խտ րա կա ն� թ-
յան բա ցառ ման սկզբ� ն քը չի խախտ վի, ե թե հա ման ման ի րա վի ճակ նե ր� մ հայտն-
ված ան ձանց մի ջև տար բե րա կ� մն  �  նե նա օբ յեկ տիվ և  ող ջա մի տ բա ցատ ր� թ յ� ն 
և հե տապն դի ի րա վա չափ նպա տակ, ինչ պես օ րի նակ՝ մար տա կան արդ յ�  նա վե-
տ� թ յան ա պա հո վ�  մը, և  ե թե գոր ծադր ված մի  ջոց նե րը ող ջամ տո րեն հա մա չափ 
են հե տապնդ վող նպա տա կին:

Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի մա սին Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո-

մի  տեի թիվ CM/Rec(2010)4 հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ  շա գիր169

Ինչ վե րա բե ր� մ է գեն դե րա յին հիմ քով խտրա կա ն� թ յա նը, ա պա Վե րա նայ ված խար-

տիա յի 20-րդ հոդ վա ծը ե րաշ խա վո ր� մ է աշ խա տան քի և մաս նա գի տա կան հար ցե ր� մ 

հա վա սար հնա րա վո ր� թ յ� ն նե րի և հա վա սար վե րա բեր մ� ն քի ի րա վ� ն քը: Դա նաև կի-

րա ռե լի է զին ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ: Կա նայք, ինչ պես և տ ղա մար դիկ, պետք է պաշ-

տո նեա կան ա ռաջ խա ղաց ման հար ցե ր� մ �  նե նան հա վա սար հնա րա վո ր� թ յ� ն ներ և 

զին ված �  ժե ր� մ աշ խա տե լիս ար ժա նա նան հա վա սար վե րա բեր մ� ն քի: Սե ռի հիմ քով 

նրանք չպետք է դ� րս թողն վեն մաս նա գի տ� թ յ�  նից, բա ցա ռ� թ յամբ այն դեպ քե րի, երբ, 

հա տ� կ տե սա կի մաս նա գի տա կան գոր ծ�  նե � թ յան բն� յ թով կամ հա մա տեքս տով պայ-

մա նա վոր ված, սե ռը հան դի սա ն� մ է ի րա կան վճռո րոշ հան գա մանք:

169  Տե՛ս, ն� յն տեղ� մ:
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1.  ԶԻՆ ԾԱ ՌԱ ՅՈՂ ՆԵ ՐԻ ԵՎ Ն ՐԱՆՑ ԸՆ ՏԱ ՆԻՔ ՆԵ ՐԻ ԱՆ ԴԱՄ ՆԵ ՐԻ 

ԲՆԱ ԿԱ ՐԱ ՆԱ ՅԻՆ Ա ՊԱ ՀՈ ՎV  ՄԸ

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք170

Հոդ ված 65. Զին ծա ռա յող նե րի բնա կա րա նա յին ա պա հո վ թ յ  նը

1.  Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող նե րը ծա ռա յ� թ յան վայ ր� մ բնա կա րա նա յին պայ-
ման նե րի բա րե լավ ման կա րիք �  նե նա լ�  դեպ ք� մ ա պա հով վ� մ են ծա ռա յո ղա կան 
բնա կա րան նե րով` պե տա կան լիա զոր մարմն  ի ղե կա վա րի հրա մա նով սահ ման ված 
կար գով: Ծա ռա յ� թ յան վայ ր� մ բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի բա րե լավ ման կա րիք 
է հա մար վ� մ ծա ռա յ� թ յան վայ րի վար չա կան տա րած քից առն վազն 30 կի լո մե տր հե-
ռա վո ր� թ յամբ սե փա կա ն� թ յան ի րա վ� ն քով բնա կե լի տա րա ծ� թ յ� ն կամ ն� յն հե-
ռա վո ր� թ յամբ մշտա կան (փաս տա ցի) հաշ վառ ման վայր չ�  նե նա լը: Ծա ռա յ� թ յան 
վայ ր� մ ծա ռա յո ղա կան բնա կա րա նով չա պա հով վե լ�  դեպ ք� մ այլ բնա կե լի տա րա-
ծ� թ յ� ն վար ձա կա լե լ�  դի մաց պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող նե րին վճար վ� մ է դրա-
մա կան փոխ հա տ�  ց� մ` Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան կա ռա վա ր� թ յան սահ մա-
նած կար գով և չա փե րով: Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղին ծա ռա յո ղա կան բնա կե լի 
տա րա ծ� թ յամբ ա պա հո վե լիս կամ բնա կե լի տա րա ծ� թ յան վար ձա կա լ� թ յան դի մաց 
դրա մա կան փոխ հա տ�  ց� մ վճա րե լիս հաշ վի են առն վ� մ նաև նրա ըն տա նի քի հետև-
յալ ան դամն  ե րը.

1)  ա մ�  սի նը (կի նը) և 18 տա րին չլրա ցած ե րե խա նե րը.
2)  հա մա տեղ բնակ վող` ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված կամ մի նչև 26 տա րե կան �  սա նող 

զա վակ նե րը, ինչ պես նաև հա մա տեղ բնակ վող` 18 տա րե կան և դ րա նից բարձր տա-
րի քի հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող զա վակ նե րը, ե թե հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող են 
ճա նաչ վել մի նչև ի րենց 18 տա րին լրա նա լը:

2.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան կա ռա վա ր� թ յան սահ մա նած կար գով և պայ ման-
նե րով սպա յա կան և  ա վագ են թաս պա յա կան կազ մե  րի պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա-
յող նե րը կա րող են բնա կա րան կամ բնա կե լի տ� ն ձեռք բե րե լ�  կամ բնա կե լի տ� ն 
կա ռ�  ցե լ�  նպա տա կով օգտ վել մատ չե լի և  ար տոն յալ պայ ման նե րով եր կա րա ժամ-
կետ հի պո տե կա յին վար կա վոր ման պե տա կան նպա տա կա յին ծրագ րե րից:

3.  Ա ռա ջին կամ երկ րորդ խմբի հաշ ման դա մ� թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա-
վ� նք �  նե ցող նախ կին զին ծա ռա յող նե րը և զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռա յող նե րի 
ըն տա նիք նե րը, ո րոնք հա մա պա տաս խա նա բար կեն սա թո շա կի ի րա վ� նք ձեռք բե-
րե լ�  կամ զին ծա ռա յո ղի զոհ վե լ�  (մա հա նա լ� ) օր վա դր� թ յամբ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տ� թ յան տա րած ք� մ չ�  նեն սե փա կա ն� թ յան ի րա վ� ն քով բնա կե լի տա րա-

170  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685 
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ծ� թ յ� ն կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան տա րած ք� մ �  նեն սե փա կա ն� թ յան 
ի րա վ� ն քով բնա կե լի տա րա ծ� թ յ� ն, ո րը, սա կայն, 4-րդ  աս տի ճա նի վթա րա յին է և 
քանդ ման են թա կա, ինչ պես նաև 1-ին խմբի հաշ ման դա մ� թ յան զին վո րա կան կեն-
սա թո շա կի ի րա վ� նք �  նե ցող նախ կին զին ծա ռա յող նե րը, ո րոնք Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տ� թ յան տա րած ք� մ �  նեն սե փա կա ն� թ յան ի րա վ� ն քով բնա կե լի տա րա-
ծ� թ յ� ն, սա կայն նախ կին զին ծա ռա յո ղի և ս� յն հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված` 
նրա ըն տա նի քի յ�  րա քանչ յ� ր ան դա մի  մա սով բնա կե լի տա րա ծ� թ յան բնա կե լի 
մա կե րե սը կազ մ� մ է 5.5 քա ռա կ�  սի մե տ րից պա կաս` հաշ վառ վ� մ են որ պես բնա-
կա րա նա յին պայ ման նե րի բա րե լավ ման կա րիք �  նե ցող, և ն րանց սե փա կա ն� թ յան 
ի րա վ� ն քով ան հա տ� յց հատ կաց վ� մ է բնա կա րան, կամ բնա կա րան ձեռք բե րե լ�  
հա մար ստա ն� մ են ան հա տ� յց պե տա կան ֆի նան սա կան ա ջակ ց� թ յ� ն` Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տ� թ յան կա ռա վա ր� թ յան սահ մա նած կար գով և չա փե րով: Ս� յն 
մա սով սահ ման ված բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի բա րե լավ ման կա րիք �  նե ցող 
չեն հա մար վ� մ այն ան ձինք, ո րոնք զին ծա ռա յո ղի` 1-ին կամ 2-րդ խմ բի հաշ ման դա-
մ� թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վ� նք �  նե ցող ճա նաչ վե լ�  կամ զոհ վե լ�  
(մա հա նա լ� ) օր վա նից ա ռաջ` հինգ տար վա ըն թաց ք� մ, օ տա րել են սե փա կա ն� թ-
յան ի րա վ� ն քով ի րենց պատ կա նող բնա կե լի տա րա ծ� թ յ� ն նե րը կամ փո խել են սե-
փա կա ն� թ յան ի րա վ� ն քով ի րենց պատ կա նող բնա կե լի տա րա ծ� թ յ� ն նե րի օգ տա-
գործ ման նպա տա կա յին նշա նա կ� թ յ�  նը կամ զին ծա ռա յո ղի` 1-ին կամ 2-րդ խմ բի 
հաշ ման դա մ� թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վ� նք �  նե ցող ճա նաչ վե լ�  կամ 
զոհ վե լ�  (մա հա նա լ� ) օր վա դր� թ յամբ բնակ վ� մ են օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
պե տա կան գրան ց� մ չստա ցած բնա կե լի տա րա ծ� թ յ�  ն� մ կամ օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով ժա ռան գ� թ յան բա ց�  մի ց հե տո բնա կե լի տա րա ծ� թ յան նկատ մամբ 
�  նեն ժա ռան գա կան ի րա վ� նք, սա կայն չեն հրա ժար վել ի րենց հա սա նե լիք բնա կե լի 
տա րա ծ� թ յան նկատ մամբ ժա ռան գ� թ յան ի րա վ� ն քից:

4.  Ս� յն հոդ վա ծի 3-րդ մա ս� մ նշված ան ձանց սե փա կա ն� թ յան ի րա վ� ն քով ան հա-
տ� յց բնա կա րան հատ կաց նե լիս կամ բնա կա րան ձեռք բե րե լ�  հա մար ան հա տ� յց 
պե տա կան ֆի նան սա կան ա ջակ ց� թ յ� ն տրա մադ րե լիս հաշ վի են առն վ� մ նաև 
նրանց ըն տա նի քի՝ ս� յն հոդ վա ծի 3-րդ մա ս� մ նշված պայ ման նե րը բա վա րա րող 
հետև յալ ան դամն  ե րը.

1)  ա մ�  սի նը (կի նը) և 18 տա րին չլրա ցած ե րե խա նե րը.
2)  ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված կամ մի նչև 26 տա րե կան �  սա նող կամ 18 տա րե կան և 

դ րա նից բարձր տա րի քի հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող զա վակ նե րը, ե թե հաշ ման դա-
մ� թ յ� ն �  նե ցող են ճա նաչ վել մի նչև ի րենց 18 տա րին լրա նա լը.

3)  հաշ ման դա մ� թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վ� նք �  նե ցող նախ կին զին ծա-
ռա յո ղի հետ ն� յն հաս ցե� մ հաշ վառ ված ծնող նե րը, իսկ զոհ ված (մա հա ցած) զին-
ծա ռա յո ղի ծնող նե րը` ան կախ զին ծա ռա յո ղի զոհ վե լ�  (մա հա նա լ� ) օր վա դր� թ յամբ 
վեր ջի նիս հետ հա մա տեղ հաշ վառ ված լի նե լ�  հան գա ման քից.

4)  զին ծա ռա յո ղի, հաշ ման դա մ� թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վ� նք �  նե ցող 
նախ կին զին ծա ռա յո ղի, ինչ պես նաև զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռա յո ղի խնամ քի 
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տակ գտնվող` 18 տա րին չլրա ցած կամ ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված կամ մի նչև 26 տա-
րե կան �  սա նող կամ 18 տա րե կան և դ րա նից բարձր տա րի քի հաշ ման դա մ� թ յ� ն 
�  նե ցող ք� յ րը և  եղ բայ րը, ե թե հաշ ման դամ են ճա նաչ վել մի նչև ի րենց 18 տա րին 
լրա նա լը: Ք� յ րը և  եղ բայ րը հա մար վ� մ են զին ծա ռա յո ղի, հաշ ման դա մ� թ յան զին-
վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վ� նք �  նե ցող նախ կին զին ծա ռա յո ղի, ինչ պես նաև 
զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռա յո ղի խնամ քի տակ գտնվող, ե թե օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով սահ ման վել է խնա մա կա լ� թ յ� ն, և ն րանց ծնող ներն �  նեն աշ խա տան-
քա յին գոր ծ�  նե� թ յամբ զբաղ վե լ�  կա րո ղ� թ յան 3-րդ  աս տի ճա նի սահ մա նա փա-
կ� մ:

5.  Ս� յն հոդ վա ծով սահ ման ված զին ծա ռա յող նե րի բնա կա րա նա յին ա պա հո վ� թ յ� նն 
ի րա կա նաց վ� մ է յ�  րա քանչ յ� ր տար վա Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան պե տա-
կան բյ�  ջեով հա մա պա տաս խան պե տա կան լիա զոր մարմն  ին հատ կաց ված մի  ջոց-
նե րի հաշ վին:

ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2018 թվա կա նի նո յեմ բե րի 22-ի թիվ 1321-Ն ո րո շ մ171

Ս� յն ո րոշ մամբ սահ ման վ� մ է պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղին ծա ռա յ� թ յան վայ-

ր� մ ծա ռա յո ղա կան բնա կա րա նով չա պա հո վե լ�  դեպ ք� մ այլ բնա կե լի տա րա ծ� թ յ� ն 

վար ձա կա լե լ�  դի մաց դրա մա կան փոխ հա տ�  ց� մ վճա րե լ�  կար գը և չա փե րը։

ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2007 թվա կա նի մար տի 7-ի թիվ 384-Ն ո րո շ մ ՀՀ պաշտ-

պա ն թ յան նա խա րա ր թ յան հա մա կար գի զին ծա ռա յող նե րի բնա կա րա նա յին 

ա պա հո վ թ յան մա սին172

Ս� յն ո րոշ մամբ սահ ման վ� մ է Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա-

խա րա ր� թ յան հա մա կար գի` բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի բա րե լավ ման կա րիք �  նե ցող 

զին ծա ռա յող նե րի բնա կա րա նա յին հաշ վառ ման, Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան պաշտ-

պա ն� թ յան նա խա րա ր� թ յան հաշ վեկշ ռ� մ գտնվող բնա կա րան նե րը զին ծա ռա յող նե րին 

կամ նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րին ան հա տ� յց օգ տա գործ ման կամ սե փա կա ն� թ-

յան ի րա վ� ն քով տրա մադ րե լ� , տնա մե րձ հո ղա մա սով կամ բնա կա րան ձեռք բե րե լ�  հա-

մար ան հա տ� յց պե տա կան ֆի նան սա կան ա ջակ ց� թ յամբ ա պա հո վե լ�  կար գը:

ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2019 թվա կա նի օ գոս տո սի 22-ի թիվ 1091-Ն ո րո շ մ173

Ս� յն ո րոշ մամբ հաս տատ վել է սպա յա կան և  ա վագ են թաս պա յա կան կազ մե  րի պայ-

մա նագ րա յին զին ծա ռա յող նե րի կող մի ց բնա կա րա նի կամ բնա կե լի տան ձեռք բեր մա նը 

կամ բնա կե լի տան կա ռ� ց մա նը պե տա կան ա ջակ ց� թ յան նպա տա կա յին ծրա գի րը (N 1 

171  https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=126778  
172  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=34197 
173  https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/32392/ 
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հա վել ված) և սահ ման վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա խա-

րա ր� թ յան հա մա կար գի սպա յա կան և  ա վագ են թաս պա յա կան կազ մե  րի պայ մա նագ րա-

յին զին ծա ռա յող նե րի կող մի ց բնա կա րա նի կամ բնա կե լի տան ձեռք բեր ման կամ բնա կե լի 

տան կա ռ� ց ման նպա տա կով մատ չե լի և  ար տոն յալ պայ ման նե րով եր կա րա ժամ կետ հի-

փո թե քա յին վար կա վոր ման կար գը և պայ ման նե րը (N 2 հա վել ված):

ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2019 թվա կա նի մա յի սի 10-ի թիվ 540-Ն ո րո շ մ174

Ս� յն ո րոշ մամբ կա տար վել են փո փո խ� թ յ� ն ներ և լ րա ց� մն  եր Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տ� թ յան կա ռա վա ր� թ յան 2007 թվա կա նի մար տի 7-ի « Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա ր� թ յան հա մա կար գի զին ծա ռա յող նե րի բնա կա րա-

նա յին ա պա հո վ� թ յան մա սին» N 384-Ն ո րոշ ման 1-ին կե տով հաս տատ ված կար գ� մ։ 

ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2018 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ի թիվ 1419-Ն ո րո շ մ175

Ս� յն ո րոշ մամբ սահ ման վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա-

խա րա ր� թ յան հա մա կար գի` ա ռա ջին կամ երկ րորդ խմբի հաշ ման դա մ� թ յան զին վո րա-

կան կեն սա թո շա կի ի րա վ� նք �  նե ցող նախ կին զին ծա ռա յող նե րի և զոհ ված (մա հա ցած) 

զին ծա ռա յող նե րի ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին ա պա հո վ� թ յան կար գը և չա փե րը:

ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2005 թվա կա նի հ  նի սի 9-ի թիվ 947-Ն ո րո շ մ176

Ս� յն ո րոշ մամբ հաս տատ վել է զոհ ված (մա հա ցած) կամ հաշ ման դամ դար ձած զին-

ծա ռա յող նե րի (ա զա տա մար տիկ նե րի) կա րի քա վոր ըն տա նիք նե րին բնա կա րա նա յին 

հաշ վառ ման վերց նե լ�  և բ նա կա րա նա յին պայ ման նե րը բա րե լա վե լ�  նպա տա կով ան-

հա տ� յց պե տա կան ֆի նան սա կան ա ջակ ց� թ յ� ն տրա մադ րե լ�  կար գը։

ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2017 թվա կա նի օ գոս տո սի 10-ի թիվ 1016-Ն ո րո շ մ177

Ս� յն ո րոշ մամբ հաս տատ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան 

նա խա րա ր� թ յան հա մա կար գի՝ հաշ ման դա մ� թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա-

վ� նք �  նե ցող նախ կին զին ծա ռա յող նե րի և զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռա յող նե րի ըն-

տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին ա պա հո վ� թ յան կար գը:

174  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=130650 
175  https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/31188/ 
176  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=68186 
177  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=115583 
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Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կան 

« Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի մա սին»178

ԺԵ

Զին ծա ռա յող նե րին պետք է տրա մադր վի սահ ման ված չա փա նիշ նե րին հա մա պա-

տաս խան բնա կե լի տա րածք

62. Այն դեպ ք� մ, երբ զին ծա ռա յո ղին և ն րա ըն տա նի քին տրա մադր վ� մ է կա ցա րան, 
մաս նա վո րա պես՝ գի շե րա կա ցի հար մա ր� թ յ� ն, այն պետք է հնա րա վո րինս նե րա-
ռի ո րո շա կի ա ռանձ ն� թ յ� ն �  նե նա լ�  հնա րա վո ր� թ յ� ն: Այն պետք է նաև բա վա-

րա րի ա ռող ջ� թ յան և հի գիե նա յի հիմն  ա կան պա հանջ նե րը։

Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի մա սին Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո-

մի  տեի թիվ CM/Rec(2010)4 հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ  շա գիր179

ԺԵ

Զին ծա ռա յող նե րը պետք է ա պա հով ված լի նեն սահ ման ված չա փա նիշ նե րին հա-

մա պա տաս խան բնա կե լի տա րած քով 180

Հա մա պա տաս խան ստան դար տի բնա կա րա նի ի րա վ� ն քը պաշտ պան վ� մ է Տն տե-

սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կ�  թա յին ի րա վ� նք նե րի մա սին մի  ջազ գա յին դաշ նագ րի 

11-րդ հոդ վա ծով և Վե րա նայ ված եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա յի 31-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սով: Այդ հոդ ված նե րը կի րա ռե լի են զին ված �  ժե րին հատ կաց վող բնա կե լի տա-

րա ծ� թ յան նկատ մամբ:

Ան կախ զին ծա ռա յո ղի կո չ�  մի ց, նա ի րա վ� նք �  նի օգտ վե լ�  այն պի սի կա ցա րա նից, 

որն �  նի բա վա րար լ�  սա վո ր� թ յ� ն և  օ դա փո խ� թ յ� ն (նե րառ յալ՝ բա վա րար ջե ռ�  ց� մ), 

մա ք� ր է, լավ վի ճա կ� մ է, բա վա րար չա փով կա հա վոր ված է և  �  նի բա վա րար բնա կե լի 

տա րածք՝ դրա ն� մ ապ րող ան ձանց թվին հա մա պա տաս խան: Ծա ռա յո ղա կան կա ցա-

րան նե րը պետք է պատ շաճ կեր պով պահ պան վեն: Սա կայն կա ցա րա նի չա փա նիշ նե րը 

178  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
179  Տես ն� յն տեղ� մ
180  Եվրոպական սոցիալական խարտիայի (վերանայված) 31-րդ հոդվածի 1-ին մաս: Տես, մասնավորապես, 

թիվ 15/2003 կոլեկտիվ բողոքը՝ Գնչ� ների իրավ� նքների եվրոպական կենտրոնն ընդդեմ Հ� նաստանի 
(European Roma Rights Center (ERRC) v. Greece) (2004թ. դեկտեմբերի 8-ի որոշ� մ), թիվ 27/2004 կոլեկտիվ 
բողոքը՝ Գնչ� ների իրավ� նքների եվրոպական կենտրոնն ընդդեմ Իտալիայի (European Roma Rights Center 
(ERRC) v. Italy), և թիվ 31/2005 կոլեկտիվ բողոքը՝ Գնչ� ների իրավ� նքների եվրոպական կենտրոնն ընդդեմ 
Հ� նաստանի, Իտալիայի և Բ� լղարիայի (European Roma Rights Center (ERRC) v. Greece, Italy and Bulgaria), 
Սոցիալական իրավ� նքների եվրոպական կոմի տեի 2006թ. հոկտեմբերի 18-ի որոշ� մ:
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կա րող են տար բեր վել՝ կախ ված զին ծա ռա յո ղի կո չ�  մի ց, և  ե թե այն տրա մադր վ� մ է զին-

ծա ռա յող նե րի ըն տա նիք նե րին, ա պա՝ վեր ջին նե րիս ըն տա նե կան դր� թ յ�  նից: Զին ծա-

ռա յո ղի անձ նա կան տա րած քը, ն� յ նիսկ ընդ հա ն� ր կա ցա րան նե ր� մ, պետք է դի տար-

կել որ պես նրա մաս նա վոր տա րածք181: Հի գիե նա յի և  ա ռող ջ� թ յան հար ցե րը ն� յն պես 

կար ևոր են բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի տե սանկ յ�  նից: Զ�  գա րան նե րը պետք է լի-

նեն քնե լ�  տա րածք նե րից ա ռանձ նաց ված, մի ա ժա մա նակ բո լոր տա րածք նե րը պետք է 

պար բե րա բար մաքր վեն: Վա րա կիչ հի վան դ� թ յ� ն ներ �  նե ցող ան ձինք պետք է գտնվեն 

բժշկա կան մաս նա շեն քե ր� մ: Զո րա նո ցա յին տի պի կա ցա րան նե ր� մ կա նանց և տ ղա-

մարդ կանց հատ ված նե րը պետք է լի նեն ա ռանձ նաց ված:

(…) Թեև զին ծա ռա յո ղի ըն տա նի քի հա մար բնա կա րա նա յին պատ շաճ պայ ման ներ 

ա պա հո վե լ�  պար տա վո ր� թ յ�  նը գլխա վո րա պես կի րա ռե լի է այն դեպ քե ր� մ, երբ զին-

ծա ռա յո ղը ծա ռա յ� թ յ� նն անց ն� մ է հայ րե նի քի տա րած ք� մ, ար տերկ ր� մ զին ծա ռա-

յող նե րին �  ղեկ ցող ըն տա նիք նե րին ևս հ նա րա վո ր� թ յան սահ ման նե ր� մ պետք է տրա-

մադր վեն ող ջա մի տ կեն սա պայ ման ներ ա պա հո վող հար մա ր� թ յ� ն ներ:

181  Տե՛ս, օրինակ, Պիտեր Ռո� , Մարդ�  իրավ� նքների մասին օրենսդր�  թյան ազդեց� թյ� նը զինված � ժերի 
վրա, 2006թ., Քեմբրիջի համալսարանի հրա տարակչ� թյ� ն, էջ 41, տողատակի ծանոթագր� թյ� ն 40:
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2.  ԶԻՆ ԾԱ ՌԱ ՅՈՂ ՆԵ ՐԻ ԿԵՆ ՍԱ ԹՈ ՇԱ ԿԱ ՅԻՆ Ի ՐԱ ՎV Ն ՔԻ 

Ա ՊԱՀՈՎV  ՄԸ

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ Սահ մա նադ ր թ յ ն182

Հոդ ված 83. Սո ցիա լա կան ա պա հո վ թ յ  նը 

Յ�  րա քանչ յ� ր ոք, օ րեն քին հա մա պա տաս խան, �  նի մայ ր� թ յան, բազ մա զա վա կ� թ-

յան, հի վան դ� թ յան, հաշ ման դա մ� թ յան, աշ խա տա վայ ր� մ դժբախտ պա տա հար նե րի, 

խնամ քի կա րիք �  նե նա լ� , կե րակ րո ղին կորց նե լ� , ծե ր� թ յան, գոր ծազր կ� թ յան, աշ խա-

տան քը կորց նե լ�  և  այլ դեպ քե ր� մ սո ցիա լա կան ա պա հո վ� թ յան ի րա վ� նք: 

« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րենք183

Գ Լ V  Խ  3

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

  Հոդ ված 17.  Զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վ ն քը

1.  Զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վ� նք �  նի`

1)  Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան, ոս տի կա ն� թ յան, ազ գա յին 

անվ տան գ� թ յան հան րա պե տա կան գոր ծա դիր մար մի ն նե րի և Հա յաս տա նի փրկա-

րար ծա ռա յ� թ յան (այ ս�  հետ նաև` հա մա պա տաս խան մար մի ն ներ) հա մա կար գի 

հրա մա նա տա րա կան և  ոչ հրա մա նա տա րա կան (սպա յա կան, են թաս պա յա կան, շար-

քա յին) կազ մի  ծա ռա յո ղը.

2)  վար ժա կան հա վաք նե րի կանչ ված զի նա պար տը և Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան 

պաշտ պա ն� թ յան մար տա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի մաս նա կի ցը.

3)  Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան ար դա րա դա տ� թ յան նա խա րա ր� թ յան քրեա կա-

տա րո ղա կան ծա ռա յո ղը և դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րո ղը:

182  http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm 
183  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=143876 
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 Հոդ ված 18. Եր կա րամ յա ծա ռա յ թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շակ նշա նա կե լ  պայ-

ման նե րը և ժամ կե տը

1.  Եր կա րամ յա ծա ռա յ� թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շակ է նշա նակ վ� մ հա մա պա-
տաս խան մար մի ն նե ր� մ, ինչ պես նաև քրեա կա տա րո ղա կան և դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տա ր� մն  ա պա հո վող ծա ռա յ� թ յ� ն նե ր� մ ծա ռա յ� թ յ�  նը կար գա վո-
րող օ րենք նե րով սահ ման ված կար գով և ժամ կետ նե րով ծա ռա յած այն ան ձին (այ ս� -
հետ` զին ծա ռա յող), ո րը`
1)  զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից (այ ս�  հետ նաև` զին ծա ռա յ� թ յ� ն) սահ ման ված 

կար գով ար ձակ վե լ�  օր վա դր� թ յամբ �  նի առն վազն 20 օ րա ց�  ցա յին տար վա 
զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ստաժ.

2)  սահ մա նա յին տա րի քը լրա նա լ�  կա պակ ց� թ յամբ կամ պայ մա նագ րի գոր ծո-
ղ� թ յան ժամ կե տը լրա նա լ�  կա պակ ց� թ յամբ (սահ մա նա յին տա րի քը լրա ցած 
լի նե լ�  դեպ ք� մ) զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից ար ձակ վե լ�  օր վա դր� թ յամբ 
�  նի առն վազն 25 օ րա ց�  ցա յին տար վա աշ խա տան քա յին ստաժ, ո ր� մ զին-
վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ստա ժը կազ մ� մ է առն վազն 12 օ րա ց�  ցա յին տա րի, 6 
օ րա ց�  ցա յին ա մի ս.

3)  հաս տիք նե րի կրճատ ման կամ ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ ճա ռով զին վո րա կան 
ծա ռա յ� թ յ�  նից ար ձակ վե լ�  օր վա դր� թ յամբ առն վազն 45 տա րե կան է և  �  նի 
առն վազն 25 օ րա ց�  ցա յին տար վա աշ խա տան քա յին ստաժ, ո ր� մ զին վո րա-
կան ծա ռա յ� թ յան ստա ժը կազ մ� մ է առն վազն 12 օ րա ց�  ցա յին տա րի, 6 օ րա-
ց�  ցա յին ա մի ս:

2.  Զին ծա ռա յո ղին կեն սա թո շակ է նշա նակ վ� մ զին ծա ռա յ� թ յ�  նից սահ ման ված կար-
գով ար ձակ վե լ�  դեպ ք� մ:

3.  Եր կա րամ յա ծա ռա յ� թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շա կը նշա նակ վ� մ է ցմահ, բայց 
ոչ ա վե լի, քան մի նչև օ րեն քով սահ ման ված կար գով կեն սա թո շակ ստա նա լ�  ի րա-

վ� ն քը դա դա րեց նե լը:

 Հոդ ված 19. Եր կա րամ յա ծա ռա յ թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի չա փը հաշ վար-

կե լ  կար գը

1.  Եր կա րամ յա ծա ռա յ� թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շա կը հաշ վարկ վ� մ է Կ=Հ X ԶԱԳ 
+ ԶՍ X ԶԱ բա նաձ ևով, որ տեղ`

 Կ-ն կեն սա թո շա կի ամ սա կան գ�  մարն է,
 Հ-ն` հիմն  ա կան կեն սա թո շա կի չա փը,
 ԶՍ-ն` զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ստա ժի տա րի նե րը,
 ԶԱ-ն` զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ստա ժի մե կ տար վա ար ժե քը,

 ԶԱԳ-ն` զին ծա ռա յո ղի զբա ղեց րած վեր ջին պաշ տո նի հա մար « Պե տա կան պաշ տոն-

ներ և պե տա կան ծա ռա յ� թ յան պաշ տոն ներ զբա ղեց նող ան ձանց վար ձատ ր� թ յան 



201ՄԱՐԴL  ԻՐԱՎL ՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ

մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան օ րեն քով սահ ման ված գոր ծա կի ցը (այ ս� -

հետ՝ զին ծա ռա յո ղի անձ նա կան գոր ծա կից):
2.  Զին վո րա կան կեն սա թո շա կի չա փը հաշ վար կե լ�  հա մար հիմն  ա կան կեն սա թո շա-

կի չա փը և զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ստա ժի մե կ տար վա ար ժե քը սահ մա ն� մ է 
Կա ռա վա ր� թ յ�  նը: Զին վո րա կան կեն սա թո շա կի չա փը հաշ վար կե լ�  հա մար հիմն  ա-
կան կեն սա թո շա կի չա փը և զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ստա ժի մե կ տար վա ար ժե քը 
չեն կա րող պա կաս լի նել զին վո րա կան կեն սա թո շա կի չա փը հաշ վար կե լ�  հա մար 
հիմն  ա կան կեն սա թո շա կի և զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ստա ժի մե կ տար վա ար ժե-
քի նախ կի ն� մ սահ ման ված չա փե րից:

3.  Ս� յն հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով հաշ վարկ ված զին վո րա կան կեն սա թո շա կի 
չա փը չի կա րող պա կաս լի նել Կա ռա վա ր� թ յան սահ մա նած նվա զա գ� յն կեն սա թո-

շա կի չա փից:

 Հոդ ված 20.  Հաշ ման դա մ թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շակ նշա նա կե լ  պայ ման-

նե րը և ժամ կե տը

1.  Հաշ ման դա մ� թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շակ նշա նակ վ� մ է բժշկա սո ցիա լա կան 
փոր ձաքն ն� թ յ� ն ի րա կա նաց նող ի րա վա ս�  պե տա կան մարմն  ի կող մի ց հաշ ման-
դամ ճա նաչ ված զին ծա ռա յո ղին, ե թե ի րա վա ս�  պե տա կան մար մի  նը զին վո րա կան 
ծա ռա յ� թ յան ըն թաց ք� մ կամ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից սահ ման ված կար գով 
ար ձակ վե լ� ց հե տո սահ մա նել է (ո րո շել է) զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հետ հաշ ման-
դա մ� թ յան (հի վան դ� թ յան, խեղ ման, վն աս ված քի) պատ ճա ռա կան կապ: (նա խա-
դա ս� թ յ�  նը հան վել է 22.01.20 ՀՕ-77-Ն)

2.  Հաշ ման դա մ� թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շա կը նշա նակ վ� մ է ան կախ զին վո րա-
կան ծա ռա յ� թ յան տևո ղ� թ յ�  նից:

3.  Հաշ ման դա մ� թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շա կը նշա նակ վ� մ է հաշ ման դա մ� թ յան 
ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար:

4.  Ս� յն հոդ վա ծի դր� յթ նե րը չեն տա րած վ� մ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան 
պաշտ պա ն� թ յան ժա մա նակ զին ծա ռա յող նե րի կյան քին կամ ա ռող ջ� թ յա նը պատ-
ճառ ված վն աս նե րի հա տ� ց ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան օ րեն քի 
հա մա ձայն հա տ�  ց� մ ստա նա լ�  ի րա վ� նք �  նե ցող ան ձանց վրա: « Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան ժա մա նակ զին ծա ռա յող նե րի կյան քին կամ 
ա ռող ջ� թ յա նը պատ ճառ ված վն աս նե րի հա տ� ց ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տ� թ յան օ րեն քի հա մա ձայն՝ հա տ� ց ման գ�  մա րի վճա ր�  մը դա դա րեց նե լ� ց հե-
տո ս� յն մա ս� մ նշված ան ձինք ձեռք են բե ր� մ ս� յն հոդ վա ծով սահ ման ված կեն-

սա թո շա կի ի րա վ� նք:

 Հոդ ված 21.  Հաշ ման դա մ թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի չա փը հաշ վար կե լ  

կար գը

1.  Հաշ ման դա մ� թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի չա փը հաշ վարկ վ� մ է`

1) ա ռա ջին խմբի հաշ ման դա մի  հա մար` 20 տար վա զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան 
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ստաժ �  նե ցող այն զին ծա ռա յո ղի հա մար հաշ վարկ ված եր կա րամ յա ծա ռա յ� թ-

յան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի 70 տո կո սի չա փով, ո րը զին վո րա կան ծա ռա-

յ� թ յ�  նից սահ ման ված կար գով ար ձակ վե լ�  օր վա դր� թ յամբ զբա ղեց րել է զին-

ծա ռա յ� թ յան ն� յն պաշ տո նը և  �  նե ցել է ն� յն զին վո րա կան կո չ�  մը.

2)  երկ րորդ խմբի հաշ ման դա մի  հա մար` 20 տար վա զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան 

ստաժ �  նե ցող այն զին ծա ռա յո ղի հա մար հաշ վարկ ված եր կա րամ յա ծա ռա յ� թ-

յան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի 60 տո կո սի չա փով, ո րը զին վո րա կան ծա ռա-

յ� թ յ�  նից սահ ման ված կար գով ար ձակ վե լ�  օր վա դր� թ յամբ զբա ղեց րել է զին-

ծա ռա յ� թ յան ն� յն պաշ տո նը և  �  նե ցել է ն� յն զին վո րա կան կո չ�  մը.

3)  եր րորդ խմբի հաշ ման դա մի  հա մար` 20 տար վա զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան 

ստաժ �  նե ցող այն զին ծա ռա յո ղի հա մար հաշ վարկ ված եր կա րամ յա ծա ռա յ� թ-

յան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի 40 տո կո սի չա փով, ո րը զին վո րա կան ծա ռա-

յ� թ յ�  նից սահ ման ված կար գով ար ձակ վե լ�  օր վա դր� թ յամբ զբա ղեց րել է զին-

ծա ռա յ� թ յան ն� յն պաշ տո նը և  �  նե ցել է ն� յն զին վո րա կան կո չ�  մը:

2.  Պար տա դիր ժամ կե տա յին զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան շար քա յին կազ մի  զին ծա ռա-

յո ղի հաշ ման դա մ� թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի չա փը (ըստ հաշ ման դա մ� թ-

յան խմբե րի) սահ մա ն� մ է Կա ռա վա ր� թ յ�  նը:

3. Ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված կար գով հաշ վարկ ված հաշ ման դա մ� թ յան 

զին վո րա կան կեն սա թո շա կի չա փը չի կա րող ցածր լի նել Կա ռա վա ր� թ յան սահ մա-

նած նվա զա գ� յն կեն սա թո շա կի չա փից:

4.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան մար տա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի 

մաս նակ ցի (ե թե նրա հա մար վար ձատ ր� թ յան չափ սահ ման ված չի ե ղել) հաշ ման-

դա մ� թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շա կը հաշ վար կե լիս հիմք է ըն դ� ն վ� մ պայ մա-

նագ րա յին ծա ռա յ� թ յան շար քա յին կազ մի  «ա վագ սեր ժանտ» զին վո րա կան կո չ� մ 

և 20 տար վա զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ստաժ �  նե ցող զին ծա ռա յո ղի անձ նա կան 

գոր ծա կի ցը:

 Հոդ ված 22.   Կե րակ րո ղին կորց նե լ  դեպ ք մ զին վո րա կան կեն սա թո շակ նշա նա-

կե լ  պայ ման նե րը և  ժամ կե տը

1.  Կե րակ րո ղին կորց նե լ�  դեպ ք� մ զին վո րա կան կեն սա թո շակ է նշա նակ վ� մ զոհ ված 

(մա հա ցած) զին ծա ռա յո ղի ըն տա նի քի` ս� յն օ րեն քի 13-րդ հոդ վա ծ� մ նշված ան դամ-

նե րին` ան կախ զին ծա ռա յո ղի զոհ վե լ�  (մա հա նա լ� ) պատ ճա ռից, ան ցած ժա մա նա-

կաշր ջա նից և ծա ռա յ� թ յան տևո ղ� թ յ�  նից:

2.  Ս� յն հոդ վա ծի դր� յթ նե րը տա րած վ� մ են նաև`
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1)  զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից սահ ման ված կար գով ար ձակ ված և, ան կախ ժա-

մա նա կաշր ջա նից, մա հա ցած այն զին ծա ռա յո ղի ըն տա նի քի ան դամն  ե րի վրա, 

ո րի մահ վան պատ ճա ռը զին ծա ռա յ� թ յան ըն թաց ք� մ ստա ցած վն աս վածքն է, 

խե ղ�  մը կամ ծա գած հի վան դ� թ յ�  նը.

2)  ծա ռա յո ղա կան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը կա տա րե լիս ան հայտ կո րած, ինչ պես 

նաև մա հա ցած ճա նաչ ված զին ծա ռա յող նե րի ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի վրա:

3.  Կե րակ րո ղին կորց նե լ�  դեպ ք� մ զին վո րա կան կեն սա թո շակ է նշա նակ վ� մ նաև 

զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից սահ ման ված կար գով ար ձակ ված և կեն սա թո շա կի 

ի րա վ� նք ձեռք բե րած, սա կայն կեն սա թո շակ նշա նա կե լ�  հա մար չդի մած և զին-

ծա ռա յ� թ յ�  նից սահ ման ված կար գով ար ձակ վե լ� ց հե տո` վեց ամս վա ըն թաց ք� մ, 

մա հա ցած նախ կին զին ծա ռա յո ղի ըն տա նի քի ան դամն  ե րին:

Հոդ ված 23.  Կե րակ րո ղին կորց նե լ  դեպ ք մ զին վո րա կան կեն սա թո շա կի չա փը 

հաշ վար կե լ  կար գը

1.  Կե րակ րո ղին կորց նե լ�  դեպ ք� մ զին վո րա կան կեն սա թո շակ է նշա նակ վ� մ զոհ ված 

(մա հա ցած) զին ծա ռա յո ղի ըն տա նի քի` ս� յն օ րեն քի 13-րդ հոդ վա ծ� մ նշված ան դամ-

նե րին` ան կախ զին ծա ռա յո ղի զոհ վե լ�  (մա հա նա լ� ) պատ ճա ռից, ան ցած ժա մա նա-

կաշր ջա նից և ծա ռա յ� թ յան տևո ղ� թ յ�  նից:

2.  Ս� յն հոդ վա ծի դր� յթ նե րը տա րած վ� մ են նաև`

1)  զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից սահ ման ված կար գով ար ձակ ված և, ան կախ ժա-

մա նա կաշր ջա նից, մա հա ցած այն զին ծա ռա յո ղի ըն տա նի քի ան դամն  ե րի վրա, 

ո րի մահ վան պատ ճա ռը զին ծա ռա յ� թ յան ըն թաց ք� մ ստա ցած վն աս վածքն է, 

խե ղ�  մը կամ ծա գած հի վան դ� թ յ�  նը.

2)  ծա ռա յո ղա կան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը կա տա րե լիս ան հայտ կո րած, ինչ պես 

նաև մա հա ցած ճա նաչ ված զին ծա ռա յող նե րի ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի վրա:

3.  Կե րակ րո ղին կորց նե լ�  դեպ ք� մ զին վո րա կան կեն սա թո շակ է նշա նակ վ� մ նաև 

զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից սահ ման ված կար գով ար ձակ ված և կեն սա թո շա կի 

ի րա վ� նք ձեռք բե րած, սա կայն կեն սա թո շակ նշա նա կե լ�  հա մար չդի մած և զին-

ծա ռա յ� թ յ�  նից սահ ման ված կար գով ար ձակ վե լ� ց հե տո` վեց ամս վա ըն թաց ք� մ, 

մա հա ցած նախ կին զին ծա ռա յո ղի ըն տա նի քի ան դամն  ե րին:

4.  Ս� յն հոդ վա ծի դր� յթ նե րը չեն տա րած վ� մ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան 

պաշտ պա ն� թ յան ժա մա նակ զին ծա ռա յող նե րի կյան քին կամ ա ռող ջ� թ յա նը պատ-

ճառ ված վն աս նե րի հա տ� ց ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան օ րեն քի 

հա մա ձայն հա տ�  ց� մ ստա նա լ�  ի րա վ� նք �  նե ցող ան ձանց վրա: « Հա յաս տա նի 
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Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան ժա մա նակ զին ծա ռա յող նե րի կյան քին կամ 

ա ռող ջ� թ յա նը պատ ճառ ված վն աս նե րի հա տ� ց ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տ� թ յան օ րեն քի հա մա ձայն՝ հա տ� ց ման գ�  մա րի վճա ր�  մը դա դա րեց նե լ� ց հե-

տո ս� յն մա ս� մ նշված ան ձինք ձեռք են բե ր� մ ս� յն հոդ վա ծով սահ ման ված կեն-

սա թո շա կի ի րա վ� նք:

 

Հոդ ված 31.   Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան ստա ժ մ հաշ վառ վող ժա մա նա կա հատ-

ված նե րը և դ րանք հաշ վար կե լ  ա ռանձ նա հատ կ թ յ ն նե րը

1.  Զին ծա ռա յող նե րին եր կա րամ յա ծա ռա յ� թ յան կեն սա թո շակ նշա նա կե լ�  հա մար անհ-
րա ժեշտ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ստա ժ� մ օ րա ց�  ցա յին հաշ վար կով հաշ վառ վ� մ 
են`
1)  հա մա պա տաս խան մար մի ն նե րի հա մա կար գե րի հրա մա նա տա րա կան և  ոչ հրա-

մա նա տա րա կան (սպա յա կան, են թաս պա յա կան, շար քա յին) կազ մե  րի պաշ տոն նե-
ր� մ զին ծա ռա յ� թ յան, քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յո ղի և հար կա դիր կա տա րո ղի 
ծա ռա յ� թ յան, ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան մար մի ն նե րի �  ս� մն  ա կան հաս-
տա տ� թ յ� ն նե ր� մ � ս ման ժա մա նա կա հատ ված նե րը` ան կախ զին վո րա կան կամ 
հա տ� կ կոչ ման առ կա յ� թ յ�  նից.

2)  ԽՍՀՄ զին ված �  ժե ր� մ, ԽՍՀՄ պե տա կան անվ տան գ� թ յան կո մի  տեի և ԽՍՀՄ 
ներ քին գոր ծե րի նա խա րա ր� թ յան հա մա կար գե ր� մ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան, 
ինչ պես նաև դրանց �  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ � ս ման ժա մա նա կա-
հատ ված նե րը` ան կախ զին վո րա կան կամ հա տ� կ կոչ ման առ կա յ� թ յ�  նից.

3)  դա տա պարտ ված կամ քրեա կան հե տապնդ ման են թարկ ված այն զին ծա ռա յող-
նե րի` կա լան քի տակ, ա զա տազրկ ման վայ ր� մ և  աք սո ր� մ գտնվե լ�  ժա մա նա-
կաշր ջան նե րը, ո րոնց նկատ մամբ կա յաց վել է ար դա րաց ման դա տավ ճիռ կամ 
ըն դ� ն վել քրեա կան գոր ծը կար ճե լ�  մա սին ո րո շ� մ` հան ցա գոր ծ� թ յան դեպ քի, 
հան ցա կազ մի  բա ցա կա յ� թ յան կամ հան ցա գոր ծ� թ յան կա տար մա նը մե  ղադր յա լի 
մաս նակ ց� թ յ� նն ա պա ց� ց ված չլի նե լ�  պատ ճա ռով:

2.  Զին ծա ռա յող նե րին եր կա րամ յա ծա ռա յ� թ յան կեն սա թո շակ նշա նա կե լ�  հա մար անհ-
րա ժեշտ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ստա ժի առ կա յ� թ յան դեպ ք� մ զին վո րա կան ծա-
ռա յ� թ յան ստա ժ� մ հաշ վառ վ� մ են`
1)  ե ռա կի չա փով`

ա.  զին ված �  ժե րի կազ մ� մ մար տա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րին մաս նակ ցե լ�  ժա մա-
նա կա հատ ված նե րը,

բ.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան ժա մա նակ մար տա կան 
գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րին մաս նակ ցե լ�  ժա մա նա կա հատ վա ծը կամ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տ� թ յան տա րած քից դ� րս զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նը` հա տ� կ 
մար տա կան ա ռա ջադ րանք կա տա րե լ�  դեպ ք� մ,

գ.  1986 թվա կա նի ապ րի լի 26-ից մի նչև 1987 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 31-ը Չեռ-
նո բի լի ա տո մա յին է լեկտ րա կա յա նի վթա րի հետ ևանք նե րի վե րաց ման աշ խա-
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տանք նե րին զին ծա ռա յող նե րի մաս նակ ց� թ յան ժա մա նա կա հատ վա ծը,
դ.  ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տով սահ ման ված ժա մա նա կա հատ վա ծը,
ե.  մար տա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն ներ կամ հա տ� կ ա ռա ջադ րանք կա տա րե լիս վի րա-

վոր ված, կոն տ�  զիա, վն աս վածք, խե ղ� մ կամ հի վան դ� թ յ� ն ստա ցած զին ծա-
ռա յող նե րի ա նընդ հատ բ� ժ ման ժա մա նա կա հատ վա ծը,

զ.  զին ծա ռա յ� թ յ� նն այլ երկր նե րի տա րածք նե ր� մ, որ տեղ տե ղի են �  նե ցել մար-
տա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն ներ (բա ցի այն զին ծա ռա յող նե րից, ով քեր զին ծա ռա յ� թ-
յ�  նից ար ձակ վել են կամ այդ պե տ� թ յ� ն նե րից հետ են կանչ վել զին ծա ռա յո ղի 
կո չ�  մը վար կա բե կող ա րարք նե րի կա պակ ց� թ յամբ), ինչ պես նաև այդ երկր նե-
ր� մ վի րա վոր վե լ� , կոն տ�  զիա, վն աս վածք, խե ղ� մ կամ հի վան դ� թ յ� ն ստա-
նա լ�  կա պակ ց� թ յամբ բ� ժ հիմն  արկ նե ր� մ ա նընդ հատ բ� ժ ման ժա մա նա կա-
հատ վա ծը,

է.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան օ րենսդ ր� թ յամբ սահ ման ված այլ ժա մա նա-
կա հատ ված ներ.

2)  կրկնա կի չա փով`
ա.  զին ված �  ժե րի ա վիա ցիոն ստո րա բա ժա ն� մն  ե րի օ դա չ�  նե րի ծա ռա յ� թ յան 

ժա մա նա կա հատ վա ծը` թռիչք նե րի տա րե կան նոր մա նե րը կա տա րե լ�  դեպ ք� մ,
բ.  գե ր� թ յան ժա մա նա կա հատ վա ծը, ե թե զին ծա ռա յո ղը կա մա վոր չի գեր վել և գե-

ր� թ յան ըն թաց ք� մ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան դեմ հան ցա գոր ծ� թ յ� ն 
չի կա տա րել,

գ.  1961 թվա կա նի հ� ն վա րի 1-ից մի նչև 1982 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 31-ը զին վո-
րա կան մաս նա գետ նե րի (բա ցի օ դա չ�  նե րից)` այն երկր ներ գոր ծ� ղ վե լ�  ժա-
մա նա կա հատ վա ծը, ո րոնց բա նակ նե րը մար տա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն ներ են կա-
տա րել կամ ռազ մա կան օգ ն� թ յ� ն են ց� յց տվել այլ երկր նե րի (ան կախ այդ 
մար տա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րին նշված զին ծա ռա յող նե րի մաս նակ ց� թ յ�  նից),

դ.  1976 թվա կա նի հ� ն վա րի 1-ից սկսած` ծո վի մա կեր և� յ թից 2500 մե տր և  ա վե լի, 
իսկ 1997 թվա կա նի օ գոս տո սի 11-ից` 2000 մե տր և  ա վե լի բարձ ր� թ յան բարձր-
լեռ նա յին վայ րե ր� մ զին ծա ռա յ� թ յան ժա մա նա կա հատ վա ծը,

դ.1.  2016 թվա կա նի հ� ն վա րի 1-ից եր կա րամ յա ծա ռա յ� թ յան զին վո րա կան կեն սա-
թո շա կի ի րա վ� նք ձեռք բե րող՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան զին ված �  ժե-
րի և  այլ զոր քե րի զին ծա ռա յող նե րի հա մար` հա կա ռա կոր դի հետ շփման գծ� մ 
մար տա կան հեր թա պա հ� թ յան ի րա կա նաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծը,

ե.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան օ րենսդ ր� թ յամբ սահ ման ված այլ ժա մա նա-
կա հատ ված ներ.

3)  մե  կ�  կե սի չա փով`
ա.  պա րաշ յ�  տիստ նե րի ծա ռա յ� թ յան ժա մա նա կա հատ վա ծը` հա մա պա տաս խան 

մար մի ն նե րի սահ մա նած թռիչք նե րի տա րե կան նոր մա նե րը կա տա րե լ�  դեպ-
ք� մ, և սակ րա վոր նե րի ծա ռա յ� թ յան ժա մա նա կա հատ վա ծը,

բ.  հա տ� կ ստո րա բա ժա ն� մն  ե ր� մ զին ծա ռա յող կա նանց ծա ռա յ� թ յան ժա մա-
նա կա հատ վա ծը` ըստ հա մա պա տաս խան մար մի ն նե րի սահ մա նած պաշ տոն-
նե րի ցան կի,
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գ.  զին ծա ռա յ� թ յան ժա մա նա կա հատ վածն այն վայ րե ր� մ, որ տեղ ար տա կարգ 
դր� թ յ� ն է հայ տա րար վել,

դ.  1992 թվա կա նի փետր վա րի 1-ից մի նչև 1994 թվա կա նի մա յի սի 1-ը Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տ� թ յան զին ված �  ժե ր� մ զին ծա ռա յ� թ յան ժա մա նա կա հատ վա ծը,

ե.  1973 թվա կա նի ապ րի լի 1-ից սկսած` ծո վի մա կեր և� յ թից 1500 մե տր և  ա վե լի, 
իսկ 1998 թվա կա նի նո յեմ բե րի 30-ից` 1700-2000 մե տր բարձ ր� թ յան լեռ նա յին 
վայ րե ր� մ զին ծա ռա յ� թ յան ժա մա նա կա հատ վա ծը,

զ.  1988 թվա կա նի հ� ն վա րի 1-ից մի նչև 1990 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 1-ը Չեռ-
նո բի լի ա տո մա յին է լեկտ րա կա յա նի վթա րի հետ ևանք նե րի վե րաց ման աշ խա-
տանք նե րին զին ծա ռա յող նե րի մաս նակ ց� թ յան ժա մա նա կա հատ վա ծը,

է.  ազ գա յին անվ տան գ� թ յան բնա գա վա ռի լիա զոր ված պե տա կան կա ռա վար ման 
մարմն  ի «Ա» ստո րա բա ժա ն�  մ� մ զին ծա ռա յ� թ յան ժա մա նա կա հատ վա ծը,

ը.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան օ րենսդ ր� թ յամբ սահ ման ված այլ ժա մա նա-
կա հատ ված ներ.

4) այլ բն� յ թի գոր ծ�  նե� թ յան մե կ ամս վա ժա մա նա կա հատ վա ծը` որ պես մե կ ամս վա 
զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն`
ա.  մի նչև զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան անց նե լը ԽՍՀՄ ԴՕՍԱԱՖ-ի և քա ղա քա ցիա-

կան ա վիա ցիա յի հա մա կար գե րի օ դա չ�  ա կան և  ին ժե նե րա տեխ նի կա կան անձ-
նա կազ մի  ան դա մի  աշ խա տան քա յին ստա ժը,

բ.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան զին ված �  ժեր զո րա կոչ ված, սպա յա կան կո-
չ� մ ստա ցած և ս պա յա կան պաշ տո ն� մ առն վազն 5 տա րի ծա ռա յած սպա նե րի` 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան բարձ րա գ� յն �  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ� ն-
նե րի մա գիստ րա տ�  րա յ� մ և  աս պի րան տ�  րա յ� մ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա ր� թ յան պատ վե րով սո վո րե լ�  ժա մա նա-
կա հատ վա ծը.

5)  այլ բն� յ թի գոր ծ�  նե� թ յան մե կ տար վա ժա մա նա կա հատ վա ծը` որ պես 6 ամս-
վա զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն`

ա.  պա հես տից զո րա կոչ ված սպա յա կան անձ նա կազ մի  զին ծա ռա յո ղի` մի նչև զին-
ծա ռա յ� թ յան անց նե լը բարձ րա գ� յն �  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ առ-
կա � ս ման ժա մա նա կա հատ վա ծը` 5 տա ր� ց ոչ ա վե լի,

բ.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան բարձ րա գ� յն �  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ� ն-
նե ր� մ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա ր� թ յան 
պատ վե րով սո վո րած, Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան զին ված �  ժեր զո րա-
կոչ ված, սպա յա կան կո չ� մ ստա ցած �  սպա յա կան պաշ տո ն� մ առն վազն 5 
տա րի ծա ռա յած զին ծա ռա յող նե րի � ս ման ժա մա նա կա հատ վա ծը:

3.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան մար տե րին մաս նակ ցած ան ձանց 
մար տա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի մաս նակ ցի կար գա վի ճակ է տրվ� մ Կա ռա վա ր� թ յան 
սահ մա նած կար գով:

4.  Զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ստա ժը հաշ վար կե լ�  կա նոն նե րը սահ մա ն� մ է Կա ռա վա-
ր� թ յ�  նը:
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Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

Վե րա նայ ված Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա184

 Հոդ ված 12.  Սո ցիա լա կան ա պա հո վ թ յան ի րա վ ն քը

 Սո ցիա լա կան ա պա հո վ� թ յան ի րա վ� ն քի արդ յ�  նա վետ կի րա ռ�  մը ա պա հո վե լ�  

նպա տա կով Կող մե  րը պար տա վոր վ� մ են՝

1.  հաս տա տել սո ցիա լա կան ա պա հո վ� թ յան հա մա կարգ կամ այն պահ պա նել,

2.  բա վա րար մա կար դա կով պահ պա նել սո ցիա լա կան ա պա հո վ� թ յան հա մա կարգ, ո րը 

առն վազն հա վա սար կլի նի Սո ցիա լա կան ա պա հո վ� թ յան եվ րո պա կան օ րենսգր քի 

վա վե րաց ման հա մար անհ րա ժեշտ հա մա կար գին,

3.  փոր ձել սո ցիա լա կան ա պա հո վ� թ յան հա մա կար գը աս տի ճա նա բար բարձ րաց նել 

ա վե լի բարձր մա կար դա կի,

4.  երկ կողմ և բազ մա կողմ հա մա պա տաս խան հա մա ձայ նագ րեր ստո րագ րե լով կամ այլ 

մի  ջոց նե րով և, հա մա ձայն այդ պի սի հա մա ձայ նագ րե ր� մ նշված պայ ման նե րի, ձեռ-

նար կել մի  ջոց ներ` ե րաշ խա վո րե լ�  հա մար`

ա) հա վա սար վե րա բեր մ� նք ի րենց սե փա կան երկ րի քա ղա քա ցի նե րի և մ յ� ս Կող-

մե  րի քա ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ սո ցիա լա կան ա պա հո վ� թ յան ի րա վ� նք նե րի 

առն չ� թ յամբ՝ նե րառ յալ սո ցիա լա կան ա պա հո վ� թ յան օ րենսդ ր� թ յ�  նից բխող 

նպաստ նե րի պա հ� մն  ե րը` ան կախ նրա նից, թե ինչ տե ղա շար ժեր կա րող են 

պաշտ պան յալ ան ձինք ձեռ նար կել Կող մե  րի տա րածք նե րի մի ջև,

բ) սո ցիա լա կան ա պա հո վ� թ յան ի րա վ� նք նե րի շնոր հ� մ, պահ պա ն� մ և վե րա կանգ-

ն� մ այն պի սի մի  ջոց նե րով, ինչ պի սիք են ա պա հո վագ րա կան գ�  մար նե րի կ�  տա-

կ�  մը կամ Կող մե  րից յ�  րա քանչ յ�  րի օ րենսդ ր� թ յան հա մա ձայն կա տար ված աշ-

խա տան քա յին ժա մա նա կա հատ ված նե րը:

ՄԱԿ-ի 1966թ. Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կ  թա յին ի րա վ նք նե րի մա սին 

դաշ նա գիր185

Հոդ ված 9.

Ս� յն դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե տ� թ յ� ն նե րը ճա նա չ� մ են սո ցիա լա կան ա պա հո-

վ� թ յան, նե րառ յալ սո ցիա լա կան ա պա հո վագ ր� թ յան յ�  րա քանչ յ� ր մար դ�  ի րա վ� ն քը:

184  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=24230 
185  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=18501 
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Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կան 

« Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ� նք նե րի մա սին»186

ԺԶ

Զին ծա ռա յող ներն   նեն ար դա րա ցի վար ձատ ր  թյան և կեն սա թո շակ ստա նա լ  

ի րա վ նք

65. Լ րիվ դր� յ քով աշ խա տող պրո ֆե սիո նալ զին ծա ռա յող նե րը պետք է օգտ վեն բա վա-
րար կեն սա թո շա կի ի րա վ� ն քից, ո րը պետք է վճար վի ժա մա նա կին և  ա ռանց որ ևէ 

խտրա կա ն� թ յան:

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ  շա գիր187

Պաշ տո նա թող ե ղած այն պրո ֆե սիո նալ ծա ռա յող նե րը, ո րոնք լրիվ դր� յ քով են աշ-

խա տել զին ված �  ժե ր� մ, պետք է ստա նան հա մար ժեք կեն սա թո շակ, ո րը թ� յլ կտա 

նրանց վա րել ար ժա նա վա յել կյանք և  ակ տիվ դեր խա ղալ հա սա րա կա կան, սո ցիա լա-

կան և մ շա կ�  թա յին կյան ք� մ: Այս սկզբ� ն քը բխ� մ է Խար տիա յի 23-րդ հոդ վա ծից: Այս 

փաս տա թ� ղ թը ե րաշ խա վո ր� մ է հա մար ժեք կեն սա թո շակ ստա նա լ�  ի րա վ� ն քը՝ ինչ-

պես սո ցիա լա կան ա պա հո վ� թ յան ի րա վ� ն քի շրջա նակ նե ր� մ (12-րդ հոդ ված), այն պես 

էլ որ պես տա րեց մարդ կանց սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծ� թ յան ի րա վ� ն քի (23-րդ հոդ-

ված) էա կան տար րե րից մե  կը: Կեն սա թո շակ նե րը պետք է վճար վեն ճիշտ ժա մա նա կին և  

ա ռանց որ ևէ խտրա կա ն� թ յան:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շ մն  եր

ՍԴՈ – 966, 3 հ  նի սի 2011թ.188

4.  (...) Ս� յն գոր ծի ա ռար կա յի շրջա նակ նե ր� մ վե տե րան նե րի սո ցիա լա կան պաշտ-

պա ն� թ յան հետ կապ ված հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի մի  ջազ գա յին ի րա վա կան կար գա-

վո ր� մն    ի րա կա նաց վ� մ է « Հայ րե նա կան մե ծ պա տե րազ մի  մաս նա կից նե րի եւ հաշ-

ման դամն  ե րի, այլ պե տ� թ յ� ն նե րի տա րածք նե ր� մ մար տա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի 

մաս նա կից նե րի, զոհ ված զին ծա ռա յող նե րի ըն տա նիք նե րի ար տո ն� թ յ� ն նե րի եւ 

ե րաշ խիք նե րի փո խա դար ձա բար ճա նաչ ման մա սին» 1994 թվա կա նի ապ րի լի 15-ին 

ԱՊՀ շրջա նակ նե ր� մ կնքված հա մա ձայ նագ րով, ո րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ-

186  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
187  Տես ն� յն տեղ� մ
188  http://concourt.am/armenian/decisions/common/2011/pdf/sdv-966.pdf 
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յան հա մար �  ժի մե ջ է մտել 1996 թվա կա նի փետր վա րի 26-ից: Այդ հա մա ձայ նագ րի, 

« Հայ րե նա կան մե ծ պա տե րազ մի  վե տե րան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի եւ դրանց կա-

տա ր� մն  ա պա հո վե լ�  կոչ ված` ս� յն գոր ծով վի ճարկ վող ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 2004 

թվա կա նի փետր վա րի 5-ի թիվ 207-Ն ո րոշ ման, ինչ պես նաեւ սո ցիա լա կան ա պա հո-

վ� թ յան բնա գա վա ռի ՀՀ օ րենսդ ր� թ յան այլ ակ տե րի հա մադր ված վեր լ�  ծ� թ յ�  նը 

վկա յ� մ է, որ, մաս նա վո րա պես` հիշ յալ հա մա ձայ նագ րի 1-ին հա վել վա ծի 2.3 կե տով 

նա խա տես ված ան ձինք, ո րոնց հա մար վե րոնշ յալ մի  ջազ գա յին հա մա ձայ նագ րի հա-

մա ձայն (2-րդ հոդ ված) պետք է նա խա տես վեին ար տո ն� թ յ� ն ներ, դ� րս են մն ա ցել 

այդ պի սի ի րա վա կար գա վոր ման շրջա նա կից: ՀՀ օ րենսդ ր� թ յ�  նը նաեւ մաս նա կիո-

րեն է անդ րա դար ձել վե րո հիշ յալ հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված ար տո ն� թ յ� ն նե-

րի ողջ ծա վա լին:

 (...)

7.  (...) ՀՀ կա ռա վա ր թ յան սահ մա նադ րա կան պար տա կա ն թ յ նն է իր ո րոշ մամբ 

սահ մա նել « Հայ րե նա կան մե ծ պա տե րազ մի  մաս նա կից նե րի եւ հաշ ման դամն  ե րի, 

այլ պե տ թ յ ն նե րի տա րածք նե ր մ մար տա կան գոր ծո ղ թ-յ ն նե րի մաս նա-

կից նե րի, զոհ ված զին ծա ռա յող նե րի ըն տա նիք նե րի ար տո ն թ յ ն նե րի եւ ե րաշ-

խիք նե րի փո խա դար ձա բար ճա նաչ ման մա սին» 1994 թվա կա նի ապ րի լի 15-ին 

ԱՊՀ շրջա նակ նե ր մ կնքված հա մա ձայ նագ րի, ինչ պես նաեւ « Հայ րե նա կան մե ծ 

պա տե րազ մի  վե տե րան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի դր յթ նե րի կա տար ման կարգն 

  պայ ման նե րը՝ այն պի սի ծա վա լով   բո վան դա կ թ յամբ, ինչ պի սին ան մի  ջա-

կա նո րեն բխ մ է այդ ակ տե րից եւ Սահ մա նադ ր թ յամբ   օ րենք նե րով ի րեն 

վե րա պահ ված լիա զո ր թ յ ն նե րից` հաշ վի առ նե լով նաև սահ մա նադ րա կան դա-

տա րա նի ՍԴՈ-668 ո րոշ ման 5-րդ կե տ մ ար տա հայտ ված դիր քո րո շ  մը:

 Վե րո հիշ յալ հա մա ձայ նագ րի եւ օ րեն քի, ինչ պես նաեւ Հայ րե նա կան մե ծ պա տե րազ-

մի  վե տե րան նե րի սո ցիա լա կան ա պա հո վ� թ յան հետ կապ ված հա րա բե ր� թ յ� ն նե րը 

կար գա վո րող օ րենսդ ր� թ յան այլ ակ տե րի դր� յթ նե րի հա մադր ված վեր լ�  ծ� թ յ�  նը 

վկա յ� մ է, որ 2004 թվա կա նի փետր վա րի 5-ի թիվ 207-Ն ո րոշ մամբ ՀՀ կա ռա վա-

ր թ յ  նը լիար ժեք պայ ման ներ չի նա խա տե սել Հայ րե նա կան մե ծ պա տե րազ-

մի  վե տե րան նե րի, նրանց հա վա սա րեց ված ան ձանց, զոհ ված զին ծա ռա յող նե րի 

ըն տա նիք նե րի՝ ՀՀ մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րով եւ « Հայ րե նա կան մե ծ պա տե-

րազ մի  վե տե րան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված ար տո ն թ յ ն նե րի եւ 

ե րաշ խիք նե րի ամ բող ջա կան ի րա ց մն  ա պա հո վե լ  հա մար: ՀՀ կա ռա վա ր� թ-

յ�  նը չի անդ րա դար ձել նաեւ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ՍԴՈ-668 ո րոշ ման 

կա տար ման ա պա հով մա նը: Մաս նա վո րա պես` կա ռա վա ր թ յան հիշ յալ ո րոշ ման 

ի րա վա կար գա վոր ման շրջա նակ նե րից դ րս են թողն վել ՀՀ մի  ջազ գա յին հա-
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մա ձայ նագ րով պա տե րազ մի  հաշ ման դամ հա մար վող ո րո շա կի թվով ան ձինք 

(հիշ յալ հա մա ձայ նագ րի 1-ին հա վել վա ծի 2.3 կետ), ո րոնք նախ կի ն մ օգտ վել 

են պա տե րազ մի  հաշ ման դամն  ե րի հա մար նա խա տես ված ար տո ն թ յ ն նե րից: 

ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 05.02.2004թ. թիվ 207-Ն ո րոշ մամբ նախ կին ո րո շ մն  ե րը 

  ժը կորց րած ճա նա չե լով եւ հիշ յալ ան ձանց հա մար դրա մա կան փոխ հա տ  ց մ 

չնա խա տե սե լով` տե ղի է   նե ցել նրանց` ՀՀ մի  ջազ գա յին պար տա վո ր թ յ ն նե-

րով նա խա տես ված ի րա վ ն քի ար գե լա փա կ մ: Ընդ ո ր� մ, ՀՀ դա տա կան պրակ-

տի կան ն� յն պես փաս տել է, որ պա տե րազ մի  հաշ ման դամ ճա նա չե լ�  վե րա բեր յալ 

քա ղա քա ցի նե րի պա հան ջը հստակ իր լ�  ծ� մն  է ստա ցել « Հայ րե նա կան մե ծ պա-

տե րազ մի  մաս նա կից նե րի եւ հաշ ման դամն  ե րի, այլ պե տ� թ յ� ն նե րի տա րածք նե ր� մ 

մար տա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի մաս նա կից նե րի, զոհ ված զին ծա ռա յող նե րի ըն տա-

նիք նե րի ար տո ն� թ յ� ն նե րի եւ ե րաշ խիք նե րի փո խա դար ձա բար ճա նաչ ման մա սին» 

1994 թվա կա նի ապ րի լի 15-ին ԱՊՀ շրջա նակ նե ր� մ կնքված հա մա ձայ նագ ր� մ, սա-

կայն հեն վե լով ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան` ս� յն գոր ծով վե ճի ա ռար կա ո րոշ ման վրա` չի 

բա վա րար վել քա ղա քա ցի նե րի հայ ցա դի մ�  մը` ի րենց ար տո ն� թ յ� ն նե րը պահ պա-

նե լ�  կամ դրա մա կան փոխ հա տ�  ց� մ տա լ�  հար ցով:

 ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը հիմն  ա վոր է հա մա ր� մ դի մող կող մի  դիր քո րո-

շ�  մը՝ ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 2004 թվա կա նի փետր վա րի 5-ի թիվ 207-Ն ո րոշ ման 

սահ մա նադ րա կա ն� թ յան վե րա բեր յալ, գտնե լով, որ, ղե կա վար վե լով ՀՀ Սահ մա-

նադ ր� թ յան 6-րդ (1-ին եւ 4-րդ մա սեր), 42-րդ (1-ին մաս), 44-րդ, 85-րդ (2-րդ մաս) 

հոդ ված նե րով, ինչ պես նաեւ « Հայ րե նա կան մե ծ պա տե րազ մի  վե տե րան նե րի մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րով, ՀՀ կա ռա վա ր� թ յ�  նը պար տա վոր 

էր իր ո րոշ մամբ ա պա հո վել Հայ րե նա կան մե ծ պա տե րազ մի  վե տե րան նե րի եւ նրանց 

հա վա սա րեց ված ան ձանց սո ցիալ-տնտե սա կան ար տո ն� թ յ� ն նե րի գոր ծո ղ� թ յ�  նը 

կամ դրանց դրա մա կան փոխ հա տ�  ց�  մը` նաեւ այն կա տե գո րիա յի ան ձանց հա մար, 

ո րը նա խա տես ված է հիշ յալ հա մա ձայ նագ րի 1-ին հա վել վա ծի 2.3 կե տ� մ:

ՍԴՈ-1154, 10 հ  նի սի 2014թ.189

6.  Ս� յն գոր ծի ա ռար կա յի շրջա նակ նե ր� մ զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց ըն տա նիք նե-

րի ան դամն  ե րի` նախ կին ԽՍՀՄ օ րենսդ ր� թ յամբ նշա նակ ված կեն սա թո շակ նե-

րի մա կար դա կի հետ կապ ված հար ցե րի, ինչ պես նաև դրանց վե րա հաշ վարկ ման 

հետ կապ ված հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի մի  ջազ գա յին ի րա վա կան կար գա վո ր� մն  ի րա-

կա նաց վ� մ է Ան կախ պե տ� թ յ� ն նե րի հա մա գոր ծակ ց� թ յան մաս նա կից պե տ� թ-

յ� ն նե րի « Զին ծա ռա յող նե րի, զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից զո րացր ված ան ձանց և 

189  http://concourt.am/armenian/decisions/common/2014/pdf/sdv-1154.pdf 



211ՄԱՐԴL  ԻՐԱՎL ՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ

ն րանց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցիա լա կան և  ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի մա-

սին» 1992 թվա կա նի փետր վա րի 14-ի և « Զին վո րա կան նե րի և ն րանց ըն տա նիք նե րի 

ան դամն  ե րի կեն սա թո շա կա յին ա պա հո վ� թ յան և պե տա կան ա պա հո վագ ր� թ յան 

մա սին» 1992 թվա կա նի մա յի սի 15-ի հա մա ձայ նագ րե րով ( Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տ� թ յան հա մար դրանք �  ժի մե ջ են մտել ստո րագր ման պա հից): 

 Ընդ ո ր� մ, այդ հա մա ձայ նագ րե րի հա մադր ված վեր լ�  ծ� թ յ�  նը վկա յ� մ է, մաս նա-

վո րա պես, հետև յա լը` 

ա)  ԽՍՀՄ նախ կին զին ված   ժե րի զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց ըն տա նիք նե րի կեն-

սա թո շա կա յին ա պա հո վ թ յ նն ի րա կա նաց վ մ է այն պե տ թ յան օ րենսդ ր թ-

յամբ սահ ման ված կամ սահ ման վող պայ ման նե րով, նոր մե  րով և կար գով, ո րի 

տա րած ք մ բնակ վ մ են նշված զին ծա ռա յող նե րը և ն րանց ըն տա նիք նե րը, 

բ)  զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց ըն տա նիք նե րի կեն սա թո շա կա յին ա պա հո վ թ յան 

մա կար դա կը հաս տատ վ մ է մաս նա կից պե տ թ յ ն նե րի օ րենսդ ր թ յամբ, ո րը 

չի կա րող ա վե լի ցածր լի նել, քան ԽՍՀՄ օ րենսդ ր թ յամբ և  այլ նոր մա տիվ ակ-

տե րով ա վե լի վաղ հաս տատ ված մա կար դա կը (« Զին վո րա կան նե րի և ն րանց ըն-

տա նիք նե րի ան դամն  ե րի կեն սա թո շա կա յին ա պա հո վ թ յան և պե տա կան ա պա-

հո վագ ր թ յան մա սին» 1992 թվա կա նի մա յի սի 15-ի հա մա ձայ նագ րի 1-ին հոդ-

ված):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր նախ կին ո րո շ մն  ե ր մ անդ րա դար ձել 

է մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի` որ պես Հա յաս տա նի Հան րա պե տ թ յան ի րա վա-

կան հա մա կար գի բաղ կա ց  ցիչ մա սի կար ևո ր թ յան և դ րանց` օ րենք նե րի նոր մե  րի 

նկատ մամբ գե րա կա ի րա վա բա նա կան   ժի սկզբ ն քա յին պա հան ջի ան վե րա պահ 

կա տար ման անհ րա ժեշ տ թ յա նը (ՍԴՈ-966, ՍԴՈ-1050 և  այլն):

Վե ճի ա ռար կա ի րա վա հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի առն չ� թ յամբ օ րենս դի րը, հաշ վի առ նե-

լով նաև մի  ջազ գա յին վե րո հիշ յալ հա մա ձայ նագ րե րով ստանձն ված պար տա վո ր� թ յ� ն-

նե րի կա տար ման պա հան ջը, « Զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն անց նե լ�  մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

16-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ պար բե ր� թ յամբ ամ րագ րել է զին վո րա կան պաշ տոն նե-

րի հա վա սա ր� թ յան պայ ման նե րը, որ պի սիք են հան դի սա ն� մ զին վո րա կան կո չ� մն  �  

պաշ տո նա յին դր� յ քը: 

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ դի մո ղը նախ կին և նոր զին վո րա կան պաշ տոն նե-

րի հա մա պա տաս խա ն� թ յան չա փա նիշ նե րի ոչ լիար ժե ք� թ յան վե րա բեր յալ ար տա հայտ-

ված դիր քո րոշ ման մա սով որ ևէ հիմն  ա վո ր� մ չի ներ կա յաց ն� մ, իսկ նման լիա զո ր� թ յ� ն 

վե րա պահ ված է բա ցա ռա պես ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վին, այ ն�  ա մե  նայ նիվ, սահ մա նադ րա-

կան դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ հի շա տակ ված հա մա ձայ նագ րե րով Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տ թ յ  նը չի ստանձ նել նախ կին և նոր զին վո րա կան պաշ տոն նե րի հա մա-
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պար փակ ցանկ սահ մա նե լ  և դ րանք հա մա պա տաս խա նեց նե լ  պար տա վո ր թ յ -

նը: Ս տանձ նած պար տա վո ր թ յ  նը վե րա բե ր մ է հա մար ժեք սո ցիա լա կան ե րաշ-

խիք նե րի ա պա հով մա նը: Միա ժա մա նակ, հաշ վի առ նե լով զին վո րա կան պաշ տոն նե րի 

բազ մա զա ն� թ յ�  նը և ժա մա նա կի ըն թաց ք� մ դրանց հա ճա խա կի փո փո խե լի� թ յ�  նը` 

ՀՀ կա ռա վա ր� թ յ� նն իր` 1993 թվա կա նի ապ րի լի 19-ի թիվ 170 և հա ջոր դող այլ ո րո շ� մ-

նե րով սահ մա նել է նաև ԽՍՀՄ նախ կին օ րենսդ ր� թ յամբ նշա նակ ված կեն սա թո շակ նե րի 

վե րա հաշ վարկ ման կար գը, պաշ տո նա յին դր� յ քա չա փե րի հաշ վարկ ման գոր ծա կից նե-

րը և դ ր� յք նե րը, ո րոնք կոնկ րե տաց վել են այդ ո րո շ� մն  ե րի հի ման վրա ըն դ� ն ված ՀՀ 

պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա րի հրա ման նե րով: 

Բա ցի դրա նից, սո ցիա լա կան ա պա հո վ թ յան ծա վալ ներն   ձևե րը Հա մա ձայ-

նագ րի մաս նա կից երկր նե ր մ տար բեր են, հետ ևա բար, են թադր վ մ է, որ տար բեր 

կա րող են լի նել նաև նախ կին ԽՍՀՄ զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց ըն տա նիք նե րի ան-

դամն  ե րի կեն սա թո շա կա յին ա պա հո վ թ յան մա կար դակ նե րը: Ուս տի Հա մա գոր ծակ-

ց թ յան մյ ս որ ևէ պե տ թ յան օ րենսդ ր թ յամբ ա վե լի բարձր գոր ծա կից սահ մա-

նե լ  հան գա ման քը չի վկա յ մ այն մա սին, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ թ յ  ն մ` 

զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի հա մար` նախ կին օ րենսդ ր թ-

յամբ նշա նակ ված և 1992 թվա կա նի փետր վա րի 1-ից հե տո կա տար ված վե րա հաշ-

վար կով կեն սա թո շա կա յին ա պա հո վ թ յան մա կար դակն ա վե լի ցածր է, քան ԽՍՀՄ 

օ րենսդ ր թ յամբ և  այլ նոր մա տիվ ակ տե րով ա վե լի վաղ հաս տատ ված մա կար դա կը:

Ինչ վե րա բե ր� մ է դի մո ղի այն պնդմա նը, ըստ ո րի` զին վո րա կան կեն սա թո շակ նշա-

նա կե լիս պետք է հաշ վի առն վի նաև զին ծա ռա յո ղի զբա ղեց րած պաշ տո նը, սահ մա նադ-

րա կան դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ` թե՛ նախ կին, թե՛ ներ կա օ րենսդ րա կան կար գա-

վո ր� մն  ե րի շրջա նա կ� մ զին վո րա կան վեր ջին պաշ տո նի հա մար սահ ման ված ամ սա կան 

դրա մա կան բա վա րար ման գ�  մա րի չա փը դի տարկ վ� մ է որ պես ե լա կե տա յին ց�  ցա նիշ` 

կեն սա թո շա կի չա փը հաշ վար կե լ�  կամ վե րա հաշ վար կե լ�  հա մար: Այդ սկզբ� ն քը գոր-

ծել է նաև նախ կին` ԽՍՀՄ սո ցիա լա կան ա պա հո վ� թ յան օ րենսդ ր� թ յամբ:

Վե րոգր յա լից ակն հայտ է դառ ն� մ, որ զին վո րա կան կեն սա թո շա կի հաշ վարկ ման 

հա մար հիմք է ըն դ ն վ մ ոչ թե զին վո րա կան պաշ տո նը, այլ յ  րա քանչ յ ր պաշ տո-

նին հա մա պա տաս խան դրա մա կան բա վա րար ման գ  մա րի չա փը, ո րը ձևա վոր վ մ 

է պաշ տո նա յին դր յ քա չա փից   ամ սա կան հա վե լավ ճար նե րից:

Վե րո հիշ յալ նոր մե  րի հա մա կար գա յին վեր լ�  ծ� թ յ�  նից բխ� մ է, որ նախ կին և նոր 

զին վո րա կան պաշ տոն նե րի լիար ժեք   ամ բող ջա կան հա մադ ր թ յան հա մար վե ճի 

ա ռար կա հոդ վա ծ մ սպա ռիչ ցան կի բա ցա կա յ թ յ  նը, ինչ պես նաև այդ պաշ տոն-

նե րի հա մա պա տաս խա ն թ յան չա փա նիշ նե րի են թադր յալ ոչ լիար ժեք լի նե լ  հան-

գա ման քը չեն կա րող դի տարկ վել որ պես օ րեն քի տվյալ նոր մի  ի րա վա կար գա վոր ման 
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շրջա նակ նե ր մ առ կա բաց, ին չը կա րող էր խո չըն դոտ հան դի սա նալ ան ձի ի րա վ ն-

քին առնչ վող սո ցիա լա կան   ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի ի րա կա նաց մա նը: Դի մո ղի 

կող մի ց բարձ րաց ված հիմն  ախն դի րը պայ մա նա վոր ված չէ օ րեն քի` իր կող մի ց վի ճարկ-

վող դր� յ թի ի րա վա կան բո վան դա կ� թ յամբ կամ ի րա վա կան ո րո շա կի� թ յան սկզբ� ն քի 

պա հանջ նե րից ել նե լով` դրա հնա րա վոր անհս տա կ� թ յամբ: 

(...) 

7.  Ըստ դի մո ղի` ներ կա յիս օ րենսդ րա կան կար գա վո ր� մն  ե րի շրջա նակ նե ր� մ խախտ-

վ� մ է ՀՀ Սահ մա նադ ր� թ յան 37-րդ հոդ վա ծ� մ ամ րագր ված` սո ցիա լա կան ա պա-

հո վ� թ յան ծա վա լի �  ձևե րի` մի այն օ րեն քով սահ ման վե լ�  իմ պե րա տիվ պա հան ջը: 

Այդ կա պակ ց� թ յամբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 2008 թվա կա նի հ� ն վա րի 

29-ի ՍԴՈ-731 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տել է ի րա վա կան դիր քո րո շ� մ առ այն, որ ՀՀ 

Ազ գա յին ժո ղո վին է պատ կա ն մ կեն սա թո շակ նե րի ծա վալ նե րը և ձ ևե րը, դրանց 

նշա նակ ման պայ ման նե րը և կար գը սահ մա նե լ  լիա զո ր թ յ  նը` հաշ վի առ նե լով 

մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված դր յթ նե րը և/ կամ նոր մե  րը:

ՀՀ օ րենսդ ր� թ յան (մաս նա վո րա պես « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի) ներ կա յիս կար գա վո ր� մն  ե րի �  ս� մն  ա սի ր� թ յ�  նից ակն հայտ է դառ ն� մ այն, 

որ օ րենս դի րը հստակ սահ մա նել է պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի տե սակ նե րը, կեն սա թո-

շակ նշա նա կե լ� , հաշ վար կե լ�  (վե րա հաշ վար կե լ� ) և վ ճա րե լ�  պայ ման ներն �  կար գը:

ՀՀ Սահ մա նադ ր� թ յան 89-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի �  ժով ՀՀ կա ռա վա ր� թ յ�  նը, ի 

թիվս այլ գոր ծա ռ� յթ նե րի, ի րա կա նաց ն� մ է նաև պե տա կան քա ղա քա կա ն� թ յ�  նը սո-

ցիա լա կան ա պա հո վ� թ յան բնա գա վա ռ� մ:

« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի, 

« Զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցիա լա կան ա պա հո վ� թ յան 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի և  օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` զին ծա ռա յո-

ղին կեն սա թո շակ նշա նա կե լիս նրա դրա մա կան բա վա րար ման գ�  մա րը ո րո շե լ�  հա մար 

հիմք ըն դ� ն վող պաշ տո նա յին դր� յ քա չա փե րը, դրա մա կան բա վա րար ման մե ջ հաշ վառ-

վող վճա ր� մն  ե րի տե սակ նե րի ցան կը սահ մա ն� մ է ՀՀ կա ռա վա ր� թ յ�  նը:

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը հարկ է հա մա ր� մ ար ձա նագ րել, որ ՀՀ օ րենս դիր 

մար մի  նը, օ րեն քով սահ մա նե լով կեն սա թո շակ նե րի ծա վալ ներն   ձևե րը, մի ա ժա մա-

նակ ՀՀ կա ռա վա ր թ յանն է պատ վի րա կել սահ մա նե լ  զին ծա ռա յո ղին կեն սա թո շակ 

նշա նա կե լիս նրա դրա մա կան բա վա րար ման գ  մա րը ո րո շե լ  հա մար հիմք ըն դ ն-

վող պաշ տո նա յին դր յ քա չա փե րը, դրա մա կան բա վա րար ման մե ջ հաշ վառ վող վճա-

ր մն  ե րի տե սակ նե րի ցան կը: Հետ ևա բար, գոր ծող օ րենսդ ր թ յամբ հիշ յալ դր յ քա-

չա փե րի հետ կապ ված հար ցե րը պետք է կար գա վոր վեն առն վազն ՀՀ կա ռա վա ր թ-

յան, այլ ոչ թե ՀՀ վար չա պե տի ո րոշ մամբ: 



214 ԶԻՆ ՎԱԾ L  ԺԵ ՐL Մ ՄԱՐ ԴL  Ի ՐԱՎL ՆՔ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆL  L Ն
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4.1. (...) Վե րո շա րադր յալ ի րա վադ ր� յ թի մե կ նա բա ն� թ յ�  նից հետ և� մ է, որ օ րենս դի-

րը հաշ ման դա մ թ յան ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րի (մի  դեպ ք մ՝ հի վան դ թ յան 

և խեղ ման, մյ ս դեպ ք մ՝ վն աս ված քի) հիմ քով տար բե րա կել է զին վո րա կան 

ծա ռա յ թ յան հետ հաշ ման դա մ թ յան պատ ճա ռա կան կա պը հաս տատ վե լ ց 

հե տո զին ծա ռա յո ղին հաշ ման դա մ թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շակ նշա նա-

կե լ  ի րա վի ճակ նե րը: Ըստ այդմ՝ երբ հաշ ման դա մ թ յ նն ա ռա ջա ցել է ոչ թե 

հի վան դ թ յան կամ խեղ ման հետ ևան քով, այլ՝ վն աս ված քի, ա պա հաշ ման դա-

մ թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շակ նշա նակ վ մ է ան կախ զին վո րա կան ծա ռա-

յ թ յան հետ հաշ ման դա մ թ յան պատ ճա ռա կան կա պը սահ մա նե լ  (ո րո շե լ ) 

ժամ կե տից: Հա մա պա տաս խա նա բար, այն դեպ քե ր մ, երբ հաշ ման դա մ թ յ նն 

ա ռա ջա ցել է հի վան դ թ յան կամ խեղ ման հետ ևան քով, հաշ ման դա մ թ յան զին-

վո րա կան կեն սա թո շակ նշա նա կե լ  հա մար հաշ ման դա մ թ յան պատ ճա ռա կան 

կա պը սահ մա նե լ  (ո րո շե լ ) ժամ կե տը սահ մա նա փա կել է հինգ տա րով: Դ րա-

նով շա հա ռ  նե րի այս խմբի հա մար մյ  սի հա մե  մա տ թ յամբ սահ ման վել են 

հաշ ման դա մ թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վ ն քի ի րաց ման ակն հայտ 

ան հա վա սար, ոչ բա րեն պաստ պայ ման ներ: 

(...)

 Մեջ բեր ված դր� յթ նե րը վկա յ� մ են օ րենսդ ր� թ յան մե ջ առ կա այն ընդ հա ն� ր մո-

տեց ման մա սին, ըստ ո րի՝ հաշ ման դամն  ե րի կար գա վի ճակ նե րը տար բե րակ վ մ 

կամ դա սա կարգ վ մ են մի այն ըստ խմբե րի, այ սինքն ըստ ան ձի կեն սա գոր ծ -

նե թ յան սահ մա նա փակ ման և սո ցիա լա կան պաշտ պա ն թ յան անհ րա ժեշ տ թ-

յան աս տի ճա նի, այլ ոչ թե հաշ ման դա մ թ յան ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րի (հի-

վան դ թ յ ն, խե ղ մ, վն աս վածք):

4.2. Ն կա տի �  նե նա լով այն հան գա ման քը, որ վի ճարկ վող դր� յ թով օ րենս դի րը տար-

բե րակ ված մո տե ց� մ է ց�  ցա բե րել հաշ ման դա մ� թ յան ա ռա ջաց ման պատ ճա ռով 

(հի վան դ� թ յան, խեղ ման, վն աս ված քի) զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հետ հաշ ման-

դա մ� թ յան պատ ճա ռա կան կա պը հաս տատ վե լ� ց հե տո զին ծա ռա յո ղին հաշ ման-

դա մ� թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շակ նշա նա կե լիս, Սահ մա նադ րա կան դա տա-

րանն անհ րա ժեշտ է հա մա ր� մ վի ճարկ վող ի րա վա կար գա վո ր� մն  ե րը դի տար կել 

Սահ մա նադ ր� թ յան 29-րդ և 83-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված՝ խտրա կա ն� թ յան 

ար գել քի և սո ցիա լա կան ա պա հո վ� թ յան վե րա բեր յալ դր� յթ նե րի լ� յ սի ներ քո:

 Սահ մա նադ ր� թ յան՝ «Խտ րա կա ն� թ յան ար գել քը» վեր տա ռ� թ յամբ 29-րդ հոդ վա-

ծով սահ ման վ� մ է, որ խտրա կա ն� թ յ�  նը, կախ ված սե ռից, ռա սա յից, մաշ կի գ� յ-

190  http://concourt.am/armenian/decisions/common/2019/pdf/sdv-1475.pdf 
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նից, էթ նիկ կամ սո ցիա լա կան ծա գ�  մի ց, գե նե տի կա կան հատ կա նիշ նե րից, լեզ վից, 

կրո նից, աշ խար հա յաց քից, քա ղա քա կան կամ այլ հա յացք նե րից, ազ գա յին փոք րա-

մաս ն� թ յա նը պատ կա նե լ� թ յ�  նից, գ� յ քա յին վի ճա կից, ծննդից, հաշ ման դա մ� թ-

յ�  նից, տա րի քից կամ անձ նա կան կամ սո ցիա լա կան բն� յ թի այլ հան գա մանք նե րից, 

ար գել վ� մ է: 

 Ան ձի նկատ մամբ խտրա կան վե րա բեր մ� ն քի վե րա բեր յալ Սահ մա նադ րա կան դա-

տա րա նը հայտ նել է հետև յալ ի րա վա կան դիր քո րո շ� մն  ե րը.

1)  պե տ թ յան պո զի տիվ սահ մա նադ րա կան պար տա կա ն թ յ նն է ա պա հո վել այն-

պի սի պայ ման ներ, ո րոնք ն յն կար գա վի ճակն   նե ցող ան ձանց հա վա սար հնա-

րա վո ր թ յ ն կտան ի րաց նե լ , իսկ խախտ ման դեպ ք մ՝ պաշտ պա նե լ  ի րենց 

ի րա վ նք նե րը, հա կա ռակ դեպ ք մ կխախտ վեն ոչ մի այն հա վա սա ր թ յան, 

խտրա կա ն թ յան ար գել ման, այլ նաև ի րա վ ն քի գե րա կա յ թ յան և  ի րա վա կան 

ո րո շա կի թ յան սահ մա նադ րա կան սկզբ նք նե րը (ՍԴՈ-731), 

2)  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը խտրա կա ն թ յան ար գել ման սկզբ ն քի շրջա-

նակ նե ր մ թ յ լատ րե լի է հա մա ր մ օբ յեկ տիվ հիմ քով և  ի րա վա չափ նպա տա-

կով պայ մա նա վոր ված ցան կա ցած տար բե րակ ված մո տե ց մ: Խտ րա կա ն թ յան 

ար գել ման սկզբ ն քը չի նշա նա կ մ, որ մի և ն յն կա տե գո րիա յի ան ձանց շրջա-

նա կ մ ցան կա ցած տար բե րակ ված մո տե ց մ կա րող է վե րած վել խտրա կա ն թ-

յան: Խտ րա կա ն թ յան սկզբ ն քի խախ տ մ է այն տար բե րակ ված մո տե ց  մը, 

ո րը զ րկ է օբ յեկ տիվ հիմ քից և  ի րա վա չափ նպա տա կից (ՍԴՈ-881), 

3)  խտրա կա ն թ յ նն առ կա է այն դեպ ք մ, երբ ն յն ի րա վա կան կար գա վի ճա կի 

շրջա նակ նե ր մ այս կամ այն ան ձի կամ ան ձանց նկատ մամբ դրսևոր վ մ է տար-

բե րակ ված մո տե ց մ, մաս նա վո րա պես՝ նրանք զրկվ մ են այս կամ այն ի րա-

վ նք նե րից, կամ դրանք սահ մա նա փակ վ մ են, կամ ձեռք են բե ր մ ար տո ն թ-

յ ն ներ (ՍԴՈ-1224): 

Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տ� թ յ� ն նե րի պաշտ պա ն� թ յան մա սին 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ ս�  հետ՝ կոն վեն ցիա)՝ խտրա կա ն� թ յան ար գելքն ամ րագ-

րող 14-րդ հոդ վա ծով սահ ման վ� մ է, որ կոն վեն ցիա յ� մ շա րադր ված ի րա վ� նք նե րից և  

ա զա տ� թ յ� ն նե րից օգտ վելն ա պա հով վ� մ է ա ռանց խտրա կա ն� թ յան, այն է՝ ան կախ 

սե ռից, ռա սա յից, մաշ կի գ� յ նից, լեզ վից, կրո նից, քա ղա քա կան կամ այլ հա մոզ մ� ն քից, 

ազ գա յին կամ սո ցիա լա կան ծա գ�  մի ց, ազ գա յին փոք րա մաս ն� թ յա նը պատ կա նե լ� ց, 

գ� յ քա յին դր� թ յ�  նից, ծննդից կամ այլ դր� թ յ�  նից: Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի եվ րո պա-

կան դա տա րա նի (այ ս�  հետ՝ ՄԻԵԴ) նա խա դե պա յին ի րա վ� ն քի հա մա ձայն` խտրա կա-

ն� թ յան ար գել քի խնդիր ա ռա ջա նա լ�  հա մար պետք է լի նի տար բե ր� թ յ� ն՝ հա մադ րե լի 

ի րա վի ճակ նե ր� մ գտնվող ան ձանց նկատ մամբ վե րա բեր մ� նք նե րի մի ջև: Ըստ ՄԻԵԴ-ի` 
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ցան կա ցած տար բե րա կ� մ կամ տար բե ր� թ յ� ն չէ, որ կա րե լի է խտրա կա ն� թ յ� ն հա-

մա րել: Մաս նա վո րա պես, իր վճիռ նե րից մե  կ� մ (Andrejeva v. Latvia (GC 18.02.2009, 

55707/00, § 81) ՄԻԵԴ-ը նշել է. «…տար բե րա կ�  մը կամ տար բե ր� թ յ�  նը հա մար վ� մ է 

խտրա կան, ե թե այն չ�  նի օբ յեկ տիվ և  ող ջա մի տ ար դա րա ց� մ, այ սինքն` ե թե այդ տար-

բե րա կ�  մը կամ տար բե ր� թ յ�  նը չի հե տապն դ� մ ի րա վա չափ նպա տակ կամ հա մա չափ 

չէ հե տապնդ վող ի րա վա չափ նպա տա կին»: 

Թեև Սահ մա նադ ր թ յան 83-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ օ րենսդ րին է վե րա պահ-

ված ան ձի սո ցիա լա կան ա պա հո վ թ յան, մաս նա վո րա պես՝ կեն սա թո շա կի ի րա վ ն-

քի բո վան դա կ թ յ  նը (օ րի նակ՝ կեն սա թո շա կի չա փը, նշա նակ ման և վ ճար ման կար-

գը և  այլն) ո րո շա կիաց նե լ  լիա զո ր թ յ  նը, այ դ  հան դերձ, Սահ մա նադ ր թ յ  նը, ի 

թիվս այլ նի, բա ցա ռ մ է այս ի րա վ նքն ընդ հան րա պես օ րեն քով չե րաշ խա վո րե լը, 

այ սինքն՝ օ րենս դի րը պար տա վոր է կեն սա թո շա կի ի րա վ ն քը ե րաշ խա վո րող օ րենք 

ըն դ  նել: Բա ցի դրա նից, նման օ րեն քը չպետք է խախ տի Սահ մա նադ ր թ յան պա-

հանջ նե րը, մաս նա վո րա պես, այն պետք է լի նի ո րո շա կի, կան խա տե սե լի, չհա կա սի 

ի րա վա հա վա սա ր թ յան, խտրա կա ն թ յան ար գել քի սկզբ նք նե րին:

Վե րո շա րադր յա լի հա մա տեքս տ� մ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը փաս տ� մ է, 

որ հաշ ման դամ ճա նաչ ված զին ծա ռա յող նե րի սո ցիա լա կան ա պա հո վ թ յան, տվյալ 

դեպ ք մ՝ հաշ ման դա մ թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վ ն քի ի րաց ման 

օ րենսդ րա կան նա խադր յալ նե րը պետք է հա մա հ նչ լի նեն հաշ ման դամ զին ծա ռա-

յող նե րին վե րա բե րող՝ պե տ թ յան սո ցիա լա կան քա ղա քա կա ն թ յան ընդ հա ն ր 

սկզբ նք նե րին, իսկ այդ սկզբ նք նե րից ցան կա ցած շե ղ մ պետք է   նե նա օբ յեկ-

տիվ հիմք և հե տապն դի ի րա վա չափ նպա տակ:

Ս� յն գոր ծի շրջա նակ նե ր� մ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի զե կ�  ցող դա տա վո-

րի կող մի ց Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա-

խա րա ր� թ յան աշ խա տա կազ մի  Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան բժշկա սո ցիա լա կան 

փոր ձաքն ն� թ յան գոր ծա կա լ� թ յա նը ներ կա յաց ված պա հան ջի կա տար ման շրջա նակ նե-

ր� մ տրա մադր ված պա տաս խա ն� մ գոր ծա կա լ� թ յ�  նը հայտ նել է, որ «բժշկա սո ցիա-

լա կան փոր ձաքն ն թ յան տե սանկ յ  նից հի վան դ թ յան, խեղ ման նաև վն աս ված քի 

առն չ թ յամբ տար բե րակ ված մո տե ց մ ց  ցա բե րե լ  որ ևէ օբ յեկ տիվ հիմ քեր չկան, 

քա նի որ ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 13.06.2003թ. «Բժշ կա սո ցիա լա կան փոր ձաքն ն� թ յան չա-

փո րո շիչ նե րը հաս տա տե լ�  մա սին» N 780-Ն ո րոշ ման 1-ին կե տ� մ սահ ման վ� մ է, որ 

հաշ ման դա մ� թ յ�  նը հի վան դ� թ յ� ն նե րով, վն աս վածք նե րով կամ ա րատ նե րով պայ մա-

նա վոր ված օր գա նիզ մի  ֆ� նկ ցիա նե րի կա յ� ն խան գա ր� մն  ե րի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած 

սո ցիա լա կան ան բա վա րա ր� թ յ� նն է, ո րը հան գեց ն� մ է ան ձի կեն սա գոր ծ�  նե� թ յան 

սահ մա նա փակ ման և սո ցիա լա կան պաշտ պա ն� թ յան անհ րա ժեշ տ� թ յան, այ սինքն ան-
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ձին հաշ ման դամ են ճա նա չ� մ՝ հիմք ըն դ�  նե լով ոչ թե ան ձի մոտ առ կա հի վան դ� թ յ�  նը, 

վն աս ված քը կամ խե ղ�  մը, այլ երբ ան ձի մոտ առ կա է հի վան դ� թ յան, վն աս ված քի կամ 

խեղ ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած օր գա նիզ մի  ֆ� նկ ցիա նե րի կա յ� ն խան գա ր� մն  ե րով 

պայ մա նա վոր ված կեն սա գոր ծ�  նե� թ յան որ ևէ տե սա կի և  որ ևէ աս տի ճա նի սահ մա նա-

փա կ� մ»:

Ըստ է� թ յան, վե րո շա րադր յալ պա տաս խա նից հետ և� մ է, որ վի ճարկ վող ի րա վա-

կար գա վո ր� մն  ա ռա ջաց րել է նաև օ րեն քի առջև ընդ հա ն� ր հա վա սա ր� թ յան` Սահ մա-

նադ ր� թ յան 28-րդ հոդ վա ծ� մ ամ րագր ված հիմն  ա կան ի րա վ� ն քի խախտ ման խնդիր:

Բա ցի դրա նից, Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը հարկ է հա մա ր� մ նշել, որ վի ճարկ-

վող ի րա վադ ր յ թով, մի  դեպ ք մ՝ հի վան դ թ յան և խեղ ման, իսկ մյ ս դեպ ք մ՝ 

վն աս ված քի հիմ քով տար բե րակ ված մո տե ց մ ց  ցա բե րե լ  հա մար որ ևէ օբ յեկ տիվ 

հիմք առ կա չէ, այն չի վկա յա կո չել նաև ս յն գոր ծով պա տաս խա նողն իր բա ցատ-

ր թ յ ն նե ր մ՝ չնա յած այն հան գա ման քին, որ ի րա վա չափ է հա մա րել օբ յեկ տիվ 

հիմ քով տար բե րակ ված մո տե ց մ ց  ցա բե րե լ  դեպ քե րը:

Այ սինքն՝ ան կախ նրա նից, թե ինչ (հի վան դ թ յան, խեղ ման, թե վն աս ված քի) 

հիմ քով է սահ ման վել (ո րոշ վել) զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան հետ հաշ ման դա մ թ յան 

պատ ճա ռա կան կա պը, հաշ ման դամ ճա նաչ ված զին ծա ռա յող ներն   նեն ն յն կար-

գա վի ճա կը՝ ա ռող ջ թ յան խա թար մամբ պայ մա նա վոր ված, կեն սա գոր ծ  նե թ յան 

սահ մա նա փա կ մն  ե րի հետ ևան քով սո ցիա լա կան պաշտ պա ն թ յան անհ րա ժեշ-

տ թ յ ն:

Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ օ րենսդ րի կող մի ց հիշ յալ 

տար բե րակ ված մո տե ց  մը խախ տ մ է խտրա կա ն թ յան ար գել քի սահ մա նադ րա-

կան սկզբ ն քը, քա նի որ, ինչ պես ար դեն նշվեց, զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան հետ 

հաշ ման դա մ թ յան պատ ճա ռա կան կա պը հաս տատ վե լ ց հե տո հաշ ման դա մ թ յան 

զին վո րա կան կեն սա թո շակ նշա նա կե լիս առ կա չէ, մի  կող մի ց՝ հի վան դ թ յան և խեղ-

ման, իսկ մյ ս կող մի ց՝ վն աս ված քի հիմ քով տար բե րակ ված մո տե ց մ ց  ցա բե րե լ  

որ ևէ օբ յեկ տիվ հիմք և  ի րա վա չափ նպա տակ:

Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր՝ 2015 թվա կա նի հ�  նի սի 9-ի ՍԴՈ-1213 ո րոշ մամբ 

հայտ նել է, որ «(...)ի րա վ� ն քի գե րա կա յ� թ յան սկզբ� ն քի որ դեգր ման շրջա նակ նե ր� մ 

օ րեն ք� մ ամ րագր ված ի րա վա կար գա վո ր� մն  ե րը պետք է ան ձի հա մար կան խա տե սե-

լի դարձ նեն իր ի րա վա չափ ակն կա լիք նե րը։ Բա ցի դրա նից, ի րա վա կան ո րո շա կի� թ յան 

սկզբ� ն քը, լի նե լով ի րա վա կան պե տ� թ յան հիմն  ա րար սկզբ� նք նե րից մե  կը, են թադ ր� մ 

է նաև, որ ի րա վա հա րա բե ր թ յ ն նե րի բո լոր ս բ յեկտ նե րի, այդ թվ մ՝ իշ խա ն թ-

յան կրո ղի գոր ծո ղ թ յ ն նե րը պետք է լի նեն կան խա տե սե լի   ի րա վա չափ»:

Վե րո շա րադր յա լի հի ման վրա Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը փաս տ� մ է, որ անհ-
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րա ժեշտ է Սահ մա նադ ր� թ յա նը հա կա սող և  ան վա վեր ճա նա չել « Պե տա կան կեն սա թո-

շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ա ռա ջին նա խա դա ս� թ յան «հինգ 

տար վա ըն թաց ք� մ» բա ռա կա պակ ց� թ յ�  նը և ն� յն մա սի երկ րորդ նա խա դա ս� թ յ� նն 

ամ բող ջ� թ յամբ՝ այդ պի սով բո լոր դեպ քե րի հա մար սահ մա նե լով մի այն մե կ՝ ա ռա վել բա-

րեն պաստ (զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հետ հաշ ման դա մ� թ յան (հի վան դ� թ յան, խեղ-

ման, վն աս ված քի) պատ ճա ռա յին կա պը հաս տա տե լ� ց հե տո ա ռանց որ ևէ ժամ կե տա-

յին սահ մա նա փակ ման հաշ ման դա մ� թ յան զին վո րա կան կեն սա թո շակ նշա նա կե լ�  վե-

րա բեր յալ) ի րա վա կար գա վո ր� մ:
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3.  ՄԱՐ ՏԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈ ՂV   V Ն ՆԵ ՐԻ ՄԱՍ ՆԱԿ ՑԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ 

ՏՐԱ ՄԱԴ ՐԵ ԼV  ՊՐԱԿ ՏԻ ԿԱՆ

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

« Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան և զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք191

 Հոդ ված 72.  Զին ծա ռա յող նե րը և զին ծա ռա յող նե րին հա վա սա րեց ված ան ձինք

1.  Ս� յն օ րեն քի 6-րդ բաժ նի դր� յթ նե րի կի րառ ման ի մաս տով` զին ծա ռա յող ներ են 

հա մար վ� մ պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա ր� թ յան, ազ գա յին անվ տան գ� թ յան, ոս-

տի կա ն� թ յան մար մի ն նե րի հա մա կար գե ր� մ հա մա պա տաս խան ծա ռա յ� թ յան մե ջ 

գտնվող ան ձինք:

2.  Զին ծա ռա յող նե րին հա վա սա րեց ված ան ձինք են`

1)  մի նչև ս� յն օ րեն քի �  ժի մե ջ մտնե լը վար ժա կան հա վաք նե րի կանչ ված զի նա-

պարտ նե րը, ինչ պես նաև ս� յն օ րեն քի �  ժի մե ջ մտնե լ� ց հե տո պա հես տա զո-

րա յին պատ րաս տ� թ յան շրջա նակ նե ր� մ ի րա կա նաց վող մի  ջո ցա ռ� մն  ե րին 

մաս նակ ցող ան ձինք, ո րոնց վրա տա րած վ� մ են ս� յն օ րեն քի 64-րդ հոդ վա ծի 

5-րդ մա սի, 65-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի, 66-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, 68-րդ հոդ-

վա ծի, 69-րդ հոդ վա ծի և 71-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի դր� յթ նե րը.

2)  Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան մար տա կան գոր ծո ղ� թ-

յ� ն նե րի մաս նակ ցի կամ երկ րա պահ կա մա վո րա կա նի կար գա վի ճակ �  նե ցող 

ան ձինք, ո րոնց վրա տա րած վ� մ են ս� յն օ րեն քի 64-րդ հոդ վա ծի 4-րդ և 5-րդ 

մա սի, 65-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի, 66-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, 67-69-րդ հոդ-

ված նե րի և 71-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի դր� յթ նե րը.

3)  քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յող նե րը, ո րոնց վրա տա րած վ� մ են ս� յն օ րեն քի 

6-րդ բաժ նի դր� յթ նե րը, և հար կա դիր կա տա րող նե րը, ո րոնց վրա տա րած վ� մ 

են ս� յն օ րեն քի 71-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի դր� յթ նե րը.

4) Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա ր� թ յ�  ն� մ, քրեա-

կա տա րո ղա կան ծա ռա յ� թ յ�  ն� մ և Ոս տի կա ն� թ յ�  ն� մ քա ղա քա ցիա կան ծա-

ռա յ� թ յան պաշ տոն ներ զբա ղեց նող կամ պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա ր� թ յան, 

քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յ� թ յան և Ոս տի կա ն� թ յան քա ղա քա ցիա կան ծա-

ռա յ� թ յան կադ րե րի ռե զեր վ� մ գրանց ված ան ձինք, ո րոնց վրա տա րած վ� մ են 

ս� յն օ րեն քի 64-րդ հոդ վա ծի, 65-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, 67-69-րդ հոդ ված նե-

րի, 71-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 3-րդ մա սե րի դր� յթ նե րը, ինչ պես նաև պաշտ պա ն� թ-

191  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685 
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յան նա խա րա ր� թ յ�  ն� մ հա յե ցո ղա կան պաշ տոն զբա ղեց նող ան ձինք, ո րոնց 

վրա տա րած վ� մ են ս� յն օ րեն քի 64-րդ, 67-69-րդ հոդ ված նե րի դր� յթ նե րը.

5)  փրկա րա րա կան ծա ռա յող նե րը, ո րոնց վրա տա րած վ� մ են ս� յն օ րեն քի 64-րդ 

հոդ վա ծի 3-րդ մա սի դր� յթ նե րը:

3.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան մաս նակ ցած ան ձանց մար տա-

կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի մաս նակ ցի կար գա վի ճակ տրվ� մ է Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տ� թ յան կա ռա վա ր� թ յան սահ մա նած կար գով և Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ-

յան պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա րի հրա մա նով՝ հաշ վի առ նե լով մի ջ գե րա տես չա-

կան հանձ նա ժո ղո վի եզ րա կա ց� թ յ�  նը: Պաշտ պա ն� թ յան բնա գա վա ռի պե տա կան 

լիա զոր մարմն  ի ղե կա վա րին կից կա րող է գոր ծել ան հայտ կո րած նե րի հար ցե րով 

խորհր դատ վա կան հանձ նա ժո ղով:

4.  Ս� յն օ րեն քի այն դր� յթ նե րը, ո րոնք վե րա բե ր� մ են զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռա-

յող նե րի ըն տա նիք նե րին, տա րած վ� մ են նաև`

1)  ծա ռա յ� թ յ�  նից սահ ման ված կար գով ար ձակ վե լ� ց հե տո մա հա ցած այն զին-

ծա ռա յող նե րի ըն տա նիք նե րի վրա, ո րոնց մահ վան պատ ճա ռը ծա ռա յ� թ յան ըն-

թաց ք� մ ստա ցած վն աս վածքն է, խե ղ�  մը կամ ա ռա ջա ցած հի վան դ� թ յ�  նը.

2)  ծա ռա յո ղա կան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը կա տա րե լիս կամ Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան մար տա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի կամ հա կա ռա-

կոր դի հետ շփման գծ� մ մար տա կան հեր թա պա հ� թ յան կամ հա տ� կ ա ռա-

ջադ րանք կա տա րե լ�  ժա մա նակ ան հայտ կո րե լ�  հետ ևան քով դա տա կան կար-

գով ան հայտ բա ցա կա յող կամ մա հա ցած ճա նաչ ված ան ձանց ըն տա նիք նե րի 

վրա:

ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2019 թվա կա նի նո յեմ բե րի 21-ի թիվ 1664-Ն ո րո շ մ « Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տ թ յան պաշտ պա ն թ յա նը մաս նակ ցած ան ձանց մար տա կան 

գոր ծո ղ թ յ ն նե րի մաս նակ ցի կար գա վի ճակ տա լ  կար գը սահ մա նե լ  մա սին»192

Ս� յն ո րոշ մամբ սահ ման վ� մ է Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յա նը 

մաս նակ ցած ան ձանց մար տա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի մաuնակ ցի կար գա վի ճակ տա լ�  

կար գը:

192  https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/32965/ 
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4. ԶԻՆ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՇ ՄԱՆ ԴԱ ՄV   V Ն V  ՆԵ ՑՈՂ ԱՆ ՁԱՆՑ 

Ի ՐԱ ՎV ՆՔ ՆԵ ՐԻ Ա ՊԱ ՀՈ ՎV  ՄԸ

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ Սահ մա նադ ր թ յ ն193

Հոդ ված 83. Սո ցիա լա կան ա պա հո վ թ յ  նը 

Յ�  րա քանչ յ� ր ոք, օ րեն քին հա մա պա տաս խան, �  նի մայ ր� թ յան, բազ մա զա վա կ� թ-

յան, հի վան դ� թ յան, հաշ ման դա մ� թ յան, աշ խա տա վայ ր� մ դժբախտ պա տա հար նե րի, 

խնամ քի կա րիք �  նե նա լ� , կե րակ րո ղին կորց նե լ� , ծե ր� թ յան, գոր ծազր կ� թ յան, աշ խա-

տան քը կորց նե լ�  և  այլ դեպ քե ր� մ սո ցիա լա կան ա պա հո վ� թ յան ի րա վ� նք: 

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տ թ յ  ն մ հաշ ման դամն  ե րի սո ցիա լա կան պաշտ պա-

ն թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք194

 Հոդ ված 22.   Հաշ ման դամն  ե րի պա հանջ մ նք նե րի նե րա ռ  մը սո ցիա լա կան են թա-

կա ռ ց ված քի օբ յեկտ նե րի նա խագծ ման և շի նա րա ր թ յան ըն թաց-

ք մ

 Չի թ� յ լատր վ� մ բնա կա վայ րե րի նա խագ ծ� մն  �  կա ռ�  ցա պա տ�  մը, բնա կե լի 

շրջան նե րի ձևա վո ր�  մը, նա խագ ծա յին լ�  ծ� մն  ե րի մշա կ�  մը, շեն քե րի, կա ռ� ց վածք նե-

րի, նե րառ յալ օ դա նա վա կա յան նե րի և  եր կա թ�  ղա յին կա յան նե րի շի նա րա ր� թ յ� նն �  

վե րա կա ռ�  ց�  մը, ինչ պես նաև տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի, այդ թվ� մ ան հա տա կան, 

կա պի և տե ղե կատ վ� թ յան մի  ջոց նե րի մշա կ� մն  �  ար տադ ր� թ յ�  նը, ե թե դրանք հաշ-

ման դամն  ե րի մատ չե լի� թ յան և  օգ տա գործ ման հա մար հար մա րեց ված չեն:

ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2018 թվա կա նի ապ րի լի 12-ի թիվ 405-Ն ո րո շ մ195

Հա վել ված 1

120. Ցան կի ո րոշ հոդ ված նե րի հա մա ձայն զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար ոչ պի տա-
նի ճա նաչ ված սպա նե րի, են թաս պա նե րի և պայ մա նագ րա յին ծա ռա յ� թ յան շար քա-
յին կազ մի  զին ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ կա րող է ան հա տա պես կա յաց վել եզ րա-
կա ց� թ յ� ն «սահ մա նա փա կ�  մով պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան հա մար»՝ 

193  http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm 
194  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=120993
195  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=121636 
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պար տա դիր հաշ վի առ նե լով զո րա մա սի (ՊՆ, ԳՇ կա ռ� ց ված քա յին մի ա վո րի) հրա-
մա նա տա րի (պե տի) մի ջ նոր դ� թ յ�  նը և փոր ձաքնն վո ղի՝ ծա ռա յ� թ յ�  նը շա ր�  նա-
կե լ�  անձ նա կան ցան կ� թ յ�  նը, ինչ պես նաև զին ծա ռա յո ղի հի վան դ� թ յան բն� յ թը, 
ծա ռա յ� թ յան ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րը, աշ խա տան քա յին փոր ձը և փաս տա ցի 
աշ խա տ�  նա կ� թ յ�  նը։ Ն ման եզ րա կա ց� թ յան դեպ ք� մ զո րա մա սի (ՊՆ, ԳՇ կա-
ռ� ց ված քա յին մի ա վո րի) հրա մա նա տա րի (պե տի) կող մի ց անհ րա ժեշտ է ա պա հո-
վել ծա ռա յ� թ յան այն պի սի պայ ման ներ, ո րոնք չնա յած զին ծա ռա յո ղի ա ռող ջա կան 
սահ մա նա փա կ� մն  ե րին, հնա րա վո ր� թ յ� ն կըն ձե ռեն վեր ջի նիս շա ր�  նա կել ծա ռա-
յ� թ յ� նն իր պաշ տո ն� մ և մի այն ե զա կի դեպ քե ր� մ մի ջ նոր դել այլ պաշ տո նի նշա-
նակ ման:

ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2011 թվա կա նի մա յի սի 5-ի թիվ 668-Ն ո րո շ մ196

Հա վել ված 1

3.  Պարգ ևավ ճար ստա նա լ�  ի րա վ� նք �  նեն զին վո րա կան կեն սա թո շակ ստա նա լ�  

ի րա վ� նք �  նե ցող հետև յալ կա տե գո րիա նե րի ան ձինք`

1)  Հայ րե նա կան մե ծ պա տե րազ մ� մ կամ այլ պե տ� թ յ� ն նե ր� մ մար տա կան գոր-

ծո ղ� թ յ� ն նե րին մաս նակ ցե լ�  հետ ևան քով կամ ծա ռա յո ղա կան պար տա կա-

ն� թ յ� ն նե րը կա տա րե լիս՝ հաշ ման դամ դար ձած ան ձինք` հետև յալ չա փե րով՝

ա. 1-ին խմբի հաշ ման դա մը` 32000 դրամ,

բ. 2-րդ խմ բի հաշ ման դա մը` 28000 դրամ,

գ. 3-րդ խմ բի հաշ ման դա մը` 23000 դրամ.

2) այլ պե տ� թ յ� ն նե ր� մ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ըն թաց ք� մ հաշ ման դամ դար-

ձած ան ձինք` հետև յալ չա փե րով՝

ա. 1-ին խմբի հաշ ման դա մը` 5000 դրամ,

բ. 2-րդ խմ բի հաշ ման դա մը` 3000 դրամ.

3)  Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան ժա մա նակ կամ ծա ռա յո-

ղա կան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը կա տա րե լիս՝ հաշ ման դամ դար ձած ան ձինք` 

հետև յալ չա փե րով՝

ա. 1-ին խմբի հաշ ման դա մը` 55000 դրամ,

բ. 2-րդ խմ բի հաշ ման դա մը` 48000 դրամ,

գ. 3-րդ խմ բի հաշ ման դա մը` 36000 դրամ.

4) Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ըն թաց ք� մ հաշ-

ման դամ դար ձած ան ձինք` հետև յալ չա փե րով՝

196  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=91866 
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ա. 1-ին խմբի հաշ ման դա մը` 19000 դրամ,

բ. 2-րդ խմ բի հաշ ման դա մը` 17000 դրամ,

գ. 3-րդ խմ բի հաշ ման դա մը` 15000 դրամ.

(...)

ՀՀ կա ռա վա ր թ յան 2018 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ի թիվ 1419-Ն ո րո շ մ197

Ս� յն ո րոշ մամբ սահ ման վ� մ է Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան նա-

խա րա ր� թ յան հա մա կար գի` ա ռա ջին կամ երկ րորդ խմբի հաշ ման դա մ� թ յան զին վո րա-

կան կեն սա թո շա կի ի րա վ� նք �  նե ցող նախ կին զին ծա ռա յող նե րի և զոհ ված (մա հա ցած) 

զին ծա ռա յող նե րի ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին ա պա հո վ� թ յան կար գը և չա փե րը:

Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

ՄԱԿ-ի 2006 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 13-ի « Հաշ ման դա մ թ յ ն   նե ցող ան ձանց 

ի րա վ նք նե րի մա սին» կոն վեն ցիա198

Հոդ ված 27. Աշ խա տանքն   զբաղ վա ծ թ յ  նը 

1.  Մաս նա կից պե տ� թ յ� ն նե րը ճա նա չ� մ են հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձանց` 
մյ� ս նե րի հետ հա վա սար հի մ� նք նե րով աշ խա տան քի ի րա վ� ն քը. սա նե րա ռ� մ է 
ապ ր� ս տի մի  ջոց ներ վաս տա կե լ�  ի րա վ� ն քը աշ խա տան քի մի  ջո ցով, ո րը նա ձեռք 
է բե ր� մ իր ա զատ ընտ ր� թ յան �  հա մա ձայ ն� թ յան պայ ման նե ր� մ, ինչ պես նաև 
աշ խա տ�  ժի շ�  կա յ� մ և հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձի հա մար բաց, ընդգր կ� ն 
�  մատ չե լի աշ խա տան քա յին մի  ջա վայ ր� մ: Մաս նա կից պե տ� թ յ� ն նե րը պաշտ պա-
ն� մ են աշ խա տան քի ի րա վ� ն քը և ն պաս տ� մ դրա կի րառ մա նը, ի թիվս  այն ան-
ձանց, ո րոնք հաշ ման դա մ� թ յ� ն են ձեռք բե րել աշ խա տան քի ըն թաց ք� մ, և  անհ րա-
ժեշտ քայ լեր են ձեռ նար կ� մ նաև օ րենսդ ր� թ յան մի  ջո ցով, որ պես զի, մաս նա վո րա-
պես.  
ա)  ար գե լեն խտրա կա ն� թ յ�  նը հաշ ման դա մ� թ յան պատ ճա ռով` կապ ված բո լոր 

այն հար ցե րին, ո րոնք վե րա բե ր� մ են զբաղ վա ծ� թ յան տար բեր տե սակ նե րին, 
նե րառ յալ  աշ խա տ�  ժի հա վա քագր ման, վար ձա կա լ� թ յան �  աշ խա տան քի ըն-
դ� ն ման պայ ման նե րը, զբաղ վա ծ� թ յան շա ր�  նա կա կա ն� թ յ�  նը, աշ խա տան-
քա յին ա ռա ջըն թաց �  նե նա լը և  անվ տանգ �  ա ռողջ աշ խա տան քա յին պայ ման-
նե րը.  

197  https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/31188/ 
198  http://www.un.am/res/UN%20Treaties/III_15.pdf 
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բ)  պաշտ պա նեն հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձանց` մյ� ս նե րի հետ հա վա սար 
հի մ� նք նե րով աշ խա տան քի ար դար �  բա րեն պաստ պայ ման ներ �  նե նա լ�  
ի րա վ� նք նե րը, նե րառ յալ` մի և ն� յն աշ խա տան քի հա վա սար հնա րա վո ր� թ յ� ն-
ներ և հա վա սար վար ձատ ր� թ յ� ն, անվ տանգ �  ա ռողջ աշ խա տան քա յին պայ-
ման ներ, այդ թվ� մ` պաշտ պա ն� թ յ� ն ոտնձ գ� թ յ� ն նե րից և վն  ա սի փոխ հա-
տ�  ց� մ.

գ)  ա պա հո վեն, որ հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձինք կա րո ղա նան մյ� ս նե րի 
հետ հա վա սար հի մ� նք նե րով ի րա կա նաց նել ի րենց աշ խա տան քի և  արհ մի � -
թե նա կան ի րա վ� նք նե րը.

դ) հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձանց  հա մար մատ չե լի դարձ նեն տեխ նի կա կան 
և մաս նա գի տա կան ընդ հա ն� ր ծրագ րե րը, աշ խա տան քի տե ղա վոր ման ծա ռա-
յ� թ յ� ն նե րը և մաս նա գի տա կան �  շա ր�  նա կա կան �  ս�  ց�  մը.

ե)  հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձանց հա մար զար գաց նեն աշ խա տան քա յին 
հնա րա վո ր� թ յ� ն նե րը և ն պաս տեն աշ խա տան քա յին ա ռա ջըն թա ցին աշ խա-
տ�  ժի շ�  կա յ� մ, ինչ պես նաև ա ջակ ցեն աշ խա տանք գտնե լ� , ձեռք բե րե լ� , 
պահ պա նե լ�  և  աշ խա տան քի վե րա դառ նա լ�  հար ցե ր� մ.

զ) զար գաց նեն հնա րա վո ր� թ յ� ն նե րը ինք նա գոր ծ�  նե� թ յան, ձեռ նար կա տի ր� թ-
յան բնա գա վա ռ� մ, նպաս տեն ըն կե ր� թ յ� ն նե րի զար գաց մանն �  սե փա կան 
բիզ նե սի ստեղծ մա նը.

է)  հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձինք աշ խա տան քի անց նեն պե տա կան հատ վա-
ծ� մ.

ը)  հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձանց ա ջակ ցեն աշ խա տան քի անց նել մաս նա-
վոր հատ վա ծ� մ հա մա պա տաս խան քա ղա քա կա ն� թ յան �  մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի 
մի  ջո ցով, ո րոնք կա րող են նե րա ռել գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի հաս տա տ� ն ծրագ րեր, 
խթա նիչ և  այլ մի  ջո ցա ռ� մն  եր.

թ)  ա պա հո վեն, որ աշ խա տա վայ ր� մ հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձանց տրա-
մադր վեն անհ րա ժեշտ հնա րա վո ր� թ յ� ն ներ.

ժ)  նպաս տեն հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձանց` աշ խա տ�  ժի բաց շ�  կա յ� մ 
աշ խա տան քա յին փորձ ձեռք բե րե լ� ն.

ժա) նպաս տեն հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձանց մաս նա գի տա կան վե րա կանգն-
ման, աշ խա տան քի պահ պան ման և  աշ խա տան քին վե րա դառ նա լ�  ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց մա նը:

2.  Մաս նա կից պե տ� թ յ� ն ներն ա պա հո վ� մ են, որ հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան-
ձինք չպահ վեն ստրկ� թ յան կամ ծա ռա յ� թ յան մե ջ և մ յ� ս նե րի հետ հա վա սար հի-

մ� նք նե րով պաշտ պան ված լի նեն հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ խա տան քից:
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«Ան կախ պե տ թ յ ն նե րի հա մա գոր ծակ ց թ յան մաս նա կից պե տ թ յ ն նե րի 

մի ջև զին ծա ռա յող նե րի, զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նից զո րացր ված ան ձանց և 

ն րանց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցիա լա կան և  ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի մա-

սին» 1992 թվա կա նի փետր վա րի 14-ի հա մա ձայ նա գիր199

Հոդ ված 1

Զին ծա ռա յող նե րը, զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից զո րացր ված և Հա մա գոր ծակ ց� թ-
յան մաս նա կից պե տ� թ յ� ն նե րի տա րածք նե ր� մ բնակ վող ան ձինք, ինչ պես նաև նրանց 
ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րը օգտ վ� մ են նախ կին ԽՍՀ Մի� թ յան օ րենք նե րով և  այլ նոր-
մա տիվ ակ տե րով սահ ման ված ի րա վ� նք նե րի և  ար տո ն� թ յ� ն նե րի մա կար դա կից:

Զին ծա ռա յող նե րի, զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից զո րացր ված ան ձանց և ն րանց ըն-
տա նիք նե րի ան դամն  ե րի նշված ի րա վ� նք նե րի և  ար տո ն� թ յ� ն նե րի մի ա կող մա նի սահ-
մա նա փա կ� մն  եր չեն թ� յ լատր վ� մ:

Հա մա գոր ծակ ց� թ յան մաս նա կից պե տ� թ յ� ն ներն ի րա վ� նք �  նեն մի  ջոց ներ ձեռ-
նար կե լ�  զին ծա ռա յող նե րի, զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից զո րացր ված ան ձանց և ն րանց 
ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցիա լա կան պաշտ պա ն� թ յան �  ժե ղաց ման հա մար:

Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի մա սին Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի 

կոմի տեի թիվ CM/Rec(2010)4 հանձ նա րա րա կան200

74. Զին ված �  ժե րի շար քե րը լքող պրո ֆե սիո նալ ծա ռա յող նե րը պետք է ա պա հով ված 
լի նեն փոխ հա տ�  ց� մն  ե րի հա մա պա տաս խան փա թեթ նե րով և ծ րագ րե րով, ո րոնք 
կօգ նեն նրան նա խա պատ րաստ վել քա ղա քա ցիա կան կյան քին:

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ  շա գիր201

Այն դեպ քե ր� մ, երբ պրո ֆե սիո նալ զին ծա ռա յող նե րը թող ն� մ են զին ված �  ժե րը նախ-
քան ի րենց աշ խա տան քա յին գոր ծ�  նե� թ յան ա վար տը, հատ կա պես կար ևոր կա րող է լի-
նել ա ռան ձին ծրագ րե րի ի րա կա նա ց�  մը, ո րոնք նրանց կօգ նեն նա խա պատ րաստ վե լ�  
քա ղա քա ցիա կան կյան քին, այդ թվ� մ՝ կրթա կան և մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ-
ման մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի մի  ջո ցով՝ նպա տակ �  նե նա լով դյ�  րաց նել նրանց վե րաին տեգ ր� -
մը քա ղա քա ցիա կան կյան քին, ո րը կա րող է հատ կա պես դժվար լի նել այն զին ծա ռա յող-

նե րի հա մար, ո րոնք զին ված �  ժե ր� մ ներգ րավ վել են շատ ե րի տա սարդ տա րի ք� մ:

199  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=77482 
200  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
201  Տե՛ս, ն� յն տեղ� մ:
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1.  ԶԻՆ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ ԾԱ ՌԱ ՅV   ԱՆ ԿԱՐ ԳԻ ԴԵՄ V ՂՂ ՎԱԾ 

ՀԱՆՑԱԳՈՐ ԾV   V Ն ՆԵՐ

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ քրեա կան օ րենս գիրք202

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 32-րդ գ լ�  խը քրեա կան պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն է նա խա-
տե ս� մ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան կար գի դեմ � ղղ ված հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի հա-
մար։ Այդ պի սիք են, մաս նա վո րա պես, հրա մա նը չկա տա րե լը, պե տին դի մադ րե լը կամ 
նրան զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը չկա տա րե լ� ն կամ ոչ պատ-
շաճ կա տա րե լ� ն հար կադ րե լը, պե տի նկատ մամբ բռնի գոր ծո ղ� թ յ� ն ներ կա տա րե լը 
կամ դրանք կա տա րե լ�  սպառ նա լի քը, ստո րա դա սի նկատ մամբ բռնի գոր ծո ղ� թ յ� ն-
ներ կա տա րե լը կամ դրանք կա տա րե լ�  սպառ նա լի քը, զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա-
բե ր� թ յ� ն նե րի կա նո նագր քա յին կա նոն նե րը խախ տե լը նրանց մի ջև ստո րա դա սա յին 
(են թա կա յ� թ յան) հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի բա ցա կա յ� թ յան դեպ ք� մ, զին ծա ռա յո ղին վի-
րա վո րանք հասց նե լը, զին ծա ռա յո ղին անզ գ�  շ� թ յամբ ինք նաս պա ն� թ յան հասց նե լը, 
զին ծա ռա յո ղին ա ն� ղ ղա կի դի տա վո ր� թ յամբ ինք նաս պա ն� թ յան հասց նե լը, զո րա մա-
սը կամ ծա ռա յ� թ յան վայրն ինք նա կամ թող նե լը, դա սալ ք� թ յ�  նը, ան դա մա խե ղե լ� , հի-
վան դ� թ յան սի մ� լ յա ցիա յի կամ ա պօ րի նի այլ ե ղա նա կով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նը 
կամ դրա ա ռան ձին պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի կա տա ր�  մը դա դա րեց նե լը, զին վո րա կան 
ծա ռա յ� թ յան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը կա տա րե լ� ց հրա ժար վե լը, զին ծա ռա յո ղի կող մի ց 
մո լե խա ղեր կազ մա կեր պե լը կամ դրանց մաս նակ ցե լը, զին ծա ռա յո ղի կող մի ց թմրա մի -
ջոց կամ հո գե մե տ (հո գե ներ գոր ծ� ն) մի  ջոց ներ նյ� թ ա պօ րի նի գոր ծա ծե լը, մար տա կան 
հեր թա պա հ� թ յան կամ մար տա կան ծա ռա յ� թ յ� ն կրե լ�  կա նոն նե րը խախ տե լը, սահ-
մա նա պահ ծա ռա յ� թ յ� ն կրե լ�  կա նոն նե րը խախ տե լը, պա հա կա յին կամ կա յա զո րա յին 
ծա ռա յ� թ յան կա նո նագր քա յին կա նոն նե րը խախ տե լը, ներ քին ծա ռա յ� թ յան կա նո նագր-
քա յին կա նոն նե րը խախ տե լը, հա սա րա կա կան կար գը պահ պա նե լ�  կամ հա սա րա կա-
կան անվ տան գ� թ յ� նն ա պա հո վե լ�  ժա մա նակ ծա ռա յ� թ յ� ն կրե լ�  կա նոն նե րը խախ-
տե լը, ռազ մա կան գ� յ քը դի տա վո ր� թ յամբ ոչն չաց նե լը կամ վն ա սե լը, ռազ մա կան գ� յքն 
անզ գ�  շ� թ յամբ ոչն չաց նե լը կամ վն ա սե լը, ռազ մա կան գ� յ քը յ�  րաց նե լը կամ վատ նե լը, 
ռազ մա կան գ� յ քը կորց նե լը կամ փչաց նե լը և  այլն։ 
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1.1. Դա սալ ք թ յ ն

Գործ թիվ ԱՎԴ1/0018/01/15203

8.  Դա սալ ք թ յ նն ա ռա վել վտան գա վոր զին վո րա կան հան ցա գոր ծ թ յ ն նե րից է, 

ո րի կա տար մամբ ան ձը նպա տակ է հե տապն դ մ խ  սա փե լ  սահ մա նադ րա-

կան պար տա կա ն թ յ  նը կա տա րե լ ց` զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նը կրե լ ց։ 

Դա սալ ք թ յան դեպ ք մ ան ձը չի ցան կա ն մ շա ր  նա կել զին վո րա կան ծա ռա-

յ թ յ  նը, ընդ հան րա պես հրա ժար վ մ է զին ված   ժե ր մ ծա ռա յե լ ց։ Այլ կերպ՝ 

զին ծա ռա յո ղը ոչ թե ժա մա նա կա վո րա պես, այլ վերջ նա կա նա պես ընդ հա տ մ է 

իր և պե տ թ յան մի ջև առ կա զին ծա ռա յ թ յան հետ կապ ված ի րա վա հա րա բե-

ր թ յ ն նե րը։ 

 Քն նարկ վող հան ցան քի կա տա ր  մը վկա յ մ է այն մա սին, որ զին ծա ռա յո ղը չի 

ցան կա ն մ սե փա կան վար քը հար մա րեց նել զին վո րա կան ծա ռա յ թ յամբ պայ-

մա նա վոր ված սահ մա նա փա կ մն  ե րի   զին վո րա կան կար գ  կա նո նը պահ պա-

նե լ  պա հանջ նե րի հետ։ Զո րա մա սը կամ ծա ռա յ թ յան վայրն ա ռանց թ յլտ-

վ թ յան ինք նա կամ թող նե լով կամ ծա ռա յ թ յան չներ կա յա նա լով` զին ծա ռա յո ղը 

գի տակ ց մ է, որ դրա նով խ  սա փ մ է զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան պար տա կա-

ն թ յ ն նե րի կա տա ր  մի ց, չի պահ պա ն մ զին վո րա կան երդ ման   կա նո նադ-

ր թ յան պա հանջ նե րը, խախ տ մ է կար գա պա հ թ յ նն   զին ված   ժե ր մ 

ձևա վոր ված կար գ  կա նո նը,  ս տի գի տակ ց մ է իր գոր ծո ղ թ յ ն նե րի հա կաի-

րա վա կան բն յթն   հան րա յին վտան գա վո ր թ յ  նը և ցան կա ն մ է դա։ 

 (...)
19.  Վե րո շա րադր յա լից բխ� մ է, որ քննարկ վող ա րար քը ս բ յեկ տիվ կող մի ց դրսևոր-

վ մ է բա ցա ռա պես  ղ ղա կի դի տա վո ր թ յամբ, ինչ պես նաև հա տ կ նպա տա-

կով, ինչն ար տա հայտ վ մ է զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նից վերջ նա կա նա պես 

խ  սա փե լ  մե ջ։

 Վճ ռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծ� մ է, որ քննարկ վող հան ցա կազ մի  ս բ յեկ տիվ կող-

մի  պար տա դիր տարր հա մար վող վե րոնշ յալ նպա տա կը խնդրո ա ռար կա հան-

ցա գոր ծ թ յա նը վե րագր ված հենց այն հատ կա նիշն է, ո րը հնա րա վո ր թ յ ն 

է ըն ձե ռ մ դա սալ ք թ յ  նը սահ մա նա զա տել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 361-րդ 

հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա վոր ա րար քից (զո րա մա սը կամ ծա ռա յ թ յան 

վայրն ինք նա կամ թող նե լը)։

 (...)
19.1. Այս պես` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ հարկ է հա մա ր� մ նշել, որ հան ցա գոր ծ թ-

յան նպա տակն այն ա պա գա ցան կա լի վի ճա կի մա սին պատ կե րա ց մն  է, ո րին 

ձգտ մ է հաս նել ան ձը. այն գի տակց ված մղ մ է։ Իսկ հան ցա գոր ծ թ յան շար-

ժա ռի թը հան ցանք կա տա րե լ  ներ քին մղ մն  է, այլ կերպ՝ այն կա րե լի է բն -

թագ րել որ պես նպա տա կին հաս նե լ  ցան կ թ յ ն։ 
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 Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ դա սալ ք թ յան հան ցա կազ մի  ս բ յեկ-

տիվ կող մի  պար տա դիր հատ կա նիշ հան դի սա ցող՝ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նից 

վերջ նա կա նա պես խ  սա փե լ  նպա տա կը՝ հան ցա վո րի՝ օ րեն քով նա խա տես ված 

ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց ք մ զին վո րա կան պար տա կա ն թ յ ն-

նե րը կա տա րե լ ց վերջ նա կա նա պես խ  սա փե լ  մտադ ր թ յ նն է (ընդ ո ր մ, 

այդ պի սի մտադ ր թ յ  նը զին ծա ռա յո ղի մոտ կա րող է ա ռա ջա նալ ոչ մի այն զո-

րա մա սը կամ ծա ռա յ թ յան վայ րը թող նե լ ց ա ռաջ, այլև զո րա մասն ինք նա կամ 

լքե լ ց հե տո)։

 Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տ� մ է, որ են թադր յալ հան ցանք կա տա րած ան ձի դի-
տա վո ր� թ յան � ղղ վա ծ� թ յան, վեր ջի նիս՝ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից վերջ նա-
կա նա պես խ�  սա փե լ�  նպա տա կի մա սին կա րող են վկա յել ո րոշ հան գա մանք ներ, 
ո րոնք պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել եր կ�  խմբի.
ա)  զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան պար տա կա ն թ յ ն նե րի կա տար ման նկատ-

մամբ հան ցա վո րի վե րա բեր մ ն քը բնո րո շող տվյալ ներ, այ սինքն` հան գա-

մանք ներ, ո րոնք բն  թագ ր մ են վեր ջի նիս անձն   նրա վար քա գի ծը զին-

վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նից խ  սա փե լ ց ա ռաջ (օ րի նակ՝ հա մա ծա ռա յա կից-

նե րին` զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան դժվա ր թ յ ն նե րի և դ րա նից վերջ նա կա-

նա պես խ  սա փե լ  մտադ ր թ յան մա սին հայտ նե լը, զին վո րա կան ծա ռա-

յ թ յան հետ կապ ված պար տա կա ն թ յ ն նե րի ոչ բա րե խիղճ կա տա ր  մը, 

զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան նկատ մամբ հան ցա վո րի բա ցա սա կան վե րա բեր-

մ ն քի մա սին վկա յող այլ հան գա մանք ներ),

բ)  զո րա մա սը կամ ծա ռա յ թ յան վայ րը թող նե լ ց հե տո հան ցա վո րի վար քա-

գի ծը բն  թագ րող հան գա մանք ներ, այլ կերպ` ան ձի հետ հան ցա վոր վար-

քա գի ծը (օ րի նակ՝ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան վայ րից եր կա րա ժամ կետ բա-

ցա կա յ թ յ  նը, ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րը ոչն չաց նե լը կամ կեղծ 

փաս տաթղ թեր ձեռք բե րե լը, զո րա մա սը կամ ծա ռա յ թ յան վայ րը լքե լ ց 

կամ ծա ռա յ թ յան չներ կա յա նա լ ց հե տո աշ խա տան քի անց նե լը, դա սալ-

ք թ յան և զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան մե ջ գտնվե լ  հան գա մանքն այլ ան-

ձան ցից թաքց նե լը, բնա կ թ յան հիմն  ա կան վայ րը փո խե լը և  այլն)։

 Միև ն յն ժա մա նակ հարկ է նշել, որ թվարկ ված հան գա մանք նե րը սպա ռիչ 

չեն, և  այլ տվյալ ներ ևս  օբ յեկ տի վո րեն կա րող են վկա յել ան ձի մոտ զին վո-

րա կան ծա ռա յ թ յ  նից վերջ նա կա նա պես խ  սա փե լ  մտադ ր թ յան առ-

կա յ թ յան մա սին։

19.2. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծ� մ է, որ ի տար բե ր թ յ ն հե տապնդ վող նպա տա-

կի՝ դա սալ ք թ յան կա տար ման շար ժա ռիթ նե րը ա րար քի ո րակ ման հա մար որ-

ևէ նշա նա կ թ յ ն չ  նեն, սա կայն այդ պի սիք կա րող են էա կան նշա նա կ թ յ ն 

  նե նալ, օ րի նակ, ա րար քի հան րա յին վտան գա վո ր թ յան աս տի ճանն   հան-

ցա վո րի ան ձը գնա հատ ման են թար կե լիս։ Ընդ ո ր մ, դա սալ ք թ յան կա տար-

ման շար ժա ռիթ նե րը կա րող են տար բեր լի նել՝ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան հետ 

կապ ված սահ մա նա փա կ մն  ե րը (մաս նա վո րա պես՝ զին վո րա կան խիստ կար գա-
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պա հ թ յ  նը, զին ծա ռա յող նե րի մի ջև կա նո նադ րա յին փոխ հա րա բե ր թ յ ն նե րի 

առ կա յ թ յ  նը և  այլն) հաղ թա հա րե լ  ցան կ թ յան բա ցա կա յ թ յ ն, հան ցանք 

կա տա րե լ  հա մար քրեա կան պա տաս խա նատ վ թ յան են թարկ վե լ  վախ, ըն-

տա նե կան   կեն ցա ղա յին բն յ թի տար բեր դրդա պատ ճառ ներ և  այլն։

20. Ընդ հան րաց նե լով վե րոնշ յա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ ա րար-

քը ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 362-րդ հոդ վա ծով ո րա կե լ  հա մար անհ րա ժեշտ է, 

որ ան ձը զո րա մա սը կամ ծա ռա յ թ յան վայրն ինք նա կամ թող նի, ինչ պես նաև 

ծա ռա յ թ յան չներ կա յա նա՝ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նից վերջ նա կա նա պես 

խ  սա փե լ  նպա տա կով, ընդ ո ր մ, ան ձը պետք է գի տակ ցի վե րոնշ յալ հան-

գա ման քը և ցան կա նա դա, այ սինքն՝ դրսևո րի  ղ ղա կի դի տա վո ր թ յ ն։ Դի-

տա վո ր թ յան  ղղ վա ծ թ յան, զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նից վերջ նա կա նա պես 

խ  սա փե լ  նպա տա կի առ կա յ թ յան մա սին կա րող են վկա յել, ի թիվս այ լոց, 

ս յն ո րոշ մամբ մատ նանշ ված հան գա մանք նե րը։ Միև ն յն ժա մա նակ դա սալ-

ք թ յան հան ցա կազ մի  նշյալ պար տա դիր հատ կա նի շի՝ նպա տա կի առ կա յ թ-

յան հետ մե կ տեղ քննարկ վող հան ցան քի օբ յեկ տիվ կող մի  կա տա ր  մը կա րող է 

պայ մա նա վոր վել նաև ո րո շա կի շար ժա ռիթ նե րով, ո րոնք, լի նե լով դա սալ ք թ յան 

հան ցա կազ մի  ս բ յեկ տիվ կող մի  ֆա կ լ տա տիվ հատ կա նիշ, ա րար քի ո րակ ման 

հա մար որ ևէ նշա նա կ թ յ ն չ  նեն։ Չ նա յած դրան՝ դա սալ ք թ յան կա տար ման 

շար ժա ռիթ նե րի բա ցա հայ տ  մը, ի թիվս այ լոց, կա րող է նպաս տել պար զե լ  

հան ցա վո րի ա րար քի կա տար ման ի րա կան պատ ճառ նե րը, իսկ պա տիժ նշա նա-

կե լիս՝ ճիշտ պատ կե րա ց մ կազ մե  լ  կա տար ված ա րար քի հան րա յին վտան գա-

վո ր թ յան աս տի ճա նի և հան ցա վո րի ան ձի մա սին. դրանց բա ցա հայ տ�  մը կա րող 
է նաև էա կան նշա նա կ� թ յ� ն �  նե նալ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 362-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ մա սի հիմ քով ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վ� թ յ�  նից ա զա տե լ�  հար ցը 
լ�  ծե լիս։

Գործ թիվ ՏԴ/0017/01/17204

14.  ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 362-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա կազ մի  ս� բ յեկ-
տիվ կող մի  հատ կա նիշ նե րի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո-
րո շ� մ է ար տա հայ տել այն մա սին, որ. «(...) Դա սալ ք թ յան հան ցա կազ մի  ս բ յեկ-

տիվ կող մի  պար տա դիր հատ կա նիշ հան դի սա ցող` զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նից 

վերջ նա կա նա պես խ  սա փե լ  նպա տա կը` հան ցա վո րի` օ րեն քով նա խա տես ված 

ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց ք մ զին վո րա կան պար տա կա ն թ յ ն-

նե րը կա տա րե լ ց վերջ նա կա նա պես խ  սա փե լ  մտադ ր թ յ նն է (ընդ ո ր մ, 

այդ պի սի մտադ ր թ յ  նը զին ծա ռա յո ղի մոտ կա րող է ա ռա ջա նալ ոչ մի այն զո-

րա մա սը կամ ծա ռա յ թ յան վայ րը թող նե լ ց ա ռաջ, այլև զո րա մասն ինք նա կամ 

լքե լ ց հե տո):

(...)  Են թադր յալ հան ցանք կա տա րած ան ձի դի տա վո ր թ յան  ղղ վա ծ թ յան, վեր-

204  http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905402294 
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ջի նիս` զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նից վերջ նա կա նա պես խ  սա փե լ  նպա տա կի 

մա սին կա րող են վկա յել ո րոշ հան գա մանք ներ, ո րոնք պայ մա նա կա նո րեն կա րե-

լի է բա ժա նել եր կ  խմբի.

ա)  զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան պար տա կա ն թ յ ն նե րի կա տար ման նկատ-

մամբ հան ցա վո րի վե րա բեր մ ն քը բնո րո շող տվյալ ներ, այ սինքն` հան գա-

մանք ներ, ո րոնք բն  թագ ր մ են վեր ջի նիս անձն   նրա վար քա գի ծը զին-

վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նից խ  սա փե լ ց ա ռաջ (օ րի նակ` հա մա ծա ռա յա կից-

նե րին` զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան դժվա ր թ յ ն նե րի և դ րա նից վերջ նա կա-

նա պես խ  սա փե լ  մտադ ր թ յան մա սին հայտ նե լը, զին վո րա կան ծա ռա-

յ թ յան հետ կապ ված պար տա կա ն թ յ ն նե րի ոչ բա րե խիղճ կա տա ր  մը, 

զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան նկատ մամբ հան ցա վո րի բա ցա սա կան վե րա բեր-

մ ն քի մա սին վկա յող այլ հան գա մանք ներ),

բ)  զո րա մա սը կամ ծա ռա յ թ յան վայ րը թող նե լ ց հե տո հան ցա վո րի վար քա-

գի ծը բն  թագ րող հան գա մանք ներ, այլ կերպ` ան ձի հետ հան ցա վոր վար քա-

գի ծը (օ րի նակ` զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան վայ րից եր կա րա ժամ կետ բա ցա-

կա յ թ յ  նը, ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րը ոչն չաց նե լը կամ կեղծ փաս-

տաթղ թեր ձեռք բե րե լը, զո րա մա սը կամ ծա ռա յ թ յան վայ րը լքե լ ց կամ 

ծա ռա յ թ յան չներ կա յա նա լ ց հե տո աշ խա տան քի անց նե լը, դա սալ ք թ յան 

և զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան մե ջ գտնվե լ  հան գա մանքն այլ ան ձան ցից 

թաքց նե լը, բնա կ թ յան հիմն  ա կան վայ րը փո խե լը և  այլն):

 Միև ն յն ժա մա նակ հարկ է նշել, որ թվարկ ված հան գա մանք նե րը սպա ռիչ չեն, և  

այլ տվյալ ներ ևս  օբ յեկ տի վո րեն կա րող են վկա յել ան ձի մոտ զին վո րա կան ծա ռա-

յ թ յ  նից վերջ նա կա նա պես խ  սա փե լ  մտադ ր թ յան առ կա յ թ յան մա սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծ մ է, որ ի տար բե ր թ յ ն հե տապնդ վող նպա-

տա կի` դա սալ ք թ յան կա տար ման շար ժա ռիթ նե րը ա րար քի ո րակ ման 

հա մար որ ևէ նշա նա կ թ յ ն չ  նեն, սա կայն այդ պի սիք կա րող են էա կան 

նշա նա կ թ յ ն   նե նալ, օ րի նակ, ա րար քի հան րա յին վտան գա վո ր թ յան 

աս տի ճանն   հան ցա վո րի ան ձը գնա հատ ման են թար կե լիս: Ընդ ո ր մ, դա-

սալ ք թ յան կա տար ման շար ժա ռիթ նե րը կա րող են տար բեր լի նել` զին վո րա-

կան ծա ռա յ թ յան հետ կապ ված սահ մա նա փա կ մն  ե րը (մաս նա վո րա պես` 

զին վո րա կան խիստ կար գա պա հ թ յ  նը, զին ծա ռա յող նե րի մի ջև կա նո-

նադ րա յին փոխ հա րա բե ր թ յ ն նե րի առ կա յ թ յ  նը և  այլն) հաղ թա հա րե լ  

ցան կ թ յան բա ցա կա յ թ յ ն, հան ցանք կա տա րե լ  հա մար քրեա կան պա-

տաս խա նատ վ թ յան են թարկ վե լ  վախ, ըն տա նե կան   կեն ցա ղա յին բն յ-

թի տար բեր դրդա պատ ճառ ներ և  այլն»:
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1.2. Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կար գի դեմ  ղղ ված 

հանցագործ թ յ ն նե րի դեպ ք մ պա տիժ նշա նա կե լ  

ա ռանձնահատ կ թ յ ն ներ

Գործ թիվ ՍԴ3/0299/01/15205

14.  Անդ րա դառ նա լով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան կար գի դեմ � ղղ ված հան ցա գոր ծ� թ-
յ� ն նե րի դեպ ք� մ պա տիժ նշա նա կե լ�  ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րին` Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը մշտա պես ընդգ ծել է, որ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կար գի պահ պա-

ն  մը, ո րի մի  ջո ցով ա պա հով վ մ է ՀՀ զին ված   ժե րի մշտա կան մար տա կան 

պատ րաս տա կա ն թ յ  նը, բո լոր զին ծա ռա յող նե րի, հատ կա պես պե տե րի (հրա-

մա նա տար նե րի) պար տա կա ն թ յ նն է: Զին ծա ռա յող նե րը, զին վո րա կան պե-

տե րը (հրա մա նա տար նե րը) պար տա վոր են մի մ յանց և  են թա կա նե րի նկատ մամբ 

հար գանք դրսևո րել, պահ պա նել նրանց անձ նա կան ար ժա նա պատ վ թ յ  նը և 

զին վո րա կան քա ղա քա վա ր թ յան կա նոն նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել 

է, որ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կար գի դեմ  ղղ ված հան ցա գոր ծ թ յ ն նե րի 

դեպ ք մ պա տիժ նշա նա կե լիս և դ րա կրման նպա տա կա հար մա ր թ յան հար ցը 

լ  ծե լիս դա տա րանն ա րար քի բն յ թի հան րա յին վտան գա վո ր թ յան և  աս տի ճա-

նի հա մա տեքս տ մ այլ տվյալ նե րի հետ մե կ տեղ պետք է պատ շաճ գնա հատ ման 

են թար կի նաև հան ցան քի կա տար մա նը նա խոր դող և    ղեկ ցող հան գա մանք-

նե րը, հան ցա վոր վար քագ ծի դրսևոր ման ե ղա նա կը, հան ցա վոր մտադ ր թ յան 

ի րա կա նաց ման աս տի ճա նը, տ  ժո ղի վար քա գի ծը և  այլն:

 Ս. Խա չատր յա նի վե րա բեր յալ գոր ծով ո րոշ ման շրջա նակ նե ր� մ քննարկ ման են թար-
կե լով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 358.1-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա գոր ծ� թ-
յան դեպ ք� մ պա տիժ նշա նա կե լ�  ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա-

րանն ընդգ ծել է, որ այն ոտնձ գ մ է ոչ մի այն ան ձի կյան քի և  ա ռող ջ թ յան դեմ, 

այլև խախ տ մ զին վո րա կան կա նո նագր քե րով սահ ման ված են թա կա յ թ յան 

կար գը` վկա յե լով հան ցանք կա տա րած ան ձի կող մի ց զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան 

նկատ մամբ   նե ցած ան բա րե խիղճ վե րա բեր մ ն քի մա սին, որն էլ վեր ջին հաշ-

վով բա ցա սա կան ազ դե ց թ յ ն է գոր ծ մ զին վո րա կան կար գա պա հ թ յան, ՀՀ 

զին ված   ժե րի մար տա կան պատ րաստ վա ծ թ յան վրա:

Գործ թիվ ՍԴ3/0201/01/15206

13. Զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան կար գի դեմ � ղղ ված հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի դեպ ք� մ 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րին 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է մի  շարք գոր ծե րով ո րո շ� մն  ե ր� մ։ Մաս-
նա վո րա պես մե ջ բե րե լով «ՀՀ զին ված �  ժե րի ներ քին ծա ռա յ� թ յան կա նո նա գիր քը 

205  http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905402199 
206  http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905402095 
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հաս տա տե լ�  մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին, 13-րդ, 32-րդ, 76-րդ, 329-րդ, 337-րդ, 350-րդ 
հոդ ված նե րի, ինչ պես նաև «ՀՀ զին ված �  ժե րի կար գա պա հա կան կա նո նա գիրք» ՀՀ 
օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի, 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի դր� յթ նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ յ  րա քանչ յ  րի պա տիվն  

  ար ժա նա պատ վ թ յ  նը հար գե լ , օ րենք նե րի և զին վո րա կան կա նո նագր քե-

րի պա հանջ նե րը պահ պա նե լ , զին ծա ռա յող նե րի մի ջև կա նո նադ րա յին փոխ-

հա րա բե ր թ յ ն ներն ամ րապն դե լ  պար տա կա ն թ յ ն հա վա սա րա պես կր մ 

են թե՛ զին ծա ռա յող նե րը, թե՛ հրա մա նա տար նե րը (պե տե րը)։ Են թա կա յի նկատ-

մամբ բռն թ յան կի րա ռ մն  օժտ ված է հա սա րա կա կան բարձր վտան գա վո ր թ-

յամբ, բա ցա սա կան է ազ դ մ զին վո րա կան կար գա պա հ թ յան, ՀՀ զին ված  -

ժե րի մշտա կան մար տա կան պատ րաս տա կա ն թ յան վրա, ին չի ա պա հո վ  մը 

բո լոր զին ծա ռա յող նե րի՝ հատ կա պես պե տե րի (հրա մա նա տար նե րի) պար տա-

կա ն թ յ նն է։ Հետ ևա բար բո լոր դեպ քե ր մ, երբ զին ծա ռա յո ղի կող մի ց հան-

ցա վոր ա րար քի կա տա ր  մը պայ մա նա վոր ված է լի ն մ մե կ այլ զին ծա ռա յո ղի, 

այդ թվ մ՝ պե տի (հրա մա նա տա րի)` իր դեմ  ղղ ված հան րո րեն վտան գա վոր 

ա րար քով, այդ հան գա ման քը պետք է պատ շաճ քրեաի րա վա կան գնա հա տա-

կա նի ար ժա նա նա հան ցա վո րի նկատ մամբ պատ ժի տե սակ և չափ ընտ րե լիս, 

ինչ պես նաև պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լիս (ման րա մասն տե՛ս Նի կո-
լայ Չաք մազ յա նի գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2014 թվա կա նի մա յի սի 31-ի թիվ 
ԵԱՆԴ/0060/01/13, Մ հեր Ախ նո յա նի գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2015 թվա կա նի 
հ�  նի սի 6-ի թիվ ՍԴ3/0174/01/14 ո րո շ� մն  ե րը)։

16. Զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան կար գի դեմ � ղղ ված հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի դեպ ք� մ 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րին 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է մի  շարք գոր ծե րով ո րո շ� մն  ե ր� մ` նշե լով, 
որ պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լ  հար ցը լ  ծե լիս դա տա րանն ա րար քի 

հան րա յին վտան գա վո ր թ յան բն յ թի և  աս տի ճա նի հա մա տեքս տ մ այլ տվյալ-

նե րի հետ մե կ տեղ պետք է պատ շաճ գնա հատ ման են թար կի նաև հան ցան քի 

կա տար մա նը նա խոր դող և    ղեկ ցող հան գա մանք նե րը, հան ցա վոր վար քագ ծի 

դրսևոր ման ե ղա նա կը, հան ցա վոր մտադ ր թ յան ի րա կա նաց ման աս տի ճա նը, 

խախտ ված ի րա վա հա րա բե ր թ յան բն յ թը, ինչ պես նաև տ  ժո ղի վար քա գի ծը 
(ԵԷԴ/0132/01/13, ԵԱՆԴ/0060/01/13, ՏԴ/0031/01/14)։ 

 «ՀՀ զին ված �  ժե րի ներ քին ծա ռա յ� թ յան կա նո նա գիր քը հաս տա տե լ�  մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 1-ին, 13-րդ, 32-րդ, 76-րդ, 329-րդ, 337-րդ, 350-րդ հոդ ված նե րի, ինչ պես նաև 
«ՀՀ զին ված �  ժե րի կար գա պա հա կան կա նո նա գիրք» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի, 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի, 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի դր� յթ նե րի վեր լ�  ծ� թ-
յ�  նից հետ և� մ է, որ յ  րա քանչ յ  րի պա տիվն    ար ժա նա պատ վ թ յ  նը հար-
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գե լ , օ րենք նե րի և զին վո րա կան կա նո նագր քե րի պա հանջ նե րը պահ պա նե լ , 

զին ծա ռա յող նե րի մի ջև կա նո նադ րա յին փոխ հա րա բե ր թ յ ն ներն ամ րապն դե-

լ  պար տա կա ն թ յ ն հա վա սա րա պես կր մ են թե՛ զին ծա ռա յող նե րը, թե՛ հրա-

մա նա տար նե րը (պե տե րը)։ Այս պես` պետն իր հա յե ցո ղա կան լիա զո ր թ յ ն ներն 

ի րա կա նաց նե լիս պետք է ա ռաջ նորդ վի մար դ  և քա ղա քա ց ` ՀՀ Սահ մա նադ-

ր թ յամբ ամ րագր ված ի րա վ նք նե րի և  ա զա տ թ յ ն նե րի պաշտ պա ն թ յան 

անհ րա ժեշ տ թ յամբ, նրանց ի րա վա հա վա սա ր թ յան, ար դա րա ցի թ յան, կար-

գա պա հա կան ի րա վ ն քի ի րա կա նաց ման հա մա չա փ թ յան և կա մա յա կա ն թ-

յան ար գել քի սկզբ նք նե րով։ Պե տը, ի րա վ նք   նե նա լով հրա ման ներ տա լ  

և պա հան ջե լ  դրանց կա տա ր մ, մի և ն յն ժա մա նակ պետք է ձեռն պահ մն ա 

զին ծա ռա յո ղի պա տիվն    ար ժա նա պատ վ թ յ  նը նվաս տաց նող, ֆի զի կա կան 

ան ձեռնմխ  ե լի թ յ  նը խախ տող ցան կա ցած վար քա գիծ դրսևո րե լ ց։ Ն րա կող-

մի ց զին վո րա կան բարձր կար գա պա հ թ յան ա պա հով մանն  ղղ ված գոր ծ -

նե թ յ  նը պետք է ի րա կա նաց վի են թա կա նե րին, այդ թվ մ՝ ի րա վա խախ տ մ 

թ յլ տված զին ծա ռա յող նե րին հա մո զե լ  և հար կադ րե լ  մի  ջոց նե րի խե լա մի տ 

և ճիշտ հա մադ ր թ յամբ (ման րա մասն տե՛ս Նի կո լայ Չաք մազ յա նի գոր ծով Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի` 2014 թվա կա նի մա յի սի 31-ի թիվ ԵԱՆԴ/0060/01/13 ո րոշ ման 17-րդ 
կե տը)։

 Հ րա մա նա տար նե րի (պե տե րի) հիմն  ա կան պար տա կա ն թ յ ն նե րից մե կն էլ են-

թա կա նե րի ա ռող ջ թ յան նկատ մամբ հո գա ծ թ յան դրսևո ր մն  է, քա նի որ զին-

ծա ռա յող նե րի ա ռող ջ թ յան պահ պա ն մն    ամ րապն դ  մը, ֆի զի կա կան զար-

գա ց  մը նրանց զին վո րա կան պարտ քի կա տար ման կար ևոր և  ան բա ժան մասն 

է։ Դ րան հա մա պա տաս խան` զին ծա ռա յո ղը չպետք է թաքց նի իր հի վան դ թ յ -

նը, իսկ հի վան դա նա լ  դեպ ք մ պար տա վոր է այդ մա սին ան մի  ջա պես զե կ  ցել 

իր ան մի  ջա կան պե տին և ն րա թ յլտ վ թ յամբ դի մե լ գնդի բ ժ կետ` բժշկա կան 

օգ ն թ յ ն ստա նա լ  հա մար։

16.1. «ՀՀ զին ված �  ժե րի ներ քին ծա ռա յ� թ յան կա նո նա գիր քը հաս տա տե լ�  մա սին», 
ինչ պես նաև «ՀՀ զին ված �  ժե րի կար գա պա հա կան կա նո նա գիրք» ՀՀ օ րենք նե րի 
մե ջ բեր ված դր� յթ նե րի վեր լ�  ծ� թ յ�  նը հա մադ րե լով ս� յն ո րոշ ման 14-16-րդ կե տե-
ր� մ կա տար ված ի րա վա կան վեր լ�  ծ� թ յան հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
ր� մ է, որ են թա կա յի նկատ մամբ բռն թ յան կի րա ռ մն  օժտ ված է հա սա րա կա-

կան բարձր վտան գա վո ր թ յամբ, բա ցա սա կան է ազ դ մ զին վո րա կան կար գա-

պա հ թ յան, ՀՀ զին ված   ժե րի մշտա կան մար տա կան պատ րաս տա կա ն թ յան 

վրա, ին չի ա պա հո վ  մը բո լոր զին ծա ռա յող նե րի՝ հատ կա պես պե տե րի (հրա մա-

նա տար նե րի) պար տա կա ն թ յ նն է։ Հետ ևա բար բո լոր դեպ քե ր մ, երբ զին ծա-

ռա յո ղի կող մի ց հան ցա վոր ա րար քի կա տա ր  մը պայ մա նա վոր ված է լի ն մ մե կ 

այլ զին ծա ռա յո ղի, այդ թվ մ՝ պե տի (հրա մա նա տա րի)` իր դեմ  ղղ ված հան-
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րո րեն վտան գա վոր ա րար քով, այդ հան գա ման քը պետք է պատ շաճ քրեաի րա-

վա կան գնա հա տա կա նի ար ժա նա նա հան ցա վո րի նկատ մամբ պատ ժի տե սակ և 

չափ ընտ րե լիս, ինչ պես նաև պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լիս։

1.3.Ան դա մա խե ղե լ , հի վան դ թ յան սի մ լ յա ցիա յի կամ ա պօ րի-

նի այլ ե ղա նա կով զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նը կամ դրա ա ռան ձին 

պար տա կա ն թ յ ն նե րի կա տա ր  մը դա դա րեց նե լը

Գործ թիվ ԼԴ/0048/01/14207

19.  ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 363-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը քրեա կան պա տաս խա նատ-
վ� թ յ� ն է սահ մա ն� մ զին ծա ռա յո ղի կող մի ց իր ա ռող ջ� թ յա նը վն աս պատ ճա ռե լ�  
(ան դա մա խե ղե լ� ) հա մար, ո րը հան գեց րել է կամ կա րող էր հան գեց նել զին վո րա-
կան ծա ռա յ� թ յան կամ դրա ա ռան ձին պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի կա տա ր�  մը ժա մա-
նա կա վո րա պես դա դա րեց նե լ� ն։

 Վե րո շա րադր յալ քրեաի րա վա կան նոր մը զե տեղ ված է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի` 
« Զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան կար գի դեմ � ղղ ված հան ցա գոր ծ� թ յ� ն ներ» վեր-
տա ռ� թ յամբ գլխ� մ։ Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նը ՀՀ զին ված   ժե ր մ և  այլ 

զոր քե ր մ ի րա կա նաց վող պե տա կան գոր ծ  նե թ յան հա տ կ տե սակ է, ո րի 

ի րա կա նաց ման սահ ման ված կար գի դեմ  ղղ ված հան ցա գոր ծ թ յ ն նե րը բն -

թագր վ մ են օբ յեկ տիվ և ս բ յեկ տիվ ա ռանձ նա հա տ կ հատ կա նիշ նե րով։ Մաս-

նա վո րա պես, բո լոր զին վո րա կան հան ցա գոր ծ թ յ ն նե րի հա մար ընդ հա ն ր 

հան դի սա ցող օբ յեկտն օ րենք նե րով, զին վո րա կան կա նո նադ ր թ յ ն նե րով, կա-

նո նագր քե րով, պե տե րի հրա ման նե րով սահ ման ված զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան 

կարգն է։ Հետ ևա բար ա րար քը զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան դեմ  ղղ ված հան ցա-

գոր ծ թ յ ն նե րի թվին դա սե լ  հա մար նախ և  ա ռաջ պետք է փաս տել, որ այն 

ոտնձ գ մ է զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան սահ ման ված կար գի դեմ` որ պես հան ցա-

գոր ծ թ յան հիմն  ա կան օբ յեկ տի։ 
 Նշ ված հան ցա գոր ծ թ յան օբ յեկ տիվ կող մը զին ծա ռա յո ղի կող մի ց իր ա ռող ջ թ-

յա նը վն աս պատ ճա ռելն է (ան դա մա խե ղե լը)։ Ընդ ո ր մ, կա տար ված ա րար քը 

պետք է հան գեց նի զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կամ դրա ա ռան ձին պար տա կա-

ն թ յ ն նե րի կա տա ր  մը ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց նե լ ն կամ այդ պի սի 

հետ ևան քի ա ռա ջաց ման հնա րա վո ր թ յ ն ստեղ ծի։

 Զին ծա ռա յո ղի կող մի ց ի րեն վն աս պատ ճա ռե լը (ան դա մա խե ղե լը) կա րող է կա-

տար վել ցան կա ցած ե ղա նա կով, օ րի նակ` որ ևէ օր գան վն ա սե լով, ո րը կա րող է 

խո չըն դո տել վեր ջի նիս կող մի ց զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան պար տա կա ն թ յ ն-

նե րը կա տա րե լ ն։ Վ նաս հասց նե լ  մի  ջոց նե րը կա րող են տար բեր լի նել, օ րի-

207  http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905401643 
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նակ՝ մե  խա նի կա կան (այդ թվ մ զեն քի գոր ծադր մամբ), քի մի ա կան, թեր մալ 

(այր վածք ներ պատ ճա ռե լը) և  այլն։ Փաս տո րեն, զին ծա ռա յո ղը, ի րեն վն աս հասց-

նե լով, ար հես տա կա նո րեն ստեղ ծ մ է այն պի սի պայ ման ներ, ո րոնք ժա մա նա կա-

վո րա պես անհ նա րին են դարձ ն մ նրա հե տա գա ծա ռա յ թ յ  նը կամ այդ պի սի 

հետ ևան քի ա ռա ջաց ման հնա րա վո ր թ յ ն ստեղ ծ մ։ 

20.  ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 363-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված հան ցա գոր-
ծ� թ յան ս� բ յեկ տը հա տ� կ է։ Որ պես այդ պի սին հան դես են գա լիս ՀՀ զին ված 

  ժե ր մ, ՀՀ այլ զոր քե ր մ օ րեն քով սահ ման ված կար գով զին վո րա կան ծա ռա-

յ թ յ ն անց նող ան ձինք և վար ժա կան հա վաք ներ անց նող զի նա պարտ նե րը (ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 356-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մաս)։

21. Զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան դեմ � ղղ ված հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի ա ռանձ նա հատ-
կ� թ յ� ն նե րի կա պակ ց� թ յամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Ս. Հով հան նիս յա նի գոր ծով 
ո րոշ ման մե ջ ընդգ ծել է, որ «(...) զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան մե ջ ընդգրկ ված լի նե-

լ  փաստն ինք նին հիմք չէ ար ձա նագ րե լ , որ զին ծա ռա յո ղը յ  րա քանչ յ ր պա-

հի զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կոնկ րետ պար տա կա ն թ յ ն ներ է կա տա ր մ։ 

(...) ծա ռա յ թ յան մե ջ գտնվե լ  ժա մա նա կաշր ջա ն մ զին ծա ռա յող նե րը գտնվ մ 

են ոչ մի այն զին վո րա կան ծա ռա յա կան հա րա բե ր թ յ ն նե րի, այլ զին վո րա կան 

օ րենսդ ր թ յան նոր մե  րով չկար գա վոր վող այլ (անձ նա կան, քա ղա քա ցիաի րա-

վա կան, ըն տա նե կան և  այլն) ի րա վա հա րա բե ր թ յ ն նե րի մե ջ։ (...) զո րա մա սի 

տա րած ք մ կա տար ված ոչ բո լոր ա րարք ներն են հա մար վ մ զին վո րա կան հան-

ցա գոր ծ թ յ ն, հետ ևա բար յ  րա քանչ յ ր գոր ծով անհ րա ժեշտ է զին վո րա կան 

հան ցա գոր ծ թ յ  նը հստակ սահ մա նա զա տել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով ար գել-

ված այլ ա րարք նե րից, ինչ պես նաև կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վ թ յան 

հիմք հան դի սա ցող զան ցանք նե րից։ (...)» (տե՛ս Ս րա պիոն Ա զա տի Հով հան նիս յա նի 
գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2012 թվա կա նի հ�  նի սի 8-ի թիվ ՍԴ/0204/01/11 ո րոշ-
ման 19-րդ և 21-րդ կե տե րը)։

 Միև ն� յն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տ� մ է իր նա խա դե պա յին 
ի րա վ� ն ք� մ ձևա վո րած դիր քո րո շ� մն  այն մա սին, որ «(...) Զին վո րա կան ծա ռա-

յ թ յան պար տա կա ն թ յ ն նե րը կա տա րե լ  հետ չկապ ված անձ նա կան կամ 

այլ շար ժա ռիթ նե րով ի րա կա նաց վող հան րո րեն վտան գա վոր ա րարք նե րը մի նչև 

օ րեն ք մ կա տար ված փո փո խ թ յ ն նե րը զին վո րա կան հան ցա գոր ծ թ յ ն չեն 

հա մար վել։ Այդ մա սին է վկա յ� մ, մաս նա վո րա պես, 2013 թվա կա նի ապ րի լի 30-ի 
«ՀՀ քրեա կան օ րենսգր ք� մ փո փո խ� թ յ� ն ներ և լ րա ց� մն  եր կա տա րե լ�  մա սին» 
ՀՕ-34-Ն օ րեն քը, ո րով փո փո խ� թ յ� ն ներ և լ րա ց� մն  եր են կա տար վել ՀՀ քրեա-
կան օ րենսգր քի մի  շարք հոդ ված նե ր� մ (օ րի նակ` ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 358-
րդ, 358.1-րդ, 360-րդ հոդ ված նե րը), ո րոնց դիս պո զի ցիա նե ր� մ առ կա է «ե թե դա 
կապ ված չէ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը կա տա րե լ�  հետ» 
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ձևա կեր պ�  մը։ Այլ խոս քով՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր ք մ հստակ ամ րագր ված է, որ 

զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան պար տա կա ն թ յ ն նե րը կա տա րե լ  հետ չկապ ված 

ա րարք նե րը որ պես զին վո րա կան հան ցա գոր ծ թ յ ն ո րա կե լ  հա մար անհ րա-

ժեշտ է որ պես զի հա մա պա տաս խան հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յ մ հստակ նշ մ 

ար ված լի նի այն մա սին, որ ա րար քը են թա կա է ո րակ ման որ պես զին վո րա կան 

հան ցա գոր ծ թ յ ն նաև այն դեպ ք մ, երբ կապ ված չէ զին վո րա կան ծա ռա յ թ-

յան պար տա կա ն թ յ ն նե րը կա տա րե լ  հետ» (տե՛ս Մ խի թար Ա լի կի Սա ր�  խան-
յա նի գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2014 թվա կա նի մա յի սի 31-ի թիվ ՍԴ/0185/01/13 
ո րոշ ման 19-րդ կե տը)։

22. «ՀՀ քրեա կան օ րենսգր ք� մ փո փո խ� թ յ� ն ներ և լ րա ց� մն  եր կա տա րե լ�  մա սին» 
2013 թվա կա նի ապ րի լի 30-ի ՀՕ-34-Ն օ րեն քի ըն դ�  ն�  մի ց ա ռաջ գոր ծող խմբագ-
ր� թ յամբ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 363-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը պա տաս խա նատ-
վ� թ յ� ն էր նա խա տե ս� մ ի րեն վն աս վածք պատ ճա ռե լ�  (ան դա մա խե ղե լ� ), հի վան-
դ� թ յան սի մ� լ յա ցիա յի, կեղծ փաս տաթղ թեր օգ տա գոր ծե լ�  կամ խա բե� թ յան մի  ջո-
ցով կամ ա պօ րի նի այլ ե ղա նա կով զին ծա ռա յո ղի կող մի ց զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան 
պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը կա տա րե լ� ց ժա մա նա կա վո րա պես խ�  սա փե լ�  հա մար։

 Ս� յն ո րոշ ման նա խորդ կե տ� մ մե ջ բեր ված դիր քո րո շ� մն  ե րի հա մա տեքս տ� մ վեր-
լ�  ծե լով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 363-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի նախ կին և նոր խմբագ-
ր� թ յ� ն նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ ինչ պես մի նչև օ րենսդ րա-

կան փո փո խ թ յ  նը, այն պես էլ դրա նից հե տո ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 363-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սի դիս պո զի ցիա յ մ բա ցա կա յ մ է հստակ նշ մ այն մա սին, որ 

ա րար քը են թա կա է ո րակ ման որ պես զին վո րա կան հան ցա գոր ծ թ յ ն նաև այն 

դեպ ք մ, երբ  ղղ ված չէ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան պար տա կա ն թ յ ն նե րը 

ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց նե լ ն։

 Վե րոգր յա լի հի ման վրա՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ ս բ յեկ տիվ 

կող մի ց ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 363-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված 

հան ցա կազ մը բն  թագր վ մ է  ղ ղա կի դի տա վո ր թ յամբ, այ սինքն՝ ան ձի դի-

տա վո ր թ յ  նը պետք է  ղղ ված լի նի զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կամ դրա 

ա ռան ձին պար տա կա ն թ յ ն նե րի կա տա ր  մը ժա մա նա կա վո րա պես դա դա-

րեց նե լ ն։ Այլ խոս քով` հան ցա վո րը պետք է գի տակ ցի իր ա ռող ջ թ յա նը վն աս 

պատ ճա ռե լ  արդ յ ն ք մ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կամ դրա ա ռան ձին պար-

տա կա ն թ յ ն նե րի կա տա ր  մը ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց նե լ  հան րա յին 

վտան գա վո ր թ յ  նը, հան ցա վոր հետ ևան քի ա ռա ջաց ման ան խ  սա փե լի թ յ -

նը և ցան կա նա դա։

 Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա ր� մ նշել, որ ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 363-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը պա տաս խա նատ-
վ� թ յ� ն է նա խա տե ս� մ ն� յն հոդ վա ծի 1-ին կամ 3-րդ մա սով նա խա-
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տես ված ա րարք նե րը կա տա րե լ�  հա մար, ո րոնք կա տար վել են զին-
վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից վերջ նա կա նա պես ա զատ վե լ�  նպա տա կով։
 Մեջ բեր ված նոր մի  բո վան դա կ թ յ  նից հետ և մ է, որ դրա նով նա խա տես ված 

հան ցա կազ մի  ս բ յեկ տիվ կող մը բն  թագր վ մ է մի այն  ղ ղա կի դի տա վո ր թ-

յամբ։ Հետ ևա բար, ե թե ՀՀ քրեա կան օ րենսգք րի 363-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով 

նա խա տես ված հան ցա կազ մի  ս բ յեկ տիվ կող մը բն  թագր վի նաև ա ն ղ ղա կի 

դի տա վո ր թ յամբ, ա պա կա ռա ջա նա այն պի սի ոչ ի րա վա չափ ի րա վի ճակ, երբ 

ան դա մա խե ղ  մը, ո րը հան գեց րել է զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նը ժա մա նա կա-

վո րա պես դա դա րեց նե լ ն, կա ռա ջաց նի քրեա կան պա տաս խա նատ վ թ յ ն, 

իսկ ո րը հան գեց րել է զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նից վերջ նա կա նա պես ա զատ-

վե լ ն` ոչ։ Մաս նա վո րա պես, այն դեպ ք մ, երբ զին ծա ռա յո ղը, օ րի նակ՝ ըն տա նե-

կան խնդիր նե րի պատ ճա ռով, իր ա ռող ջ թ յանն այն պի սի վն աս է պատ ճա ռ մ, 

ո րի արդ յ ն ք մ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նը ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց-

վ մ է (ա ն ղ ղա կի դի տա վո ր թ յ ն), նա են թա կա կլի նի քրեա կան պա տաս խա-

նատ վ թ յան։ Մինչ դեռ ն յն շար ժա ռի թով իր ա ռող ջ թ յանն այն պի սի վն աս 

պատ ճա ռե լը, ո րը կհան գեց նի զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նից վերջ նա կա նա պես 

ա զատ վե լ ն, քրեա կան պա տաս խա նատ վ թ յ ն չի ա ռա ջաց նի, թեև ա վե լի 

բարձր հան րա յին վտան գա վո ր թ յ ն է ներ կա յաց ն մ։ 

23. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տ� մ է նաև իր նա խա դե պա յին ի րա վ� ն ք� մ 
ձևա վո րած դիր քո րո շ� մն  այն մա սին, որ «ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 363-րդ հոդ-

վա ծով նա խա տես ված հան ցա կազ մի  ս բ յեկ տիվ կող մի  հատ կա նիշ նե րը բա ցա-

հայ տե լիս հաշ վի են առն վ մ ա րար քի և դ րա հետ ևանք նե րի նկատ մամբ ան ձի 

դրսևո րած մե ղ քի ձևե րը, ինչ պես նաև ա րար քի դրդա պատ ճառ նե րը, շար ժա ռիթ-

նե րը, նպա տակ ներն   հ յ զե րը։ Այս կա պակ ց թ յամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն 

ար ձա նագ ր մ է, որ յ  րա քանչ յ ր դեպ ք մ, հաշ վի առ նե լով գոր ծի կոնկ րետ 

հան գա մանք նե րը, անհ րա ժեշտ է ձեռք բեր ված բա վա րար փաս տա կան տվյալ նե-

րով հիմն  ա վո րել ան ձի մե  ղա վո ր թ յ  նը կամ մե  ղա վո ր թ յան բա ցա կա յ թ յ  նը 

տվյալ ա րար քը կա տա րե լ  մե ջ։ Այլ խոս քով` կոնկ րետ հան ցա կազ մի  է թ յ  նից 

և բո վան դա կ թ յ  նից ել նե լով` յ  րա քանչ յ ր գոր ծով անհ րա ժեշտ է պար զել, թե 

փաս տա կան ինչ պի սի հան գա մանք ներ պետք է ընդգրկ վեն ս բ յեկ տիվ հո գե բա-

նա կան վե րա բեր մ ն քի մե ջ, որ պես զի հնա րա վոր լի նի հան գել ճիշտ հետ և թ-

յան վե րագր վող ա րար ք մ մե ղ քի առ կա յ թ յան (բա ցա կա յ թ յան) վե րա բեր յալ 

(...)» (տե՛ս Հայկ Ար տա վազ դի Մով սիս յա նի գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2013 թվա-
կա նի հոկ տեմ բե րի 18-ի թիվ ՍԴ/0389/01/11 ո րոշ ման 22-րդ կե տը)։

 Մեջ բեր ված դիր քո րո շ�  մի ց ել նե լով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա ր� մ ընդգ-
ծել, որ զին ծա ռա յո ղի կող մի ց կա տար ված յ  րա քանչ յ ր ա րարք կա րող է   նե-

նալ մե  կից ա վե լի նպա տակ ներ, ո րոն ցից մե  կը գե րա կա է մյ ս նե րի նկատ մամբ։ 
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Ուս տի յ  րա քանչ յ ր դեպ ք մ ա րար քի ճիշտ քրեաի րա վա կան ո րակ ման հա-

մար կար ևոր նշա նա կ թ յ ն   նի գե րա կա նպա տա կի պար զ  մը (տե՛ս, mutatis 
mutandis, Ս րա պիոն Ա զա տի Հով հան նիս յա նի գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2012 
թվա կա նի հ�  նի սի 8-ի թիվ ՍԴ/0204/01/11 ո րոշ ման 20-րդ կե տը)։ Այլ խոս քով՝ այն 

դեպ ք մ, երբ գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ց յց նե րի բա վա րար ամ բող ջ թ յամբ 

կհիմն  ա վոր վի, որ զին ծա ռա յո ղի կող մի ց ի րեն ան դա մա խե ղե լ  գե րա կա նպա-

տա կը կապ ված է զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ ն անց նե լ  կար գը խախ տե լ  հետ, 

ա րար քը են թա կա է ո րակ ման ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 363-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սով։ Մինչ դեռ այն դեպ ք մ, երբ ա րար քի կա տա ր  մը պայ մա նա վոր ված է 

անձ նա կան կամ այլ բն յ թի մո տի վա ցիա յով, և  ա րարքն  ղղ ված չէ զին վո րա-

կան ծա ռա յ թ յան սահ ման ված կար գի դեմ, ա պա այն չի կա րող ո րակ վել որ պես 

զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան դեմ  ղղ ված` ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 363-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված հան ցա գոր ծ թ յ ն։
 Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է նաև, որ քննարկ վող հան ցա կազ մի  ս բ-

յեկ տիվ կող մը գնա հա տե լ  հա մար անհ րա ժեշտ է պար զել զին ծա ռա յո ղի ան-

ձը, այդ թվ մ՝ նրա հո գե կան ա ռող ջ թ յ  նը բն  թագ րող տվյալ նե րը, նշված 

ա րար քի կա տար մա նը նա խոր դող և հա ջոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծ մ զին ծա-

ռա յո ղի վար քա գի ծը, ի րեն վն ա սե լ  (ան դա մա խեղ ման) ե ղա նակն   մե  խա նիզ-

մը, գոր ծիք ներն   մի  ջոց նե րը, ինք նա խեղ ման տեղն   ժա մա նա կը, վն աս վածք-

նե րի քա նա կը, բն յ թը, տե ղա կա յ  մը, հան ցան քի կա տար ման մե ջ մե  ղադր վող 

ան ձի և վ կա նե րի ց ց մ նք նե րը, կոնկ րետ գոր ծի այլ հան գա մանք նե րը, ո րոնք 

կա րող են էա կան նշա նա կ թ յ ն   նե նալ զին ծա ռա յո ղի ա րար քի ս բ յեկ տիվ 

կող մի ՝ դի տա վո ր թ յան  ղղ վա ծ թ յան պար զա բան ման հա մար։ Այն դեպ ք մ, 

երբ զին ծա ռա յո ղի ա րար քը պայ մա նա վոր ված լի նի այն պի սի հան գա մանք նե րով, 

ո րոնք  ղղ ված չեն զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կամ դրա ա ռան ձին պար տա կա-

ն թ յ ն նե րի կա տա ր  մը ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց նե լ ն, ինչ պես նաև 

նրա մոտ առ կա հ  զա կան լար վա ծ թ յան, ար տա քին մի  ջա վայ րի հետ կապ ված 

դժվա ր թ յ ն նե րի, անձ նա յին ա ռանձ նա հատ կ թ յ ն նե րի, բռնկվող, ան զ սպ 

բնա վո ր թ յան և հա ման ման հան գա մանք նե րի հետ ևանք լի նի, ա պա զին ծա ռա-

յո ղի ա րար քը չի կա րող ո րակ վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 363-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սով։ 

24. Ամ փո փե լով ս� յն ո րոշ ման 21-23-րդ կե տե ր� մ շա րադր ված ի րա վա կան վեր լ�  ծ� թ-
յ� ն նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ զին ծա ռա յո ղի կող մի ց իր 

ա ռող ջ թ յա նը վն աս պատ ճա ռե լը, ո րը հան գեց րել է կամ կա րող էր հան գեց նել 

զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կամ դրա ա ռան ձին պար տա կա ն թ յ ն նե րի կա-

տա ր  մը ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց նե լ ն, ինք նին չի են թադ ր մ, որ այդ 

ա րար քը պետք է ո րակ վի որ պես զին վո րա կան հան ցա գոր ծ թ յ ն։ Քն նարկ վող 
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հան ցա կազ մի  տե սանկ յ  նից զին ծա ռա յո ղի վար քա գի ծը ոչ ի րա վա չափ է այն-

քա նով, որ քա նով իր ա ռող ջ թ յա նը վն աս պատ ճա ռելն  ղղ ված է զին վո րա կան 

ծա ռա յ թ յան պար տա կա ն թ յ ն նե րի կա տա ր  մը ժա մա նա կա վո րա պես անհ-

նա րին դարձ նե լ ն։ Այլ խոս քով` զին ծա ռա յո ղի ա րար քը կա րող է ո րակ վել ՀՀ քրեա-
կան օ րենսգր քի 363-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով այն դեպ ք� մ, երբ իր ա ռող ջ� թ յա նը 
վն աս պատ ճա ռելն � ղղ ված է ե ղել զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նը կամ դրա ա ռան ձին 
պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի կա տա ր�  մը ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց նե լ� ն։

1.4. Զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա բե ր թ յ ն նե րի կա նոնագրքային 

կա նոն նե րը խախ տե լը նրանց մի ջև ստո րա դա ս թ յան 

(ենթակայ թյան) հա րա բե ր թ յ ն նե րի բա ցա կա յ թ յան դեպ ք մ

Գործ թիվ ՍԴ/0204/01/11208

14. (...) Մեջ բեր ված քրեաի րա վա կան դր� յ թի վեր լ�  ծ� թ յ�  նից եր և� մ է, որ այս հան ցա-

գոր ծ թ յան հիմն  ա կան օբ յեկտ է հան դի սա ն մ զին վո րա կան կա նո նագր քե ր մ 

ամ րագր ված` են թա կա յ թ յան տակ չգտնվող զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա բե-

ր թ յ ն նե րի կար գը, իսկ լրա ց  ցիչ օբ յեկտ է զին ծա ռա յող նե րի ա ռող ջ թ յ  նը, 

պա տիվն    ար ժա նա պատ վ թ յ  նը։

15. Են թա կա յ� թ յան տակ չգտնվող զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի կար գը 

հան դի սա ն� մ է ՀՀ Սահ մա նադ ր� թ յամբ, օ րենք նե րով, զին վո րա կան կա նո նադ-

ր� թ յ� ն նե րով, կա նո նագր քե րով. են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րով, պե տե րի (հրա մա-

նա տար նե րի) հրա ման նե րով սահ ման ված զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան կար գի տա-

րա տե սակ (...) և դ րա խախ տ�  մը դրսևոր վ� մ է ոչ մի այն ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 

359-րդ հոդ վա ծով ար գել ված ա րարք(ներ)ի կա տար մամբ, այլև զին վո րա կան ծա ռա-

յ� թ յ�  նից բխող հա տ� կ վար քագ ծի կա նոն նե րի խախտ մամբ։ Այլ խոս քով՝ են թա-

կա յ թ յան տակ չգտնվող զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա բե ր թ յ ն նե րին կա րող է 

վն աս պատ ճառ վել այն պի սի գոր ծո ղ թ յամբ կամ ան գոր ծ թ յամբ, ո րը զ  գորդ-

վել է զին ծա ռա յո ղի վար քագ ծի հա տ կ կա նոն նե րի խախտ մամբ։

 Վե րոգր յա լի հի ման վրա, ինչ պես նաև հիմք ըն դ�  նե լով եր կօբ յեկտ հան ցա կազ մե  րի 

ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ հան ցա-

կազ մի  հիմն  ա կան օբ յեկ տին վն աս հասց նե լը հնա րա վոր է լրա ց  ցիչ օբ յեկ տին, 

տվյալ դեպ ք մ` տ  ժո ղի ա ռող ջ թ յա նը, պատ վին   ար ժա նա պատ վ թ յա նը 

վն աս հասց նե լ  մի  ջո ցով։ Դ րա հետ մե կ տեղ պետք է նկա տի   նե նալ, որ տ  ժո-

ղի ա ռող ջ թ յա նը, պատ վին   ար ժա նա պատ վ թ յա նը վն աս հասց նե լը ինք նին 

208  http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905400919 
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չի նշա նա կ մ, որ հան ցա վո րի ա րարքն  ղղ ված է ե ղել հիմն  ա կան օբ յեկ տի` զին-

վո րա կան ծա ռա յ թ յան սահ ման ված կար գի դեմ։ Կոնկ րետ դեպ ք մ ա րար քը 

կա րող է  ղղ ված լի նել ան ձի ա ռող ջ թ յան, նրա պատ վի   ար ժա նա պատ վ թ-

յան դեմ` որ պես հան ցա գոր ծ թ յան հիմն  ա կան օբ յեկ տի։

 Հան ցա կազ մի  օբ յեկ տիվ կող մը դրսևոր վ մ է հետև յալ ա րարք նե րից որ ևէ մե  կի 

կա տար մամբ` 

ա)  զին ծա ռա յո ղի պա տիվն    ար ժա նա պատ վ թ յ  նը ստո րաց նե լը,

բ)  զին ծա ռա յո ղին ծաղ ր  ծա նա կի կամ հա լա ծան քի են թար կե լը,

գ)  զին ծա ռա յո ղի նկատ մամբ բռն թ յ ն գոր ծադ րե լը։

 Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա ր� մ ընդգ ծել նաև, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 

359-րդ հոդ վա ծով ար գել ված ա րարք նե րը կա րող են կա տար վել ինչ պես զո րա-

մա սի տա րած ք մ, այն պես էլ դրա նից դ րս, ծա ռա յ թ յան կամ հանգս տի, մշա-

կ  թա յին, սպոր տա յին մի  ջո ցա ռ մն  ե րի ժա մա նակ, աշ խա տան քի վայ ր մ կամ 

գոր ծ ղ ման մե ջ, բ ժ հիմն  ար կ մ գտնվե լիս և  այլն։

16.  ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա կազ մի  ս բ-

յեկ տը հա տ կ է։ Որ պես այդ պի սին հան դես են գա լիս ՀՀ զին ված   ժե ր մ, ՀՀ 

այլ զոր քե ր մ զո րա կո չի հի ման վրա կամ պայ մա նագ րով զին վո րա կան ծա ռա-

յ թ յ ն անց նող ան ձինք, ինչ պես նաև ռազ մա կան հա վաք ներ անց նե լ  ժա մա-

նակ՝ զի նա պարտ նե րը։

 Տվ յալ հան ցա գոր ծ թ յան ս բ յեկտ կա րող են լի նել շար քա յին, սեր ժան տա կան 

(ա վա գա յին) կազ մի  այն զին ծա ռա յող նե րը, ինչ պես նաև այն են թաս պա ներն 

  սպա նե րը, ով քեր ստո րա դա ս թ յան հա րա բե ր թ յ ն նե րի մե ջ չեն գտնվ մ 

տ  ժո ղի հետ, այ սինքն՝ ծա ռա յ թ յան բե ր  մով և կո չ  մով նրա պե տը կամ են-

թա կան չեն հա մար վ մ։ Ն րանք կա րող են լի նել ծա ռա յա կան դր թ յամբ (պաշ-

տո նով) և զին վո րա կան կո չ  մով մի մ յանց հա վա սար, ինչ պես նաև կրտսեր կամ 

ա վագ զին վո րա կան կո չ  մով, ե թե չեն գտնվ մ ստո րա դա ս թ յան հա րա բե-

ր թ յ ն նե րի մե ջ։ 
17.  Ս� բ յեկ տիվ կող մի ց ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 

հան ցա կազ մը բն  թագր վ մ է  ղ ղա կի դի տա վո ր թ յամբ։ Այ սինքն` հան ցա վո-

րը գի տակ ց մ է, որ խախ տ մ է զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա բե ր թ յ ն նե րի 

կա նո նա կար գով սահ ման ված կար գը, ծա ռա յ թ յան դր թ յամբ և զին վո րա կան 

կո չ  մով իր հետ հա վա սար զին ծա ռա յո ղի նկա տա մամբ կա տա ր մ է բռնի գոր-

ծո ղ թ յ ն ներ և ցան կա ն մ է վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջա ց  մը։ Միա-

ժա մա նակ, իր գոր ծո ղ թ յ ն նե րի հետ ևան քի նկատ մամբ հան ցա վո րի վե րա բեր-

մ ն քը կա րող է դրսևոր վել, ինչ պես  ղ ղա կի և  ա ն ղ ղա կի դի տա վո ր թ յամբ, 

այն պես էլ անզ գ  շ թ յամբ։
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 ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա կազ մի  ս� բ յեկ-

տիվ կող մի  կա պակ ց� թ յամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա ր� մ ընդգ ծել նաև, 

որ նշված հան ցա կազ մի  շար ժա ռիթ նե րը կա րող են տար բեր լի նել (օ րի նակ՝ խ -

լի գա նա կան դրդ մն  եր, զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան նկատ մամբ տ  ժո ղի վե րա-

բեր մ ն քից դժգո հ թ յ ն, անձ նա կան հա կակ րանք, մյ ս զին ծա ռա յող նե րին իր 

ազ դե ց թ յան տակ պա հե լ , նրանց հան դեպ իր թվաց յալ գե րա զան ց թ յ  նը 

հաս տա տե լ  ցան կ թ յ ն և  այլն)։ 

18.  Ս� յն ո րոշ ման 14-17-րդ կե տե ր� մ շա րադր ված վեր լ�  ծ� թ յան հի ման վրա Վճ ռա-

բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ զին ծա ռա յո ղի կող մի ց մե կ այլ զին ծա ռա յո ղի 

նկատ մամբ բռն թ յ ն գոր ծադ րե լը կամ ս յն ո րոշ ման 15-րդ կե տ մ թվարկ-

ված ա րարք նե րից որ ևէ մե  կը կա տա րե լը կա րող է ո րակ վել որ պես ՀՀ քրեա կան 

օ րենսգր քի 359-րդ հոդ վա ծով ար գել ված հան ցա գոր ծ թ յ ն մի այն այն դեպ-

ք մ, երբ ոտնձ գ մ է զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նը կրե լ  հա մար սահ ման ված 

կար գի դեմ և  ան մի  ջա կա նո րեն կապ ված է զին վո րա կան գոր ծ  նե թ յան հետ։ 

Այլ խոս քով՝ զին ծա ռա յո ղի կող մի ց մե կ այլ զին ծա ռա յո ղի նկատ մամբ բռն թ-

յ ն գոր ծադ րե լը կամ ս յն ո րոշ ման 15-րդ կե տ մ թվարկ ված ա րարք նե րից որ ևէ 

մե  կը կա տա րե լը ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359-րդ հոդ վա ծով ո րա կե լ  հա մար 

անհ րա ժեշտ է պար զել, թե արդ յոք մե  ղա վոր ան ձը թ յլ է տվել զին վո րա կան կա-

նո նագր քե րով նա խա տես ված վար քագ ծի կա նոն նե րի խախ տ մ, և դա  ղղ ված 

է ե ղել զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան սահ ման ված կար գի դեմ։ 

19.  (...) Մեջ բեր ված դր� յթ նե րը վեր լ�  ծե լով ս� յն ո րոշ ման 14-18-րդ կե տե ր� մ շա րադր-

ված վեր լ�  ծ� թ յան լ� յ սի ներ քո՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ զին-

վո րա կան ծա ռա յ թ յան մե ջ ընդգրկ ված լի նե լ  փաստն ինք նին հիմք չէ ար ձա-

նագ րե լ , որ զին ծա ռա յո ղը յ  րա քանչ յ ր պա հի զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան 

կոնկ րետ պար տա կա ն թ յ ն ներ է կա տա ր մ։ Այս կա պակ ց թ յամբ Վճ ռա բեկ 

դա տա րանն ար ձա նագ ր մ է, որ ծա ռա յ թ յան մե ջ գտնվե լ  ժա մա նա կաշր ջա-

ն մ զին ծա ռա յող նե րը գտնվ մ են ոչ մի այն զին վո րա կան ծա ռա յա կան հա րա-

բե ր թ յ ն նե րի, այլ զին վո րա կան օ րենսդ ր թ յան նոր մե  րով չկար գա վոր վող այլ 

(անձ նա կան, քա ղա քա ցիաի րա վա կան, ըն տա նե կան և  այլն) ի րա վա հա րա բե-

ր թ յ ն նե րի մե ջ։ 

20.  Վե րոգր յա լի հետ մե կ տեղ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծ� մ է, որ ինչ պես նշվել է ս� յն 

ո րոշ ման 15-րդ կե տ� մ, են թա կա յ թ յան տակ չգտնվող զին ծա ռա յող նե րի փոխ-

հա րա բե ր թ յ ն նե րի կար գը հան դի սա ն մ է ՀՀ Սահ մա նադ ր թ յամբ, օ րենք նե-

րով, զին վո րա կան կա նո նադ ր թ յ ն նե րով, կա նո նագր քե րով, են թաօ րենսդ րա-

կան ակ տե րով, պե տե րի (հրա մա նա տար նե րի) հրա ման նե րով սահ ման ված զին-
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վո րա կան ծա ռա յ թ յան կար գի տա րա տե սակ, և դ րա խախ տ  մը դրսևոր վ մ է 

ոչ մի այն ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359-րդ հոդ վա ծով ար գել ված ա րարք(ներ)ի 

կա տար մամբ, այլև զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նից բխող հա տ կ վար քագ ծի կա-

նոն նե րի խախտ մամբ։ Ուս տի, են թա կա յ թ յան տակ չգտնվող զին ծա ռա յող նե րի 

կող մի ց հա կաի րա վա կան ա րարք կա տա րե լ  յ  րա քանչ յ ր դեպ ք մ զին ծա ռա-

յող նե րի մի ջև փոխ հա րա բե ր թ յ ն նե րի սահ ման ված կար գը խախտ վ մ է։ Այս 

կա պակ ց� թ յամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա ր� մ ընդգ ծել, որ զին ծա ռա-

յո ղի կող մի ց կա տար ված յ  րա քանչ յ ր հա կաի րա վա կան ա րարք կա րող է  -

նե նալ մե  կից ա վե լի շար ժա ռիթ ներ և ն պա տակ ներ, ո րոն ցից մե  կը գե րա կա յ մ 

է մյ ս նե րի նկատ մամբ։ Ուս տի յ  րա քանչ յ ր դեպ ք մ ա րար քի ճիշտ քրեաի-

րա վա կան ո րակ ման հա մար կար ևոր նշա նա կ թ յ ն   նի գե րա կա շար ժա ռի թի 

և ն պա տա կի պար զ  մը։ Այլ խոս քով՝ այն դեպ ք մ, երբ գոր ծով ձեռք բեր ված 

ա պա ց յց նե րի բա վա րար ամ բող ջ թ յամբ կհիմն  ա վոր վի, որ զին ծա ռա յո ղի գե-

րա կա շար ժա ռի թը և ն պա տա կը կապ ված են ե ղել զին ծա ռա յող նե րի մի ջև փոխ-

հա րա բե ր թ յ ն նե րի սահ ման ված կար գը խախ տե լ  հետ, ա րար քը են թա կա է 

ո րակ ման ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359-րդ հոդ վա ծով։ Մինչ դեռ այն դեպ ք մ, 

երբ գե րա կա շար ժա ռի թը զին ծա ռա յող նե րի մի ջև փոխ հա րա բե ր թ յ ն նե րի 

սահ ման ված կար գը խախ տե լ  հետ կապ ված չի ե ղել և պայ մա նա վոր ված է ե ղել 

անձ նա կան կամ այլ բն յ թի մո տի վա ցիա յով, և  ա րարքն  ղղ ված չի ե ղել զին վո-

րա կան ծա ռա յ թ յան սահ ման ված կար գի դեմ, ա պա այն են թա կա է ո րակ ման 

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի այն նոր մով, ո րը պա տաս խա նատ վ թ յ ն է սահ մա-

ն մ զին վո րա կան գոր ծ  նե թ յան հետ չկապ ված ա րար քի հա մար։ 

21.  Հիմք ըն դ�  նե լով ս� յն ո րոշ ման 14-20-րդ կե տե ր� մ շա րադր ված վեր լ�  ծ� թ յ�  նը՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ զո րա մա սի տա րած ք մ կա տար ված ոչ 

բո լոր ա րարք ներն են հա մար վ մ զին վո րա կան հան ցա գոր ծ թ յ ն, հետ ևա բար 

յ  րա քանչ յ ր գոր ծով անհ րա ժեշտ է զին վո րա կան հան ցա գոր ծ թ յ  նը հստակ 

սահ մա նա զա տել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով ար գել ված այլ ա րարք նե րից, ինչ պես 

նաև կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վ թ յան հիմք հան դի սա ցող զան ցանք-

նե րից։ Այլ խոս քով՝ զին վո րա կան կա նո նագր քե րով սահ ման ված՝ զին ծա ռա յող-

նե րի փոխ հա րա բե ր թ յ ն նե րի վար քագ ծի կա նոն նե րի խախ տ մն  ինք նին չի 

նշա նա կ մ, որ հան ցա գոր ծ թ յան հատ կա նիշ ներ պա ր  նա կող ա րարքն ան-

պայ ման պետք է ո րակ վի որ պես զին վո րա կան հան ցա գոր ծ թ յ ն, այն կա րող 

է ո րակ վել նաև ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի այն նոր մով, ո րը պա տաս խա նատ վ թ-

յ ն է սահ մա ն մ զին վո րա կան գոր ծ  նե թ յան հետ չկապ ված ա րար քի հա մար, 

կամ ո րակ վել որ պես կար գա պա հա կան խախ տ մ և հան գեց նել կար գա պա հա-

կան պա տաս խա նատ վ թ յան։
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 Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր մ է նաև, որ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման-

քը, որ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կար գի դեմ  ղղ ված հան ցա գոր ծ թ յ ն նե-

րի հան ցա կազ մե  րը բլան կե տա յին են, զին ծա ռա յո ղին զին վո րա կան հան ցա գոր-

ծ թ յան հա մար քրեա կան պա տաս խա նատ վ թ յան են թար կե լիս անհ րա ժեշտ է 

պար զել և դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե ր մ (օ րի նակ՝ որ պես մե  ղադր յալ ներգ-

րա վե լ  մա սին ո րո շ մ, մե  ղադ րա կան եզ րա կա ց թ յ ն, դա տավ ճիռ) շա րադ րել, 

թե կոնկ րետ ին չո՞ւմ է ար տա հայտ վել մե  ղա վոր ան ձի կող մի ց վար քագ ծի կա նոն-

նե րի խախ տ  մը, կոնկ րետ ո՞ր ակ տ մ ամ րագր ված դր յթ ներն են խախտ վել, 

արդ յո՞ք ա րար քի և  ա ռա ջա ցած հետ ևան քի մի ջև առ կա է պատ ճա ռա հետ ևան քա-

յին կապ։

22.  (...) Ս� յն ո րոշ ման նա խորդ կե տ� մ ար ձա նագր ված՝ զին վո րա կան հան ցա գոր ծ թ-

յան և կար գա պա հա կան խախտ ման տար բե րակ ման հիմ քը ա րար քի հան րա յին 

վտան գա վո ր թ յան աս տի ճանն է։ Վեր ջի նիս Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար-

ձել է Գ. Մա դաթ յա նի գոր ծով կա յաց ված ո րոշ ման մե ջ և դիր քո րո շ� մ ձևա վո րել այն 

մա սին, որ «(...) Ա րար քի հան րա յին վտան գա վո ր թ յան աս տի ճա նի ո րոշ ման 

ժա մա նակ դա տա րա նը պետք է բա ցա հայ տի կա տար ված հան ցա գոր ծ թ յամբ 

պատ ճառ ված վն ա սի չա փը, հան ցա գոր ծ թ յան կա տար ման ե ղա նա կը, հան ցա-

վոր մտադ ր թ յան ի րա կա նաց ման աս տի ճա նը, հան ցակ ց թ յան դեպ ք մ` հան-

ցա վո րի կա տա րած ա րար քը և հան ցա գոր ծ թ յա նը նրա մաս նակ ց թ յան աս-

տի ճա նը» (տե՛ս Գա ր� շ Նո րի կի Մա դաթ յա նի գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2009 

թվա կա նի փետր վա րի 17-ի թիվ ԵՇԴ/0029/01/08 ո րոշ ման 14-րդ կե տը)։ 

 Հիմք ըն դ�  նե լով կար գա պա հա կան խախտ ման վե րո շա րադր յալ հաս կա ց� թ յ�  նը, 

ինչ պես նաև mutatis mutandis Գ. Մա դաթ յա նի գոր ծով ո րոշ ման մե ջ ձևա վոր ված՝ 

ա րար քի հան րա յին վտան գա վո ր� թ յան վե րա բեր յալ դիր քո րո շ�  մը՝ Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը գտն� մ է, որ զին ծա ռա յող նե րի մի ջև ստո րա դա ս թ յան հա րա բե ր թ-

յ ն նե րի բա ցա կա յ թ յան դեպ ք մ զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա բե ր թ յ ն նե րի 

կա նո նագր քա յին կա նոն նե րը խախ տե լը, որն ար տա հայտ վել է ան ձի պա տիվն    

ար ժա նա պատ վ թ յ  նը ստո րաց նե լով, նրան ծաղ ր  ծա նա կի են թար կե լով կամ 

հա լա ծե լով կամ զ  գորդ վել է բռն թ յ ն գոր ծադ րե լով, հան գեց ն մ է կար գա-

պա հա կան պա տաս խա նատ վ թ յան այն դեպ ք մ, երբ՝

ա)  են թա կա յ թ յան տակ չգտնվող զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա բե ր թ յ ն նե րի 

կար գի խախտ ման հետ ևան քով պատ ճառ ված վն ասն էա կան չէ, 

բ)  ա րար քի կա տար ման ե ղա նա կի, ան ձի մտադ ր թ յան ի րա կա նաց ման աս-

տի ճա նի վե րա բեր յալ փաս տա կան տվյալ նե րը վկա յ մ են ի րա վա խախ տ մ 

կա տա րած ան ձի ոչ բարձր հան րա յին վտան գա վո ր թ յան մա սին,
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գ) ա րար քը հա մա տեղ կա տա րե լ  պա րա գա յ մ՝ ան ձի ա րար քի ոչ բարձր հան-

րա յին վտան գա վո ր թ յան և  ի րա վա խախտ մա նը նրա ոչ էա կան մաս նակ-

ց թ յան մա սին։

 Վե րոնշ յալ հան գա մանք նե րի առ կա յ թ յան պա րա գա յ մ ա րար քը, ո րը թեև ար-

տաք նա պես դրսևոր վել է որ պես ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359-րդ հոդ վա ծով 

ար գել ված՝ զին ծա ռա յող նե րի մի ջև ստո րա դա ս թ յան հա րա բե ր թ յ ն նե րի 

բա ցա կա յ թ յան դեպ ք մ զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա բե ր թ յ ն նե րի կա նո-

նագր քա յին կա նոն նե րի խախ տ մ, սա կայն իր մե ջ չի պա ր  նա կ մ վե րոնշ յալ 

հան ցա կազ մի  հատ կա նիշ նե րը, ան ձին ոչ թե քրեա կան, այլ կար գա պա հա կան 

պա տաս խա նատ վ թ յան են թար կե լ  հիմք է հան դի սա ն մ։ 

(...) Մեջ բեր ված կա նո նադ րա յին դր� յթ նե րի վեր լ�  ծ� թ յ�  նից եր և� մ է, որ զին ծա ռա-

յո ղին կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վ թ յան են թար կե լ  հիմ քը վեր ջի նիս 

կող մի ց զին վո րա կան կար գա պա հ թ յան կամ հա սա րա կա կան կար գի խախ-

տ մն  է։ 

 Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ զին վո րա կան 

կար գա պա հ թ յ  նը, այդ թվ մ՝ զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա բե ր թ յ ն նե րի 

կա նո նագր քա յին կա նոն նե րը խախ տե լ  հա մար զին ծա ռա յո ղը են թա կա է ինչ-

պես կար գա պա հա կան, այն պես էլ քրեա կան պա տաս խա նատ վ թ յան։ Այլ խոս-

քով զին ծա ռա յո ղը կա րող է են թարկ վել կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վ թ-

յան նաև այն դեպ ք մ, երբ նրա ա րար ք մ առ կա են ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով 

նա խա տես ված այլ հան ցա կազ մի  հատ կա նիշ ներ։

1.5. Զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան դեմ  ղղ ված հան ցա գոր ծ թ յան 

ս բ յեկտ

Գործ թիվ ՍԴ/0389/01/11209

14. «ՀՀ քրեա կան օ րենսգր ք� մ փո փո խ� թ յ� ն ներ և լ րա ց� մն  եր կա տա րե լ�  մա-
սին» 2013 թվա կա նի ապ րի լի 30-ի ՀՕ-34-Ն օ րեն քի ըն դ�  ն�  մի ց ա ռաջ, Հ. 
Մով սիս յա նին վե րագր վող ա րար քի կա տար ման պա հին գոր ծող ՀՀ քրեա-
կան օ րենսգր քի 356-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը շա րադր ված էր հետև յալ կերպ.
« Ս� յն գլխ� մ նա խա տես ված զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան կար գի դեմ � ղղ ված հան-
ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի ս� բ յեկտ ներն են Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան զին ված � -
ժե ր� մ, Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան այլ զոր քե ր� մ զո րա կո չի հի ման վրա կամ 
պայ մա նագ րով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն անց նող ան ձինք, ինչ պես նաև ռազ մա-

209  http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905401531 
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կան հա վաք ներ անց նե լ�  ժա մա նակ՝ զի նա պարտ նե րը»:
 Մեջ բեր ված նյ  թաի րա վա կան նոր մի  ի մաս տով զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան 

կար գի դեմ  ղղ ված հան ցա գոր ծ թ յ ն նե րի հա տ կ ս բ յեկտ հան դի սա նա լ  

հա մար ան ձը մե ղ ս  նակ և ք րեա կան պա տաս խա նատ վ թ յան տա րի քի հա սած 

լի նե լ ց բա ցի (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 23-րդ հոդ ված), պետք է հան դի սա նա՝

ա) զո րա կո չի հի ման վրա կամ պայ մա նագ րա յին հի մ նք նե րով ՀՀ զին-

ված   ժե ր մ կամ այլ զոր քե ր մ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ ն անց նող անձ,

բ) ռազ մա կան հա վաք անց նե լ  ժա մա նակ՝ զի նա պարտ:

15. Զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան կար գի դեմ � ղղ ված հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի հա տ� կ 
ս� բ յեկ տի՝ վե րոնշ յալ հատ կա նիշ նե րի վեր լ�  ծ� թ յ�  նից եր և� մ է, որ Հ. Մով սիս յա-
նին վե րագր վող ա րար քի կա տար ման պա հին գոր ծող ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 356-
րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա ս� մ նա խա տես ված չէր օ րեն քով սահ ման ված կար գով զո րա-
կոչ ված լի նե լ�  հիմ քով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան կար գի դեմ � ղղ ված հան ցա գոր-
ծ� թ յ� ն նե րի հա տ� կ ս� բ յեկտ հան դի սա նա լ�  նա խա պայ մա նը: 

 Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտն մ է, որ հան ցա գոր ծ թ յան հա տ կ ս բ յեկ տի հա-

մար նա խա տես ված այս պա հան ջը կի րա ռե լի է նաև «զին ծա ռա յող» հաս կա ց թ-

յան օ րենսդ րա կան բն  թագ րի նկատ մամբ: Ա ռա վել ևս, որ զին վո րա կան ծա-

ռա յ թ յ  նը հան դի սա ն մ է ՀՀ զին ված   ժե ր մ և  այլ զոր քե ր մ պե տա կան 

ծա ռա յ թ յան հա տ կ տե սակ, յ  րա հա տ կ հա սա րա կա կան հա րա բե ր թ յ ն, 

ո րը ծա գ մ և զար գա ն մ է պե տա կան կար ևոր նշա նա կ թ յ ն   նե ցող սո ցիա-

լա կան ար ժե քի՝ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կար գի շրջա նակ նե ր մ:

 Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կար գի 

դեմ  ղղ ված հան ցա գոր ծ թ յ ն նե րի հա տ կ ս բ յեկ տի վե րոնշ յալ հատ կա նի-

շի, այն է՝ ի րա վա հա րա բե ր թ յ ն նե րի պատ շաճ ս բ յեկտ լի նե լ  կար ևո ր թ-

յ նն ընդգծ վել է «ՀՀ քրեա կան օ րենսգր ք մ փո փո խ թ յ ն ներ և լ րա ց մն  եր 

կա տա րե լ  մա սին» 2013 թվա կա նի ապ րի լի 30-ի ՀՕ-34-Ն օ րեն քով, ո րով փո-

փո խ թ յան է են թարկ վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 356-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա-

սը: Նշ ված փո փո խ թ յամբ օ րենս դի րը լրաց րել է նշված հոդ վա ծ մ առ կա բա ցը՝ 

սահ մա նե լով, որ «(...) զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան դեմ  ղղ ված հան ցա գոր ծ թ-

յ ն նե րի ս բ յեկտ ներն են Հա յաս տա նի Հան րա պե տ թ յան զին ված   ժե ր մ, 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ թ յան այլ զոր քե ր մ օ րեն քով սահ ման ված կար գով 

զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ ն անց նող ան ձինք և վար ժա կան հա վաք ներ անց նող 

զի նա պարտ նե րը (այ ս  հետ` զին ծա ռա յող)»:

 Մեջ բեր ված օ րենսդ րա կան դր յ թ մ առ կա՝ «օ րեն քով սահ ման ված կար գով» 

ձևա կերպ ման ի մաս տով զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան դեմ  ղղ ված հան ցա գոր-

ծ թ յ ն նե րի ս բ յեկտ հան դի սա նա լ  հա մար ան ձը պետք է օ րենսդ րա կան հա-

տ կ ըն թա ցա կարգ անց նի:
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16.  (...) Մեջ բեր ված ի րա վա նոր մե  րի հա մադր ված վեր լ�  ծ� թ յ�  նից բխ� մ է, որ զին վո-

րա կան ծա ռա յ թ յան հա րա բե ր թ յ ն նե րի մաս նա կից, հետ ևա բար նաև զին վո-

րա կան ծա ռա յ թ յան դեմ  ղղ ված հան ցա գոր ծ թ յան ս բ յեկտ կա րող է լի նել 

տաս ն թ տա րին լրա ցած մե ղ ս  նակ այն քա ղա քա ցին, ով օ րեն քով սահ ման ված 

կար գով ի րա կա նաց ված զո րա կո չի հի ման վրա կամ պայ մա նագ րա յին հի մ նք-

նե րով զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ ն է անց ն մ ՀՀ զին ված   ժե ր մ կամ այլ զոր-

քե ր մ կամ վար ժա կան հա վաք ներ է անց ն մ: Այս կա պակ ց թ յամբ Վճ ռա բեկ 

դա տա րանն ընդգ ծ մ է, որ ան ձը կա րող է հա մար վել օ րեն քով սահ ման ված կար-

գով զո րա կոչ ված, ե թե իր ա ռող ջա կան վի ճա կով հա մա պա տաս խա ն մ է զին վո-

րա կան ծա ռա յ թ յան պա հանջ նե րին, այլ խոս քով՝ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան 

հա մար ճա նաչ վել է պի տա նի՝ խա ղաղ պայ ման նե ր մ, և  առ կա չեն նրան զո րա-

կո չից տար կե տ մ տա լ ՝ ՀՀ օ րենսդ ր թ յամբ սահ ման ված հիմ քե րը:

 Սահ ման ված կար գի խախտ մամբ ան ձին զո րա կո չե լ  մա սին զին վո րա կան կա-

ռա վար ման մար մի ն նե րի ակ տերն ա նօ րի նա կան են, հետ ևա բար չեն կա րող հիմք 

հան դի սա նալ ան ձին զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան հա տ կ ս բ յեկտ՝ զին ծա ռա-

յող ճա նա չե լ  հա մար: Ուս տի զին ծա ռա յո ղի հա տ կ կար գա վի ճա կից բխող ընդ-

հա ն ր և հա տ կ բն յ թի պար տա կա ն թ յ ն նե րի կա տա ր  մը կա րող է դրվել 

մի այն այն ան ձի վրա, ով ՀՀ զին ված   ժե ր մ կամ այլ զոր քե ր մ զին վո րա կան 

ծա ռա յ թ յան է ան ցել կամ ռազ մա կան հա վաք նե րի է մաս նակ ց մ օ րեն քով սահ-

ման ված կար գով:

17.  Հիմք ըն դ�  նե լով վե րոգր յա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր մ է, որ օ րեն քով 

սահ ման ված կար գի խախտ մամբ զո րա կոչ ված, հետ ևա բար զին վո րա կան ծա ռա-

յ թ յան դեմ  ղղ ված հան ցա գոր ծ թ յ ն նե րի հա տ կ ս բ յեկտ չհան դի սա ցող 

ան ձի քրեա կան պա տաս խա նատ վ թ յան հար ցը լ  ծե լ  հա մար անհ րա ժեշտ է 

պար զել, թե ինչ հան ցա գոր ծ թ յ ն է նա կա տա րել: Մաս նա վո րա պես,

ա)  ե թե ան ձը կա տա րել է այն պի սի հան ցա գոր ծ թ յ ն, որն  ղղ ված է բա ցա-

ռա պես զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան դեմ (օ րի նակ` հրա մա նը չկա տա րե լը, 

զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նից խ  սա փե լը, հա տ կ տե սա կի զին վո րա կան 

ծա ռա յ թ յ ն կրե լ  կա նոն նե րը խախ տե լը և  այլն), ա պա նա են թա կա չէ 

քրեա կան պա տաս խա նատ վ թ յան, քա նի որ նրա ա րար ք մ բա ցա կա յ մ է 

հան ցա կազ մի  տար րե րից մե  կը՝ հան ցա գոր ծ թ յան ս բ յեկ տը: Այս ա ռ  մով 

նշա նա կ թ յ ն չ  նի, թե սխալ զո րա կո չի վե րա բեր յալ ի րա վա ս  մարմն  ի 

ակ տը երբ է կորց րել իր   ժը` հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քը կա տա րե լ ց 

ա ռաջ, թե հե տո. ա նօ րի նա կան զո րա կո չից մի նչև զո րացր ման հրա մանն ան-

ձը հան դի սա ն մ է զին վո րա կան ի րա վա հա րա բե ր թ յ ն նե րի, հետ ևա բար 

նաև զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան դեմ  ղղ ված հան ցա գոր ծ թ յ ն նե րի ոչ 

պատ շաճ ս բ յեկտ:
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բ)  Ե թե ան ձը կա տա րել է այն պի սի հան ցա գոր ծ թ յ ն, ո րի ան մի  ջա կան օբ-

յեկ տը զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կարգն է, իսկ լրա ց  ցիչ օբ յեկտն այլ է 

(օ րի նակ՝ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան պար տա կա ն թ յ ն նե րը կա տա րե լ  

կա պակ ց թ յամբ պե տին ծե ծե լը կամ նրա նկատ մամբ այլ բռն թ յ ն գոր-

ծադ րե լը, ռազ մա կան գ յքն օգ տա գոր ծե լ  և պահ պա նե լ , զեն քի, ռազ մամ-

թեր քի, շրջա պա տի հա մար ա ռա վել վտանգ ներ կա յաց նող ա ռար կա նե րի և 

ն յ  թե րի հետ վար վե լ  կա նոն նե րը խախ տե լը և  այլն), ա պա նա են թա կա է 

քրեա կան պա տաս խա նատ վ թ յան ոչ թե զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան դեմ 

 ղղ ված հան ցա գոր ծ թ յ ն նե րի հա մար պա տաս խա նատ վ թ յ ն նա խա-

տե սող հոդ ված նե րով, այլ օ րենսգր քի Հա տ կ մա սի հա մա պա տաս խան նոր-

մե  րով, ո րոնք պա տաս խա նատ վ թ յ ն են նա խա տե ս մ կյան քի, ա ռող ջ թ-

յան, սե փա կա ն թ յան և  այլ նի դեմ  ղղ ված հան ցա գոր ծ թ յ ն նե րի հա մար:

 Օ րի նակ` ծա ռա յ� թ յանն ա նօ րի նա կան կար գով զո րա կոչ ված ան ձի ա րարք` կապ ված 

զին ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ բռն� թ յ� ն գոր ծադ րե լ�  հետ, ըստ հետ ևան քի են թա-

կա է ո րակ ման ան ձի կյան քի կամ ա ռող ջ� թ յան, այլ ոչ թե զին վո րա կան ծա ռա յ� թ-

յան դեմ � ղղ ված հան ցա գոր ծ� թ յ� ն ներ նա խա տե սող հոդ ված նե րով, հա ման ման 

կեր պով պահ պան վող օբ յեկ տից գո ղ� թ յ� ն կա տա րած ժա մա պա հը պա տաս խա-

նատ վ� թ յան պետք է են թարկ վի ոչ թե պա հա կա յին ծա ռա յ� թ յան կա նոն նե րը խախ-

տե լ� , այլ գ� յ քը հափշ տա կե լ�  հա մար:

18.  Ս� յն ո րոշ ման նա խորդ կե տ� մ շա րադր ված մո տե ց� մն  ե րի հետ մե կ տեղ Վճ ռա բեկ 

դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ այն դեպ քե ր մ, երբ ան ձը զո րա կոչ վել է օ րեն-

քով սահ ման ված կար գով, սա կայն զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան ըն թաց ք մ ՀՀ 

պաշտ պա ն թ յան նա խա րա ր թ յան Կենտ րո նա կան ռազ մաբժշ կա կան հանձ նա-

ժո ղո վի կող մի ց հե տա գա զին վո րա կան ծա ռա յ թ յա նը ոչ պի տա նի է ճա նաչ վել 

և  ար ձակ վել է պա հես տա զոր, ա պա այդ ան ձը զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան դեմ 

 ղղ ված հան ցա գոր ծ թ յան ս բ յեկտ է հա մար վ մ մի նչև զո րացր ման պա հը: 

Այս կա պակ ց թ յամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տ մ է, որ ա ռող ջա կան վի ճա-

կի պատ ճա ռով զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան ըն թաց ք մ ծա ռա յ թ յա նը ոչ պի տա-

նի ճա նաչ ված և զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան դեմ  ղղ ված հան ցանք կա տա րած 

ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վ թ յան են թար կե լ  և ն րա ա րար քին ճիշտ 

քրեաի րա վա կան ո րա կ մ տա լ  հա մար պետք է հաշ վի առ նել հետև յալ հան գա-

մանք նե րը՝

ա)  ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ ճա ռով զին վո րա կան ծա ռա յ թ յա նը ոչ պի տա նի 

ճա նաչ ված զին ծա ռա յո ղը մի նչև սահ ման ված կար գով զո րաց ր  մը զին վո-

րա կան ծա ռա յ թ յան դեմ  ղղ ված հան ցա գոր ծ թ յան ս բ յեկտ է, քա նի 

որ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նից վա ղա ժամ կետ ար ձա կե լ  մա սին նշված 



251ՄԱՐԴL  ԻՐԱՎL ՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ

պայ ման նե րը քրեա կան պա տաս խա նատ վ թ յան հիմ քը և  ա րար քի հան ցա-

վո ր թ յ  նը բա ցա ռող հան գա մանք ներ չեն:

 Վե րո շա րադր յա լը վե րա բե ր մ է նաև այն դեպ քե րին, երբ զին ծա ռա յո ղը զին-

վո րա կան ծա ռա յ թ յան կամ դրա ա ռան ձին պար տա կա ն թ յ ն նե րի կա-

տա ր  մը դա դա րեց նե լ  նպա տա կով իր ա ռող ջ թ յա նը վն աս է պատ ճա ռ մ 

(ան դա մա խե ղե լը) և  այդ հիմ քով օ րենսդ ր թ յամբ սահ ման ված կար գով զին-

վո րա կան ծա ռա յ թ յան հա մար ճա նաչ վ մ է ոչ պի տա նի և վա ղա ժամ կետ 

զո րացր վ մ է զին ծա ռա յ թ յ  նից: Ն ման դեպ քե ր մ զին ծա ռա յո ղի կող մի ց 

իր ա ռող ջ թ յա նը դի տա վո ր թ յամբ վն աս պատ ճա ռե լը զին վո րա կան ծա-

ռա յ թ յ  նը կամ դրա ա ռան ձին պար տա կա ն թ յ ն նե րի կա տա ր  մը ժա-

մա նա կա վո րա պես կամ վերջ նա կա նա պես դա դա րեց նե լ  ե ղա նակ է: Այլ 

խոս քով` զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան հա մար ոչ պի տա նի ճա նաչ վե լը հան-

ցա գոր ծ թ յամբ ի րեն վն աս պատ ճա ռե լ  հետ ևանք է:

 Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտն մ է, որ նշված դեպ քե ր մ զին ծա-

ռա յո ղը քրեա կան պա տաս խա նատ վ թ յան են թա կա չէ մի այն այն դեպ ք մ, 

երբ բա ցի զին ծա ռա յ թ յա նը ոչ պի տա նի լի նե լ ց, նա կճա նաչ վի ան մե ղ ս -

նակ:

բ)  Օ րեն քով սահ ման ված կար գով զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան զո րա կոչ ված 

և հա տ կ տե սա կի ծա ռա յ թ յ ն ներ կրե լ  կար գի դեմ հան րո րեն վտան-

գա վոր ա րարք կա տա րած ան ձի քրեա կան պա տաս խա նատ վ թ յան հար ցը 

լ  ծե լ  հա մար պետք է հաշ վի առ նել այդ ծա ռա յ թ յ ն նե րը (մար տա կան, 

պա հա կա յին, ներ քին, սահ մա նա պահ) կրե լ  կար գը սահ մա նող նոր մա տիվ 

ակ տե րի, մաս նա վո րա պես, «ՀՀ զին ված   ժե րի ներ քին ծա ռա յ թ յան կա նո-

նա գիրք», «ՀՀ զին ված   ժե րի կա յա զո րա յին   պա հա կա յին ծա ռա յ թ յ ն-

նե րի կա նո նա գիրք» ՀՀ օ րենք նե րի և  այլ նի պա հանջ նե րը:

գ)  Հա տ կ տե սա կի ծա ռա յ թ յան ըն թաց ք մ այլ ա րարք ներ կա տա րե լ  դեպ-

ք մ (զենք հափշ տա կե լը, բռն թ յ ն գոր ծադ րե լը և  այլն) զին ծա ռա յո ղը են-

թա կա է քրեա կան պա տաս խա նատ վ թ յան և պատ ժի, քա նի որ հան դի սա-

ն մ է զին վո րա կան հա րա բե ր թ յ ն նե րի ս բ յեկտ:

 19. (...) ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 363-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը պա տաս խա նատ վ� թ-

յ� ն էր նա խա տե ս� մ ն� յն ա րար քի հա մար, ո րը կա տար վել էր զին վո րա կան ծա-

ռա յ� թ յան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը կրե լ� ց վերջ նա կա նա պես ա զատ վե լ�  նպա տա-

կով:

 Մեջ բեր ված հան ցա կազ մե  րի վեր լ�  ծ� թ յ�  նից եր և� մ է, որ դրանք եր կօբ յեկտ են. 

հիմն  ա կան օբ յեկտ է հան դի սա ն� մ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան կար գը, իսկ լրա ց� -
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ցիչ օբ յեկտ է զին ծա ռա յո ղի ա ռող ջ� թ յ�  նը: Եր կօբ յեկտ զին վո րա կան հան ցա գոր-

ծ� թ յ� ն նե րի ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րին Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է 

Ս. Հով հան նիս յա նի գոր ծով ո րոշ ման մե ջ, որ տեղ ի րա վա կան դիր քո րո շ� մ է ձևա-

վո րել այն մա սին, որ «(...) հան ցա կազ մի  հիմն  ա կան օբ յեկ տին վն աս հասց նե լը 

հնա րա վոր է լրա ց  ցիչ օբ յեկ տին (...) վն աս հասց նե լ  մի  ջո ցով: Դ րա հետ մե կ-

տեղ պետք է նկա տի   նե նալ, որ [լրա ց  ցիչ օբ յեկ տին] վն աս հասց նելն ինք-

նին չի նշա նա կ մ, որ հան ցա վո րի ա րարքն  ղղ ված է ե ղել հիմն  ա կան օբ յեկ տի` 

զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան սահ ման ված կար գի դեմ (...)» (տե՛ս Ս րա պիոն Ա զա տի 

Հով հան նիս յա նի գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 2012 թվա կա նի հ�  նի սի 8-ի թիվ 

ՍԴ/0204/01/11 ո րոշ ման 15-րդ կե տը):

20.  Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է նաև, որ մե ջ բեր ված ՀՀ քրեա կան օ րենսգր-

քի 363-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա կազ մը ս բ յեկ տիվ կող մի ց կա րող 

է կա տար վել բա ցա ռա պես դի տա վո ր թ յամբ, ին չը նշա նա կ մ է, որ հան ցա վո-

րը գի տակ ց մ է, որ ի րեն վն աս վածք է պատ ճա ռ մ (ան դա մա խե ղ մ է) կամ 

հի վան դ թ յան սի մ լ յա ցիա է ա ն մ կամ կեղծ փաս տաթղ թեր է օգ տա գոր-

ծ մ կամ խա բ մ է: Մեղ քի դի տա վոր յալ ձևից բա ցի, նախ կին խմբագ ր� թ յամբ ՀՀ 

քրեա կան օ րենսգր քի 363-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ս� բ յեկ տիվ կող մը բն�  թագր-

վ� մ է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը կրե լ� ց վերջ նա կա նա-

պես ա զատ վե լ�  նպա տա կի առ կա յ� թ յամբ: Այլ խոս քով՝ զին ծա ռա յո ղի ա րար ք մ 

նշված հան ցա կազ մի  առ կա յ թ յ  նը հիմն  ա վոր վ մ է ոչ մի այն ի րեն որ ևէ վն աս-

վածք պատ ճա ռե լ  (ան դա մա խեղ ման), հի վան դ թ յան սի մ լ յա ցիա յի կամ կեղծ 

փաս տաթղ թեր օգ տա գոր ծե լ  կամ խա բե լ  փաս տի առ կա յ թ յամբ, այլ նման 

ա րարք նե րի մի  ջո ցով զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան պար տա կա ն թ յ ն նե րը կրե-

լ ց վերջ նա կա նա պես ա զատ վե լ  նպա տա կի առ կա յ թ յամբ: Զին ծա ռա յո ղը 

պետք է գի տակ ցի, որ կա տա ր� մ է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 363-րդ հոդ վա ծով նա-

խա տես ված ա րարք նե րից մե  կը, պետք է ցան կա նա այդ ա րարք նե րի հետ ևանք նե րի 

վրա հաս նե լը՝ նպա տակ �  նե նա լով վերջ նա կա նա պես ա զատ վել զին վո րա կան ծա-

ռա յ� թ յան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը կրե լ� ց: Այս կա պակ ց� թ յամբ Վճ ռա բեկ դա տա-

րանն ընդգ ծ� մ է, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 363-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 

ա րարք նե րի և հատ կա պես ի րեն վն ա սե լ�  (ան դա մա խեղ ման) նպա տակ նե րը կա րող 

են տար բեր լի նել (օ րի նակ՝ ան ձը կա րող է ի րեն վն ա սել՝ նպա տակ �  նե նա լով հաս նել 

իր պա հան ջի կա տար մա նը, ց�  ցադ րել իր դժգո հ� թ յ�  նը կամ ան հա մա ձայ ն� թ յ�  նը, 

ց�  ցադ րել կոնկ րետ հար ցի կա պակ ց� թ յամբ իր մտադ ր� թ յան լրջ� թ յ�  նը և  այլն), 

� ս տի զին ծա ռա յո ղի կող մի ց ի րեն վն ա սե լը կամ քննարկ վող հոդ վա ծով նա խա-

տես ված այլ ա րարք նե րից որ ևէ մե  կը կա տա րե լը կա րող է ո րակ վել ՀՀ քրեա կան 
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օ րենսգր քի 363-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով մի այն այն դեպ ք մ, երբ գոր ծով ձեռք 

բեր ված ա պա ց յց նե րի ամ բող ջ թ յամբ հիմն  ա վոր վի, որ վե րոնշ յալ ա րարք(ներ)

ը զին ծա ռա յո ղը կա տա րել է զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան պար տա կա ն թ յ ն նե րը 

կրե լ ց վերջ նա կա նա պես ա զատ վե լ  և  ոչ թե այլ նպա տա կով (զին վո րա կան ծա-
ռա յ� թ յան դեմ � ղղ ված հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի ս� բ յեկ տիվ կող մի  մա սին mutatis 
mutandis տե՛ս Ս րա պիոն Ա զա տի Հով հան նիս յա նի գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
2012 թվա կա նի հ�  նի սի 8-ի թիվ ՍԴ/0204/01/11 ո րոշ ման 17-18-րդ կե տե րը):

21.  (...) Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ քննարկ վող հան ցա կազ մի  ս բ յեկ-

տիվ կող մը գնա հա տե լ  հա մար անհ րա ժեշտ է պար զել զին ծա ռա յո ղի ան ձը, այդ 

թվ մ՝ նրա հո գե կան ա ռող ջ թ յ  նը բն  թագ րող տվյալ նե րը, նշված ա րարք-

նե րի կա տար մա նը նա խոր դող և հա ջոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծ մ զին ծա ռա-

յո ղի վար քա գի ծը, նշված ա րարք նե րի կա տար ման և հատ կա պես ի րեն վն ա սե լ  

(ան դա մա խեղ ման) ե ղա նակն   մե  խա նիզ մը, գոր ծիք ներն   մի  ջոց նե րը, ինք-

նա խեղ ման տեղն   ժա մա նա կը, վն աս վածք նե րի քա նա կը, բն յ թը, տե ղա կա-

յ  մը, հան ցան քի կա տար ման մե ջ մե  ղադր վող ան ձի և վ կա նե րի ց ց մ նք նե րը, 

կոնկ րետ գոր ծի այլ հան գա մանք նե րը, ո րոնք կա րող են էա կան նշա նա կ թ յ ն 

  նե նալ զին ծա ռա յո ղի ա րար քի ս բ յեկ տիվ կող մի ՝ նպա տա կի պար զա բան ման 

հա մար, քա նի որ զին ծա ռա յո ղի ա րարք(ներ)ը կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել 

ինչ պես զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կամ դրա ա ռան ձին պար տա կա ն թ յ ն նե րի 

կա տա ր  մը վերջ նա կա նա պես դա դա րեց նե լ  հետ չկապ ված այլ նպա տակ նե-

րով, այն պես էլ նրա մոտ առ կա հ  զա կան լար վա ծ թ յամբ, ար տա քին մի  ջա վայ-

րի հետ կապ ված դժվա ր թ յ ն նե րով, անձ նա յին ա ռանձ նա հատ կ թ յ ն նե րով, 

բռնկվող, ան զ սպ բնա վո ր թ յամբ և  այլն:

 Բա ցի այդ, քրեա կան հե տապնդ ման են թարկ վող զին ծա ռա յո ղի՝ զին վո րա կան 

ծա ռա յ թ յա նը պի տա նի լի նե լ  հար ցը քնն թ յան առ նե լիս, բա ցի ռազ մաբժշ կա-

կան փոր ձաքն ն թ յ  նից, վե րագր վող ա րար քի բն յ թը, առ կա հի վան դ թ յ  նը 

և գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րը հաշ վի առ նե լով, կա րող են նշա նակ վել նաև 

այլ փոր ձաքն ն թ յ ն ներ` դա տա հո գե բ  ժա կան, դա տա հո գե բա նա կան, իսկ ՀՀ 

քրեա կան դա տա վա ր թ յան օ րենսգր քի 246-րդ հոդ վա ծ մ նա խա տես ված դեպ-

քե ր մ նաև հա մա լիր փոր ձաքն ն թ յ ն ներ», ո րոնք ի թիվս այլ փաս տա կան 

տվյալ նե րի` կա րող են էա կան նշա նա կ թ յ ն   նե նալ ա րար քի ճիշտ քրեաի րա-

վա կան գնա հատ ման հար ց մ:

22.  ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 363-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա կազ մի  ս� բ-
յեկ տիվ կող մի  հատ կա նիշ նե րը բա ցա հայ տե լիս հաշ վի են առն վ� մ ա րար քի և դ րա 
հետ ևանք նե րի նկատ մամբ ան ձի դրսևո րած մե ղ քի ձևե րը, ինչ պես նաև ա րար քի 
դրդա պատ ճառ նե րը, շար ժա ռիթ նե րը, նպա տակ ներն �  հ� յ զե րը: Այս կա պակ ց� թ-
յամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ յ  րա քանչ յ ր դեպ ք մ, հաշ վի 
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առ նե լով գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րը, անհ րա ժեշտ է ձեռք բեր ված բա վա-

րար փաս տա կան տվյալ նե րով հիմն  ա վո րել ան ձի մե  ղա վո ր թ յ  նը կամ մե  ղա-

վո ր թ յան բա ցա կա յ թ յ  նը տվյալ ա րար քը կա տա րե լ  մե ջ: Այլ խոս քով` կոնկ-

րետ հան ցա կազ մի  է թ յ  նից և բո վան դա կ թ յ  նից ել նե լով` յ  րա քանչ յ ր 

գոր ծով անհ րա ժեշտ է պար զել, թե փաս տա կան ինչ պի սի հան գա մանք ներ պետք 

է ընդգրկ վեն ս բ յեկ տիվ հո գե բա նա կան վե րա բեր մ ն քի մե ջ, որ պես զի հնա րա-

վոր լի նի հան գել ճիշտ հետ և թ յան վե րագր վող ա րար ք մ մե ղ քի առ կա յ թ յան 

(բա ցա կա յ թ յան) վե րա բեր յալ:

 Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է նաև, որ հա տ կ հան ցա կազ մե  րի, այդ 

թվ մ` զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան կար գի դեմ  ղղ ված դի տա վոր յալ հան ցա գոր-

ծ թ յ ն նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով պետք է պար զել, թե արդ յոք ան ձը գի տակ-

ցել է, որ հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քը  ղղ ված է ե ղել այդ կար գի դեմ, գոր ծի 

հան գա մանք նե րից ել նե լով` նա խա տե սել է հան ր թ յան հա մար դրա վտան գա-

վոր հետ ևանք նե րը և ցան կա ցել է դրանց վրա հաս նե լը կամ չի ցան կա ցել, բայց 

գի տակ ցա բար թ յլ է տվել դրանց ա ռա ջա ց  մը:

 Միև ն� յն ժա մա նակ, հարկ է նկա տի �  նե նալ, որ հնա րա վոր են դեպ քեր, երբ զին վո-
րա կան ծա ռա յ� թ յան դեմ � ղղ ված հան ցա գոր ծ� թ յան կա տա ր�  մը պայ մա նա վոր-
ված լի նի օ րեն քով սահ ման ված կար գով զո րա կոչ ված զին ծա ռա յո ղի ա ռող ջա կան 
վի ճա կով՝ հի վան դ� թ յամբ կամ ֆի զի կա կան թե ր� թ յ� ն նե րով: Օ րի նակ, ծա ռա յ� թ-
յան ըն թաց ք� մ հո գե կան հի վան դ� թ յ� ն ձեռք բե րած զին ծա ռա յո ղի՝ զին վո րա կան 
ծա ռա յ� թ յան դեմ � ղղ ված հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քը (ծա ռա յ� թ յ�  նից խ� -
սա փե լը, ան դա մա խե ղե լը և  այլն) կա րող է ան մի  ջա կան պատ ճա ռա հետ ևան քա յին 
կա պի մե ջ գտնվել տվյալ հի վան դ� թ յան հետ, ին չը էա կան նշա նա կ� թ յ� ն կա րող է 
�  նե նալ ա րար քի ս� բ յեկ տիվ կող մի  գնա հատ ման հար ց� մ:

23.  Հիմք ըն դ�  նե լով ս� յն ո րոշ ման նա խորդ կե տե ր� մ շա րադր ված վեր լ�  ծ� թ յ�  նը՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ ա րար քը ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 363-

րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով (նախ կին խմբագ ր թ յամբ 2-րդ մա սով) կա րող է ո րակ-

վել հետև յալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակ յա առ կա յ թ յան պա րա գա յ մ:

1)  Հան ցանք կա տա րած ան ձը հան դի սա ն մ է զին վո րա կան հան ցա գոր ծ թ-

յ ն նե րի հա տ կ ս բ յեկտ՝ զին ծա ռա յող, այ սինքն` հան դի սա ն մ է տաս-

ն թ տա րին լրա ցած, մե ղ ս  նակ անձ,  մ վե րա բեր յալ առ կա չեն զո րա կո չից 

տար կե տ մ տա լ ՝ ՀՀ օ րենսդ ր թ յամբ սահ ման ված հիմ քե րը և  ով խա ղաղ 

պայ ման նե ր մ զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան հա մար ճա նաչ վել է պի տա նի: 

Այս կա պակ ց թ յամբ անհ րա ժեշտ է նկա տի   նե նալ, որ օ րեն քով սահ ման-

ված կար գով զո րա կոչ ված, սա կայն զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան ըն թաց ք մ 

ի րա վա ս  մարմն  ի կող մի ց հե տա գա զին վո րա կան ծա ռա յ թ յան հա մար ոչ 

պի տա նի ճա նաչ ված ան ձը (այդ թվ մ՝ ան դա մա խեղ ման հետ ևան քով) զին-
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վո րա կան ծա ռա յ թ յան կար գի դեմ  ղղ ված հան ցա գոր ծ թ յան ս բ յեկտ է 

մի նչև զո րացր ման պա հը:

2)  Զին ծա ռա յո ղի կող մի ց ի րեն վն ա սե լը (ան դա մա խե ղ  մը) կամ ՀՀ քրեա կան 

օ րենսգր քի 363-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված այլ ա րարք նե րից որ ևէ մե  կը 

կա տա րե լը պայ մա նա վոր ված է ե ղել զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նից վերջ նա-

կա նա պես ա զատ վե լ  նպա տա կով: Այս կա պակ ց թ յամբ հարկ է ընդգ ծել, 

որ այն դեպ ք մ, երբ ան ձը օ րեն քով սահ ման ված կար գով զին վո րա կան ծա-

ռա յ թ յան է ան ցել ՀՀ զին ված   ժե ր մ կամ այլ զոր քե ր մ և ծա ռա յ թ-

յան ըն թաց ք մ կա տա րել է ինք նավն  ա ս մ (ան դա մա խե ղ մ) ոչ թե ծա ռա-

յ թ յ  նից վերջ նա կա նա պես խ  սա փե լ  նպա տա կով, այլ ցան կա ցած այլ 

դրդա պատ ճա ռով, ա պա նա չի կա րող քրեա կան պա տաս խա նատ վ թ յան 

են թարկ վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 363-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով (նախ կին 

խմբագ ր թ յամբ 2-րդ մա սով) ա րար քի ս բ յեկ տիվ կող մի  բա ցա կա յ թ յան 

պատ ճա ռով, ան կախ այն հան գա ման քից, թե տվյալ դեպ ք մ ինք նավն  ա ս -

մը հան գեց րել է կամ կա րող էր հան գեց նել հե տա գա զին վո րա կան ծա ռա-

յ թ յան դա դա րեց ման, թե ոչ:

1.6. Զո րա կո չի են թա կա լի նե լը որ պես մե ղ մա ց  ցիչ հան գա մանք

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շ մ

Գործ թիվ ԵԱՔԴ/0120/01/09210

16.  Ել նե լով ս� յն ո րոշ ման 13-15-րդ կե տե ր� մ առ կա վեր լ�  ծ� թ յ�  նից` Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտն� մ է, որ ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նի կող մի ց որ պես Ռ. Խա-

չատր յա նի պա տաս խա նատ վ թ յ նն   պա տի ժը մե ղ մաց նող հան գա մանք դիտ-

ված՝ Ա րաբ կի րի զին վո րա կան կո մի  սա րիա տի ծա ն  ց  մը, ինչ պես նաև զո րա կո-

չա յին տե ղա մա ս մ կցագր ման վկա յա կա նը ո՛չ  ղ ղա կի, ո՛չ ա ն ղ ղա կի կեր պով 

չեն վե րա բե ր մ հան ցա գոր ծ թ յա նը կամ հան ցա վո րի ան ձին, չեն բարձ րաց ն մ 

կամ ի ջեց ն մ նրա ա րար քի հա սա րա կա կան վտան գա վո ր թ յան աս տի ճա նը և 

հետ ևա բար չեն կա րող վկա յել նրա նկատ մամբ նշա նակ ված պատ ժի կրման անհ-

րա ժեշ տ թ յան առ կա յ թ յան կամ բա ցա կա յ թ յան մա սին:

210  http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905401344 
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1.7. Կրկ նա կի պա տաս խա նատ վ թ յան հար ցը կար գա պա հա կան և 

ք րեա կան վա ր յթ նե ր մ

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ Սահ մա նադ ր թ յ ն211

Հոդ ված 68. Կր կին դատ վե լ  ար գել քը 

1.  Ոչ ոք չի կա րող կրկին դատ վել ն� յն ա րար քի հա մար: 
2.  Ս� յն հոդ վա ծի 1-ին մա սի դր� յթ նե րը չեն խո չըն դո տ� մ 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 մանք ներ, 
կամ գոր ծի քնն� թ յան ժա մա նակ տեղ են գտել հիմն  ա րար թե ր� թ յ� ն ներ, ո րոնք 
կա րող էին ազ դել գոր ծի արդ յ� ն քի վրա: 

ՀՀ քրեա կան օ րենս գիրք212

      Հոդ ված 10.  Ար դա ր թ յան և պա տաս խա նատ վ թ յան ան հա տա կա նաց ման 

սկզբ ն քը

(...) 
2.  Ար գել վ� մ է ան ձին երկ րորդ ան գամ դա տա պար տել ն� յն հան ցա գոր ծ� թ յան հա-

մար:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա ր թ յան օ րենս գիրք213

    Հոդ ված 21. Կր կին ան գամ դատ վե լ  ան թ յ լատ րե լի թ յ  նը

1. Ոչ ոք չի կա րող կրկին ան գամ դատ վել ն� յն ա րար քի հա մար:
(...)

Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

ՄԱԿ-ի Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վ նք նե րի մա սին դաշ նա գիր214

Հոդ ված 14

7.  Ոչ ոք չպետք է կրկին ան գամ դատ վի կամ պատժ վի այն հան ցա գոր ծ� թ յան հա մար, 

211  http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm 
212  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141542 
213  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141691 
214  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500 
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ո րի հա մար նա ար դեն վերջ նա կա նա պես դա տա պարտ վել է կամ ար դա րաց վել յ� -
րա քանչ յ� ր երկ րի օ րեն քին և ք րեա կան դա տա վա ր� թ յան ի րա վ� ն քին հա մա պա-
տաս խան:

Մար դ  ի րա վ նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տ թ յ ն նե րի պաշտ պա ն թ յան մա սին 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա215

 Հոդ ված 4. Կր կին ան գամ չդատ վե լ  և չ պատժ վե լ  ի րա վ ն քը

1.  Ոչ ոք չպետք է մի և ն� յն պե տ� թ յան ի րա վա զո ր� թ յան շրջա նակ նե ր� մ երկ րորդ ան-
գամ դատ վի կամ քրեա կան դա տա վա ր� թ յան կար գով պատժ վի այն հան ցա գոր-
ծ� թ յան կա պակ ց� թ յամբ, ո րի հա մար նա ար դեն վերջ նա կա նա պես ար դա րաց վել 
է կամ դա տա պարտ վել այդ պե տ� թ յան օ րեն քին և ք րեա կան դա տա վա ր� թ յա նը 
հա մա պա տաս խան։

2.  Նա խորդ կե տի դր� յթ նե րը չեն խո չըն դո տ� մ գոր ծի վե րա նայ մա նը տվյալ պե տ� թ-
յան օ րեն քին և ք րեա կան դա տա վա ր� թ յա նը հա մա պա տաս խան, ե թե ի հայտ են 
ե կել նոր կամ նոր բա ցա հայտ ված փաս տեր, կամ նա խորդ քնն� թ յան ժա մա նակ 
տեղ են գտել էա կան թե ր� թ յ� ն ներ, ո րոնք կա րող էին ազ դել դրա արդ յ� ն քի վրա։

3.  Ս� յն հոդ վա ծի դր� յթ նե րից շե ղ� մ չի թ� յ լատր վ� մ Կոն վեն ցիա յի 15-րդ հոդ վա ծի 
հի ման վրա։

Մար դ  ի րա վ նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 

նա խա դե պա յին ի րա վ նք

Էն գելն ընդ դեմ Նի դեռ լանդ նե րի (Engel v. Netherlands) գոր ծով վճիռ, 8 հ  նի սի 

1976թ216

81.  Կոն վեն ցիան, ան կաս կած, թ� յլ է տա լիս պե տ� թ յ� ն նե րին հա սա րա կա կան շա հե րի 
պաշտ պա նի գոր ծա ռ� յթն ի րա կա նաց նե լիս սահ ման անց կաց նել քրեա կան և կար-
գա պա հա կան վա ր� յթ նե րի մի ջև, ինչ պես նաև դրանց սահ մա նա զա տ� մ ի րա կա-
նաց նել, սա կայն հաշ վի առ նե լով ո րո շա կի պայ ման ներ։ Կոն վեն ցիան պե տ� թ յ� ն նե-
րին ա զա տ� թ յ� ն է տրա մադ ր� մ որ պես հան ցա գոր ծ� թ յ� ն բնո րո շել ի րա վ� նք նե-
րից մե  կի բնա կա նոն ի րա կա նա ց�  մի ց շեղ վող որ ևէ գոր ծո ղ� թ յ� ն կամ ան գոր ծ� թ-
յ� ն։ Խոսքն այն ի րա վ� նք նե րի մա սին է, ո րոնք պաշտ պան վ� մ են Կոն վեն ցիա յով։ 
(...) Ե թե պայ մա նա վոր վող պե տ� թ յ� ն նե րը կա րո ղա նա յին ի րենց հա յե ցո ղ� թ յամբ 
ի րա վա խախ տ�  մը ո րա կել որ պես կար գա պա հա կան՝ քրեա կա նի փո խա րեն, կամ 
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«խա ռը» ի րա վա խախ տ� մ կա տա րո ղին հե տապն դել կար գա պա հա կան, այլ ոչ թե 
քրեա կան մա կար դա կով, ա պա 6-րդ և 7-րդ հոդ ված նե րի հիմն  ա կան դր� յթ նե րի 
գոր ծո ղ� թ յ�  նը կեն թարկ վեր նրանց ինք նիշ խան կամ քին։ Ի րա վա ս� թ յան այդ պի սի 
ընդ լայ ն�  մը կա րող է հան գեց նել Կոն վեն ցիա յի նպա տակ նե րի և խն դիր նե րի հետ 
ան հա մա տե ղե լի արդ յ� նք նե րի։ Այդ պատ ճա ռով Դա տա րա նը 6-րդ հոդ վա ծին հա-
մա պա տաս խան (...) ի րա վ� նք �  նի հա վաս տիա նա լ� , որ կար գա պա հա կան վա ր� յ-
թը ոչ մի  կերպ չի փո խա րի ն� մ քրեա կան վա ր� յ թին: 

82. Երբ զին ծա ռա յո ղը մե  ղադր վ� մ է որ ևէ գոր ծո ղ� թ յան կամ ան գոր ծ� թ յան մե ջ, ո րը 
հա կա ս� մ է զին ծա ռա յող նե րի գոր ծ�  նե� թ յ�  նը կար գա վո րող ի րա վա կան նոր մի ն,  
պե տ� թ յ�  նը սկզբ� ն քո րեն կա րող է նրա նկատ մամբ կի րա ռել կար գա պա հա կան, 
այլ ոչ թե քրեա կան ի րա վ� ն քը։ 

(...)
92. Թեև դա տա կան կար գա պա հա կան վա ր� յ թը չի �  ղեկց վ� մ ն� յն ե րաշ խիք նե րով, 

ինչ քրեա կան դա տա վա ր� թ յ�  նը քա ղա քա ցիա կան ան ձանց նկատ մամբ, սա կայն, 
այն ար տո ն� թ յ� ն ներ է տրա մադ ր� մ այն ան ձանց, � մ նկատ մամբ կի րառ վ� մ է 
(...)։ Այս եր կ�  տե սա կի դա տա վա ր� թ յ� ն նե րի մի ջև տար բե ր� թ յ�  նը Պայ մա նա-
վոր վող պե տ� թ յ� ն նե րի օ րենսդ ր� թ յ� ն նե ր� մ բա ցատր վ� մ է զին վո րա կան և քա-
ղա քա ցիա կան կյան քի պայ ման նե րի տար բե ր� թ յամբ։ Դ րանք չեն կա րող հա մար վել 
խտրա կան զին ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ 14 և 6 հոդ ված նե րի հա մա տեքս տ� մ։  

ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շ մն  եր

Գործ թիվ ՍԴ3/0080/01/12217

13.  (...) Մեջ բեր ված ի րա վադ ր� յթ նե րը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վեր լ�  ծ� թ յան է են թար-
կել Դ. Բա բա յա նի գոր ծով ո րոշ ման մե ջ, որ տեղ ի րա վա կան դիր քո րո շ� մ է ձևա վո րել 
այն մա սին, որ «(...) ն յն ա րար քի հա մար կրկին ան գամ դատ վե լ  ան թ յ լատ-

րե լի թ յան (nօn bis in idem) սկզբ ն քը հիմն  ա րար տեղ է զբա ղեց ն մ ՀՀ Սահ-

մա նադ ր թ յամբ և մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով ե րաշ խա վոր ված պաշտ պա-

ն թ յան հա մա կար գ մ, ո րի հիմ ք մ ըն կած է մե ղ քը քա ված լի նե լ  կան խա վար-

կա ծը, և  այն ի րե նից ներ կա յաց ն մ է ն յն ա րար քի հա մար ն յն ան ձին կրկին 

քրեա կան հե տապնդ ման չեն թար կե լ , չդա տա պար տե լ , չպատ ժե լ  ե րաշ խիք: 

Ընդ ո ր մ, «ն յն ա րար քի հա մար» ձևա կեր պ  մը նշա նա կ մ է, որ կրկնա կի 

դա տա պարտ ման ան թ յ լատ րե լի թ յան ա ռար կան պետք է ըն կալ վի ոչ թե հան-

ցան քի ի րա վա կան ո րակ ման, այլ փաս տա կան նկա րագ ր թ յան ի մաս տով:

(...) «ն� յն ա րար քի հա մար» ձևա կեր պ�  մը ճիշտ կի րա ռե լ�  հա մար անհ րա ժեշտ է անդ-
րա դառ նալ նաև Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին 
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ի րա վ� ն ք� մ տեղ գտած «քրեա կան մե  ղադ րանք» եզ ր� յ թի մե կ նա բան մա նը՝ Կոն-
վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի մաս տով:

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով ի րա վա խախ տ  մը որ պես «քրեա կան» ո րա-

կե լ  չա փո րո շիչ ներն են` ա) ի րա վա խախտ ման դա սա կար գ մն  ըստ ազ գա յին 

օ րենսդ ր թ յան, բ) ի րա վա խախտ ման բն յ թը, գ) նշա նակ ված կամ հնա րա վոր 

պատ ժի խստ թ յան աս տի ճա նը: Ընդ ո ր մ, ի րա վա խախ տ  մը «քրեա կան» 

ո րա կե լ  հա մար բա վա րար է այդ չա փո րո շիչ նե րից մի այն մե  կի, այլ ոչ թե բո լո րի 

պար տա դիր առ կա յ թ յ  նը» (տե՛ս Դա վիթ Բո րի սի Բա բա յա նի գոր ծով Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 2012 թվա կա նի հ�  նի սի 8-ի թիվ ԿԴ1/0043/01/11 ո րոշ ման 22-24-րդ կե-
տե րը):

Գործ թիվ ԿԴ1/0043/01/11218

22.  (...) Վե րոգր յալ ի րա վա նոր մե  րի բո վան դա կա յին վեր լ�  ծ� թ յ�  նից հետ և� մ է, որ 
ն� յն ա րար քի հա մար կրկին ան գամ դատ վե լ  ան թ յ լատ րե լի թ յան (non bis in 

idem) սկզբ ն քը հիմն  ա րար տեղ է զբա ղեց ն մ ՀՀ Սահ մա նադ ր թ յամբ և մի -

ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով ե րաշ խա վոր ված պաշտ պա ն թ յան հա մա կար գ մ, 

ո րի հիմ ք մ ըն կած է մե ղ քը քա ված լի նե լ  կան խա վար կա ծը, և  այն ի րե նից ներ-

կա յաց ն մ է ն յն ա րար քի հա մար ն յն ան ձին կրկին քրեա կան հե տապնդ ման 

չեն թար կե լ , չդա տա պար տե լ , չպատ ժե լ  ե րաշ խիք։ Ընդ ո ր մ՝ «ն յն ա րար-

քի հա մար» ձևա կեր պ  մը նշա նա կ մ է, որ կրկնա կի դա տա պարտ ման ան թ յ-

լատ րե լի թ յան ա ռար կան պետք է ըն կալ վի ոչ թե հան ցան քի ի րա վա կան ո րակ-

ման, այլ փաս տա կան նկա րագ ր թ յան ի մաս տով։

23. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտն մ է, որ «ն յն ա րար քի հա մար» ձևա կեր պ  մը ճիշտ 

կի րա ռե լ  հա մար անհ րա ժեշտ է անդ րա դառ նալ նաև Մար դ  ի րա վ նք նե րի եվ-

րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վ ն ք մ տեղ գտած «քրեա կան մե -

ղադ րանք» եզ ր յ թի մե կ նա բան մա նը՝ Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 

ի մաս տով։ 
 Այս պես` Էն գե լը և  այ լոք ընդ դեմ Նի դեռ լանդ նե րի գոր ծով Ե վոր պա կան դա տա րա նը 

դիր քո րո շ� մ է հայտ նել, որ (...) Կոն վեն ցիան, ան կաս կած թ յլ է տա լիս պե տ թ-

յ ն նե րին հա սա րա կա կան շա հե րի պաշտ պա նի գոր ծա ռ յթն ի րա կա նաց նե լիս 

սահ ման անց կաց նել քրեա կան և կար գա պա հա կան վա ր յթ նե րի մի ջև, ինչ պես 

նաև դրանց սահ մա նա զա տ մ ի րա կա նաց նել, սա կայն հաշ վի առ նե լով ո րո շա կի 

պայ ման ներ։ Կոն վեն ցիան պե տ թ յ ն նե րին ա զա տ թ յ ն է տրա մադ ր մ որ-

պես հան ցա գոր ծ թ յ ն բնո րո շել ի րա վ նք նե րից մե  կի բնա կա նոն ի րա կա նա-

ց  մի ց շեղ վող որ ևէ գոր ծո ղ թ յ ն կամ ան գոր ծ թ յ ն։ Խոսքն այն ի րա վ նք-

նե րի մա սին է, ո րոնք պաշտ պան վ մ են Կոն վեն ցիա յով։ (...) Ե թե պայ մա նա վոր-
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վող պե տ թ յ ն նե րը կա րո ղա նա յին ի րենց հա յե ցո ղ թ յամբ ի րա վա խախ տ  մը 

ո րա կել որ պես կար գա պա հա կան՝ քրեա կա նի փո խա րեն, կամ «խա ռը» ի րա վա-

խախ տ մ կա տա րո ղին հե տապն դել կար գա պա հա կան, այլ ոչ թե քրեա կան մա-

կար դա կով, ա պա 6-րդ և 7-րդ հոդ ված նե րի հիմն  ա կան դր յթ նե րի գոր ծո ղ թ-

յ  նը կեն թարկ վեր նրանց ինք նիշ խան կամ քին։ Ի րա վա ս թ յան այդ պի սի ընդ-

լայ ն  մը կա րող է հան գեց նել Կոն վեն ցիա յի նպա տակ նե րի և խն դիր նե րի հետ 

ան հա մա տե ղե լի արդ յ նք նե րի։ Այդ պատ ճա ռով Դա տա րա նը 6-րդ հոդ վա ծին 

հա մա պա տաս խան (...) ի րա վ նք   նի հա վաս տիա նա լ , որ կար գա պա հա կան 

վա ր յ թը ոչ մի  կերպ չի փո խա րի ն մ քրեա կան վա ր յ թին (տե՛ս Engel and others 
v. The Netherlands գոր ծով 1976 թվա կա նի հ�  նի սի 8-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 5100/71, 
5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72, կետ 81)։

 Գալստ յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նը դիր քո րո շ� մ է 
հայտ նել այն մա սին, որ « Դա տա րա նը գտն� մ է, որ որ պես զի պարզ վի, թե արդ յոք 
ի րա վա խախ տ�  մը Կոն վեն ցիա յի ի մաս տով ո րակ վ� մ է որ պես «քրեա կան», ա ռա ջին 
հեր թին անհ րա ժեշտ է ո րո շա կիաց նել, թե ի րա վա խախ տ�  մը սահ մա նող դր� յ թը 
Պա տաս խա նող պե տ� թ յան ի րա վա կան հա մա կար գ� մ գտնվ� մ է քրեա կան ի րա-
վ� ն ք� մ, հա ջոր դը՝ պետք է հաշ վի առն վի «ի րա վա խախտ ման բն� յ թը» և հ նա րա-
վոր պատ ժի ծան ր� թ յ�  նը (...)։ Բո լոր դեպ քե ր� մ, ներ պե տա կան ի րա վա կան հա մա-
կար գ� մ տրված բնո րո շ�  մը 6-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով ո րո շիչ չէ և խնդ րո ա ռար կա 
ի րա վա խախտ ման բն� յթն ա ռա վել կար ևոր գոր ծոն է (...)։ Դա տա րա նը նշ� մ է, որ 
(...) դի մ�  մա տ�  ի նկատ մամբ կի րառ ված սանկ ցիա յի նպա տա կը ե ղել է զ� տ պատ-
ժիչ և կան խար գե լիչ։ Ի վեր ջո, ինչ վե րա բե ր� մ է պատ ժի խստ� թ յա նը, Դա տա րա նը 
գտն� մ է, որ ա զա տ� թ յ�  նից զրկման կի րա ռ�  մը որ պես պա տիժ ընդ հա ն� ր առ-
մամբ պատ կա ն� մ է քրեա կան ո լոր տին, ե թե այն իր բն� յ թով, տևո ղ� թ յամբ կամ 
ի րա կա նաց ման ե ղա նա կով էա կա նո րեն վն ա սա կար չէ (...)։ Ս� յն գոր ծով դի մ�  մա-
տ� ն ա զա տ� թ յ�  նից զրկվել է ե րեք օր ժա մա նա կով և  այս ըն թաց ք� մ պահ վել է 
փա կի տակ։ Ընդ ո ր� մ, ա ռա վե լա գ� յն պա տի ժը, ո րը կա րող էր սահ ման վել, հան-
դի սա ն� մ էր 15-օր յա կա լան քը։ Այս դի տար կ� մն  ե րը բա վա րար են հաս տատ ված 
հա մա րե լ� , որ այն ա րար քը, ո րի կա տար ման հա մար դի մ�  մա տ� ն մե  ղադր վ� մ էր, 
Կոն վեն ցիա յի ի մաս տով կա րե լի է դա սա կար գել որ պես քրեա կան (...)» (տե՛ս Galstyan 
v. Armenia գոր ծով 2007 թվա կա նի նո յեմ բե րի 15-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 26986/03, 
կե տեր 56-60)։ 

24. Այս պի սով, Եվ րո պա կան դա տա րա նի վե րոգր յալ դիր քո րո շ� մն  ե րից հետ և� մ է, որ 
Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով ի րա վա խախ տ  մը որ պես «քրեա կան» 

ո րա կե լ  չա փո րո շիչ ներն են` ա) ի րա վա խախտ ման դա սա կար գ մն  ըստ ազ գա-

յին օ րենսդ ր թ յան, բ) ի րա վա խախտ ման բն յ թը, գ) նշա նակ ված կամ հնա րա-

վոր պատ ժի խստ թ յան աս տի ճա նը։ Ընդ ո ր մ, ի րա վա խախ տ  մը «քրեա կան» 
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ո րա կե լ  հա մար բա վա րար է այդ չա փո րո շիչ նե րից մի այն մե  կի, այլ ոչ թե բո լո րի 

պար տա դիր առ կա յ թ յ  նը։

25.  Անդ րա դառ նա լով non bis in idem սկզբ ն քին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-

ր մ է, որ դրա կի րառ ման վե րա բեր յալ Մար դ  ի րա վ նք նե րի եվ րո պա կան դա-

տա րա նը դիր քո րո շ մ է հայտ նել Սեր գեյ Զո լո տ  խինն ընդ դեմ Ռ  սաս տա նի 

գոր ծով կա յաց ված վճռ մ, ո րի հա մա ձայն՝ նա խա դե պա յին ի րա վ ն քի հիմ քը, 

ո րը ձևա վոր վել է դա տա րա նի կող մի ց 7-րդ  ար ձա նագ ր թ յան 4-րդ հոդ վա ծի բո-

ղո քարկ ման արդ յ ն ք մ, փաս տ մ է, որ առ կա է մի  քա նի մո տե ց մ այն հար ցի 

հետ կապ ված, թե ն յնն են արդ յոք այն ա րարք նե րը, ո րոնց մե ջ դի մո ղը մե  ղադր-

վ մ է։ Ա ռա ջին մո տե ց  մը, ո րը հիմն  վ մ է դի մո ղի «ն յն վար քագ ծի վրա» ան-

կախ այն բա նից, թե այդ վար քա գիծն ինչ պես է ո րակ վ մ օ րեն քով (idem factum), 

ներ կա յաց ված է Gradinger-ի գոր ծով կա յաց ված վճռ մ (...), ո րի հա մա ձայն՝ թեև 

եր կ  հան ցա գոր ծ թ յ ն նե րի տար բե րա կ  մը, բն յթն   նպա տակ նե րը տար-

բեր են ե ղել, տե ղի է   նե ցել 7-րդ  ար ձա նագ ր թ յան 4-րդ հոդ վա ծի խախ տ մ, 

քա նի որ եր կ  ո րո շ մն  երն էլ հիմն  ված են ե ղել դի մո ղի ն յն վար քագ ծի վրա։ 

(...) Երկ րորդ մո տե ց  մը ևս բ խ մ է այն են թադ ր թ յ  նից, որ մե  ղադր յա լի վար-

քա գի ծը, ո րի վրա հիմն  ված է մե  ղադ րան քը, ն յնն է, սա կայն նշվ մ է, որ ն յն 

վար քա գի ծը կա րող է հասց նել մի  քա նի հան ցա գոր ծ թ յան, ո րոնք կա րող են 

քննվել տար բեր վա ր յթ նե ր մ։ (...) Դա տա րա նի կար ծի քով, թեև ար դա րա դա-

տ թ յան պատ շաճ ի րա կա նաց ման սկզբ ն քին ա վե լի հա մա հ նչ կլի ներ այն, 

որ եր կ  հան ցա գոր ծ թ յ ն նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րը քննվեին ն յն դա տա-

րա ն մ՝ մե կ վա ր յ թով, սա կայն այն փաս տը, որ քննվող գոր ծով եր կ  վա ր յթ 

է ի րա կա նաց վել, էա կան չի հան դի սա ն մ։ (...) Եր րորդ մո տե ց  մը շեշ տադ ր մ 

է եր կ  հան ցա գոր ծ թ յ ն նե րի «էա կան տար րե րը»։ (...) Դա տա րա նը գտն մ է, 

որ տար բեր մո տե ց մն  ե րի առ կա յ թ յ  նը, կապ ված այն խնդրի հետ, թե դի մո-

ղին մե ղ սագր վող ա րարքն իս կա պես հա մընկ ն մ է այն ա րար քի հետ, ո րի հա-

մար նա ար դեն դա տա պարտ վել կամ ար դա րաց վել է, ա ռա ջաց ն մ է ի րա վա կան 

ա նո րո շ թ յ ն, ո րը հա մա տե ղե լի չէ այն պի սի հիմն  ա րար ի րա վ ն քի հետ, ինչ-

պի սին է ն յն հան ցա գոր ծ թ յան հա մար եր կ  ան գամ չմե  ղադր վե լը (...)։

(...) Դա տա րա նը կար ծ մ է, որ 7-րդ  ար ձա նագ ր թ յան 4-րդ հոդ վա ծը պետք է ըն կալ-

վի այն պես, որ ար գել վի երկ րորդ «հան ցա գոր ծ թ յան» մե ջ մե  ղադ րե լը կամ դա-

տա պար տե լը, քա նի որ այն բխ մ է ն յն փաս տե րից կամ այն պի սի փաս տե րից, 

ո րոնք ըստ է թ յան նման են։

 7-րդ  ար ձա նագ ր թ յան 4-րդ հոդ վա ծ մ ամ րագր ված ե րաշ խիք նե րը են թա կա են 

կի րառ ման նոր մե  ղադ րանք հա ր  ցե լ  ժա մա նակ, երբ սկզբնա կան ար դա րա-

ց  մը կամ դա տա պար տ մն  ար դեն ձեռք է բե րել res judicata   ժը։ Այս հատ-

ման կե տ մ առ կա նյ  թը, ան կաս կած, նե րա ռ մ է այն ո րո շ  մը, ո րով ա ռա ջին 
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«պատ ժիչ վա ր յ թը» եզ րա փակ վել է և  այն մե  ղադ րանք նե րը, ո րոնք ներ կա յաց-

վել են դի մո ղին նոր վա ր յ թով։ Որ պես կա նոն, այս փաս տաթղ թե ր մ պետք է 

եր կ ս տեք առ կա լի նեն այն հան ցա գոր ծ թ յան փաս տա կան հան գա մանք նե րը, 

ո րի հա մար դի մողն ար դեն դա տա պարտ վել է, և  այն հան ցա գոր ծ թ յան, ո րի հա-

մար նրան մե  ղադ րանք է ա ռա ջադր վել։ Դա տա րա նի կար ծի քով, նման փաս տա-

կան հան գա մանք նե րը որ պես ե լա կետ բա վա րար են պար զա բա նե լ  հա մար այն 

հար ցը, թե արդ յոք եր կ  վա ր յթ նե րի փաս տե րը ե ղել են նման, թե ըստ է թ յան 

ն յ նա կան։ Դա տա րա նը շեշ տադ ր մ է, որ կար ևոր չէ, թե նոր մե  ղադ րանք նե րի 

որ հատ ված ներն են, ի վեր ջո, հե տա գա վա ր յթ նե րով բա վա րար վել կամ մե րժ-

վել, քա նի որ 7-րդ  ար ձա նագ ր թ յան 4-րդ հոդ վածն ամ րագ ր մ է ե րաշ խիք ներ՝ 

 ղղ ված նոր վա ր յ թով մե  ղադր վե լ  կամ պա տաս խա նատ վ թ յան են թարկ վե-

լ  դեմ և  ոչ թե երկ րորդ ան գամ դա տա պարտ վե լ  կամ ար դա րաց վե լ  ար գել քի 

դեմ (...)։

 Դա տա րա նը կրկն� մ է, որ 7-րդ  ար ձա նագ ր թ յան 4-րդ հոդ վա ծը չի սահ մա նա-

փա կ մ եր կ  ան գամ չմե  ղադր վե լ  և դա տա րա նի ա ռաջ չկանգ նե լ  ի րա վ ն քը 

(...)։ 7-րդ  ար ձա նագ ր թ յան 4-րդ հոդ վա ծը կի րառ վ մ է ան գամ այն դեպ քե ր մ, 

երբ ան ձը մե  ղադր վել է, սա կայն չի դա տա պարտ վել։ Դա տա րա նը կրկն մ է, որ 

7-րդ  ար ձա նագ ր թ յան 4-րդ հոդ վա ծը սահ մա ն մ է ե րեք տար բեր ե րաշ խիք ներ 

և ն շ մ, որ որ ևէ մե  կը չպետք է լի նի ա) մե  ղադր ման են թա կա, բ) մե  ղադր ված կամ 

գ) դա տա պարտ ված ն յն հան ցա գոր ծ թ յան հա մար (տե՛ս Sergey Zolotukhin v. 

Russia գոր ծով 2009 թվա կա նի փետր վա րի 9-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 14939/03, 

կե տեր 107-122)։

26. (...) Վեր լ�  ծե լով վե րոգր յալ դր� յթ նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ 
զին ված   ժե րի կար գա պա հա կան նախ կին կա նո նադ ր թ յան հի ման վրա կար-

գա պա հա կան տ յ ժի կար գով զին ծա ռա յող նե րը կա րող էին հա մա պա տաս խա-

նա բար մի նչև 10 կամ 7 օր ժամ կե տով մե  կ  սաց վել և պահ վել խցե ր մ` կա յա-

զո րա յին կար գա պա հա կան մե  կ  սա րա ն մ։ Ընդ ո ր մ, ն յն մե  կ  սա րա ն մ 

են պահ վել նաև քրեա կան վա ր յ թի շրջա նակ նե ր մ ձեր բա կալ ված կամ կա լա-

նա վոր ված, ինչ պես նաև դա տա պարտ ված զին ծա ռա յող նե րը։ Կար գա պա հա կան 

տ յ ժի կար գով մե  կ  սաց ված զին ծա ռա յող նե րի հա մար սահ ման ված են ե ղել 

ն յն պի սի ի րա վ նք ներ և պար տա կա ն թ յ ն ներ, ինչ պի սիք   նե ցել են ձեր-

բա կալ ված նե րը, կա լա նա վոր ված նե րը կամ դա տա պարտ ված նե րը։ Այլ խոս քով՝ 

կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վ թ յան են թարկ ված ան ձանց ա զա տ թ յ -

նը սահ մա նա փակ վել է և ն րանք պահ վել են մե  կ  սաց ման ն յն պայ ման նե ր մ, 

ինչ որ ձեր բա կալ ված, կա լա նա վոր ված և դա տա պարտ ված ան ձինք։
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Գործ թիվ ԼԴ/0093/01/12219

23.  Զին ծա ռա յո ղի նկատ մամբ կա լան քը որ պես կար գա պա հա կան տ� յժ կի րառ ված լի-
նե լ�  պայ ման նե ր� մ ն� յն ա րար քի հա մար նրան քրեա կան պա տաս խա նատ վ� թ-
յան են թար կե լիս կրկին ան գամ դատ վե լ�  ան թ� յ լատ րե լի� թ յան սկզբ� ն քին Վճ ռա-
բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է Դ. Բա բա յա նի գոր ծով կա յաց ված ո րոշ ման մե ջ, 
որ տեղ ի րա վա կան դիր քո րո շ� մ է ձևա վո րել այն մա սին, որ «(...) ն յն ա րար քի հա-

մար կրկին ան գամ դատ վե լ  ան թ յ լատ րե լի թ յան (non bis in idem) սկզբ ն-

քը հիմն  ա րար տեղ է զբա ղեց ն մ ՀՀ Սահ մա նադ ր թ յամբ և մի  ջազ գա յին պայ-

մա նագ րե րով ե րաշ խա վոր ված պաշտ պա ն թ յան հա մա կար գ մ, ո րի հիմ ք մ 

ըն կած է մե ղ քը քա ված լի նե լ  կան խա վար կա ծը, և  այն ի րե նից ներ կա յաց ն մ 

է ն յն ա րար քի հա մար ն յն ան ձին կրկին քրեա կան հե տապնդ ման չեն թար-

կե լ , չդա տա պար տե լ , չպատ ժե լ  ե րաշ խիք։ Ընդ ո ր մ, «ն յն ա րար քի հա-

մար» ձևա կեր պ  մը նշա նա կ մ է, որ կրկնա կի դա տա պարտ ման ան թ յ լատ րե-

լի թ յան ա ռար կան պետք է ըն կալ վի ոչ թե հան ցան քի ի րա վա կան ո րակ ման, այլ 

փաս տա կան նկա րագ ր թ յան ի մաս տով։ 

(...) Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով ի րա վա խախ տ  մը որ պես «քրեա կան» 

ո րա կե լ  չա փո րո շիչ ներն են` ա) ի րա վա խախտ ման դա սա կար գ մն  ըստ ազ գա-

յին օ րենսդ ր թ յան, բ) ի րա վա խախտ ման բն յ թը, գ) նշա նակ ված կամ հնա րա-

վոր պատ ժի խստ թ յան աս տի ճա նը։ Ընդ ո ր մ, ի րա վա խախ տ  մը «քրեա կան» 

ո րա կե լ  հա մար բա վա րար է այդ չա փո րո շիչ նե րից մի այն մե  կի, այլ ոչ թե բո լո րի 

պար տա դիր առ կա յ թ յ  նը» (տե՛ս Դա վիթ Բո րի սի Բա բա յա նի գոր ծով Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 2012 թվա կա նի հ�  նի սի 8-ի թիվ ԿԴ1/0043/01/ 11 ո րոշ ման 22-րդ և 24-
րդ կե տե րը)։

219  http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905400905 
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2.  ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԳԱՂՏ ՆԻՔ

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ Սահ մա նադ ր թ յ ն220

Հոդ ված 51. Տե ղե կ թ յ ն ներ ստա նա լ  ի րա վ ն քը 

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք �  նի պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի 
�  պաշ տո նա տար ան ձանց գոր ծ�  նե� թ յան մա սին տե ղե կ� թ յ� ն ներ ստա նա լ�  և 
փաս տաթղ թե րին ծա նո թա նա լ�  ի րա վ� նք: 

2.  Տե ղե կ� թ յ� ն ներ ստա նա լ�  ի րա վ� ն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել մի այն օ րեն-
քով` հան րա յին շա հե րի կամ այ լոց հիմն  ա կան ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի 
պաշտ պա ն� թ յան նպա տա կով: 

3.  Տե ղե կ� թ յ� ն ներ ստա նա լ�  կար գը, ինչ պես նաև տե ղե կ� թ յ� ն նե րը թաքց նե լ�  կամ 
դրանց տրա մադ ր� մն  ան հիմն  մե ր ժե լ�  հա մար պաշ տո նա տար ան ձանց պա տաս-
խա նատ վ� թ յան հիմ քե րը սահ ման վ� մ են օ րեն քով: 

ՀՀ քրեա կան օ րենս գիրք221

 Հոդ ված 306.  Պե տա կան գաղտ նիք հրա պա րա կե լը 

1.  Պե տա կան գաղտ նիք պա ր�  նա կող տե ղե կ� թ յ� ն ներ դի տա վո ր� թ յամբ հրա պա րա-
կելն այն ան ձի կող մի ց, ով պե տա կան գաղտ նի քի հետ ծա նո թա նա լ�  ի րա վ� նք � -
ներ, և  � մ դա վստահ ված է ե ղել կամ հայտ նի է դար ձել ծա ռա յ� թ յան բեր մամբ, ե թե 
բա ցա կա յ� մ են պե տա կան դա վա ճա ն� թ յան հատ կա նիշ նե րը՝

 պատժ վ� մ է կա լան քով՝ եր կ�  սից ե րեք ա մի ս ժամ կե տով, կամ ա զա տազրկ մամբ՝ 
ա ռա վե լա գ� յ նը չորս տա րի ժամ կե տով՝ ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լ�  կամ 
ո րո շա կի գոր ծ�  նե� թ յամբ զբաղ վե լ�  ի րա վ� ն քից զրկե լով՝ ա ռա վե լա գ� յ նը ե րեք 
տա րի ժամ կե տով:

2.  Պե տա կան գաղտ նիքն անզ գ�  շ� թ յամբ հրա պա րա կե լը՝
 պատժ վ� մ է կա լան քով՝ ա ռա վե լա գ� յ նը եր կ�  ա մի ս ժամ կե տով, կամ ա զա տազրկ-

մամբ՝ ա ռա վե լա գ� յ նը եր կ�  տա րի ժամ կե տով՝ ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե-
լ�  կամ ո րո շա կի գոր ծ�  նե� թ յամբ զբաղ վե լ�  ի րա վ� ն քից զրկե լով՝ ա ռա վե լա գ� յ նը 
ե րեք տա րի ժամ կե տով:

3.  Ս� յն հոդ վա ծի ա ռա ջին կամ երկ րորդ մա սով նա խա տես ված ա րար քը, որն անզ գ� -
շ� թ յամբ ա ռա ջաց րել է ծանր հետ ևանք ներ՝

220  http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm 
221  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=142047 
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 պատժ վ� մ է ա զա տազրկ մամբ՝ ե րե քից յոթ տա րի ժամ կե տով՝ ո րո շա կի պաշ տոն ներ 
զբա ղեց նե լ�  կամ ո րո շա կի գոր ծ�  նե� թ յամբ զբաղ վե լ�  ի րա վ� ն քից զրկե լով՝ ա ռա-
վե լա գ� յ նը ե րեք տա րի ժամ կե տով:

Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

ՄԱԿ-ի Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վ նք նե րի մա սին դաշ նա գիր222

Հոդ ված 19

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր մարդ ի րա վ� նք �  նի ա նար գել կեր պով հա վա տա րիմ մն ալ իր կար-
ծիք նե րին:

2.  Յ�  րա քանչ յ� ր մարդ �  նի իր կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լ�  ի րա վ� նք. այդ ի րա-
վ� նքն ընդգր կ� մ է, ան կախ պե տա կան սահ ման նե րից, բա նա վոր, գրա վոր կամ 
մա մ�  լի մի  ջո ցով կամ էլ գե ղար վես տա կան ձևով ար տա հայտ ված կամ մի  այլ ձևով 
սե փա կան ընտ ր� թ յամբ ա մե ն տե սա կի ին ֆոր մա ցիա �  գա ղա փար ներ ո րո նե լ� , 
ստա նա լ�  և տա րա ծե լ�  ա զա տ� թ յ�  նը:

3.  Ս� յն հոդ վա ծի 2-րդ կե տ� մ նա խա տես ված ի րա վ� նք նե րից օգտ վե լը դն� մ է հա-
տ� կ պար տա կա ն� թ յ� ն ներ և հա տ� կ պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն: Հետ ևա բար, այն 
կապ ված է ո րոշ սահ մա նա փա կ� մն  ե րի հետ, սա կայն, պետք է սահ ման վեն օ րեն քով 
և լի նեն անհ րա ժեշտ.

ա/  այլ ան ձանց ի րա վ� նք ներն �  հե ղի նա կ� թ յ�  նը հար գե լ�  հա մար.
բ/  պե տա կան անվ տան գ� թ յան, հա սա րա կա կան կար գի, բնակ չ� թ յան ա ռող ջ� թ յան 

կամ բա րո յա կա ն� թ յան պահ պա ն� թ յան հա մար:
 

Մար դ  ի րա վ նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տ թ յ ն նե րի պաշտ պա ն թ յան մա սին 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա223

 Հոդ ված 101. Ար տա հայտ վե լ  ա զա տ թ յ ն

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք �  նի ա զա տո րեն ար տա հայտ վե լ�  ի րա վ� նք։ Այս ի րա վ� ն քը նե-
րա ռ� մ է սե փա կան կար ծիք �  նե նա լ� , տե ղե կ� թ յ� ն ներ և գա ղա փար ներ ստա նա-
լ�  և տա րա ծե լ�  ա զա տ� թ յ�  նը՝ ա ռանց պե տա կան մար մի ն նե րի մի  ջամ տ� թ յան և  
ան կախ սահ ման նե րից։ Այս հոդ վա ծը չի խո չըն դո տ� մ պե տ� թ յ� ն նե րին` սահ մա-
նե լ�  ռա դիո հա ղոր դ� մն  ե րի, հե ռ� ս տա տե սա յին կամ կի նե մա տոգ րա ֆիա կան ձեռ-
նար կ� թ յ� ն նե րի լի ցեն զա վո ր� մ։

2. Այս ա զա տ� թ յ� ն նե րի ի րա կա նա ց�  մը, քա նի որ այն կապ ված է պար տա վո ր� թ յ� ն-

222  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500 
223  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20870 
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նե րի և պա տաս խա նատ վ� թ յան հետ, կա րող է պայ մա նա վոր վել այն պի սի ձևա կա-
ն� թ յ� ն նե րով, պայ ման նե րով, սահ մա նա փա կ� մն  ե րով կամ պատ ժա մի  ջոց նե րով, 
ո րոնք նա խա տես ված են օ րեն քով և  անհ րա ժեշտ են ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա-
կ� թ յ�  ն� մ` ի շահ պե տա կան անվ տան գ� թ յան, տա րած քա յին ամ բող ջա կա ն� թ յան 
կամ հա սա րա կ� թ յան անվ տան գ� թ յան, ան կար գ� թ յ� ն նե րը կամ հան ցա գոր ծ� թ-
յ� ն նե րը կան խե լ� , ա ռող ջ� թ յ�  նը կամ բա րո յա կա ն� թ յ�  նը, ինչ պես և  այլ ան ձանց 
հե ղի նա կ� թ յ�  նը կամ ի րա վ� նք նե րը պաշտ պա նե լ� , խորհր դա պա հա կան պայ ման-
նե րով ստաց ված տե ղե կատ վ� թ յան բա ցա հայ տ�  մը կան խե լ�  կամ ար դա րա դա-
տ� թ յան հե ղի նա կ� թ յ� նն �  ա նա չա ռ� թ յ�  նը պահ պա նե լ�  նպա տա կով։

Մար դ  ի րա վ նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 

նա խա դե պա յին ի րա վ նք

Հա ջիա նաս տա սի ն ընդ դեմ Հ  նաս տա նի (Hadjianastassiou v. Greece) գոր ծով 

վճիռ, 16 դեկ տեմ բե րի 1992թ.224 

45.  (...) հե ռա կա ռա վար վող հրթի ռի ար տադ ր� թ յ�  նը օ դա յին �  ժե րի կող մի ց ո րակ վել 
է որ պես «ռազ մա կան գաղտ նիք»։ Դի մ�  մա տ�  ի մե  ղադ րան քը վե րաքն նիչ դա տա-
րա ն� մ հիմն  ված է ե ղել «ընդ հա ն� ր տե ղե կատ վ� թ յան» հրա պա րակ ման վրա, ո րը 
պետք է գաղտ նի պահ վեր՝ ել նե լով ռազ մա կան շա հե րից։ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
կող մի ց նշա նակ ված փոր ձա գետ նե րը եզ րա կաց րել են, որ թեև եր կ�  �  ս� մն  ա սի-
ր� թ յ� ն նե ր� մ կի րառ վել են տար բեր մե  թոդ ներ, այ ն�  ա մե  նայ նիվ, «տեխ նի կա կան 
գի տե լի քի ո րո շա կի փո խան ց� մ ակն հայ տո րեն տե ղի է �  նե ցել»։ (...) Դա տա րա նի 
կար ծի քով, տվյալ զեն քի և, հետ ևա բար, հա մա պա տաս խան տեխ նի կա կան գի տե-
լիք նե րի ա ռ�  մով առ կա պե տա կան շա հը ց� յց է տա լիս դրա ար տադ ր� թ յան ա ռա-
ջըն թա ց� մ պե տ� թ յան ո րո շա կի շա հագրգռ վա ծ� թ յ�  նը, հետ ևա բար, դրա բա ցա-
հայ տ�  մը կա րող է վն աս պատ ճա ռել ազ գա յին անվ տան գ� թ յա նը։ 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շ մն  եր

ՍԴՈ – 1010, 6 մար տի 2012թ. 

5.  ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ ր� մ է, որ ՀՀ Սահ մա նադ ր� թ յան 27-
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` խոս քի ա զա տ թ յան ի րա վ ն քը նե րա ռ մ է նաև տե ղե-

կ թ յ ն ներ փնտրե լ  և ս տա նա լ  ա զա տ թ յ  նը: Հան րա յին տե ղե կատ վ թ-

224  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57779 
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յան մատ չե լի թ յ  նը ժո ղովր դա վա ր թ յան և հան ր թ յան առջև պա տաս խա նա-

տ  պե տա կան կա ռա վար ման թա փան ցի կ թ յան էա կան նա խա պայ ման նե րից 

է: Հա սա րա կա կան կար ծի քի մի  ջո ցով ի րա կա նաց վող ժո ղովր դա վա րա կան վե-

րահս կո ղ թ յ  նը խթա ն մ է պե տա կան իշ խա ն թ յան գոր ծո ղ թ յ ն նե րի թա-

փան ցի կ թ յ  նը և ն պաս տ մ պե տա կան մար մի ն նե րի   պաշ տո նա տար ան-

ձանց հաշ վե տ  գոր ծ  նե թ յա նը:

 Սահ մա նադ րա կան այս ի րա վ ն քը, սա կայն, բա ցար ձակ ի րա վ նք չէ և  են թա կա 

է սահ մա նա փակ ման ՀՀ Սահ մա նադ ր թ յան 43-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հիմ-

քե րով և կար գով: Այս սահ մա նադ րա կան ար ժե քի հա րա բե րակ ց թ յ նն այլ սահ-

մա նադ րա կան ար ժեք նե րի հետ, մաս նա վո րա պես, պե տա կան անվ տան գ թ յան 

հետ, ո րո շ մ է դրա հնա րա վոր սահ մա նա փա կ մն  ե րի բն յ թը: ՀՀ Սահ մա նադ-

ր թ յան 43-րդ հոդ վա ծ մ նշված` պե տա կան անվ տան գ թ յան պաշտ պա ն թ-

յան ի րա վա չափ նպա տա կի հա մար տե ղե կ թ յ ն ներ փնտրե լ  և ս տա նա լ  

ա զա տ թ յան սահ մա նա փակ ման հնա րա վո ր թ յ  նը թ յլ է տա լիս պե տա կան 

իշ խա ն թ յա նը պե տա կան կամ ծա ռա յո ղա կան գաղտ նի քի շար քին դա սել և  ըստ 

այդմ սահ մա նա փա կել այն տե ղե կ թ յ ն նե րի մատ չե լի թ յ  նը, ո րոնց տա րա-

ծ  մը կա րող է վն աս պատ ճա ռել պե տա կան անվ տան գ թ յա նը: ՀՀ Սահ մա նադ-
ր� թ յան 43-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան` « Տե ղե կատ վ� թ յան ա զա տ� թ յան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի` « Տե ղե կատ վ� թ յան ա զա տ� թ յան սահ մա նա փա կ� մն  ե րը» վեր տա-
ռ� թ յամբ 8-րդ հոդ վա ծը սահ մա նա փա կ� մ է այն տե ղե կատ վ� թ յան մատ չե լի� թ-
յ�  նը, ո րը պա ր�  նա կ� մ է պե տա կան, ծա ռա յո ղա կան, բան կա յին կամ առևտ րա յին 
գաղտ նիք: 

(...)

6.  (...) Վե րո հիշ յա լի հի ման վրա Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտն մ է, որ ե րաշ-

խա վոր վ մ է բա ցա ռա պես օ րեն քով ի րա վ նք նե րի սահ մա նա փակ ման սահ մա-

նադ րա կան սկզբ ն քի ի րա ց  մը, իսկ են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րին վե րա պահ-

վ մ է օ րեն քի պա հանջ նե րի ի րա կա նաց ման ա պա հով ման գոր ծա ռ յթ: 
7. « Պե տա կան և ծա ռա յո ղա կան գաղտ նի քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծը սահ-

մա ն� մ է տե ղե կ� թ յ� ն նե րը պե տա կան և ծա ռա յո ղա կան գաղտ նի քի շար քին դա-
սե լ�  բնա գա վա ռ� մ պե տա կան, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի և 
պաշ տո նա տար ան ձանց լիա զո ր� թ յ� ն նե րը: Օ րենս դի րը, օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տե սե լով պե տա կան գաղտ նի քի շար քին դա սե լ� ն են թա կա տե ղե կ� թ յ� ն-
ներն ըստ հա մա պա տաս խան բնա գա վառ նե րի` 12-րդ հոդ վա ծով տե ղե կ� թ յ� ն նե րի 
գաղտ նագր ման բնա գա վա ռ� մ մի աս նա կան պե տա կան քա ղա քա կա ն� թ յ� ն ի րա-
կա նաց նե լ�  նպա տա կով լիա զո ր� մ է ՀՀ կա ռա վա ր� թ յա նը մշա կել Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տ� թ յան պե տա կան գաղտ նի քի շար քին դաս վող տե ղե կ� թ յ� ն նե րի ցան-
կը, ո ր� մ նաև նշվ� մ են տե ղե կ� թ յ� ն նե րից յ�  րա քանչ յ�  րը տնօ րի նե լ�  լիա զո-
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ր� թ յամբ օժտ ված պե տա կան մար մի ն նե րը: Օ րեն քի հա մա ձայն` նշված ցան կը վա-
վե րաց վ� մ է ՀՀ Նա խա գա հի կող մի ց, վե րա նայ վ� մ է անհ րա ժեշ տ� թ յան դեպ ք� մ 
և  են թա կա է հրա պա րակ ման: Օ րենքն ամ րագ րե լով այդ ցան կի հրա պա րա կա յին 
բն� յ թը` ա պա հո վ� մ է դրա մատ չե լի� թ յ�  նը և դ րան առնչ վող ան ձանց գոր ծո ղ� թ-
յ� ն նե րի կան խա տե սե լի� թ յ�  նը: 

 Օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծով հան րա պե տա կան գոր ծա դիր մար մի ն նե րին վե րա պա հե լով 
ի րենց ի րա վա ս թ յան շրջա նակ նե ր մ տե ղե կ� թ յ� ն նե րը պե տա կան և ծա ռա յո-
ղա կան գաղտ նի քի շար քին դա սե լ�  լիա զո ր� թ յ� ն` օ րենս դի րը մի ա ժա մա նակ 12-րդ 
հոդ վա ծ� մ հստա կեց րել է այդ մար մի ն նե րի կող մի ց մշակ ման են թա կա գե րա տես չա-
կան ցան կե րի բն� յ թը` հա մա ձայն ո րի դրանք հան դի սա ն� մ են ընդ լայն ված ցան-

կեր: 
(...)

 ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 1998 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 29-ի թիվ 665 ո րոշ մամբ հաս-
տատ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան պե տա կան գաղտ նի քի շար քը դաս վող 
տե ղե կ� թ յ� ն նե րի ցան կի մշակ ման կար գը: Այդ ո րոշ մամբ հաս տատ ված կար գի 
2-րդ կե տի հա մա ձայն` « Պե տա կան գաղտ նի քի շար քը դաս վող տե ղե կ� թ յ� ն նե րի 
ցան կե րի նա խագ ծե րը մշակ վ� մ են « Պե տա կան և ծա ռա յո ղա կան գաղտ նի քի մա-
սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րին հա մա-
պա տաս խան...»: Այ սինքն` դրանք պետք է նե րա ռեն պե տա կան գաղտ նի քի շար-

քին դա սե լ  են թա կա` օ րեն քի պա հանջ նե րից բխող տե ղե կ թ յ ն նե րը: Դա հա-

վա սա րա պես վե րա բե ր մ է նաև գե րա տես չա կան ընդ լայն ված ցան կե րին: 

 Վե րոնշ յա լից ել նե լով` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտն� մ է, որ.
ա)  սահ ման ված կար գով կազմ ված պե տա կան գաղտ նիք հան դի սա ցող տե ղե կ� թ յ� ն-

նե րի գե րա տես չա կան ման րա մասն ված ցան կերն ինք նին չեն կա րող հան գեց նել 
տե ղե կատ վ� թ յ� ն ստա նա լ�  ի րա վ� ն քի սահ մա նա փակ ման: Այդ ի րա վ� ն քի սահ-
մա նա փա կ� մն  ե րը նա խա տես ված են օ րեն քով, և  օ րենս դի րը վի ճարկ վող նոր մե  րով 
նա խա տես ված լիա զո ր� թ յան սահ ման մամբ ոչ թե ի րա վ� ն քի սահ մա նա փա կ� մն  եր 
սահ մա նե լ�  իր բա ցա ռիկ լիա զո ր� թ յ�  նը պատ վի րա կել է գոր ծա դիր իշ խա ն� թ յան 
մար մի ն նե րին, այլ ի րա կա նաց նե լով սահ մա նա փա կ� մն  եր սահ մա նե լ�  իր սահ մա-
նադ րա կան լիա զո ր� թ յ�  նը` այդ մար մի ն նե րին լիա զո րել է ի րաց նել օ րեն քով սահ-
ման ված սահ մա նա փա կ�  մը,

բ)  ՀՀ կա ռա վա ր թ յան վե րո հիշ յալ ո րո շ մն  ե րը, ո րոնց ի րա վա չա փ թ յ  նը խնդիր 

չի հա ր  ց մ, ՀՀ Նա խա գա հի կող մի ց վա վե րաց վել են ՀՀ Սահ մա նադ ր թ յան 

2005թ. փո փո խ թ յ ն նե րից ա ռաջ` գոր ծող կար գի պա հանջ նե րին հա մա պա-

տաս խան: Հաշ վի առ նե լով սահ մա նադ րա կան փո փո խ թ յ ն նե րից հե տո ՀՀ 

կա ռա վա ր թ յան ո րո շ մն  ե րի ըն դ ն ման և գոր ծո ղ թ յան մե ջ դնե լ  նոր կար-

գը` օ րենս դի րը պար տա վոր էր ՀՀ Սահ մա նադ ր թ յան 117-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
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սի պա հանջ նե րից ել նե լով անհ րա ժեշտ փո փո խ թ յ ն ներ կա տա րել « Պե տա կան 

և ծա ռա յո ղա կան գաղտ նի քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա ս մ, 

նկա տի   նե նա լով, որ պե տա կան գաղտ նի քի շար քին դաս վող տե ղե կ թ յ ն նե-

րի ցան կի նոր փո փո խ թ յ ն նե րի անհ րա ժեշ տ թ յան դեպ ք մ ՀՀ Նա խա գահն 

այդ փո փո խ թ յ ն ներն այլևս նախ կի ն մ գոր ծող ըն թա ցա կար գով չի կա րող 

վա վե րաց նել: 

 

8.  (...) Օ րեն քի նշված նոր մե  րը հա մադ րե լով 2-րդ հոդ վա ծ մ տրված` պե տա կան 

և ծա ռա յո ղա կան գաղտ նի քի հաս կա ց թ յան սահ ման ման հետ, Սահ մա նադ րա-

կան դա տա րանն ար ձա նագ ր մ է, որ տե ղե կ թ յ ն նե րի գաղտ նագր ման գոր-

ծըն թա ցի ի րա վա կար գա վոր ման առն չ թ յամբ օ րեն քի ի րա վա կար գա վոր ման 

ընդ հա ն ր տրա մա բա ն թ յ  նից բխ մ է, որ սահ մա նա փա կ մն  ե րը սահ ման-

ված կար գով կի րա ռե լի են տե ղե կ թ յ ն նե րի նկատ մամբ, ո րոնց տա րա ծ  մը 

կա րող է ծանր հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նել Հա յաս տա նի Հան րա պե տ թ յան անվ-

տան գ թ յան հա մար:

 Ել նե լով վե րո հիշ յա լից` օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի վի ճարկ վող 7-րդ մա ս մ տեղ 

գտած «գե րա տես չա կան ցան կե րը գաղտ նագր վ մ են» ձևա կեր պ  մը կնշա նա-

կեր այդ ցան կե րի նկատ մամբ սահ մա նա փա կ մն  ե րի կի րա ռ մ` պայ մա նա վոր-

ված այն հան գա ման քով, որ դրանց բո վան դա կ թ յան բա ցա հայ տ  մը կա րող է 

ծանր հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նել Հա յաս տա նի Հան րա պե տ թ յան անվ տան գ թ-

յան հա մար: Մինչ դեռ գե րա տես չա կան ցան կե րը պար զա պես ման րա մաս ն մ են 

օ րեն քով նա խա տես ված և ՀՀ կա ռա վա ր թ յան կող մի ց հաս տատ ված հրա պա-

րա կա յին ցան կ մ նշված ո լորտ նե րը: 

 Ինչ վե րա բե ր� մ է այն պի սի հնա րա վոր ի րա վի ճակ նե րին, երբ գե րա տես չա կան 
ցան կե ր� մ ընդգրկ վող կոնկ րետ տե ղե կ� թ յան վեր տա ռ� թ յ�  նը (ան վա ն�  մը) ինք-
նին ան խ�  սա փե լիո րեն կա րող է ար դեն իսկ ամ րագր ման փաս տի �  ժով ի րե նից 
պե տա կան գաղտ նիք ներ կա յաց նել, ա պա նման դեպ քե ր� մ օ րեն քից բխող գաղտ-
նագր ման սկզբ� նք նե րին, մաս նա վո րա պես, գաղտ նագր ման հիմն  ա վոր վա ծ� թ յան 
սկզբ� ն քին հա մա պա տաս խան այն կա րող է դի տարկ վել որ պես տե ղե կ� թ յ� ն, ո րի 
տա րա ծ�  մը կա րող է ծանր հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նել Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ-
յան անվ տան գ� թ յան հա մար, և  որ պես կոնկ րետ տե ղե կ� թ յ� ն գաղտ նագր վել:

 Բա ցի դրա նից, ինչ պես ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, այն պես էլ Մար դ�  ի րա-
վ� նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով տե ղե կ� թ յ� ն ներ փնտրե-
լ�  և ս տա նա լ�  ա զա տ� թ յան ի րա վա չափ սահ մա նա փա կ� մն  ե րի չա փո րո շիչ նե րին, 
ի րա վա կան դիր քո րո շ� մ են ար տա հայ տել այն մա սին, որ, նախ ևա ռաջ, այդ ա զա-
տ� թ յան սահ մա նա փակ ման ի րա վա կան հիմ քը պետք է բա վա րա րի մատ չե լի� թ յան 
և կան խա տե սե լի� թ յան ո րակ նե րը: Սահ մա նա փակ ման ի րա վա կան հիմ քին վե րա-
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բե րող այս պա հանջ նե րի կար ևո ր� թ յ� նն է՛լ ա վե լի է ընդգծ վ� մ, երբ նշված ա զա-
տ� թ յա նը մի  ջամ տ� թ յ�  նը դրսևոր վ� մ է ան ձին հա մա պա տաս խան տե ղե կ� թ յ� ն-
ներ տա րա ծե լ�  հա մար քրեա կան պա տաս խա նատ վ� թ յան են թար կե լ�  ձևով:

 ՀՀ քրեա կան օ րենս գիր քը նա խա տե ս� մ է պե տա կան գաղտ նի քի տա րած մանն 
առնչ վող մի  քա նի հան ցա կազմ, մաս նա վո րա պես` «պե տա կան դա վա ճա ն� թ յ�  նը» 
(ՀՀ քր. օր., 299-րդ հոդ ված), «լրտե ս� թ յ�  նը» (ՀՀ քր. օր., 302-րդ հոդ ված), «պե-
տա կան գաղտ նիք հրա պա րա կե լը» (ՀՀ քր. օր., 306-րդ հոդ ված): Հիմք ըն դ�  նե լով 
այն հան գա ման քը, որ նշված ա րարք նե րի հա մար ան ձի դա տա պարտ ման հա մար` 
ի լր� մն  « Պե տա կան և ծա ռա յո ղա կան գաղտ նի քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի և ՀՀ կա-
ռա վա ր� թ յան կող մի ց հաս տատ ված` գաղտ նագր ման են թա կա տե ղե կ� թ յ� ն նե րի 
հրա պա րա կա յին ցան կի, ի րա վա կան հիմք կա րող է հան դի սա նալ նաև այս կամ այն 
գե րա տես չա կան գաղտ նագր ված ցան կով գաղտ նագր ված տե ղե կ� թ յ�  նը` Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նը գտն� մ է, որ տե ղե կ թ յ ն նե րից բա ցի նաև գե րա տես-

չա կան ցան կե րի գաղտ նագ ր  մը կա րող է խո չըն դո տել ի րա վ ն քի ս բ յեկտ նե-

րին կան խա տե սել ի րենց գոր ծո ղ թ յ ն նե րի ի րա վա կան հետ ևանք նե րը, մաս-

նա վո րա պես, նկա տի   նե նալ, որ տա րա ծած տե ղե կ թ յ ն նե րը հան դի սա ն մ 

են պե տա կան գաղտ նիք` հան գեց նե լով քրեա կան պա տաս խա նատ վ թ յան:

 Այս խնդրին անդ րա դար ձել են նաև մի  շարք մի  ջազ գա յին կազ մա կեր պ� թ յ� ն ներ: 
Մաս նա վո րա պես, Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վը «Լր տե-
ս� թ յան կամ պե տա կան գաղտ նիք հրա պա րա կե լ�  վե րա բեր յալ քրեա կան գոր ծե րով 
ար դար դա տաքն ն� թ յան մա սին» թիվ 1551 (2007) բա նաձ ևի 10.2-րդ կե տ� մ ար ձա-
նագ րել է հետև յալ սկզբ� ն քը. «...պե տա կան գաղտ նի քի վե րա բեր յալ օ րենսդ ր� թ յ� -
նը, նե րառ յալ քրեա կան պա տաս խա նատ վ� թ յան հա մար հիմք հան դի սա ցող գաղտ-
նագր ման են թա կա տե ղե կ� թ յ� ն նե րի ցան կե րը, պետք է լի նեն հստակ �  ա ռա ջին 
հեր թին հրա պա րա կա յին: Ք րեա կան պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն սահ մա նող գաղտ նի 
ակ տե րը չեն կա րող հա մա տե ղե լի հա մար վել Եվ րո պա յի խորհր դի ի րա վա կան չա փո-
րո շիչ նե րի հետ և պետք է վե րաց վեն բո լոր ան դամ պե տ� թ յ� ն նե ր� մ»: 

 Միա ժա մա նակ, Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Շ տոլն ընդ դեմ 
Շ վեյ ցա րիա յի գոր ծով վճռ� մ (2007թ. դեկ տեմ բե րի 10, կետ 44, Stօll v. Switzerlaոd) 
վկա յա կոչ ված է վե րո հիշ յալ բա նաձ ևի գծով զե կ�  ցո ղի կող մի ց ի րա կա նաց ված` Եվ-
րո պա յի խորհր դի ան դամ պե տ� թ յ� ն նե ր� մ պե տա կան գաղտ նի քի վե րա բեր յալ 
օ րենսդ ր� թ յ� ն նե րի հա մե  մա տա կան վեր լ�  ծ� թ յ�  նը, ո ր� մ մաս նա վո րա պես աս-
ված է. «(...) Ընդ հա ն ր առ մամբ առ կա է ե րեք հիմն  ա կան մո տե ց մ. մի  դեպ ք մ 

տրվ մ է պե տա կան կամ ծա ռա յո ղա կան գաղտ նի քի հաս կա ց թ յան հա կիրճ և  

ընդ հա ն ր սահ մա ն  մը, ո րը լրաց վ մ է ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի կա յ մ: 

Երկ րորդ դեպ ք մ սահ ման վ մ է գաղտ նագր ման են թա կա տե ղե կ թ յ ն նե րի 

ծա վա լ ն և  ա ռա վել ման րա մասն ված ցանկ: Եր րորդ մո տե ց  մը հան դի սա ն մ 



271ՄԱՐԴL  ԻՐԱՎL ՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ

է նա խորդ եր կ  սի հա մակ ց թ յ  նը և  այս մո տեց ման է թ յ  նը կա յա ն մ է 

նրա ն մ, որ սահ ման վ մ են այն բնա գա վառ նե րը, ո րոնց առնչ վող տե ղե կ թ-

յ ն նե րը կա րող են գաղտ նագր վել և  այ ն  հետև հա մա պա տաս խան վար չա կան 

կամ գե րա տես չա կան ակ տե րով ա ռա վել ճշգրիտ և կոնկ րետ սահ ման վ մ են 

այն տե ղե կ թ յ ն նե րը, ո րոնք փաս տա ցիո րեն կա րող են գաղտ նիք հա մար վել: 

(...) Այս օ րենսդ րա կան մո տե ց մն  ե րը թ յլ են տա լիս գտնել ող ջա մի տ լ  ծ մ-

ներ այն տե ղե կ թ յ ն նե րի տե սակ նե րը ո րո շե լ  բարդ խնդր մ, ո րոնք պաշտ-

պա նե լ  հար ց մ պե տ թ յ նն   նի ի րա վա չափ շահ` մի ա ժա մա նակ հար գե լով 

տե ղե կատ վ թ յան ա զա տ թ յ  նը և  ի րա վա կան անվ տան գ թ յան կա րիք նե րը: 

Սա կայն, ցան կա ցած վար չա կան ակտ կամ նա խա րա րի հրա ման, ո րը բո վան դա-

կ թ յ ն է հա ղոր դ մ ա վե լի ընդ հա ն ր ձևա կեր պ մն  եր պա ր  նա կող օ րենք նե-

րին, պետք է առն վազն մատ չե լի լի նեն հան ր թ յա նը»: 

 Ել նե լով վե րո շա րադր յա լից, հաշ վի առ նե լով նաև տար բեր երկր նե րի սահ մա նադ-
րա կան ար դա րա դա տ� թ յան պրակ տի կան` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 

գտն մ է, որ ներ կա ըն թա ցա կար գով գե րա տես չա կան ցան կե րի գաղտ նագ ր  մը 
դ րս է տե ղե կ թ յ ն նե րի գաղտ նագր ման` « Պե տա կան և ծա ռա յո ղա կան գաղտ-

նի քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կար գա վոր ման ընդ հա ն ր տրա մա բա ն թ յան 

շրջա նա կից, և դ րանց ոչ հրա պա րա կա յին բն յ թը` այն քա նով, որ քա նով չի վե-

րա բե ր մ գաղտ նագր ման են թա կա կոնկ րետ տե ղե կ թ յան, չի հե տապն դ մ 

պե տա կան անվ տան գ թ յան շա հե րի պաշտ պա ն թ յան ի րա վա չափ նպա տակ և 

խն դիր ներ է հա ր  ց մ մար դ  ի րա վ նք նե րի պաշտ պա ն թ յան բնա գա վա ռ մ:
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3.  ԶԻՆ ԾԱ ՌԱ ՅՈՂ ՆԵ ՐԻ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ԵՎ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻԱ ԿԱՆ Ո ՐՈՇ 

Ի ՐԱ ՎV ՆՔ ՆԵՐ

3.1. Անձ նա կան կյան քի գաղտ նի թ յ ն

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ Սահ մա նադ ր թ յ ն225

Հոդ ված 31.  Մաս նա վոր և  ըն տա նե կան կյան քի, պատ վի   բա րի համ բա վի ան-

ձեռնմխ  ե լի թ յ  նը 

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք �  նի իր մաս նա վոր և  ըն տա նե կան կյան քի, պատ վի �  բա րի համ-
բա վի ան ձեռնմխ  ե լի� թ յան ի րա վ� նք: 

2.  Մաս նա վոր և  ըն տա նե կան կյան քի ան ձեռնմխ  ե լի� թ յան ի րա վ� ն քը կա րող է սահ-
մա նա փակ վել մի այն օ րեն քով` պե տա կան անվ տան գ� թ յան, երկ րի տնտե սա կան 
բա րե կե ց� թ յան, հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի կանխ ման կամ բա ցա հայտ ման, հա սա րա-
կա կան կար գի, ա ռող ջ� թ յան և բա րո յա կա ն� թ յան կամ այ լոց հիմն  ա կան ի րա վ� նք-
նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի պաշտ պա ն� թ յան նպա տա կով: 

Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

ՄԱԿ-ի Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վ նք նե րի մա սին դաշ նա գիր226

Հոդ ված 17

1.  Ոչ ոք չի կա րող են թարկ վել քմա հաճ կամ ա նօ րի նա կան մի  ջամ տ� թ յան իր անձ նա-
կան և  ըն տա նե կան կյան քին, քմա հաճ կամ ա նօ րի նա կան ոտնձ գ� թ յան իր բնա կա-
րա նի ան ձեռնմխ  ե լի� թ յան կամ իր թղթակ ց� թ յան գաղտ նի քի նկատ մամբ, կամ էլ 
ա նօ րի նա կան ոտնձ գ� թ յան` իր պատ վի �  հե ղի նա կ� թ յան նկատ մամբ:

2.  Յ�  րա քանչ յ� ր մարդ �  նի այդ պի սի մի  ջամ տ� թ յ�  նից կամ այդ պի սի ոտնձ գ� թ յ� ն-
նե րից օ րեն քի պաշտ պա ն� թ յան ի րա վ� նք:

225  http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm 
226  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500 
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Մար դ  ի րա վ նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տ թ յ ն նե րի պաշտ պա ն թ յան մա սին 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա227

 Հոդ ված 8. Անձ նա կան և  ըն տա նե կան կյան քը հար գե լ  ի րա վ նք

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք �  նի իր անձ նա կան �  ըն տա նե կան կյան քի, բնա կա րա նի և նա-
մա կագ ր� թ յան նկատ մամբ հար գան քի ի րա վ� նք։

2.  Չի թ� յ լատր վ� մ պե տա կան մար մի ն նե րի մի  ջամ տ� թ յ� նն այդ ի րա վ� ն քի ի րա կա-
նաց մա նը, բա ցա ռ� թ յամբ այն դեպ քե րի, երբ դա նա խա տես ված է օ րեն քով և  անհ-
րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կ� թ յ�  ն� մ` ի շահ պե տա կան անվ տան-
գ� թ յան, հա սա րա կա կան կար գի կամ երկ րի տնտե սա կան բա րե կե ց� թ յան, ինչ պես 
նաև ան կար գ� թ յ� ն նե րի կամ հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի կանխ ման, ա ռող ջ� թ յան 
կամ բա րո յա կա ն� թ յան պաշտ պա ն� թ յան կամ այլ ան ձանց ի րա վ� նք նե րի և  ա զա-
տ� թ յ� ն նե րի պաշտ պա ն� թ յան նպա տա կով։

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կան228

Է

Զին ծա ռա յող ներն �  նեն ի րենց անձ նա կան և  ըն տա նե կան կյան քի, բնա կա րա նի և նա-

մա կագ ր� թ յան նկատ մամբ հար գան քի ի րա վ� նք: Պե տա կան մար մի ն նե րի կող մի ց այս 

ի րա վ� ն քի նկատ մամբ որ ևէ մի  ջամ տ� թ յ� ն պետք է հա մա պա տաս խա նի Մար դ�  ի րա-

վ� նք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 8-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե ր� թ յան պա հանջ նե րին:
35. Երբ պե տ� թ յ� ն ներն անձ նա կան և  ըն տա նե կան կյան քի ի րա վ� ն քի սահ մա նա-

փա կ� մն  եր կի րա ռե լիս հղ� մ են կա տա ր� մ ազ գա յին անվ տան գ� թ յա նը, այդ պես 
պետք է վար վեն մի այն այն դեպ ք� մ, երբ կա ազ գա յին անվ   տան գ� թ յա նը սպառ նա-
ցող ի րա կան վտանգ: 

36. Զին ծա ռա յող նե րի անձ նա կան կյան քի ին տիմ կող մե  րը չպետք է են թարկ վեն քնն� թ-
յան, բա ցա ռ� թ յամբ ե թե կա հան ցանք կա տա րե լ�  կաս կած, կամ ե թե դա պա հանջ-
վ� մ է՝ ել նե լով ա մե  նա բարձր մա կար դա կի անվ տան գ� թ յան մի  ջո ցա ռ� մն  եր ի րա-

կա նաց նե լ�  նկա տա ռ� մն  ե րից:

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ  շա գիր229

Ընդ հա ն� ր առ մամբ, անձ նա կան �  ըն տա նե կան կյան քի նկատ մամբ հար գան քի 

ի րա վ� ն քը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի է զին ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ, ինչ պես որ քա-

227  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20870 
228  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
229  Տես ն� յն տեղ� մ
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ղա քա ցիա կան  ան ձանց դեպ ք� մ է: Այ դ�  հան դերձ, զին ված �  ժե ր� մ ընդգրկ վե լը կա-

րող է նե րա ռել ո րոշ չա փի մի  ջամ տ� թ յ� ն անձ նա կան �  ըն տա նե կան կյան քի, ինչ պես 

նաև նա մա կագ ր� թ յան նկատ մամբ: «Անձ նա կան կյանք» եզ ր� յթն ընդգր կ� մ է ան ձի 

ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան ան ձեռնմխ  ե լի� թ յ�  նը, ան ձի ֆի զի կա կան և սո ցիա լա կան 

ինք ն� թ յան աս պեկտ նե րը, գեն դե րա յին ինք ն� թ յ�  նը, ա ն�  նը, սե ռա կան կող մո րո շ� մն  

�  սե ռա կան կյան քը230: « Նա մա կագ ր� թ յ� ն» եզ ր� յթն ընդգր կ� մ է հե ռա խո սա յին հա-

ղոր դակ ց� թ յ�  նը, է լեկտ րո նա յին նա մակ նե րը և  ին տեր նե տի անձ նա կան օգ տա գործ ման 

մշտա դի տարկ ման արդ յ� ն ք� մ ստաց ված տե ղե կատ վ� թ յ�  նը: Չի թ� յ լատր վ� մ վե-

րահս կել զին ծա ռա յող նե րի անձ նա կան նա մա կագ ր� թ յ�  նը, ե թե նման մի  ջամ տ� թ յ�  նը 

Կոն վեն ցիա յի 8-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե ր� թ յան հա մա ձայն օբ յեկ տի վո րեն ար դա րաց-

ված չէ (տե՛ս ստորև): « Մաս նա վոր» նա մա կագ ր� թ յ� նն այն նա մա կագ ր� թ յ� նն է, ո րի 

բո վան դա կ� թ յ� նն անձ նա կան է, և  ո րի հա մար օգ տա գործ վել են ոչ պաշ տո նա կան մի -

ջոց ներ, և/ կամ ո րը հաս ցեագր ված է մաս նա վոր ան ձանց, օ րի նակ՝ ըն տա նի քի ան դամ-

նե րին �  ըն կեր նե րին:

Կոն վեն ցիա յի 8-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե ր� թ յ�  նը թ� յլ է տա լիս ան դամ պե տ� թ յ� ն-

նե րին սահ մա նա փա կել 1-ին պար բե ր� թ յամբ ամ րագր ված անձ նա կան �  ըն տա նե կան 

կյան քի, բնա կա րա նի և նա մա կագ ր� թ յան նկատ մամբ հար գան քի ի րա վ� ն քը, ե թե այդ 

սահ մա նա փա կ�  մը նա խա տես ված է օ րեն քով, հե տապն դ� մ է ի րա վա չափ նպա տակ և  

անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կ� թ յ�  ն� մ 231: Դա հա վա սա րա պես կի րա-

ռե լի է զին ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ: Բա ցի դրա նից, նման սահ մա նա փա կ� մն  ե րի կի-

րառ ման հար ց� մ պե տ� թ յ� ն ներն �  նեն թ� յ լատ րե լի հա յե ցո ղ� թ յան ո րո շա կի շրջա-

նակ, ո րից հե տո Դա տա րա նը քնն� մ է՝ արդ յոք այդ սահ- մա նա փա կ� մն  ե րը Կոն վեն-

ցիա յի ի մաս տով հիմն  ա վո՞ր են:

Անձ նա կան և  ըն տա նե կան կյան քը հար գե լ�  ի րա վ� ն քի նկատ մամբ մի  ջամ տ� թ յ�  նը 

պետք է բա վա րա րի վեր և� մ նշված բո լոր ե րեք չա փա նիշ նե րը: « Նա խա տես ված է օ րեն-

քով» եզ ր� յ թը նշա նա կ� մ է, որ ներ պե տա կան օ րենսդ ր�  թյան մե ջ պետք է գո յ� թ յ� ն � -

նե նա ի րա վա կան հիմք: Այդ հիմ քը պետք է լի նի բա վա կա նա չափ ճշգրիտ ձևա կերպ ված, 

որ պես զի ան ձը կա րո ղա նա ող ջամ տ� թ յան սահ ման նե ր� մ կան խա տե սել, թե տվյալ 

գոր ծո ղ� թ յան հետ ևան քով ինչ հան գա մանք ներ կա րող են ի հայտ գալ, ինչ պես նաև 

պաշտ պան վել կա մա յա կա ն� թ յ� ն նե րից: Զին ված �  ժե ր� մ կա րող են գո յ� թ յ� ն �  նե նալ 

մի  ջոց ներ, ո րոնք կար գա վոր վ� մ են վար չա կան պրակ տի կա յով կամ պար տա դիր � ժ չ� -

230  Տե՛ս Փրեթին ընդդեմ Միացյալ Թագավոր� թյան (Pretty v. the United King dom), վճիռ՝ 29 ապրիլի 2002թ., պարբ. 
61:

231  Ուշագրավ է, որ ՔՔԻՄԴ-ի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասը, վերահաստատելով Մարդ�  իրավ� նքների համընդհան� ր 
հռչակագրի 12-րդ հոդվածը, թ� յլ է տալիս մի ջամտել մի այն անձնական և ընտանեկան, բնակարանի և 
նամակագր� թյան նկատմամբ հարգանքի իրավ� նքի իրացմանը, քանի դեռ այն նախատեսված է օրենքով:
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նե ցող �  ղե ց� յց նե րով: Դ րանք կա րող են լի նել «նա խա տես ված օ րեն քով», ե թե, վեր ջին 

հաշ վով, �  նեն ի րա վա կան հիմք, և քա նի դեռ գո յ� թ յ� ն �  նեն կա մա յա կա ն� թ յ� ն նե րի 

դեմ ե րաշ խիք ներ, օ րի նակ՝ ո րոշ ման հնա րա վոր վե րա նա յ� մ: «Ի րա վա չափ նպա տակ նե-

րը» նե րա ռ� մ են ազ գա յին անվ տան գ� թ յան, հա սա րա կ� թ յան անվ տան գ� թ յան կամ 

երկ րի տնտե սա կան բա րե կե ց� թ յան վե րա բեր յալ մտա հո գ� թ յ� ն նե րը, ան կար գ�  թյ� ն-

նե րի կամ հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի կան խ�  մը, ա ռող ջ�  թյան կամ բա րո յա կա ն� թ յան 

կամ այլ ան ձանց ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի պաշտ պա ն� թ յ�  նը: Կոն վեն ցիա յի 

8-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե ր� թ յամբ ե րաշ խա վոր ված ի րա վ� նք նե րին մի  ջամ տող մի  ջոց-

նե րը կա րող են հա մար վել «անհ րա ժեշտ ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կ� թ յ�  ն� մ», ե թե 

դրանք գոր ծադր վել են սո ցիա լա կան ծայ րա հեղ կա րի քին ար ձա գան քե լ�  հա մար, և  ե թե 

ձեռ նարկ վող մի  ջոց նե րը հա մա չափ են հե տապնդ վող նպա տակ նե րին232: Ո րո շե լ�  հա-

մար, թե արդ յոք այդ մի  ջոցն անհ րա ժեշտ էր ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կ� թ յ�  ն� մ, 

Դա տա րա նը հա վա սա րակշ ռ� մ է ան հա տի ի րա վ� նք նե րը հան րա յին շա հի հետ՝ կի րա-

ռե լով հա մա չա փ� թ յան սկզբ� ն քը:

Զին ված �  ժե րի դեպ ք� մ ան հատ զին ծա ռա յո ղի ի րա վ� նք նե րը հա վա սա րակշռ վ� մ 

են ռազ մա կան այն պի սի շա հե րի հետ, ինչ պի սիք են գոր ծառ նա կան արդ յ�  նա վե տ� թ-

յ�  նը կամ, ե թե խնդի րը վե րա բե ր� մ է ազ գա յին անվ տան գ� թ յա նը, ա պա պե տ� թ յան՝ 

որ պես մե կ ամ բող ջ� թ յան շա հե րի հետ: Պե տ� թ յ�  նը կա րող է սահ մա նա փա կել ան հա-

տի անձ նա կան և  ըն տա նե կան կյան քի ի րա վ� ն քը, ե թե կան պե տա կան ան վտան գ� թ-

յան հետ կապ ված խնդիր ներ, կամ զին ված �  ժե րի գոր ծառ նա կան արդ յ�  նա վե տ� թ յան 

հա մար գո յ� թ յ� ն �  նի ի րա կան վտանգ, քա նի որ բա նա կի պատ շաճ գոր ծ�  նե � թ յ� -

նը դժվար կլի ներ պատ կե րաց նել «ա ռանց ի րա վա կան այն նոր մե  րի, ո րոնք նա խա տես-

ված են ծա ռա յո ղա կան անձ նա կազ մի  կող մի ց դրա վար կա բե կ�  մը կան խե լ�  հա մար»233: 

Սա կայն ազ գա յին անվ տան գ� թ յան կամ գոր ծառ նա կան արդ յ�  նա վե տ� թ յան հա մար 

վտանգ ներ կա յաց նե լ�  մա սին պնդ� մն  ե րը պետք է լի նեն լավ հիմն  ա վոր ված և  օբ յեկ-

տի վո րեն ար դա րաց ված և, հետ ևա բար, պետք է լի նեն ա պա ց�  ցե լի կոնկ րետ օ րի նակ նե-

րով, ո րոնք ի րենց հեր թին պետք է լի նեն հստակ և հա մո զիչ234:

Այն դեպ քե ր� մ, երբ 8-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վ� ն քը վե րա բե ր� մ է «ան-

հա տի անձ նա կան կյան քի ա մե  նաին տիմ մա սին», «ա ռանձ նա պես լ� րջ պատ ճառ ներ» են 

անհ րա ժեշտ, որ պես զի մի  ջամ տ� թ յ�  նը բա վա րա րի 2-րդ պար բե ր� թ յան պա հանջ նե րը: 

Պե տա կան մարմն  ի կող մի ց զին ծա ռա յող նե րի սե ռա կան կողմն  ո րոշ ման կամ գեն դե րա յին 

ինք ն� թ յան վե րա բեր յալ ա ռանձ նա կի հանդգ ն� թ յամբ կա տար վող քնն� թ յ� նն � ղ ղա-

232  Սլիվենկոն ընդդեմ Լատվիայի (Slivenko v. Latvia), վճիռ՝ 9 հոկտեմբերի 2003թ., պարբ 113:
233  Սմի թը և Գրեյդին ընդդեմ Միացյալ Թագավոր� թյան (Smith and Grady v. the United Kingdom), վճիռ՝ 27 

սեպտեմբերի, 1999թ., պարբ. 89:
234  Ն� յն տեղ� մ:
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կի մի  ջամ տ� թ յ� ն է նրանց անձ նա կան կյան քի ի րա վ� ն քի նկատ մամբ` բա ցա ռ� թ յամբ 

այն դեպ քե րի, երբ առ կա է կաս կած քրեա կան ի րա վա խախ տ� մ կա տար ված լի նե լ�  մա-

սին, կամ դա պա հանջ վ� մ է ա մե  նա բարձր մա կար դա կի պաշ տո նա կան թ� յլտ վ� թ յան 

նպա տակ նե րով՝ ո րոշ ա ռա քե լ� թ յ� ն նե րի կամ կոնկ րետ պաշ տոն նե րի հա վա քագ րե-

լ�  հա մար235: Ն ման հե տաքն ն� թ յ� ն նե րը և սե ռա կան կողմն  ո րոշ ման կամ գեն դե րա-

յին ինք ն� թ յան հիմ քով զին ված �  ժե րից ա զա տ�  մը հան դի սա ն� մ է Կոն վեն ցիա յի 8-րդ 

հոդ վա ծի խախ տ� մ, ե թե չեն ներ կա յաց վ� մ նման գոր ծո ղ�  թյ� նն ար դա րաց նող լ� րջ 

հիմն  ա վո ր� մն  եր:

Ե թե հան րա յին շա հը չի գե րակշ ռ� մ ան հա տի մաս նա վոր շա հե րը, ա պա 8-րդ հոդ-

վա ծի հա մա ձայն՝ պե տ� թ յ� նն �  նի պո զի տիվ պար տա վո ր� թ յ� ն՝ ան հա տի անձ նա կան 

կյան քը պաշտ պա նե լ�  այ լոց մի  ջամ տ� թ յ�  նից: Ուս տի պե տ� թ յ�  նը պետք է գոր ծ� ն 

քայ լեր ձեռ նար կի ան հա տի անձ նա կան կյան քի նկատ մամբ հար գանքն ա պա հո վե լ�  հա-

մար (օ րի նակ՝ հա մա պա տաս խան օ րենսդ ր� թ յ� ն ըն դ�  նե լ�  մի  ջո ցով): Այս պար տա վո-

ր� թ յ�  նը վե րա բե ր� մ է զին ծա ռա յող նե րի պաշտ պա ն� թ յա նը 236:

3.2.Մտ քի, խղճի և կ րո նի ա զա տ թ յ ն

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ Սահ մա նադ ր թ յ ն237

Հոդ ված 41. Մտ քի, խղճի և կ րո նի ա զա տ թ յ  նը 

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք �  նի մտքի, խղճի, կրո նի ա զա տ� թ յան ի րա վ� նք: Այս ի րա վ� ն քը 
նե րա ռ� մ է կրո նը կամ հա մոզ մ� նք նե րը փո խե լ�  ա զա տ� թ յ�  նը և դ րանք ինչ պես 
մի այ նակ, այն պես էլ այ լոց հետ հա մա տեղ և հ րա պա րա կավ կամ մաս նա վոր կար-
գով՝ քա րո զի, ե կե ղե ցա կան ա րա րո ղ� թ յ� ն նե րի, պաշ տա մ� ն քի այլ ծի սա կա տա-
ր� թ յ� ն նե րի կամ այլ ձևե րով ար տա հայ տե լ�  ա զա տ� թ յ�  նը: 

2.  Մտ քի, խղճի և կ րո նի ա զա տ� թ յան ար տա հայ տ�  մը կա րող է սահ մա նա փակ վել 
մի այն օ րեն քով` պե տա կան անվ տան գ� թ յան, հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջ� թ-
յան և բա րո յա կա ն� թ յան կամ այ լոց հիմն  ա կան ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի 
պաշտ պա ն� թ յան նպա տա կով: 

235  Ն� յն տեղ� մ, պարբ. 71, Լյ� սթիգ-Փրինը և Բեքեթն ընդդեմ Միացյալ Թագավոր� թյան (Lustig-Prean and 
Beckett v. the United Kingdom), վճիռ՝ 27 սեպտեմբերի, 1999թ.:

236  Տե՛ս, օրինակ, Մաք Գինլին և Էգանն ընդդեմ Միացյալ Թագավոր� թյան (Mc Ginley and Egan v. the United 
Kingdom), վճիռ՝ 9 հ� նիսի 1998թ., Ռոշեն ընդդեմ Միացյալ Թագավոր� թյան (Roche v. the United Kingdom), 
վճիռ՝ 19 հոկտեմբերի 2005թ.:

237  http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm#31
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3.  Յ�  րա քանչ յ� ր քա ղա քա ցի, ո րի կրո նա կան դա վա նան քին կամ հա մոզ մ� նք նե րին 
հա կա ս� մ է զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նը, �  նի օ րեն քով սահ ման ված կար գով այն 
այ լընտ րան քա յին ծա ռա յ� թ յամբ փո խա րի նե լ�  ի րա վ� նք: 

Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

ՄԱԿ-ի Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վ նք նե րի մա սին դաշ նա գիր238

Հոդ ված 18

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր մարդ �  նի մտքի, խղճի և կ րո նի ա զա տ� թ յան ի րա վ� նք: Այդ ի րա-
վ� նքն ընդգր կ� մ է սե փա կան ընտ ր� թ յամբ կրոն կամ հա մոզ մ� նք �  նե նա լ�  կամ 
ըն դ�  նե լ�  ա զա տ� թ յ�  նը և  ինչ պես մի անձն յա, այն պես էլ �  րիշ նե րի հետ մի ա տեղ, 
հրա պա րա կավ կամ մաս նա վոր կար գով իր կրոնն �  հա մոզ մ� նք նե րը դա վա նե լ�  
ա զա տ� թ յ�  նը, պաշ տա մ� ն քի ի րա կա նաց ման, կրո նա կան �  ծի սա կան ա րա րո-
ղ� թ յ� ն նե րի և վար դա պե տ� թ յ� ն նե րի ի րա կա նաց ման ա զա տ� թ յ�  նը:

2.  Ոչ ոք չպետք է են թարկ վի այն պի սի հար կադ րան քի, ո րը նսե մաց ն� մ է իր ընտ ր� թ-
յամբ կրոն կամ հա մոզ մ� նք ներ �  նե նա լ�  կամ ըն դ�  նե լ�  ա զա տ� թ յ�  նը:

3.  Կ րո նին կամ հա մոզ մ� նք նե րին դա վա նե լ�  ա զա տ� թ յ�  նը են թարկ վ� մ է մի այն 
օ րեն քով սահ ման ված և հա սա րա կա կան անվ տան գ� թ յան, կար գ�  կա նո նի, ա ռող-
ջ� թ յան �  բա րո յա կա ն� թ յան, ինչ պես և  այլ ան ձանց հիմն  ա կան ի րա վ� նք նե րի �  
ա զա տ� թ յ� ն նե րի պահ պան ման հա մար անհ րա ժեշտ սահ մա նա փա կ� մն  ե րի:

4.  Ս� յն դաշ նագ րի մաս նա կից պե տ� թ յ� ն նե րը պար տա վոր վ� մ են հար գել ծնող նե րի 
և հա մա պա տաս խան դեպ քե ր� մ օ րի նա կան խնա մա կալ նե րի ա զա տ� թ յ�  նը` ա պա-
հո վե լ�  ի րենց ե րե խա նե րի կրո նա կան �  բա րո յա կան դաս տիա րա կ� թ յ�  նը սե փա-
կան հա մոզ մ� նք նե րին հա մա պա տաս խան:

Մար դ  ի րա վ նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տ թ յ ն նե րի պաշտ պա ն թ յան մա սին 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա239

 Հոդ ված 9. Մտ քի, խղճի և կ րո նի ա զա տ թ յ ն

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք �  նի մտքի, խղճի և կ րո նի ա զա տ� թ յան ի րա վ� նք. այս ի րա վ� ն-
քը նե րա ռ� մ է իր կրո նը կամ հա մոզ մ� ն քը փո խե լ�  ա զա տ� թ յ�  նը և դ րանք ինչ պես 
մի անձն յա, այն պես էլ այ լոց հետ հա մա տեղ և հ րա պա րա կավ կամ մաս նա վոր կար-
գով, քա րոզ չ� թ յան, ա րա րո ղ� թ յ� ն նե րի, պաշ տա մ� ն քի և ծե սե րի մի  ջո ցով ար տա-
հայ տե լ�  ա զա տ� թ յ� ն։

2.  Սե փա կան կրո նը կամ հա մոզ մ� նք նե րը դա վա նե լ�  ա զա տ� թ յ�  նը են թա կա է մի այն 

238  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500 
239  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20870 
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այն պի սի սահ մա նա փա կ� մն  ե րի, ո րոնք սահ ման ված են օ րեն քով և  անհ րա ժեշտ 
են ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կ� թ յ�  ն� մ` ի պաշտ պա ն� թ յ� ն հա սա րա կա կան 
անվ տան գ� թ յան, հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջ� թ յան կամ բա րո յա կա ն� թ յան 
կամ այլ ան ձանց ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի։

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կան240

40. Զին ծա ռա յող ներն �  նեն մտքի, խղճի և կ րո նի ա զա տ� թ յան, այդ թվ� մ՝ ցան կա ցած 
ժա մա նակ ի րենց կրո նը կամ հա մոզ մ� նք նե րը փո խե լ�  ի րա վ� նք: Ա ռան ձին դեպ-
քե ր� մ զին վո րա կան կյան քի սահ մա նա փա կ� մն  ե րի շրջա նա կ� մ ս� յն ի րա վ� ն քի 
ի րաց ման նկատ մամբ կա րող են կի րառ վել սահ մա նա փա կ� մն  եր: Ցան կա ցած այդ-
պի սի սահ մա նա փա կ� մ պետք է, այ դ�  հան դերձ, հա մա պա տաս խա նի Կոն վեն ցի ա յի 
9-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե ր� թ յան պա հանջ նե րին: Զին ծա ռա յող նե րի մի ջև չպետք է 
լի նի կրո նի կամ հա մոզ մ� նք նե րի հիմ քով խտրա կա ն� թ յ� ն:

41. Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան նպա տա կով զո րա կո չիկ նե րը պետք է �  նե-
նան կրո նա կան կամ այլ հա մոզ մ� նք նե րի հիմ քով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա-
ժար վա ծի կար գա վի ճակ ստա նա լ�  ի րա վ� նք, և ն րանց պետք է ա ռա ջարկ վի քա ղա-
քա ցիա կան բն� յ թի այ լընտ րան քա յին ծա ռա յ�  թյ� ն անց նե լ�  հնա րա վո ր� թ յ� ն:

42. Պ րո ֆե սիո նալ զին ծա ռա յող նե րը պետք է հնա րա վո ր� թ յ� ն �  նե նան թող նե լ�  զին-
ված �  ժե րը կրո նա կան կամ այլ հա մոզ մ� նք նե րի նկա տա ռ� մն  ե րով:

43. Զին ծա ռա յող նե րի կող մի ց կրո նի կամ այլ հա մոզ մ� նք նե րի պատ ճա ռով զին ված � -
ժե րը լքե լ�  հա մար ներ կա յաց ված դի մ� մն  ե րը պետք է �  ս� մն  ա սիր վեն ող ջա մի տ 
ժամ կե տ� մ: Ի րենց դի մ�  մի  քնն� թ յան ա վար տին սպա սե լիս վեր ջին ներս պետք է 
հնա րա վո ր� թ յան սահ ման նե ր� մ տե ղա փոխ վեն ոչ զին վո րա կան պար տա կա ն� թ-
յ� ն նե րով պաշ տոն նե րի:

44. Կ րո նա կան կամ այլ հա մոզ մ� նք նե րի պատ ճա ռով զին ված �  ժե րը լքե լ�  հա մար ներ-
կա յաց ված ցան կա ցած դի մ�  մի  մե րժ ման դեպ ք� մ այն պետք է վերջ նա կան քնն� թ-
յան են թարկ վի ան կախ և  ան կողմն  ա կալ մարմն  ի կող մի ց:

45. Կ րո նա կան կամ այլ հա մոզ մ� նք նե րի պատ ճա ռով օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
պաշ տո նա թող ե ղած զին ծա ռա յող նե րը չպետք է են թարկ վեն խտրա կա ն� թ յան կամ 
քրեա կան հե տապնդ ման: Կ րո նա կան կամ այլ հա մոզ մ� նք նե րի պատ ճա ռով զին ծա-
ռա յ� թ յ�  նը թող նե լ�  արդ յ� ն ք� մ ան ձը չպետք է են թարկ վի խտրա կա ն� թ յան կամ 
հե տապնդ ման։

46. Զին ծա ռա յող նե րը պետք է տե ղե կաց վեն վե րը՝ 41-ից 45-րդ մա սե ր� մ նշված ի րենց 

ի րա վ� նք նե րի և դ րանց ի րաց ման ըն թա ցա կար գե րի մա սին:

240  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
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մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ  շա գիր241

Զին ծա ռա յող ներն �  նեն մտքի, խղճի և կ րո նի ա զա տ� թ յան ի րա վ� նք: Զին վո րա կան 

կյան քի ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րով պայ մա նա վոր ված այս ի րա վ� ն քի ի րա կա նաց ման 

նկատ մամբ կա րող են կի րառ վել ո րոշ սահ մա նա փա կ� մն  եր: Այ դ�  հան դերձ, ցան կա ցած 

սահ մա նա փա կ� մ պետք է պահ պա նի Կոն վեն ցիա յի 9-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե ր� թ յան 

պա հանջ նե րը, այն է՝ դրանք պետք է սահ ման ված լի նեն օ րեն քով, հե տապն դեն ի րա վա-

չափ նպա տակ և  ան հրա ժեշտ լի նեն ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կ� թ յ�  ն� մ: Դ րանք 

պետք է լի նեն հա մա չափ, ոչ կա մա յա կան և  ող ջա մտո րեն կան խա տե սե լի:

Բա ցի դրա նից, զին վո րա կան հրա մա նա տար նե րը չպետք է չա րա շա հեն ի րենց պաշ-

տո նեա կան դիր քը՝ ան մի  ջա կա նո րեն ի րենց են թա կա յ� թ յան տակ գտնվող ծա ռա յող նե-

րին հար կադ րե լով ան ցան կա լի զր� յ ցի բռնվել կրո նա կան թե մա նե րի շ� րջ 242:

Ե՛վ հա վա տաց յալ նե րը, և՛ ան հա վատ ներն ի րա վ� նք �  նեն չեն թարկ վել խտրա կա ն� թ-

յան դրսևո ր� մն  ե րի՝ ի րենց կող մի ց մտքի, խղճի և կ րո նի ա զա տ� թ յան ի րաց ման ըն թաց-

ք� մ: Այս սկզբ� ն քը, բնա կա նա բար, կի րառ վ� մ է զին ված �  ժե րի հա- մա տեքս տ� մ: 

Ուս տի պե տ� թ յ� ն նե րը պետք է ո րո շա կի մի  ջոց ներ ձեռ նար կեն նրանց կրո նա կան պար-

տա վո ր� թ յ� ն նե րը զին վո րա կան կյան քի սո վո րա կան պայ ման նե րին հնա րա վո րինս հա-

մա պա տաս խա նեց նե լ�  հա մար, այդ թվ� մ՝ ժա մա նակ հատ կաց նե լով ա ղոթ քի հա մար, 

թ� յլ տա լով պահ պա նել հա տ� կ սննդա կար գեր կամ կրո նա կան օ րե րի կա պակ ց� թ յամբ 

տրա մադ րե լով հա տ� կ ար ձա կ� րդ:

Պե տ� թ յ� ն նե րը պետք է ձեռն պահ մն ան ան հա վատ նե րին, ն� յ նիսկ ա ն� ղ ղա կի րո-

րեն, կրո նա կան սո վո ր� յթ նե րին հետ ևե լ� ն հար կադ րե լ� ց:

Դա տա րանն առ այ սօր չի ընդգր կել կրո նա կան կամ այլ հա մոզ մ� նք նե րի հիմ քով զին-

վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վե լ�  ի րա վ� ն քը Կոն վեն ցիա յի 9-րդ հոդ վա ծի մե ջ: 

Սա կայն մի  ջազ գա յին ատ յան նե ր� մ տի րող ներ կա յիս մո տե ց�  մը հակ ված է այն դի տել 

որ պես խղճի և կ րո նի ա զա տ� թ յան ան բա ժա նե լի մաս: Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի կո մի  տեն 

ըն դ�  նել է, որ այն հան դի սա ն� մ է Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վ� նք նե րի մա-

սին մի  ջազ գա յին դաշ նագ րով ամ րագր ված մտքի, խղճի և կ րո նի ա զա տ� թ յան ի րա վ� ն-

քի ան բա ժա նե լի մաս243: 2007թ. դեկ տեմ բե րի 12-ին հռչակ ված Հիմն  ա րար ի րա վ� նք նե րի 

մա սին Եվ րո պա կան մի � թ յան խար տիա յի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը ան մի  ջա կա նո րեն 

241  Տես ն� յն տեղ� մ
242  21-րդ դարի Եվրոպայ� մ զինված � ժերն �  հասարակ� թյ� նը: Յ� րգեն Ք� լմանի և Ժան Քալախանի 

համե մատական վերլ� ծ� թյ� ն, էջ 299:
243  Մարդ�  իրավ� նքների կոմի տե, Յեո-Բ� մ Յ� ն և Մյ� ն-Ջին Չոին ընդդեմ Կորեայի Հանրապետ� թյան 

(Yeo-Bum Yoon and Myung-Jin Choi v Republic of Korea) թիվ/թիվ 1321/2004 և 1322/2004 հաղորդ� մն եր: 
Հանձնարարական 1518(2001), պարբ. 2:
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ճա նա չ� մ է կրո նա կան կամ այլ հա մոզ մ� նք նե րի հիմ քով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից 

հրա ժար վե լ�  ի րա վ� ն քը որ պես մտքի, խղճի և կ րո նի ա զա տ�  թյան ան բա ժա նե լի մաս: 

Ինչ վե րա բե ր� մ է Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա յին, ա պա Սո ցիա լա կան ի րա-

վ� նք նե րի եվ րո պա կան կո մի  տեն քննել է կրո նա կան կամ այլ հա մոզ մ� նք նե րի հիմ քով 

զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վող ան ձանց վե րա բե րող հիմն  ա հար ցը Խար-

տիա յի 1-ին հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն: Զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վող 

ան ձանց կող մի ց պա հանջ վող այ լընտ րան քա յին ծա ռա յ� թ յան տևո ղ� թ յ�  նը պետք է լի-

նի ող ջա մի տ՝ սո վո րա կան զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան տևո ղ� թ յան հա մե  մա տ� թ յամբ: 

Օ րի նակ՝ Կո մի  տեն գտել է, որ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան տևո ղ� թ յ�  նը մե  կ�  կես ան-

գամ գե րա զան ցող այ լընտ րան քա յին ծա ռա յ� թ յան տևո ղ� թ յ�  նը չա փա զանց եր կար է244:

Պար տա դիր ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող նե րը օգտ վ� մ են կրո նա կան կամ այլ հա մոզ-

մ� նք նե րի հիմ քով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վե լ�  ի րա վ� ն քից: Նա խա րար-

նե րի կո մի  տեն այս հիմն  ա հար ցի շ� րջ ար դեն հա տ� կ հանձ նա րա րա կան է ըն դ�  նել245: 

Զո րա կո չիկ նե րի կող մի ց կրո նա կան կամ այլ հա մոզ մ� նք նե րի հիմ քով զին վո րա կան ծա-

ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վե լ�  ի րա վ� ն քը ճա նաչ ված է ան դամ պե տ� թ յ� ն նե րի մե  ծա մաս-

ն� թ յան կող մի ց: Երկր նե րի մե ծ մասն օ րենք ներ են ըն դ�  նել, ո րոնք սահ մա ն� մ են զին-

վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից ա զատ վե լ�  դի մ� մն  ե րը քննար կե լ�  ըն թա ցա կար գե րը և, որ-

պես կա նոն, այ լընտ րան քա յին ծա ռա յ� թ յ� ն նա խա տե ս� մ այն ան ձանց հա մար, ո րոնք 

ա զատ վել են ծա ռա յ� թ յ�  նից246: Կ րո նա կան կամ այլ հա մոզ մ� նք նե րի հիմ քով զին վո րա-

կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վող անձ հան դի սա նա լը կամ այս կար գա վի ճա կի մե ր ժ�  մը 

չպետք է հան գեց նի խտրա կա ն� թ յան որ ևէ դրսևոր ման, կար գա պա հա կան մի  ջոց նե րի 

կի րառ ման կամ դա տա կան կար գով հե տապնդ ման:

Ան ձի հա մոզ մ� նք նե րը՝ լի նեն դրանք կրո նա կան թե փի լի սո փա յա կան, ժա մա նա-

կի ըն թաց ք� մ կա րող են փո փոխ վել, հետ ևա բար, մտքի, խղճի և կ րո նի ա զա տ� թ յան 

պաշտ պա ն�  թյ�  նը չի կա րող սահ մա նա փակ վել մի այն զո րա կոչ մա նը նա խոր դող ժամ-

կե տով: Զին ծա ռա յո ղի հա մոզ մ� նք նե րը կա րող են զար գա ց� մ ապ րել կոնկ րետ ի րա վի-

ճակ նե րից ել նե լով, հատ կա պես զին ված հա կա մար տ� թ յ� ն նե րի ըն թաց ք� մ: Զին ված 

�  ժե րի պրո ֆե սիո նալ ան դամն  ե րը պետք է �  նե նան հա մոզ մ� նք նե րի պատ ճա ռով զին-

վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նը դա դա րեց նե լ�  հա մար դի մե  լ�  ի րա վ� նք, ո րը պետք է քննարկ-

ման ա ռար կա դարձ վի ող ջա մի տ ժամ կետ նե ր� մ: Ն ման դի մ�  մի  քնն� թ յան ըն թաց ք� մ 

դի մ�  մա տ� ն, հնա րա վո ր� թ յան դեպ ք� մ, պետք է անց նի ոչ մար տա կան պար տա կա-

244  Եվրոպական գործերի Քվակերի խորհ� րդն ընդդեմ Հ� նաստանի (Quaker Council for European Aff airs (QCEA) 
v. Greece), թիվ 8/2000 կոլեկտիվ գանգատ:

245  Նախարարների կոմի տեի թիվ R(87)8 հանձնարարական, տես նաև՝ Խորհրդարանական վեհաժողովի թիվ 
1518(2001) հանձնարարականը:

246  Թիվ 1518(2001) հանձնարարականի բացատրական հ� շագիր, պարբ. 20:
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ն� թ յ� ն նե րի կա տար ման: Հետ ևա բար, անհ րա ժեշտ է տե ղե կաց նել զին ծա ռա յող նե րին 

ի րենց ի րա վ� նք նե րի, ինչ պես նաև գո յ� թ յ� ն �  նե ցող այն ըն թա ցա կար գե րի մա սին, 

ո րոնք ե րաշ խա վո ր� մ են ծա ռա յ�  թյան ըն թաց ք� մ (այ սինքն՝ մի նչև զո րա կոչ վե լը, ծա-

ռա յ� թ յան ըն թաց ք� մ և դ րա նից հե տո) ի րենց կրո նա կան կամ այլ հա մոզ մ� նք նե րը փո-

խե լ�  ի րա վ� ն քի ի րա ց�  մը: Սե փա կան կրո նը կամ հա մոզ մ� ն քը փո խե լ�  ի րա վ� ն քը 

չի կա րող վկա յա կոչ վել զին ված �  ժե րի պրո ֆե սիո նալ անձ նա կազ մի  կող մի ց՝ ա ռան ձին 

հանձ նա րա ր� թ յ� ն նե րից հրա ժար վե լ�  հա մար:

Պար տա դիր ժամ կե տա յին այն զին ծա ռա յող նե րը, ո րոնց շնորհ վել է կրո նա կան կամ 

այլ հա մոզ մ� նք նե րի հիմ քով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վող ան ձի կար գա վի-

ճակ, ինչ պես նաև պրո ֆե սիո նալ ծա ռա յող նե րը, ո րոնց թ� յ լատր վել է կրո նա կան կամ այլ 

հա մոզ մ� նք նե րի հիմ քով հրա ժար վել զին ված �  ժե ր� մ ծա ռա յ� թ յ�  նից, չեն կա րող դրա 

պատ ճա ռով են թարկ վել քրեա կան հե տապնդ ման, մաս նա վո րա պես, դա սալ ք� թ յան հա-

մար: Դա չպետք է խո չըն դո տի ան դամ պե- տ� թ յ� ն նե րին ներ պե տա կան օ րենսդ ր� թ-

յան հա մա ձայն դա սալ ք� թ յան հա մար քրեա կան հե տապն դ� մ ի րա կա նաց նել այն ան-

ձանց նկատ մամբ, ո րոնք ա ռանց թ� յլտ վ� թ յան են լքել զին ված �  ժե րը: Ներ պե տա կան 

օ րենսդ ր� թ յամբ կա րող են սահ ման վել նաև այն դեպ քե րը, երբ զին ված �  ժե րից դ� րս 

ե կած ան ձանց գոր ծե րը կա րող են քննվել քա ղա քա ցիա կան դա տա րան նե րի կող մի ց, 

օ րի նակ՝ երբ նրանք չեն պահ պա նել ի րենց հրա ժա րա կա նին ներ կա յաց վող պայ ման նե րը 

կամ երբ չեն վե րա դարձ րել զին ված �  ժե ր� մ ծա ռա յե լ�  նպա տա կով ի րենց վստահ ված 

գ�  մար նե րը կամ ի րե րը:

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի թիվ R(87)8 հանձ նա րա րա կան 

« Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նից կրո նա կան հա մոզ մ նք նե րի պատ-

ճա ռով հրա ժար ման մա սին»247

Ա. Զո րա կոչ ման են թա կա յ�  րա քանչ յ� ր ոք, ով, կրո նա կան դա վա նան քի հա մո զիչ 

պատ ճառ նե րից ել նե լով, հրա ժար վ� մ է ընդգրկ վել զին ված �  ժե ր� մ, պետք է ի րա վ� նք 

�  նե նա ա զատ վել զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից՝ ո րո շա կի պայ ման նե րի պահ պան մամբ:

247  https://www.refworld.org/docid/5069778e2.html 
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Եվ րո պա յի խորհր դի Խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի թիվ 1518 (2001) հանձ նա-

րա րա կան «Եվ րո պա յի խորհր դի ան դամ երկր նե ր մ կրո նա կան հա մոզ մ նք նե րի 

պատ ճա ռով զին վո րա կան ծա ռա յ թ յ  նից հրա ժար վե լ  մա սին»248

5.  Վե հա ժո ղո վը ա ռա ջար կ� մ է, որ Նա խա րար նե րի կո մի  տեն կոչ ա նի այն ան դամ պե-
տ� թ յ� ն ներն, ո րոնք հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան դր� յթ ներ չ�  նեն, ի րենց 
օ րենսդ ր� թ յան մե ջ ամ րագ րե լ�  հետև յա լը.

5.1. ցան կա ցած ժա մա նակ (զո րա կո չից կամ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ի րա կա նա ց� -
մի ց ա ռաջ, դրա ըն թաց ք� մ կամ հե տո) հաշ վառ վե լ�  որ պես կրո նա կան հա մոզ-
մ� նք նե րի հիմ քով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վող անձ,

5.2.  զին ված �  ժե րի մշտա կան ան դամն  ե րի ի րա վ� ն քը կրո նա կան հա մոզ մ� նք նե րի հիմ-
քով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վող ան ձի կար գա վի ճակ ստա նա լ�  մա-
սին դի մե  լ�  վե րա բեր յալ,

5.3. բո լոր զո րա կո չիկ նե րի ի րա վ� ն քը ստա նա լ�  տե ղե կատ վ� թ յ� ն կրո նա կան հա մոզ-
մ� նք նե րի հիմ քով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վող ան ձի կար գա վի ճա կի 
և  այն ստա նա լ�  մի  ջոց նե րի մա սին,

5.4. զ� տ քա ղա քա ցիա կան բն� յ թի ի րա կան այ լընտ րան քա յին ծա ռա յ� թ յան, որն իր 

բն� յ թով չպետք է լի նի զսպող կամ պատ ժիչ։ 

Մար դ  ի րա վ նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վ նք

Կա լաչն ընդ դեմ Թ ր քիա յի (Kalac v. Turkey) գոր ծով վճիռ249

28. (...) Այս հա մա կարգն իր բն� յ թով են թադ ր� մ է զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ� նք նե րի և  
ա զա տ� թ յ� ն նե րի սահ մա նա փակ ման հնա րա վո ր� թ յ� ն, ո րը չի կա րող սահ ման վել 
քա ղա քա ցիա կան ան ձանց նկատ մամբ։ Պե տ� թ յ� ն ներն ի րենց զին ված �  ժե րի հա-
մար կա րող են ըն դ�  նել կար գա պա հա կան կա նո նա կար գեր, ո րոնք ար գե լ� մ են այս 
կամ այն վար քա գի ծը, հատ կա պես այն պի սի գոր ծո ղ� թ յ�  նը, ո րը չի հա մա պա տաս-
խա ն� մ զին ծա ռա յ� թ յան պա հանջ ներն ար տա ցո լող սահ ման ված կար գին։ 

Լա րի սի սը եւ այ լոք ընդ դեմ Հ  նաս տա նի գոր ծով վճիռ (Larissis and others v. 

Greece), 24 փետր վա րի 1998թ.250

51.  Դա տա րանն այս կա պակ ց� թ յամբ ընդգ ծ� մ է, որ զին վո րա կան ի րա վի ճա կին բնո-

248  https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fi leid=16909&lang=en 
249  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58042 
250  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58139 
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րոշ հիե րար խիկ կա ռ� ց ված քը կա րող է զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի 
ցան կա ցած աս պեկ տին տալ ո րո շա կի ե րանգ այն պես, որ ստո րա դա սը դժվա ր� թ-
յամբ կկա րո ղա նա հրել վե րա դա սին, ով մո տե ցել է ի րեն, կամ դժվա ր� թ յամբ կխ�  սա-
փի վեր ջի նիս կող մի ց նա խա ձեռն ված խո սակ ց� թ յ�  նից։ Այն, ինչ քա ղա քա ցիա կան 
ո լոր տ� մ կա րող է հա մար վել ան մե ղ մտքե րի փո խա նա կ� մ, ո րը հաս ցեա տե րը կա րող 
է ա զա տո րեն ըն դ�  նել կամ մե ր ժել, զին վո րա կան կյան քի շրջա նակ նե ր� մ կա րող է ըն-
կալ վել որ պես ոտնձ գ� թ յ� ն կամ ճնշ� մ իշ խա ն� թ յան չա րա շահ ման մի  ջո ցով։ Հարկ 
է հստա կեց նել, որ ոչ հա վա սար կար գա վի ճա կ� մ գտնվող ան ձանց հետ կրո նի և  այլ 
զգա յ� ն հար ցե րի քննար կ� մն  այդ կա տեր գո րիա յի մե ջ չեն մտն� մ։ ... պե տ� թ յ� ն-
նե րը պետք է հա տ� կ մի  ջոց ներ ձեռ նար կեն զին ված �  ժե ր� մ ստո րա դաս նե րի ի րա-
վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի պաշտ պա ն� թ յան հա մար։

Բա յաթ յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի (Bayatyan v. Armenia) գոր ծով վճիռ, 07 հ  լի սի 

2011թ.251

92. Կա ռա վա ր� թ յ�  նը վկա յա կո չե լով Հանձ նա ժո ղո վի նա խա դե պա յին ի րա վ� ն քը վի-
ճար կեց դի մ�  մա տ�  ի գան գա տի նկատ մամբ 9-րդ հոդ վա ծի կի րա ռե լի� թ յան հար-
ցը, մի նչ դեռ դի մ�  մա տ� ն և  եր րորդ կող մի  մի  ջամ տող ներն ա ռար կե ցին առ այն, 
որ այդ նա խա դե պա յին ի րա վ� ն քը հին է և խնդ րե ցին հա մա պա տաս խա նեց նել այն 
ներ կա օ րե րի պայ ման նե րին:

(ա) Հա մա պա տաս խան նա խա դե պա յին ի րա վ� ն քի հա մա ռո տագ ր� թ յ�  նը
93. Դա տա րա նը նշ� մ է, որ Մար դ�  Ի րա վ� նք նե րի Եվ րո պա կան Հանձ նա ժո ղո վի նախ-

նա կան դիր քո րո շ� մն  ար տա ցոլ վել է Grandrath v. the Federal Republic of Germany 
(գան գատ թիվ 2299/64, Հանձ նա ժո ղո վի հաշ վետ վ� թ յ� ն` 12 դեկ տեմ բեր, 1966 թ., 
Տա րե կան ամ փո փա գիրք, հա տոր 10, էջ 626) գոր ծ� մ, ո րը վե րա բեր վ� մ էր Ե հո վա յի 
վկա կազ մա կեր պ� թ յան ան դա մի ն, ով ցան կա ն� մ էր խ�  սա փել ոչ մի այն զին վո րա-
կան, այլ նաև այ լընտ րան քա յին քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից: Նա վի ճար կ� մ 
էր Կոն վեն ցիա յի 9-րդ հոդ վածն այն հիմ քով, որ իշ խա ն� թ յ� ն նե րը ստի պ� մ են ի րեն 
ի րա կա նաց նել մի  ծա ռա յ� թ յ� ն, ո րը դեմ է իր խղճին և կ րո նա կան հա մոզ մ� նք նե-
րին. դի մ�  մա տ� ն դա տա պարտ վել էր նման ծա ռա յ� թ յան կա տա ր�  մի ց հրա ժար-
վե լ�  հա մար: Հանձ նա ժո ղովն  ի սկզբա նե նշեց, որ մի նչ 9-րդ հոդ վածն ընդ հա ն� ր 
առ մամբ ե րաշ խա վո ր� մ է մտքի, խղճի և կ րո նա կան ի րա վ� նք նե րի ա զա տ� թ յան 
ի րա վ� ն քը, Կոն վեն ցիա յի 4-րդ հոդ վա ծը պա ր�  նա կ� մ է դր� յթ, ո րը հստա կո րեն 
վե րա բե ր� մ է կրո նա կան հա մոզ մ� նք ներ �  նե ցող ան ձանց պա րա գա յ� մ զին վո-
րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նը այլ պար տա դիր ծա ռա յ� թ յամբ փո խա րի նե լ�  հար ցին: Այն 
եզ րա հան գեց` 4-րդ հոդ վա ծը մի ան շա նակ սահ մա ն� մ է, որ կրո նա կան հա մոզ մ� նք-

251  http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=63737 
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ներ �  նե ցող ան ձանց նկատ մամբ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան փո խա րեն պետք է 
կի րառ վի քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յ� թ յ�  նը, սա կայն Կոն վեն ցիա յի ներ քո կրո նա-
կան հա մոզ մ� նք նե րը չեն կա րող հիմք հան դի սա նալ ան ձին նման ծա ռա յ� թ յ�  նից 
ա զա տե լ�  հա մար: Հանձ նա ժո ղո վը հարկ չհա մա րեց քննար կել 9-րդ հոդ վա ծ� մ նե-
րառ ված «խղճի և կ րո նի ա զա տ� թ յ� ն» եզ ր� յ թի մե կ նա բա ն� թ յան հար ցե րը և  այս 
ա ռ�  մով խախ տ� մ չար ձա նագ րեց:

94. Ն մա նա պես, X. v. Austria (գան գատ թիվ 5591/72, Հանձ նա ժո ղո վի ո րո շ�  մը 2 ապ րիլ 
1973 թ., Հա վա քա ծ�  43, էջ 161) գոր ծ� մ Հանձ նա ժո ղո վը նշեց, որ Կոն վեն ցիա յի 
9-րդ հոդ վա ծը մե կ նա բա նե լիս այն հաշ վի է ա ռել նաև Կոն վեն ցիա յի 4-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ մա սի (բ) կե տի դր� յ թը, հա մա ձայն ո րի պար տա դիր կամ հար կա դիր աշ խա-
տան քը չի նե րա ռ� մ «զին վո րա կան բն� յ թի ցան կա ցած ծա ռա յ� թ յ� ն, իսկ այն երկր-
նե ր� մ, որ տեղ օ րի նա կան է ճա նաչ վ� մ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վե լը` 
հա մոզ մ� նք նե րից ել նե լով, պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան փո խա րեն նշա-
նակ ված ծա ռա յ� թ յ�  նը»: Նե րա ռե լով «այն երկր նե ր� մ, որ տեղ օ րի նա կան է ճա նաչ-
վ� մ» ար տա հայ տ� թ յ�  նը 4-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի (բ) կե տ� մ` Բարձր Պայ մա նա-
վոր վող Կող մի ն ընտ ր� թ յան հնա րա վո ր� թ յ� ն է տրվ� մ ճա նա չել կամ չճա նա չել վի-
ճարկ վող ի րա վ� ն քը, իսկ ճա նաչ ման դեպ ք� մ` եր կի րը պար տա վոր է նա խա տե սել 
նաև փո խա րի նող ծա ռա յ� թ յան տե սակ: Հանձ նա ժո ղո վը, այս պատ ճա ռով, գտավ, 
որ 9-րդ հոդ վա ծը, ել նե լով Կոն վեն ցիա յի 4-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի (բ) կե տի հաս կա-
ց� թ յ�  նից, չի պար տադ ր� մ պե տ� թ յա նը ճա նա չել կրո նա կան հա մոզ մ� ն քի հի ման 
վրա զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վե լ�  ի րա վ� ն քը և, հետ ևա բար, նա խա-
տե սել հա տ� կ գոր ծո ղ� թ յ� ն ներ, նրանց պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան 
պա րա գա յ� մ ի րենց մտքի, խղճի և կ րո նի ա զա տ� թ յան ի րա վ� նքն ի րա կա նաց նե լ�  
հա մար: Հետ ևա բար, նշված հոդ ված նե րը չեն ար գե լ� մ այն պե տ� թ յա նը, ո րը չի ճա-
նա չել վի ճարկ վող ի րա վ� ն քը, դա տա պար տել այն ան ձանց, ով քեր հրա ժար վ� մ են 
զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ� ն ի րա կա նաց նե լ� ց:

95. Ս� յն մո տե ց�  մը հաս տատ վել է Հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց X. v. the Federal Republic of 
Germany գոր ծ� մ, ո րը վե րա բե ր� մ էր դի մ�  մա տ�  ի կրո նա կան հա մոզ մ� նք նե րից 
ել նե լով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նը քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յ� թ յամբ փո խա րի նե-
լ�  հար ցին (գան գատ թիվ 7705/76, Հանձ նա ժո ղո վի ո րո շ� մ 5 հ�  լիս 1977 թ., Ո րո-
շ� մն  եր և Հաշ վետ վ� թ յ� ն ներ (DR) 9, էջ 196): Conscientious objectors v. Denmark 
(գան գատ թիվ 7565/76, Հանձ նա ժո ղո վի ո րո շ� մ 7 մարտ 1977 թ., DR 9, էջ 117) գոր-
ծ� մ Հանձ նա ժո ղո վը կրկնեց, որ կրո նա կան հա մոզ մ� նք նե րից ել նե լով զին վո րա-
կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վե լ�  ի րա վ� ն քը նե րառ ված չէ Կոն վեն ցիա յով ե րաշ-
խա վոր ված ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի շար ք� մ: A. v. Switzerland (գան գատ 
թիվ 10640/83, Հանձ նա ժո ղո վի ո րո շ� մ 9 մա յիս 1984 թ., DR 38, էջ 219) գոր ծ� մ 
Հանձ նա ժո ղո վը վե րա հաս տա տեց իր դիր քո րո շ�  մը և  ա վե լաց րեց, որ զին վո րա կան 
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ծա ռա յ� թ յ�  նը մե ր ժող դի մ�  մա տ�  ին դա տա պար տե լը չի կա րող հան գեց նել 9-րդ 
հոդ վա ծի խախտ ման:

96. Մի շարք գոր ծե ր� մ ն� յն պես Հանձ նա ժո ղո վը գտել է, որ Կոն վեն ցիան, որ պես այդ-
պի սին, չի ե րաշ խա վո ր� մ կրո նա կան հա մոզ մ� նք նե րից ել նե լով զին վո րա կան ծա-
ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վե լ�  ի րա վ� ն քը (տես, N. v. Sweden, գան գատ թիվ 10410/83, 
Հանձ նա ժո ղո վի ո րո շ� մ 11 հոկ տեմ բեր 1984 թ., DR 40, էջ 203, տես նաև, ի թիվս 
այ լոց, Autio v. Finland, գան գատ թիվ 17086/90, Հանձ նա ժո ղո վի ո րո շ� մ 6 դեկ տեմ-
բեր 1991 թ., DR 72, էջ 245, Peters, նշված վե րը, և Heudens, նշված վե րը): Ս� յն 
գոր ծե ր� մ, այ ն�  ա մե  նայ նիվ, Հանձ նա ժո ղո վը պատ րաստ էր ըն դ�  նել, որ չնա յած 
վե րո հիշ յալ սկզբ� նք նե րի, փաս տե րը կա րող են ընդգրկ վել 9-րդ հոդ վա ծի շրջա նակ-
նե ր� մ, իսկ դի մ�  մա տ�  նե րի` խտրա կա ն� թ յան վե րա բեր յալ են թադ ր� թ յ� ն նե րը, 
պետք է հետ ևա բար քննվեն Կոն վեն ցիա յի 14-րդ հոդ վա ծի ներ քո:

97. Եր կ�  գոր ծով կրո նա կան հիմ քով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վե լ�  հետ-
ևան քով դա տա պարտ ման հար ցը բարձ րաց վել է Դա տա րա նի առջև: Այ ն�  ա մե  նայ-
նիվ, նշված եր կ�  գոր ծով Դա տա րա նը անհ րա ժեշտ չի հա մա րել քննել 9-րդ հոդ վա ծի 
կի րա ռե լի� թ յան հար ցը և  ո րո շել է հար ցի լ�  ծ�  մը տալ Կոն վեն ցիա յի այլ հոդ ված նե-
րի ներ քո` մաս նա վո րա պես 14-րդ և 3-րդ հոդ ված նե րի կի րառ մամբ (տես Thlimmenos, 
նշված վե րը, պարբ. 43 և 53, և Ulke, նշված վե րը, պարբ.եր 53-54 և 63-64):

(բ) Նա խա դե պը փո խե լ�  անհ րա ժեշ տ� թ յան առ կա յ� թ յ�  նը
98. Ի րա վա կան հստա կ� թ յան, կան խա տե սե լի� թ յան և  օ րեն քի առջև հա վա սա ր� թ յան 

սկզբ� նք նե րից ել նե լով` Դա տա րա նը չպետք է ա ռանց հիմն  ա վոր պատ ճա ռի ար-
տա հայ տի նախ կին գոր ծե րով սահ ման ված և նա խա դե պա յին ի րա վ� նք դար ձած 
ո րո շ� մն  ե րից տար բեր վող այլ մո տե ց� մն  եր, սա կայն Դա տա րա նի կող մի ց դի նա-
մի կ և զար գա ցող մո տե ց� մն  եր չմշա կե լը ն� յն պես կա ռա ջաց նի խո չըն դոտ ներ` բա-
րե փո խ� մն  ե րի հա մար (տես Vilho Eskelinen and Others v. Finland [GC], գան գատ 
թիվ 63235/00, պարբ. 56, ECHR 2007-IV, և Micallef v. Malta [GC], գան գատ թիվ 
17056/06, պարբ. 81, ECHR 2009-...): Ծայ րա հեղ անհ րա ժեշ տ� թ յ� ն է, որ պես զի 
Կոն վեն ցիան մե կ նա բան վի և կի րառ վի այն պես, որ ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն� թ-
յ�  նը լի նի պրակ տիկ և  արդ յ�  նա վետ և  ոչ թե տե սա կան և մ տա ցա ծին (տես Staff ord 
v. the United Kingdom [GC], գան գատ թիվ 46295/99, պարբ. 68, ECHR 2002-IV, և 
Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], գան գատ թիվ 28957/95, պարբ. 74, 
ECHR 2002-VI):

99. Դա տա րա նը նշ� մ է, որ մի նչ ս� յն գոր ծը այն չի քննել կրո նա կան հիմ քով զին վո-
րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վե լ�  ի րա վ� ն քի նկատ մամբ 9-րդ հոդ վա ծի կի րա-
ռե լի� թ յան հար ցը, ի տար բե ր� թ յ� ն Հանձ նա ժո ղո վի, ո րը մե ր ժել է կի րա ռել այդ 
հոդ վա ծը նման ան ձանց գան գատ նե րի նկատ մամբ: Հանձ նա ժո ղո վը հա մակ ցել է 
Կոն վեն ցիա յի 9-րդ հոդ վա ծը 4-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի (բ) կե տի հետ, գտնե լով, որ 
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վեր ջինս կրո նա կան հիմ քով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վե լ�  ի րա վ� ն-
քի ճա նաչ ման ընտ ր� թ յ�  նը թո ղել է Պայ մա նա վոր վող Կող մե  րի հա յե ցո ղ� թ յա նը: 
Հետ ևա բար, կրո նա կան հիմ քով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վող ան ձինք 
դ� րս են մն � մ 9-րդ հոդ վա ծի պաշտ պա ն� թ յան սահ ման նե րից, ո րը չի կա րող բա-
նա կ� մ ծա ռա յե լ� ց նրանց հրա ժար վե լ�  դեպ ք� մ ա պա հո վել դա տա պար տ�  մի ց 
խ�  սա փե լ�  հնա րա վո ր� թ յ� ն:

100. Դա տա րա նը, այ ն�  ա մե  նայ նիվ, չի պար տա վոր վ� մ նրա նով, որ 4-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի (բ) կե տի նման մե կ նա բա ն�  մը ար տա ցո լ� մ է այդ դր� յ թի ի րա կան նպա տա-
կը և  ի մաս տը: Այն նշ� մ է, որ 4-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի (բ) կե տը բա ցա ռ� մ է 4-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սով ար գել ված «հար կա դիր և պար տա դիր աշ խա տանք» հաս կա-
ց� թ յան շրջա նակ նե րից` «զին վո րա կան բն� յ թի ցան կա ցած ծա ռա յ� թ յ� ն, իսկ այն 
երկր նե ր� մ, որ տեղ օ րի նա կան է ճա նաչ վ� մ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար-
վե լը` հա մոզ մ� նք նե րից ել նե լով, պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան փո խա րեն 
նշա նակ ված ծա ռա յ� թ յ�  նը»: Այս կա պակ ց� թ յամբ Դա տա րանն անդ րա դառ ն� մ է 
նաև հոդ ված 4-ի Travaux preparatoires, ո րի 23-րդ կե տը սահ մա ն� մ է` «[(բ)] են թա կե-
տ� մ կրո նա կան հա մոզ մ� նք նե րից ել նե լով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար-
վե լ�  ի րա վ� նք �  նե ցող ան ձանց վե րա բեր յալ դր� յ թը նպա տակ �  նի մատ նան շել, 
որ օ րեն քով նրանց հա մար նա խա տես ված ցան կա ցած ազ գա յին ծա ռա յ� թ յ� ն չի 
ընդգրկ վ� մ պար տա դիր կամ հար կա դիր աշ խա տանք հաս կա ց� թ յան մե ջ: Քա նի որ 
շատ երկր ներ դեռևս չեն ճա նա չել կրո նա կան հա մոզ մ� նք նե րից ել նե լով զին վո րա-
կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վե լ�  ի րա վ� ն քը, «այն երկր նե րը, ո րոնք ճա նա չել են 
այդ ի րա վ� ն քը» ար տա հայ տ� թ յ�  նը ն� յն պես նե րառ վեց: Դա տա րա նի կար ծի քով 
Travaux preparatoires հաս տա տ� մ է, որ 4-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի (բ) են թա կե տի 
մի ակ նպա տակն է տալ «պար տա դիր կամ հար կա դիր աշ խա տանք» հաս կա ց� թ յան 
մե կ նա բա ն� թ յ�  նը: Ինք ն�  ր� յն այն չի ճա նա չ� մ կամ բա ցա ռ� մ կրո նա կան հա-
մոզ մ� նք նե րից ել նե լով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վե լ�  ի րա վ� ն քը և, 
հետ ևա բար, այն չպետք է �  նե նա 9-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված ի րա վ� նք նե րը 
սահ մա նա փա կող ազ դե ց� թ յ� ն:

101. Միև ն� յն ժա մա նակ, Դա տա րա նը չի ան տե ս� մ նաև այն փաս տը, որ Հանձ նա ժո ղո-
վի կող մի ց 9-րդ հոդ վա ծի սահ մա նա փակ մե կ նա բա ն�  մը պայ մա նա վոր ված է ե ղել 
տվյալ ժա մա նա կաշր ջա ն� մ գե րա կա յող մո տե ց� մն  ե րով: Սա կայն տա րի ներ են ան-
ցել այն պա հից, երբ Հանձ նա ժո ղո վը Grandrath v. the Federal Republic of Germany և 
X. v. Austria գոր ծե ր� մ ներ կա յաց րեց իր ա ռա ջին պատ ճա ռա բա ն� թ յ� ն նե րը, ո րոն-
ցով բա ցա ռեց կրո նա կան հա մոզ մ� նք նե րից ել նե լով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից 
հրա ժար վե լ�  ի րա վ� ն քը 9-րդ հոդ վա ծի շրջա նակ նե րից: Հե տա գա յ� մ այլ գոր ծե րով 
կա յաց րած ո րո շ� մն  ե ր� մ Հանձ նա ժո ղո վը վե րա հաս տա տեց իր այս մո տե ց�  մը, սա-
կայն այդ առն չ� թ յամբ վեր ջին գոր ծը թվագր վ� մ է 1995 թ.: Այդ ըն թաց ք� մ տե ղի են 
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�  նե ցել կար ևոր զար գա ց� մն  եր ինչ պես մի  ջազ գա յին, այն պես էլ Եվ րո պա յի Խորհր-
դի ան դամ պե տ� թ յ� ն նե րի ազ գա յին ի րա վա կան հա մա կար գե ր� մ:

102. Դա տա րանն այս կա պակ ց� թ յամբ կրկն� մ է, որ Կոն վեն ցիան «կեն դա նի գոր ծիք» 
է, ո րը պետք է մե կ նա բան վի ար դի հան գա մանք նե րի ներ քո և ներ կա յ� մս ժո ղովր-
դա վա րա կան պե տ� թ յ� ն նե ր� մ գե րա կա յող գա ղա փար նե րի հի ման վրա (տես, ի 
թիվս այ լոց, Tyrer v. the United Kingdom, 25 ապ րիլ 1978 թ., պարբ. 31, Սե րիա Ա 
թիվ 26, Kress v. France [GC], գան գատ թիվ 39594/98, պարբ. 70, ECHR 2001-VI, and 
Christine Goodwin, նշված վե րը, պարբ. 75): Քա նի որ Դա տա րա նը հան դի սա ն� մ է 
մար դ�  ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն� թ յան ա ռաջ նա յին և կար ևոր հա մա կարգ, այն 
պետք է հաշ վի առ նի Պայ մա նա վոր վող Պե տ� թ յ� ն նե րի փո փոխ վող պայ ման նե րը և 
չա փա նիշ նե րի սահ ման ման հա մար ար ձա գան քի, օ րի նակ, ցան կա ցած ընդ հա ն� ր 
զար գա ց� մն  ե րին (տես Staff ord, նշված վե րը, պարբ. 68, և Scoppola v. Italy (թիվ 2) 
[GC], գան գատ թիվ 10249/03, պարբ. 104, ECHR 2009-...): Ա վե լին, Կոն վեն ցիա յի 
բո վան դա կ� թ յան մե ջ նե րառ ված եզ ր� յթ ներն �  հաս կա ց� թ յ� ն նե րը սահ մա նե լիս 
Դա տա րա նը կա րող է և պար տա վոր է Կոն վեն ցիա յից բա ցի, հաշ վի առ նել նաև մի -
ջազ գա յին ի րա վ� ն քի բա ղադ րա տար րե րը և  ի րա վա ս�  մար մի ն նե րի կող մի ց դրանց 
մե կ նա բա ն� թ յ� ն նե րը: Հա տ� կ գոր ծե ր� մ Կոն վեն ցիա յի դր� յթ նե րը մե կ նա բա նե լ�  
ժա մա նակ Դա տա րա նի հա մար դի տարկ ման ա ռար կա կա րող են հան դի սա նալ նաև 
մաս նա գի տա կան մի  ջազ գա յին փաս տաթղ թե րից բխող ընդ հա ն� ր զար գա ց� մն  ե րը 
(տես Demir and Baykara v. Turkey [GC], գան գատ թիվ 34503/97, պարբ. 85, 12 նո յեմ-
բեր 2008 թ.):

103. Դա տա րա նը նշ� մ է, որ 1980-90-ա կան նե րին Եվ րո պա յի Խորհր դի ան դամ պե-
տ� թ յ� ն նե ր� մ և  ա վե լի � շ ան դա մակ ցած պե տ� թ յ� ն նե ր� մ նկատ վեց կրո նա կան 
հա մոզ մ� նք նե րից ել նե լով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վե լ�  ի րա վ� ն քի 
ճա նաչ ման ակն հայտ մի  տ� մ (տես վե րը պարբ. 47): Նշ ված պե տ� թ յ� ն նե րից 19-ը, 
ո րոնք դեռ չէին ճա նա չել այդ ի րա վ� ն քը, ամ րագ րե ցին այն ի րենց ազ գա յին ի րա-
վա կան հա մա կար գե ր� մ այն ժա մա նակ, երբ Հանձ նա ժո ղո վը կա յաց րեց խնդրի վե-
րա բեր յալ իր վեր ջին ո րո շ�  մը: Այս պես, մի նչ այն պա հը, երբ տե ղի �  նե ցավ դի մ� -
մա տ�  ի 9-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված ի րա վ� ն քին են թադր յալ մի  ջամ տ� թ յ� ն, 
մաս նա վո րա պես, 2002-2003թթ.-ին, Հա յաս տա նից բա ցի չորս այլ ան դամ պե տ� թ-
յ� ն ներ դեռ չէին նա խա տե սել կրո նա կան հա մոզ մ� նք նե րից ել նե լով զին վո րա կան 
ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վե լ�  ի րա վ� նք �  նե ցող ան ձանց կար գա վի ճա կը, չնա յած 
նշված պե տ� թ յ� ն նե րից ե րեքն ար դեն իսկ ամ րագ րել էին վի ճարկ վող ի րա վ� նքն 
ի րենց Սահ մա նադ ր� թ յ� ն նե րի մե ջ, սա կայն դեռ չէին ըն դ�  նել ի րա գոր ծող օ րենք-
ներ (տես վե րը պարբ. 48): Այս պի սով, տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ Եվ րո պա յի 
Խորհր դի ան դամ պե տ� թ յ� ն նե րի մի ջև կար ընդ հա ն� ր հա մա ձայ ն� թ յ� ն, ո րոնց 
գե րակշ ռող մե  ծա մաս ն� թ յ� նն ար դեն իսկ ճա նա չել էր վի ճարկ վող ի րա վ� նքն ի րենց 



288 ԶԻՆ ՎԱԾ L  ԺԵ ՐL Մ ՄԱՐ ԴL  Ի ՐԱՎL ՆՔ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆL  L Ն

օ րենսդ ր� թ յան և պ րակ տիկ կի րառ ման մե ջ:
104. Ա վե լին, Դա տա րա նը նշ� մ է, որ ս� յն գոր ծի հան գա մանք նե րից հե տո եր կ�  այլ ան-

դամ պե տ� թ յ� ն ներ ըն դ�  նել են օ րենք ներ, ո րոնք ամ բող ջո վին կար գա վո ր� մ են 
կրո նա կան հա մոզ մ� նք նե րից ել նե լով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վե լ�  
ի րա վ� ն քը, այս պի սով` թող նե լով Ադր բե ջա նին �  Թ� ր քիա յին որ պես մի ակ ան դամ 
պե տ� թ յ� ն ներ, ո րոնք դեռ չեն ճա նա չել այդ ի րա վ� ն քը: Այ ն�  հետև, Դա տա րա նը 
նշ� մ է, որ Հա յաս տա նը ն� յն պես ճա նա չել է այդ ի րա վ� ն քը դի մ�  մա տ�  ին ա զատ 
ար ձա կե լ� ց և ս� յն գան գա տը ներ կա յաց նե լ� ց հե տո:

105. Դա տա րա նը ցան կա ն� մ է անդ րա դառ նալ այդ ի րա վ� ն քի ճա նաչ ման վե րա բեր-
յալ տար բեր մի  ջազ գա յին ֆո ր� մն  ե ր� մ հա վա սա րա պես կար ևոր զար գա ց� մն  ե րին: 
Ա մե  նա հատ կան շա կա նը ԵԱՀԿ-ի կող մի ց ՔՔԻՄԿ-ի դր� յթ նե րի (հոդ ված ներ 8 և 18) 
մե կ նա բա ն� թ յ� նն է, ո րոնք նման են Կոն վեն ցիա յին (հոդ ված ներ 4 և 9): Ի սկզբա նե, 
ԵԱՀԿ-ի մո տե ց�  մը հա մընկ ն� մ էր Եվ րո պա կան Հանձ նա ժո ղո վի մո տեց մա նը, հա-
մա ձայն ո րի կրո նա կան հա մոզ մ� նք նե րի հի ման վրա զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից 
հրա ժար վե լ�  ի րա վ� ն քը դ� րս էր մն � մ ՔՔԻՄԿ-ի 18-րդ հոդ վա ծի սահ ման նե րից: 
Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, 1993 թ.-ին իր թիվ 22 Ընդ հա ն� ր մե կ նա բա ն� թ յան մե ջ այն փո-
խեց իր նախ նա կան մո տե ց�  մը և գ տավ, որ վի ճարկ վող ի րա վ� ն քը կա րող է ծա գել 
ՔՔԻՄԿ-ի 18-րդ հոդ վա ծից այն քա նով, որ մա հա ց�  �  ժի օգ տա գործ ման պար տա-
կա ն� թ յ�  նը կա րող է լ� րջ հա կա ս� թ յ� ն ա ռա ջաց նել խղճի ա զա տ� թ յան և կ րո նի 
կամ հա մոզ մ� նք նե րի ար տա հայտ ման հետ: 2006 թ. ԵԱՀԿ-ն  ակն հայ տո րեն հրա-
ժար վեց կի րա ռել ՔՔԻՄԿ-ի 8-րդ հոդ վա ծը Հա րա վա յին Կո րեա յի դեմ բեր ված եր կ�  
գոր ծե րի նկատ մամբ և քն նեց ներ կա յաց ված գան գատ նե րը բա ցա ռա պես ՔՔԻՄԿ-ի 
18-րդ հոդ վա ծի ներ քո` գտնե լով, որ տե ղի է �  նե ցել այդ դր� յ թի խախ տ� մ, քա նի 
որ դի մ�  մա տ�  նե րը դա տա պարտ վել էին զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից` կրո նա կան 
հա մոզ մ� նք նե րի հի ման վրա (տե՛ս, վե րը պարբ. 59-64):

106. Եվ րո պա յի պա րա գա յ� մ հարկ է �  շադ ր� թ յան ար ժա նաց նել 2000 թ. Եվ րո պա կան 
Մի� թ յան Հիմն  ա րար Ի րա վ� նք նե րի Խար տիան, որն �  ժի մե ջ մտավ 2009: Մինչ-
դեռ Խար տիա յի 10-րդ հոդ վա ծը գրե թե տա ռա ցիո րեն վե րար տադ ր� մ է Կոն վեն ցիա յի 
9-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, դրա երկ րորդ մասն ակն հայ տո րեն սահ մա ն� մ է հետև յա լը` 
«Կ րո նա կան հա մոզ մ� նք նե րից ել նե լով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վե լ�  
ի րա վ� ն քը ճա նաչ վ� մ է` այդ ի րա վ� ն քը կի րա ռե լ�  մա սին ազ գա յին օ րենսդ ր� թ յան 
հա մա ձայն» (տե՛ս, վե րը պարբ. 57): Ն ման ակն հայտ լրա ց� մն  ան կաս կած �  նի մի -
տ� մն  եր (տե՛ս, ի թիվս այ լոց, Christine Goodwin, վե րը նշված, պարբ. 100, և Scoppola, 
վե րը նշված, պարբ. 105) և  ար տա ցո լ� մ է Եվ րո պա յի Խորհր դի ան դամ պե տ� թ յ� ն նե-
րի կող մի ց այդ ի րա վ� ն քի մի աս նա կան ճա նա չ�  մը, ինչ պես նաև ար դի եվ րո պա կան 
հա սա րա կ� թ յան մե ջ այդ ի րա վ� ն քին տրվող կշի ռը:

107. Եվ րո պա յի Խորհր դի շրջա նակ նե ր� մ ԵԽԽՎ և Նա խա րար նե րի Կո մի  տեն մի  շարք 
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գոր ծե րով ն� յն պես կոչ են ա րել այն ան դամ պե տ� թ յ� ն նե րին, ո րոնք դեռ չեն ա րել 
այդ պես, ճա նա չել կրո նա կան հիմ քով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից ա զատ վե լ�  
ի րա վ� ն քը (տես վե րը պարբ. 51-55): Ա վե լին, այդ ի րա վ� ն քի ճա նա չ�  մը հան դի-
սա ն� մ է նոր ան դամ պե տ� թ յ� ն նե րի ան դա մակ ց� թ յան հա մար պար տա դիր նա-
խա պայ ման (տես, օ րի նակ, վե րը պարբ. 50): 2001 թ. ԵԽԽՎ-ն, անդ րա դառ նա լով 
նախ կի ն� մ իր կող մի ց ներ կա յաց րած կո չե րին, հատ կա պես նշեց, որ այդ ի րա վ� ն քը 
հան դի սա ն� մ է Կոն վեն ցիա յով ե րաշ խա վոր ված մտքի, խղճի և կ րո նի ա զա տ� թ-
յան ի րա վ� ն քի հիմն  ա րար բա ղադ րի չը (տե՛ս, վե րը պարբ. 52): 2010 թ. Նա խա րար-
նե րի Կո մի  տեն հիմք ըն դ�  նե լով ԵԱՀԿ-ի նա խա դե պա յին ի րա վ� ն քի զար գա ց� մ-
նե րը, ինչ պես նաև Եվ րո պա կան Մի� թ յան Հիմն  ա րար Ի րա վ� նք նե րի Խար տիա յի 
դր� յթ նե րը, ն� յն պես հաս տա տեց Կոն վեն ցիա յի 9-րդ հոդ վա ծի ներ քո նա խա տես-
ված խղճի և կ րո նի ա զա տ� թ յան հաս կա ց� թ յան նման մե կ նա բա ն� թ յ�  նը և  ա ռա-
ջար կեց, որ պես զի ան դամ պե տ� թ յ� ն նե րը զո րա կո չիկ նե րի հա մար ա պա հո վեն 
կրո նա կան հա մոզ մ� նք նե րից ել նե լով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վե լ�  
ի րա վ� նք �  նե ցող ան ձանց կար գա վի ճա կը (տե՛ս, վե րը պարբ. 55):

108. Դա տա րա նը, հետ ևա բար, եզ րա կաց ն� մ է, որ Grandrath v. the Federal Republic of 
Germany գոր ծով Հանձ նա ժո ղո վի ո րո շ�  մի ց և ն րա հե տա գա ո րո շ� մն  ե րից ի վեր 
Եվ րո պա յի Խորհր դի ան դամ պե տ� թ յ� ն նե րի գե րակշ ռող մա սի ազ գա յին օ րենսդ-
ր� թ յ� ն նե րը հա մա պա տաս խան մի  ջազ գա յին փաս տաթղ թե րի հետ մե կ տեղ հա սել 
են այն արդ յ� ն քի, որ ներ կա պա հին Եվ րո պա յ� մ և դ րա սահ ման նե րից դ� րս տվյալ 
խնդրին վե րա բեր յալ գո յ� թ յ� ն �  նի գրե թե մե կ ընդ հան րա կան մո տե ց� մ: Այս զար-
գա ց� մն  ե րի լ� յ սի ներ քո, չի կա րե լի պնդել, որ 2002-2003 թթ. ի րա դար ձ� թ յ� ն նե րի 
հետ կապ ված 9-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա ն� թ յան փո փո խ� թ յ� նն ան կան խա տե սե լի 
էր: Ա վե լին, Հա յաս տա նը ն� յն պես հան դի սա ն� մ էր ՔՔԻՄԿ-ի կողմ և պար տա վոր-
վել էր Եվ րո պա յի Խորհր դի առջև ան դա մակ ցե լ� ց հե տո ըն դ�  նել օ րենք, ո րով կճա-
նա չեր այդ ի րա վ� ն քը:

109. Հաշ վի առ նե լով վե րոգր յա լը և «կեն դա նի գոր ծիք» սկզբ� ն քը՝ Դա տա րա նը, հետ ևա-
բար, այն կար ծի քին է, որ հնա րա վոր չէ հաս տա տել Հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց սահ մա-
նած նա խա դե պա յին ի րա վ� ն քը և 9-րդ հոդ վածն այ ս�  հետ չպետք է հա մակ ցել 4-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սի (բ) կե տի հետ: Հետ ևա բար, դի մ�  մա տ�  ի գան գա տը պետք է 
բա ցա ռա պես քննար կել 9-րդ հոդ վա ծի ներ քո:

110. Այս կա պակ ց� թ յամբ Դա տա րա նը նշ� մ է, որ 9-րդ հոդ վա ծը տա ռա ցիո րեն չի անդ-
րա դառ ն� մ կրո նա կան հա մոզ մ� նք նե րից ել նե լով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից 
հրա ժար վե լ�  ի րա վ� ն քին: Սա կայն այն դի տար կ� մ է, որ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ-
յան մե ր ժ�  մը, ե թե այն ա ռա ջա ցել է բա նա կ� մ ծա ռա յե լ�  պար տա կա ն� թ յան և  ան-
ձի խղճի կամ խո րը և  իս կա կան կրո նա կան կամ այլ հա մոզ մ� նք նե րի  մի ջև լ� րջ 
և ծան րակ շիռ հա կա ս� թ յան արդ յ� ն ք� մ, կա րող է հան գեց նել դա տա պարտ ման 
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կամ 9-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ե րաշ խիք նե րի ներգ րավ ման հա մար բա վա րար 
հա մո զիչ, լ� րջ, հա մընդ հա ն� ր կար ծիք և  անհ րա ժեշ տ� թ յ� ն (տես, ի թիվս այ լոց, 
Campbell and Cosans v. the United Kingdom, 25 փետր վար 1982 թ., պարբ. 36, Սե րիա 
Ա թիվ 48, և հա կա ռա կը` Pretty v. the United Kingdom, գան գատ թիվ 2346/02, պարբ. 
82, ECHR 2002-III): Այն հար ցը, թե արդ յոք ինչ ծա վա լով է այդ դր� յ թը տա րած վ� մ 
զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վե լ�  ի րա վ� ն քի վրա, պետք է քննարկ վի յ� -
րա քանչ յ� ր գոր ծի հան գա մանք նե րի ներ քո:

111. Տվ յալ գոր ծ� մ դի մ�  մա տ� ն ան դա մակ ց� մ է «Ե հո վա յի վկա ներ» կազ մա կեր պ� թ-
յա նը, կրո նա կան մի  խ� մբ, ո րի հա մոզ մ� նք նե րը դեմ են ան գամ ա ռանց զեն քի զին-
վո րա կան ծա ռա յ� թ յա նը: Դա տա րա նը, հետ ևա բար, պատ ճառ չ�  նի կաս կա ծե լ� , 
որ  դի մ�  մա տ�  ի հա կադ ր�  մը զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յա նը հետ ևանք է իր կրո նա-
կան հա մոզ մ� նք նե րի, ո րոնք սահ ման ված են ե ղել ի սկզբա նե և գտն վ� մ են լ� րջ 
�  ա ներկ բա հա կա մար տ� թ յան մե ջ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան պար տա կա ն� թ յան 
հետ: Այս ի մաս տով և հա կա ռա կը Կա ռա վա ր� թ յան կող մի ց ներ կա յաց րած ա ռար-
կ� թ յան (տե՛ս, վե րը պարբ. 81), դի մ�  մա տ�  ի ի րա վի ճա կը պետք է տար բե րա կել 
մե կ այլ ի րա վի ճա կից, ո րը վե րա բեր վ� մ է մի  պար տա կա ն� թ յան, ո րի կա տա ր� մն  
առն չ� թ յ� ն չ�  նի յ�  րա հա տ� կ հա մոզ մ� նք նե րի հետ, ինչ պի սին է, օ րի նակ, հարկ 
վճա րե լ�  ընդ հա ն� ր պար տա կա ն� թ յ�  նը (տե՛ս, C. v. the United Kingdom, գան գատ 
թիվ 10358/83, Հանձ նա ժո ղո վի ո րո շ� մ 15 դեկ տեմ բեր 1983 թ., DR 37, էջ 142): Հետ-
ևա բար, 9-րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լի է դի մ�  մա տ�  ի գան գա տի նկատ մամբ:

Պա պա վա սի լա կիսն ընդ դեմ Հ  նաս տա նի (Papavasilakis v. Greece) գոր ծով վճիռ, 

15 սեպ տեմ բե րի 2016թ.252

51. Դա տա րա նը բազ մի ցս նշել է, որ Կոն վեն ցիա յի 8-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն պե տ� թ-
յան պո զի տիվ պար տա կա ն� թ յ�  նը անխ զե լիո րեն կապ ված է մաս նա վոր կյան քի 
նկատ մամբ արդ յ�  նա վետ հար գան քի հետ, ո րը կա րող է նե րա ռել մաս նա վոր կյան-
քի նկատ մամբ հար գան քի ի րա վ� ն քի պաշտ պա ն� թ յան արդ յ�  նա վետ և հա սա նե լի 
մի  ջոց նե րի ա պա հո վ�  մը (տես Airey v. Ireland, 9 հոկ տեմ բե րի 1979թ., § 33, Series A 
no. 32; McGinley and Egan v. the United Kingdom, 9 հ�  նի սի 1998թ., § 101, Reports of 
Judgments and Decisions 1998-III; and Roche v. the United Kingdom [GC], no. 32555/96, 
§ 162, ECHR 2005-X), և մաս նա վո րա պես ան ձանց ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն� թ-
յան և դ րանց ի րաց ման պաշտ պա ն� թ յան դա տա կան և  ի րա վա կի րառ հա մա կար-
գի, ըստ անհ րա ժեշ տ� թ յան նաև հա մա պա տաս խան հա տ� կ մի  ջոց նե րի կար գա-
վոր ման շրջա նա կի սահ մա ն�  մը։ Թեև Կոն վեն ցիա յի ներ քո պե տ� թ յան պո զի տիվ և 
նե գա տիվ պար տա վո ր� թ յ� ն նե րի մի ջև սահ ման նե րը ո րո շա կի սահ մա ն� մ չ�  նեն, 

252  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166850 
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սա կայն կի րառ վող սկզբ� նք նե րը ն� յ նա կան են (տե՛ս, Fernández Martínez v. Spain 
[GC], no. 56030/07, § 114, ECHR 2014 (extracts))։

52. Սավ դան ընդ դեմ Թ� ր քիա յի գոր ծով Դա տա րա նը ո րո շել է, որ այդ սկզբ� նք նե րը կա-
րող են կի րառ վել, mutatis mutandis, հա մոզ մ� նք նե րից ել նե լով պար տա դիր զին վո-
րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վե լ�  ի րա վ� ն քի նկատ մամբ, ե թե հա մոզ մ� նք նե-
րից ել նե լով ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վո ղի կար գա վի ճա կի վե րա բեր յալ դի մ� մն  ե րի 
քնն� թ յան ըն թա ցա կար գի բա ցա կա յ� թ յան պայ ման նե ր� մ, այդ պի սի ծա ռա յ� թ յ� -
նը  կա րող է հան գեց նել ծա ռա յ� թ յան ի րա կա նաց ման պար տա վո ր� թ յան և  ան հա-
տի խղճի կամ ի րա կան և խո րա պես ար մա տա վոր ված հա մոզ մ� նք նե րի մի ջև լ� րջ և  
ան հաղ թա հա րե լի կոնֆ լիկ տի։ Դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ պե տա կան մար մի ն-
նե րը կրել են պո զի տիվ պար տա վո ր� թ յ� ն ա պա հո վե լ�  դի մ�  մա տ�  ի հա մար  արդ-
յ�  նա վետ և հա սա նե լի ըն թա ցա կարգ, ո րը շրջա նակ նե ր� մ պետք է սահ ման վեր, թե 
արդ յոք նա կա րող է ստա նալ հա մոզ մ� նք նե րի հիմ քով պար տա դիր զին վո րա կան 
ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վո ղի կար գա վի ճակ՝ նպա տակ �  նե նա լով պաշտ պա նել 
նրա շա հե րը 9-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն։ 

Ադ յա նը և  այ լոք ընդ դեմ Հա յաս տա նի (Adyan and others v. Armenia) գոր ծով վճիռ, 

12 հոկ տեմ բե րի 2017թ.253

63. Դա տա րա նը կրկին նշ� մ է, որ ինչ պես սահ ման ված է 9-րդ հոդ վա ծով, մտքի, խղճի 
և կ րո նի ա զա տ� թ յ�  նը Կոն վեն ցիա յի ի մաս տով «ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա-
կ� թ յան» հիմն  ա քա րե րից մե կն է: Այս ա զա տ� թ յ� նն իր կրո նա կան ի մաս տով հա-
վա տաց յալ նե րի ինք ն� թ յ�  նը և կ յան քի վե րա բեր յալ նրանց պատ կե րա ց� մն  ե րը 
կազ մող կար ևո րա գ� յն տար րե րից մե կն է, սա կայն այն նաև ար ժե քա վոր եր և� յթ է 
ա թեիստ նե րի, ագ նոս տիկ նե րի, սկեպ տիկ նե րի և  ան տար բեր ան ձանց հա մար: Ժո-
ղովր  դա վա րա կան հա սա րա կ� թ յան ան քակ տե լի մաս կազ մող բազ մա կար ծ� թ յ�  նը, 
ո րը դ ա րեր շա ր�  նակ սեր ման վել է, պայ մա նա վոր ված է դրա նով: Այդ ա զա տ� թ յ�  նը 
են թադ ր� մ է, inter alia, կրո նա կան հա մոզ մ� նք ներ �  նե նա լը կամ չ�  նե նա լը և  որ ևէ 
կրոն դա վա նե լը կամ չդա վա նե լը (տե՛ս Բ� ս կա րի նին և  այ լոք ընդ դեմ Սան Մա րի նո յի 
[ՄՊ] [Buscarini and Others v. San Marino [GC]], թիվ 24645/94, § 34, ՄԻԵԴ 1999-I, 
Լեյ լա Շա հինն ընդ դեմ Թ� ր քիա յի [ՄՊ] [Leyla Sahin v. Turkey [GC]], թիվ 44774/98, § 
104, ՄԻԵԴ 2005-XI, և Բա յաթ յա նի գոր ծը` վեր և� մ հի շա տակ ված, § 118):

64. Չ նա յած կրո նա կան ա զա տ� թ յ� նն ի սկզբա նե պայ մա նա վոր ված է ան հա տա կան 
գի տակ ց� թ յամբ, սա կայն այն նաև են թադ ր� մ է, inter alia, սե փա կան կրո նը դա վա-
նե լ�  ա զա տ� թ յ� ն` մի անձն յա և  ա ռան ձին կամ այլ ան ձանց հետ մի ա սին, հրա պա-
րա կայ նո րեն կամ մի և ն� յն կրո նը դա վա նող այլ ան ձանց շրջա ն� մ: 9-րդ հո վա ծ� մ 

253  http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=97564 
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նշված են մի  շարք ձևեր, ո րով կրո նի կամ հա մոզ մ� ն քի ար տա հայ տ�  մը կա րող 
է դրսևոր վել մաս նա վո րա պես` քա րոզ չ� թ յ� ն, ա րա րո ղ� թ յ� ն ներ, պաշ տա մ� նք և 
ծես (տե՛ս Հա սա նը և Չա� շն ընդ դեմ Բ� լ ղա րիա յի [ՄՊ] [Hasan and Chaush v. Bulgaria 
[GC]], թիվ 30985/96, § 60, ՄԻԵԴ 2000 XI, և Բա յաթ յա նի գոր ծը` վեր և� մ հի շա տակ-
ված, § 119):

65. Իր` ձևա վոր ված նա խա դե պա յին ի րա վ� ն քի հա մա ձայն` Դա տա րա նը մի  ջամ տ� թ յան 
անհ րա ժեշ տ� թ յ�  նը և դ րա չա փը ո րո շե լ�  հար ց� մ Կոն վեն ցիա յի կողմ հան դի սա-
ցող պե տ� թ յ� ն նե րին վե րա պա հ� մ է հա յե ցո ղա  կան լիա զո ր� թ յ� ն նե րի ո րո շա կի 
շրջա նակ: Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, հա յե ցո ղա կան լիա զո ր� թ յ� ն նե րի այս շրջա նա կը սեր-
տո րեն փոխ կա պակց ված է եվ րո պա կան վե րահս կո ղ� թ յան հետ, որն ընդգր կ� մ է 
դա կի րա ռող օ րենսդ ր� թ յ� նն �  ո րո շ� մն  ե րը: Դա տա րա նի խնդիրն է ո րո շել, թե 
արդ յոք ազ գա յին մա կար դա կ� մ ձեռ նարկ ված մի  ջոց ներն ընդ հա ն� ր առ մամբ հիմ-
նա վոր ված և հա մա մաս նա կան են, թե` ոչ (տե՛ս, Լեյ լա Շա հի նի գոր ծը` վեր և� մ հի շա-
տակ ված, § 110): Ա վե լին, որ քա նով Դա տա րա նը հնա րա վո ր� թ յ� ն է �  նե ցել �  ս� մ-
նա սի րե լ�  այս հար ցը, հստա կեց րել է, որ պե տ� թ յ�  նը, որն ան հա տի գի տակ ց� թ յան 
և զին վո րա կան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի մի ջև ի հայտ ե կած հնա րա վոր հա կա ս� թ-
յ� ն նե րը վե րաց նե լ�  նպա տա կով չի ներդ րել զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան այ լընտ-
րան քա յին տար բե րակ ներ, �  նի հա յե ցո ղա կան լիա զո ր� թ յ� ն նե րի մի այն սահ մա նա-
փակ շրջա նակ և պետք է ներ կա յաց նի հա մո զիչ �  ծան րակ շիռ պատ ճառ ներ` որ ևէ 
մի  ջամ տ� թ յ� ն հիմն  ա վո րե լ�  հա մար: Մաս նա վո րա պես, այն պետք է ց� յց տա, որ 
մի  ջամ տ� թ յ�  նը հա մա պա տաս խա ն� մ է «ծայ րա հեղ սո ցիա լա կան անհ րա ժեշ տ� թ-
յա նը» (տե՛ս Բա յաթ յա նի գոր ծը` վեր և� մ հի շա տակ ված, § 123):

66. Դա տա րա նը նաև ո րո շել է, որ պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ցան կա ցած 
հա մա կարգ ծանր բեռ է քա ղա քա ցի նե րի հա մար: Այն ըն դ�  նե լի կլի նի այն դեպ ք� մ, 
երբ այն բաշխ վի հա վա սար հի մ� նք նե րով, և  այս պար տա կա ն� թ յ�  նից ա զա տ�  մը 
հիմն  ված լի նի լ� րջ և հա մո զիչ հիմն  ա վո ր� մն  ե րի վրա: Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, հա մա կար-
գը, ո րով քա ղա քա ցի նե րի վրա դրվ� մ է այն պի սի պար տա կա ն� թ յ� ն, ո րը պո տեն-
ցիալ լ� րջ հետ ևանք ներ է ա ռաջ բե ր� մ հա մոզ մ� ն քի հիմն  ա վոր մամբ զին վո րա կան 
ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վող ան ձանց հա մար, ինչ պես օ րի նակ`բա նա կ� մ ծա ռա յե լ�  
պար տա կա ն� թ յ�  նը` հաշ վի չառ նե լով ան ձի խղճի և հա մոզ մ� նք նե րի պա հանջ նե-
րը, չի կա րող ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռ� թ յ� ն սահ մա նել ընդ հա ն� ր առ մամբ հա-
սա րա կ� թ յան և  ան հատ նե րի շա հե րի մի ջև (ն� յն տե ղ� մ, §§ 124 և 125):
բ)  Վե րոնշ յալ սկզբ� նք նե րի կի րա ռ�  մը ս� յն գոր ծի նկատ մամբ

67. Դա տա րա նը նշ� մ է, որ ի տար բե ր� թ յ� ն վեր և� մ հի շա տակ ված Բա յաթ յա նի գոր ծի, 
ս� յն գոր ծով դի մ�  մա տ�  նե րը, ինչ պես վեր և� մ ար դեն նշվել է, հնա րա վո ր� թ յ� ն 
են �  նե ցել տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ խղճի նկա տա ռ� մն  ե րով հրա ժար վե լ�  
պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից և փո խա րե նը անց նե լ�  «այ լընտ րան քա-
յին աշ խա տան քա յին ծա ռա յ� թ յ� ն»` «Այ լընտ րան քա յին ծա ռա յ� թ յան մա սին» օ րեն-



293ՄԱՐԴL  ԻՐԱՎL ՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ

քի 2-րդ և 3-րդ հոդ ված նե րի հա մա ձայն, քա նի որ այս ծա ռա յ� թ յ�  նը Հա յաս տա ն� մ 
ներդր վել էր 2004 թվա կա նից և  ի րա կա նաց վ� մ էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ-
յան զին ված �  ժե րից դ� րս (տե՛ս վեր և� մ` 28-րդ պար բե ր� թ յ�  նը): Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, 
Դա տա րանն այն կար ծի քին է, որ մի այն այդ փաս տը բա վա րար չէ եզ րա կաց նե լ�  
հա մար, որ իշ խա ն� թ յ� ն նե րը կա տա րել են Կոն վեն ցիա յի 9-րդ հոդ վա ծով սահ ման-
ված ի րենց պար տա վո ր� թ յ� ն նե րը: Դա տա րա նը պետք է նաև ստ�  գի այն փաս տը, 
որ տրա մադր ված ամ սա կան բա վա րա ր�  մը հա մա պա տաս խա ն� մ է ան ձի խղճի և 
հա մոզ մ� նք նե րի պա հանջ նե րին: Այս ա ռ�  մով, ըն դ�  նե լով, որ Կոն վեն ցիա յի կողմ 
հան դի սա ցող պե տ� թ յ� ն ներն �  նեն ի րենց այ լընտ րան քա յին ծա ռա յ� թ յան հա մա-
կար գի կազ մա կերպ ման և  ի րա կա նաց ման հա յե ցո ղա կան լիա զո ր� թ յ� ն նե րի ո րո-
շա կի շրջա նակ, Դա տա րա նը հա մա ր� մ է, որ Կոն վեն ցիա յի 9-րդ հոդ վա ծով ե րաշ-
խա վոր ված` հա մոզ մ� ն քի հիմն  ա վոր մամբ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար-
վե լ�  ի րա վ� ն քը եր ևա կա յա կան բն� յթ կկրեր, ե թե պե տ� թ յա նը հնա րա վո ր� թ յ� ն 
տրվեր այ լընտ րան քա յին ծա ռա յ� թ յան իր հա մա կար գը կազ մա կեր պե լ�  և  ի րա կա-
նաց նե լ�  այն պի սի ե ղա նա կով, ո րով օ րեն քով կամ գործ նա կա ն� մ չէր ա ռա ջարկ վի 
զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յանն այն պի սի այ լընտ րանք, որն ի րա կա ն� մ կկրեր քա ղա-
քա ցիա կան բն� յթ և չէր �  նե նա ար ժա նա պատ վ� թ յ�  նը նվաս տաց նող կամ պատ-
ժիչ բն� յթ: Հետ ևա բար, անհ րա ժեշտ է ո րո շել, թե արդ յոք տվյալ ժա մա նա կա հատ-
վա ծ� մ դի մ�  մա տ�  նե րին ա ռա ջարկ վող այ լընտ րան քա յին աշ խա տան քա յին ծա ռա-
յ� թ յ�  նը հա մա պա տաս խա ն� մ էր այդ պա հանջ նե րին, թե` ոչ:

68. Դա տա րա նը նշ� մ է, որ կող մե  րի մի ջև առ կա չէ վեճ այն հար ցի վե րա բեր յալ, թե 
այ լընտ րան քա յին աշ խա տան քա յին ծա ռա յո ղի կող մի ց կա տար ված աշ խա տան քը 
քա ղա քա ցիա կան բն� յթ �  նի, թե` ոչ: Այդ ծա ռա յող նե րը կցված են ե ղել տար բեր 
քա ղա քա ցիա կան հիմն  արկ նե րի, ինչ պի սիք են որ բա նոց նե րը, ծե րա նոց նե րը, հո գե-
բ�  ժա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րը, հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձանց հա մար հաս-
տա տ� թ յ� ն ներն �  հի վան դա նոց նե րը, �  կա տա րել են սա նի տա րին հա տ� կ գոր-
ծա ռ� յթ ներ (տե՛ս, վեր և� մ` 33-րդ պար բե ր� թ յ�  նը): Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, Դա տա րանն 
այն կար ծի քին է, որ կա տար ված աշ խա տան քի բն� յ թը գոր ծոն նե րից մի այն մե կն է, 
ո րը պետք է հաշ վի առ նել այն հար ցը ո րո շե լիս, թե արդ յոք այ լընտ րան քա յին ծա ռա-
յ� թ յ� նն ի րա կա ն� մ կր� մ է քա ղա քա ցիա կան բն� յթ, թե` ոչ: Այն պի սի գոր ծոն նե-
րը, ինչ պի սիք են ի րա վա ս�  մար մի  նը, հսկո ղ� թ յ�  նը, կի րա ռե լի կա նոն նե րը, ինչ պես 
նաև ար տա քին տես քը, ն� յն պես կա րող են կար ևոր լի նել այդ հար ցը ո րո շե լիս:

69. Դա տա րա նը նախ և  ա ռաջ նշ� մ է, որ չնա յած այն հան գա ման քին, որ այ լընտ րան-
քա յին աշ խա տան քա յին ծա ռա յող ներն � ղ ղա կիո րեն հաշ վե տ�  և  են թա կա էին այն 
քա ղա քա ցիա կան հիմն  արկ նե րի ղե կա վար նե րին, որ տեղ անց ն� մ էր ծա ռա յ� թ յ�  նը, 
այ ն�  ա մե  նայ նիվ, զին վո րա կան մար մի ն ներն ակ տի վո րեն ներգ րավ ված էին այդ ծա-
ռա յ� թ յ�  նը վե րահս կե լ� ն: Մաս նա վո րա պես, նրանք Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ-
յան զին ված �  ժե րի գլխա վոր շտա բի պե տի հրա մա նով պար բե րա բար ստ�  գայ ցեր 
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են կա տա րել հա մա պա տաս խան քա ղա քա ցիա կան հիմն  արկ ներ` «այ լընտ րան քա-
յին աշ խա տան քա յին ծա ռա յող նե րի աշ խա տան քա յին կար գա պա հ� թ յ�  նը վե րահս-
կե լ�  նպա տա կով»: Այ լընտ րան քա յին աշ խա տան քա յին ծա ռա յո ղի չթ� յ լատր ված 
բա ցա կա յ� թ յան դեպ ք� մ նրան ցից պա հանջ վ� մ էր ծա ռա յո ղին գտնե լ�  հա մար 
ձեռ նար կել մի  ջո ցա ռ� մն  եր (տե՛ս, վեր և� մ` 37-րդ պար բե ր� թ յ�  նը): Երկ րորդ, զին-
վո րա կան մար մի ն ներն ի րա վ� նք �  նեին ներ գոր ծե լ�  այ լընտ րան քա յին աշ խա տան-
քա յին ծա ռա յո ղի ծա ռա յ� թ յան վրա` կար գադ րե լով նրանց փո խադ ր�  մը մե կ այլ 
կազ մա կեր պ� թ յ� ն կամ ծա ռա յ� թ յան վայր (տե՛ս, վեր և� մ` 28-րդ պար բե ր� թ յան 
մե ջ նշված «Այ լընտ րան քա յին ծա ռա յ� թ յան մա սին» օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սը): Եր րորդ, այ լընտ րան քա յին աշ խա տան քա յին ծա ռա յ� թ յան ո րո շա կի մա սեր 
կազ մա կերպ վ� մ էին « Զին ված �  ժե րի ներ քին ծա ռա յ� թ յան կա նո նա գիր քը հաս-
տա տե լ�  մա սին» օ րեն քին հա մա պա տաս խան (տե՛ս, վեր և� մ` 28-րդ պար բե ր� թ յան 
մե ջ նշված Օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը): Դա տա րա նը նաև հղ� մ է կա տա րել 
Ռա սիզ մի  և  ան հան դ� ր ժո ղա կա ն� թ յան դեմ եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց 
ար ված եզ րա հան գ� մն  ե րին, ո րոնք Կա ռա վա ր� թ յ� նն ա ռանձ նա պես չի վի ճար կել. 
դրանց հա մա ձայն` այն քա ղա քա ցիա կան հիմն  արկ նե րի ղե կա վար նե րը, որ տեղ անց-
ն� մ է այ լընտ րան քա յին աշ խա տան քա յին ծա ռա յ� թ յ�  նը, զին վո րա կան նե րից ստա-
ցել են ց�  ց� մն  եր ծա ռա յ� թ յան պայ ման նե րի և  ի րա կա նաց ման ձևի առն չ� թ յամբ, 
իսկ հա մոզ մ� ն քի հիմն  ա վոր մամբ զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար ված ան-
ձինք բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն ստա նա լ�  նպա տա կով �  ղարկ վել են զին վո րա կան հոս-
պի տալ ներ և զին վո րա կան նե րից ստա ցել են զին վո րա կան նե րի կող մի ց հաս տատ-
ված կար գա ց�  ցակ ներ և դ րանց փո փո խ� թ յ� ն նե րը (տե՛ս, վեր և� մ` 47 պար բե ր� թ-
յ�  նը): Հետ ևա բար, Դա տա րա նը հա մա ր� մ է, որ այ լընտ րան քա յին աշ խա տան քա յին 
ծա ռա յ� թ յ�  նը տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ աս տի ճա նա կար գ� թ յան և  ինս տի-
տ�  ցիո նալ ա ռ�  մով բա վա կա նա չափ ա ռանձ նաց ված չի ե ղել զին վո րա կան հա մա-
կար գից: Ա վե լին, ինչ վե րա բե ր� մ է ար տա քին տես քին, Դա տա րա նը նշ� մ է, որ այ-
լընտ րան քա յին քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րից պա հանջ վել է կրել հա մազ գեստ և 
մն  ալ ի րենց ծա ռա յ� թ յան վայ ր� մ: Ինչ պես նաև այ լընտ րան քա յին աշ խա տան քա յին 
ծա ռա յող նե րի գրք� յ կի կազ մի  վրա գրված է ե ղել « Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան 
զին ված �  ժեր»: Այս պի սով, հաշ վի առ նե լով վե րոնշ յալ բո լոր գոր ծոն նե րը` Դա տա-
րա նը հա մա ր� մ է, որ տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ դի մ�  մա տ�  նե րին հա սա նե լի 
այ լընտ րան քա յին աշ խա տան քա յին ծա ռա յ� թ յ�  նը լիո վին քա ղա քա ցիա կան բն� յթ 
չի կրել:

70. Դա տա րանն անդ րա դառ ն� մ է այն հար ցին, թե արդ յոք այ լընտ րան քա յին աշ խա-
տան քա յին ծա ռա յ� թ յ�  նը կա րող է ըն կալ վել որ պես ար ժա նա պատ վ� թ յ�  նը նվաս-
տաց նող կամ պատ ժիչ բն� յթ �  նե ցող ծա ռա յ� թ յ� ն: Այն հա մա ր� մ է, որ այս հար ցը 
ո րո շե լիս ծա ռա յ� թ յան տևո ղ� թ յ�  նը, ի թիվս այլ նի, կա րող է լի նել դի տարկ ման հա-
մար վե րա բե րե լի գոր ծոն: Այս առն չ� թ յամբ Դա տա րա նը հղ� մ է կա տա ր� մ Սո ցիա-
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լա կան ի րա վ� նք նե րի եվ րո պա կան կո մի  տեի կող մի ց ար ված եզ րա հան գ� մն  ե րին, 
ո րոնց մա սին նշել է նաև Եվ րո պա յի խորհր դի մար դ�  ի րա վ� նք նե րի հանձ նա կա-
տա րը 2011 թվա կա նի հ� ն վա րին Հա յաս տան կա տա րած իր այ ցից հե տո ներ կա յաց-
րած զե կ� յ ց� մ. դրանց հա մա ձայն` այ լընտ րան քա յին ծա ռա յ� թ յան տևո ղ� թ յ�  նը չի 
կա րող գե րա զան ցել զին ված զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան տևո ղ� թ յ� նն ա վե լի, քան 
մե  կ�  կես ան գամ (տե՛ս, վեր և� մ` 46-րդ և 48-րդ պար բե ր� թ յ� ն նե րը): Հա յաս տա նի 
պա րա գա յ� մ, որ տեղ զին ված զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան տևո ղ� թ յ�  նը հա մե  մա-
տա բար եր կար է` քսան չորս ա մի ս (տես վեր և� մ` 31-րդ պար բե ր� թ յ�  նը), այ լընտ-
րան քա յին աշ խա տան քա յին ծա ռա յ� թ յան տևո ղ� թ յ� նն էա կա նո րեն ա վե լի եր կար 
է, քան այդ ժամ կե տից մե  կ�  կես ան գամ ա վե լի եր կար ժամ կե տը` տվյալ ժա մա նա-
կա հատ վա ծ� մ տևե լով քա ռա ս�  ներ կ�  ա մի ս (տե՛ս, վեր և� մ` 28-րդ պար բե ր� թ յան 
մե ջ նշված «Այ լընտ րան քա յին ծա ռա յ� թ յան մա սին» օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծը): Դա տա-
րանն այն կար ծի քին է, որ ծա ռա յ� թ յան տևո ղ� թ յ� ն նե րի մի ջև այդ պի սի էա կան 
տար բե ր� թ յ�  նը պետք է ար ժա նա պատ վ� թ յ�  նը նվաս տաց նող ազ դե ց� թ յ� ն �  նե-
նար, և կա րե լի է ա սել, որ դրա ն� մ առ կա է պատ ժիչ տարր:

71. Դա տա րա նը նաև նշ� մ է, որ Կա ռա վա ր� թ յ� նն ըն դ�  նել է, որ «Այ լընտ րան քա յին 
ծա ռա յ� թ յան մա սին» օ րեն քով նա խա տես ված այ լընտ րան քա յին աշ խա տան քա յին 
ծա ռա յ� թ յան հա մա կար գ� մ առ կա են թե ր� թ յ� ն ներ: Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տ� թ յան խորհր դա րա նը ն� յ նիսկ էլ ա վե լի բա ցա հայ տո րեն է քննա դա տել այ լընտ-
րան քա յին աշ խա տան քա յին ծա ռա յ� թ յ�  նը` որ պես դրա եր կ�  հիմն  ա կան թե ր� թ-
յ� ն նշե լով զին վո րա կան նե րի կող մի ց վե րահս կո ղ� թ յ�  նը և դ րա տևո ղ� թ յ�  նը (տե՛ս 
վեր և� մ` 29-րդ պար բե ր� թ յ�  նը): Ի վեր ջո, 2013 թվա կա նին թե ր� թ յ� ն նե րը վե րաց-
նե լ�  նպա տա կով «Այ լընտ րան քա յին ծա ռա յ� թ յան մա սին» օ րեն ք� մ կա տար վել են 
փո փո խ� թ յ� ն ներ, ո րի արդ յ� ն ք� մ Կա ռա վա ր� թ յան մի  շարք հա մա պա տաս խան 
ո րո շ� մն  եր ն� յն պես փո փոխ վել են կամ ճա նաչ վել են �  ժը կորց րած (տե՛ս, վեր և� մ` 
30-րդ, 34-րդ և 36-րդ պար բե ր� թ յ� ն նե րը): Վեր ջա պես, Դա տա րա նը նշ� մ է, որ 
այ լընտ րան քա յին աշ խա տան քա յին ծա ռա յ� թ յան թե ր� թ յ� ն նե րը նաև ընդգծ վել են 
մի  շարք մի  ջազ գա յին և  ազ գա յին զե կ� յց նե ր� մ (տե՛ս, վեր և� մ` 39-րդ և 44-47-րդ 
պար բե ր� թ յ� ն նե րը):

72. Հաշ վի առ նե լով վե րոնշ յա լը` Դա տա րա նը եզ րա կաց ն� մ է, որ իշ խա ն� թ յ� ն նե րը 
տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ պատ շաճ �  շադ ր� թ յ� ն չեն դարձ րել դի մ�  մա տ� -
նե րի խղճի �  հա մոզ մ� նք նե րի պա հանջ նե րին և չեն ե րաշ խա վո րել այ լընտ րան քա-
յին ծա ռա յ� թ յան այն պի սի հա մա կարգ, ո րով ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռ� թ յ� ն է 
հաս տատ վ� մ ընդ հա ն� ր առ մամբ հա սա րա կ� թ յան և դի մ�  մա տ�  նե րի շա հե րի 
մի ջև, ինչ պես սահ ման ված է Կոն վեն ցիա յի 9-րդ հոդ վա ծով: Վե րոնշ յա լից հետ և� մ է, 
որ դի մ�  մա տ�  նե րի նկատ մամբ մե  ղադ րա կան դա տավ ճիռ նե րի կա յաց մամբ տե ղի 
է �  նե ցել մի  ջամ տ� թ յ� ն, ին չը ս� յն դր� յ թի ի մաս տով անհ րա ժեշտ չի ե ղել ժո ղովր-
դա վա րա կան հա սա րա կ� թ յ�  ն� մ:



296 ԶԻՆ ՎԱԾ L  ԺԵ ՐL Մ ՄԱՐ ԴL  Ի ՐԱՎL ՆՔ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆL  L Ն

3.3.  Խոս քի ա զա տ թ յ ն

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ Սահ մա նադ ր թ յ ն254

Հոդ ված 42. Կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տ թ յ  նը 

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք �  նի իր կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լ�  ի րա վ� նք: Այս ի րա-
վ� ն քը նե րա ռ� մ է սե փա կան կար ծիք �  նե նա լ� , ինչ պես նաև ա ռանց պե տա կան և 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի մի  ջամ տ� թ յան և  ան կախ պե տա կան 
սահ ման նե րից` տե ղե կատ վ� թ յան որ ևէ մի  ջո ցով տե ղե կ� թ յ� ն ներ �  գա ղա փար ներ 
փնտրե լ� , ստա նա լ�  և տա րա ծե լ�  ա զա տ� թ յ�  նը: 

(...)
3.  Կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տ� թ յ�  նը կա րող է սահ մա նա փակ վել մի այն օ րեն-

քով` պե տա կան անվ տան գ� թ յան, հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջ� թ յան և բա րո-
յա կա ն� թ յան կամ այ լոց պատ վի �  բա րի համ բա վի և  այլ հիմն  ա կան ի րա վ� նք նե րի 
և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի պաշտ պա ն� թ յան նպա տա կով: 

Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

ՄԱԿ-ի Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վ նք նե րի մա սին դաշ նա գիր255

Հոդ ված 19

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր մարդ ի րա վ� նք �  նի ա նար գել կեր պով հա վա տա րիմ մն ալ իր կար-
ծիք նե րին:

2.  Յ�  րա քանչ յ� ր մարդ �  նի իր կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լ�  ի րա վ� նք. այդ ի րա-
վ� նքն ընդգր կ� մ է, ան կախ պե տա կան սահ ման նե րից, բա նա վոր, գրա վոր կամ 
մա մ�  լի մի  ջո ցով, կամ էլ գե ղար վես տա կան ձևով ար տա հայտ ված կամ մի  այլ ձևով 
սե փա կան ընտ ր� թ յամբ ա մե ն տե սա կի ին ֆոր մա ցիա �  գա ղա փար ներ ո րո նե լ� , 
ստա նա լ�  և տա րա ծե լ�  ա զա տ� թ յ�  նը:

3.  Ս� յն հոդ վա ծի 2-րդ կե տ� մ նա խա տես ված ի րա  վ� նք նե րից օգտ վե լը դն� մ է հա-
տ� կ պար տա կա ն� թ յ� ն ներ և հա տ� կ պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն: Հետ ևա բար, այն 
կապ ված է ո րոշ սահ մա նա փա կ� մն  ե րի հետ, սա կայն պետք է սահ ման վեն օ րեն քով 
և լի նեն անհ րա ժեշտ.
ա/  այլ ան ձանց ի րա վ� նք ներն �  հե ղի նա կ� թ յ�  նը հար գե լ�  հա մար.

254  http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm#24 
255  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500 
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բ/  պե տա կան անվ տան գ� թ յան, հա սա րա կա կան կար գի, բնակ չ� թ յան ա ռող ջ� թ-
յան կամ բա րո յա կա ն� թ յան պահ պա ն� թ յան հա մար:

Մար դ  ի րա վ նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տ թ յ ն նե րի պաշտ պա ն թ յան մա սին 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա256

 Հոդ ված 101. Ար տա հայտ վե լ  ա զա տ թ յ ն

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք �  նի ա զա տո րեն ար տա հայտ վե լ�  ի րա վ� նք։ Այս ի րա վ� ն քը նե-
րա ռ� մ է սե փա կան կար ծիք �  նե նա լ� , տե ղե կ� թ յ� ն ներ և գա ղա փար ներ ստա նա-
լ�  և տա րա ծե լ�  ա զա տ� թ յ�  նը՝ ա ռանց պե տա կան մար մի ն նե րի մի  ջամ տ� թ յան և  
ան կախ սահ ման նե րից։ Այս հոդ վա ծը չի խո չըն դո տ� մ պե տ� թ յ� ն նե րին սահ մա-
նե լ�  ռա դիո հա ղոր դ� մն  ե րի, հե ռ� ս տա տե սա յին կամ կի նե մա տոգ րա ֆիա կան ձեռ-
նար կ� թ յ� ն նե րի լի ցեն զա վո ր� մ։

2.  Այս ա զա տ� թ յ� ն նե րի ի րա կա նա ց�  մը, քա նի որ այն կապ ված է պար տա վո ր� թ յ� ն-
նե րի և պա տաս խա նատ վ� թ յան հետ, կա րող է պայ մա նա վոր վել այն պի սի ձևա կա-
ն� թ յ� ն նե րով, պայ ման նե րով, սահ մա նա փա կ� մն  ե րով կամ պատ ժա մի  ջոց նե րով, 
ո րոնք նա խա տես ված են օ րեն քով և  անհ րա ժեշտ են ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա-
կ� թ յ�  ն� մ` ի շահ պե տա կան անվ տան գ� թ յան, տա րած քա յին ամ բող ջա կա ն� թ յան 
կամ հա սա րա կ� թ յան անվ տան գ� թ յան, ան կար գ� թ յ� ն նե րը կամ հան ցա գոր ծ� թ-
յ� ն նե րը կան խե լ� , ա ռող ջ� թ յ�  նը կամ բա րո յա կա ն� թ յ�  նը, ինչ պես և  այլ ան ձանց 
հե ղի նա կ� թ յ�  նը կամ ի րա վ� նք նե րը պաշտ պա նե լ� , խորհր դա պա հա կան պայ ման-
նե րով ստաց ված տե ղե կատ վ� թ յան բա ցա հայ տ�  մը կան խե լ�  կամ ար դա րա դա-
տ� թ յան հե ղի նա կ� թ յ� նն �  ա նա չա ռ� թ յ�  նը պահ պա նե լ�  նպա տա կով։

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կան257

47. Ար տա հայտ վե լ�  ա զա տ� թ յան ի րա վ� ն քը նե րա ռ� մ է կար ծիք ներ �  նե նա լ� , տե-
ղե կատ վ� թ յ� ն �  գա ղա փար ներ ստա նա լ�  և տա րա ծե լ�  ա զա տ� թ յ� ն: Այս ա զա-
տ� թ յ� ն նե րի ի րա կա նա ց�  մը բո լո րի հա մար, այդ թվ� մ նաև զին ծա ռա յող նե րի, 
կա րող է են թադ րել պար տա վո ր� թ յ� ն ներ և պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն: Դ րա նկատ-
մամբ կա րող են կի րառ վել այն պի սի ձևա կա ն� թ յ� ն ներ, պայ ման ներ, սահ մա նա փա-
կ� մն  եր կամ պատ ժա մի  ջոց ներ, ո րոնք նա խա տես ված են օ րեն քով և  անհ րա ժեշտ 
են ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կ� թ յ�  ն� մ` ի շահ ազ գա յին անվ տան գ� թ յան, 
տա րած քա յին ամ բող ջա կա ն� թ յան կամ հա սա րա կ� թ յան ա պա հո վ� թ յան, կան խե-

256  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20870 
257  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
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լ�  հա մար ան կար գ� թ յ� ն նե րը կամ հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րը, ինչ պես նաև ա ռող-
ջ� թ յան կամ բա րո յա կա ն� թ յան պահ պան ման, այ լոց համ բա վի կամ ի րա վ� նք նե-
րի պաշտ պա ն� թ յան, գաղտ նի� թ յան պայ ման նե ր� մ ստաց ված տե ղե կատ վ� թ յան 
բա ցա հայ տ�  մը կան խե լ� , դա տա կան իշ խա ն� թ յան հե ղի նա կ� թ յան կամ դրա 
ա նա չա ռ� թ յան նկատ մամբ վստա հ� թ յան պահ պան ման հա մար: Ն ման մի  ջոց նե րը 
պետք է լի նեն հա մա չափ, չպետք է լի նեն կա մա յա կան և պետք է լի նեն ող ջամ տո րեն 
կան խա տե սե լի:

48. Ար տա հայտ վե լ�  ա զա տ� թ յան ցան կա ցած սահ մա նա փա կ� մ, ո րը սահ ման վ� մ է 
զին վո րա կան կար գա պա հ�  թյան խախտ ման ի րա կան սպառ նա լի քի դեպ ք� մ, ե թե 
զին ված �  ժե րի բնա կա նոն գոր ծ�  նե� թ յ�  նը հնա րա վոր չէ կազ մա կեր պել ա ռանց 
դրա ան դամն  ե րի կող մի ց կար գա պա հա կան խախ տ�  մը կան խող ի րա վա կար գա վո-
ր� մն  ե րի առ կա յ� թ յան, պետք է հա մա պա տաս խա նի վե րը նշված պա հանջ նե րին: 
Այդ սահ մա նա փա կ� մն  ե րը կա րող են վե րա բե րել, օ րի նակ, այն բա նին, թե արդ յոք 
դա ազ դո՞ւմ է զին վո րա կան պար տա կա ն�  թյ� ն նե րը կա տա րե լ�  կամ զին ված �  ժե րի 
քա ղա քա կան ան կողմն  ա կա լ� թ յան վրա:

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ  շա գիր258

Դա տա րա նը հա մա րել է, որ ար տա հայտ վե լ�  ա զա տ�  թյ�  նը կի րառ վ� մ է զին ծա ռա-
յող նե րի նկատ մամբ, ինչ պես որ պայ մա նա վոր վող պե տ� թ յ� ն նե րի ի րա վա զո ր� թ յան 
ներ քո գտնվող յ�  րա քանչ յ� ր այլ ան ձի 259՝ նշե լով, որ «10-րդ հոդ վա ծը չի ա վարտ վ� մ 
զո րա նոց նե րի դար պաս նե րի մոտ» 260: Ար տա հայտ վե լ�  ա զա տ� թ յ�  նը նաև նե րա ռ� մ է 
սե փա կան կար ծիք �  նե նա լ�  և տե ղե կատ վ� թ յ� ն �  գա ղա փար ներ ստա նա լ�  և տա րա-
ծե լ�  ա զա տ� թ յ�  նը:

Տե ղե կատ վ� թ յ� ն ստա նա լ�  ի րա վ� ն քը նե րա ռ� մ է մա մ�  լի, ռա դիո յի, հե ռ� ս տա-
տե ս� թ յան և հա մա ցան ցի մի  ջո ցով տե ղե կ� թ յ� ն ներ ձեռք բե րե լ�  ի րա վ� ն քը` պայ մա-
նով, որ դրա ստաց ման աղբ յ� րն օ րի նա կան է: Զին ծա ռա յող նե րը պետք է ի րա վ� նք �  նե-
նան, ա ռանց գրաքն ն� թ յան են թարկ վե լ� , օգտ վել տե ղե կատ վ� թ յան նման աղբ յ� ր նե-
րից, ե թե, ի հար կե, հան գա մանք նե րը թ� յլ են տա լիս (օ րի նակ` մի շտ չէ, որ դա հնա րա վոր 
է դաշ տա յին զո րա վար ժ� թ յ� ն նե րի կամ մար տա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի ժա մա նակ):

Կոն վեն ցիա յի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե ր� թ յ�  նը սահ մա ն� մ է, որ ար տա հայտ վե-
լ�  ա զա տ� թ յան ի րա ց�  մը են թա դր� մ է պար տա վո ր� թ յ� ն ներ և պա տաս խա նատ վ� թ-
յ� ն` կան խե լ�  այլ հիմն  ա րար ի րա վ� նք նե րի նկատ մամբ ոտնձ գ�  թյ� ն նե րը, ինչ պես նաև 

258  Տես ն� յն տեղ� մ
259  Տե՛ս, օրինակ, Էնգելը և այլոք ընդդեմ Նիդերլանդների (Engel and others v. Netherlands, պարբ. 100, և Ավստրիայի 

ժողովրդավարական զինվորների մի � թյ� նը և Գ� բին ընդդեմ Ավստրիայի (Vereinigung demokratischer 
soldaten Osterreichs and Gubi v. Austria), վճիռ՝ 19 դեկտեմբերի 1994թ., պարբ. 27:

260  Գրիգորիադիսն ընդդեմ Հ� նաստանի (Grigoriades v. Greece), վճիռ՝ 25 նո յեմբերի 1997թ., պարբ. 45:
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ազ գա յին անվ տան գ� թ յա նը, տա րած քա յին ամ բող ջա կա ն� թ յա նը կամ հա սա րա կ� թ յան 
անվ տան գ� թ յա նը սպառ նա ցող վտանգ նե րը, գաղտ նի� թ յան կա նոն նե րի խախ տ�  մը և  
ար դա րա դա տ� թ յան հե ղի նա կ� թ յան �  ա նա չա ռ� թ յան վտան գ�  մը:

Այս ի րա վ� ն քի նկատ մամբ սահ մա նա փա կ� մն  ե րը թ� յ լատ րե լի են հա մար վ� մ: Գ նա-
հա տե լ�  հա մար, թե արդ յոք զին ծա ռա յո ղի ար տա հայտ վե լ�  ա զա տ� թ յան ի րա վ� ն քի 
սահ մա նա փա կ�  մը հիմն  ա վո՞ր է, Դա տա րա նը հա մա րել է, որ ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել 
«զին վո րա կան կյան քին բնո րոշ պայ ման նե րը և զին ծա ռա յող նե րի հա մար պար տա դիր 
ո րոշ «պար տա վո ր� թ յ� ն նե րը» և «պա տաս խա նատ վ� թ յ�  նը» 261:

Ար տա հայտ վե լ�  ա զա տ� թ յան ի րա վ� ն քը սահ մա նա փա կող մի  ջոց նե րը պետք է լի-
նեն հա մա չափ, ն� յ նիսկ ե թե որ պես խա ղադ ր� յք ի րա վա չափ ռազ մա կան շա հերն են: 
Սահ մա նա փակ ման հա մա չա փ� թ յ�  նը կախ ված է դրա նպա տակ նե րից: Երբ այն վե րա-
բե ր� մ է զին վո րա կան կար գա պա հ� թ յան կամ ազ գա յին անվ տան գ� թ յան հար ցե րին, 
սահ մա նա փակ ման ա ռա վել խիստ դրսևո ր�  մը ո րոշ դեպ քե ր� մ կա րող է ա վե լի հիմն  ա-
վոր ված լի նել: Ն ման կար գի սահ մա նա փա կ� մն  ե րի հիմն  ա վոր ված լի նել-չլի նե լ�  հար-
ցը գնա հա տե լիս Դա տա րա նը պե տ� թ յ� ն նե րին տա լիս է թ� յ լատ րե լի հա յե ցո ղ� թ յան 
ո րո շա կի շրջա նակ: Ար տա հայտ վե լ�  ա զա տ� թ յ�  նը սահ մա նա փա կող մի  ջոց նե րը պետք 
է, սա կայն, ան ձին բա վա րար կեր պով պաշտ պա նեն կա մա յա կա ն� թ յ� ն նե րից և լի նեն 
ող ջամ տո րեն կան խա տե սե լի 262:

Ար տա հայտ վե լ�  ա զա տ� թ յան ի րա վ� ն քը կա րող է են թարկ վել պաշ տո նա կան ձևա-
կա ն� թ յ� ն նե րի, պայ ման նե րի, սահ մա նա փա կ� մն  ե րի, դրա նկատ մամբ կա րող են կի-
րառ վել ո րո շա կի պատ ժա մի  ջոց ներ, իսկ բա ցա ռիկ դեպ քե ր� մ նաև՝ սահ ման վել ո րո շա կի 
ար գելք ներ: Սա, մաս նա վո րա պես, այն դեպ քե ր� մ է, երբ հայ տա րա ր� թ յ� ն ներն ար վ� մ 
են հրա պա րա կա յին ե ղա նա կով կամ լրատ վա մի  ջոց նե րով (օ րի նակ՝ հե ռ� ս տա տե ս� թ-
յամբ 263): Ն ման սահ մա նա փա կ� մն  ե րը պետք է նա խա տես ված լի նեն օ րեն քով (մաս նա-
վո րա պես, հիմք �  նե նան ներ պե տա կան օ րենսդ ր� թ յան մե ջ) և  անհ րա ժեշտ լի նեն ժո-
ղովր դա վա րա կան հա սա րա կ� թ յ�  ն� մ (սո ցիա լա կան ծայ րա հեղ կա րի քին ար ձա գան քե-
լ�  հա մար, և  ե թե ձեռ նարկ վող մի  ջոց նե րը հա մա չափ են հե տապնդ վող նպա տակ նե րին):

Զին ծա ռա յող նե րի ար տա հայտ վե լ�  ա զա տ� թ յան նկատ մամբ սահ մա նա փա կ� մն  ե րը, 
ո րով Դա տա րա նը չի գտել 10-րդ հոդ վա ծի խախ տ� մ, ընդգր կ� մ են հետև յալ գոր ծե րը՝ 
(ա) երբ եր կ�  ժամ կե տա յին զի ծա ռա յող ներ դա տա պարտ վել էին մե  կա կան տար վա ա զա-
տազրկ ման այն բա նից հե տո, երբ նյ� թ էին տա րա ծել, ո րով կոչ էին ա ն� մ ֆրան սիա կան 
բա նա կի ստո րա բա ժա ն� մն  ե րին դ� րս գալ Գեր մա նիա յից 264, և (բ) երբ գեր մա նա ցի զին-
վո րի ծա ռա յ� թ յ�  նը ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց վել էր հե ռ� ս տա տե ս� թ յամբ զին-

261   Հաջիանաստասի� ն ընդդեմ Հ� նաստանի (Hadjianastassiou v. Greece), վճիռ՝ 16 դեկտեմբերի 1992թ., պարբ. 46:
262   Ն� յն տեղ� մ:
263  Ե.Ս.-ն ընդդեմ Գերմանիայի (E.S. v. Germany), Մարդ�  իրավ� նքների եվ րոպական հանձնաժողով, որոշ� մ՝ 

29 նոյեմբերի 1995թ., Որոշ� մե ր և զեկ� յցներ, հատոր 84, 1995թ., էջ 58:
264  Լը Կ� ղ Գրանմե սոնն �  Ֆրիցն ընդդեմ Ֆրանսիայի (Le Cour Grandmaison and Fritz v. France), Մարդ�  

իրավ� նքների եվրոպական հանձնաժողով, 6 հ� լիսի 1987թ., Որոշ� մե ր և զեկ� յցներ, հատոր 53, 1987թ., էջ 
150:
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վո րա կան քա ղա քա կա ն� թ յ�  նը քննա դա տե լ�  հա մար 265:
Զին ծա ռա յող նե րի ար տա հայտ վե լ�  ա զա տ� թ յան նկատ մամբ սահ մա նա փա կ� մն  ե-

րը, ո րոնք Դա տա րա նը հա մա րել է 10-րդ հոդ վա ծի խախ տ� մ, ընդգր կ� մ են հետև յալ 
գոր ծե րը՝ (ա) ամ սագ րի տա րած ման նկատ մամբ ար գել քը, ո րի հոդ ված նե րը գրված էին 
ծայ րա հեղ ծաղ րա կան ո ճով, սա կայն հար ցա կա նի տակ չէին դն� մ են թարկ վե լ�  պար-
տա կա ն� թ յ�  նը և զին ված �  ժե ր� մ ծա ռա յե լ�  նպա տա կը 266, և (բ) ե րեք ա մի ս ժամ կե-
տով կրտսեր սպա յի ա զա տազր կ� մ այն բա նի հա մար, որ նա եր կար նա մակ-բո ղոք էր 
�  ղար կել իր վե րա դա սին (որն այլ կերպ չէր հրա պա րակ վել), Դա տա րա նի կող մի ց հա-

մար վել է ան հա մա չափ և  ոչ «անհ րա ժեշտ ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կ� թ յ�  ն� մ» 267:

Մար դ  ի րա վ նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վ նք

Ռեկ վեն յին ընդ դեմ Հ ն գա րիա յի (Rekvenyi v. Hungary) գոր ծով վճիռ, 20 մա յի սի 

1990թ.268 

26.  Դա տա րա նը նշ� մ է, որ քա ղա քա կան բն� յ թի գոր ծ�  նե� թ յ� ն ի րա կա նաց նե լը վե րա-
բե ր� մ է 10-րդ հոդ վա ծին այն քա նով, որ քա նով քա ղա քա կան բա նա վե ճի ա զա տ� թ յ�  նը 
հան դի սա ն� մ է ար տա հայտ վե լ�  ա զա տ� թ յան հա տ� կ աս պեկտ։ Ի րա կա ն� մ, քա ղա-
քա կան բա նա վե ճի ա զա տ� թ յ�  նը հա մար վ� մ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կ� թ յան 
հաս կա ց� թ յան մի  ջ�  կը (տես the Lingens v. Austria judgment of 8 July 1986, Series A no. 
103, p. 26, § 42)։ Ա վե լին, 10-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ե րաշ խիք նե րը տա րած վ� մ են 
զին ծա ռա յող նե րի և քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րի վրա  (տես the Engel and Others v. 
the Netherlands judgment of 8 June 1976, Series A no. 22, pp. 41-42, § 100; and the Vogt v. 
Germany judgment of 26 September 1995, Series A no. 323, pp. 22-23, § 43)։ 

265  Ե.Ս.-ն ընդդեմ Գերմանիայի (E.S. v. Germany):
266  Ն� յն տեղ� մ, պարբ. 49:
267  Գրիգորիադիսն ընդդեմ Հ� նաստանի (Grigoriades v. Greece):
268   http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58262 
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3.4. Ար դար դա տաքն ն թ յան ի րա վ նք

Ներ պե տա կան ի րա վա կան դր յթ ներ

ՀՀ Սահ մա նադ ր թ յ ն269

Հոդ ված 63. Ար դար դա տաքն ն թ յան ի րա վ ն քը 

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք �  նի ան կախ և  ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց իր գոր ծի ար դա րա-
ցի, հրա պա րա կա յին և  ող ջա մի տ ժամ կե տ� մ քնն� թ յան ի րա վ� նք: 

2.  Դա տա կան վա ր� յ թը կամ դրա մի  մա սը, օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե ր� մ և կար-
գով, դա տա րա նի ո րոշ մամբ կա րող է անց կաց վել դռնփակ` վա ր� յ թի մաս նա կից նե-
րի մաս նա վոր կյան քի, ան չա փա հաս նե րի կամ ար դա րա դա տ� թ յան շա հե րի, ինչ պես 
նաև պե տա կան անվ տան գ� թ յան, հա սա րա կա կան կար գի կամ բա րո յա կա ն� թ յան 
պաշտ պա ն� թ յան նպա տա կով: 

3.  Հիմն  ա կան ի րա վ� նք նե րի խախտ մամբ ձեռք բեր ված կամ ար դար դա տաքն ն� թ յան 
ի րա վ� ն քը խա թա րող ա պա ց� յ ցի օգ տա գոր ծ� մն  ար գել վ� մ է: 

Մի ջազ գա յին ի րա վա կան դր յթ ներ

ՄԱԿ-ի Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վ նք նե րի մա սին դաշ նա գիր270

Հոդ ված 14

1.  Բո լոր ան ձինք հա վա սար են դա տա րան նե րի և տ րի բ�  նալ նե րի առջև: Յ�  րա քանչ-
յ� ր ոք ի րեն ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրեա կան մե  ղադ րանք քննե լ�  կամ որ ևէ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա ր� թ յ�  ն� մ իր ի րա վ� նք ներն �  պար տա կա ն� թ յ� ն նե-
րը ո րո շե լ�  ըն թաց ք� մ �  նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ի րա վա ս� , ան կախ �  
ան կողմն  ա կալ դա տա րա նի կող մի ց գոր ծի ար դա րա ցի �  հրա պա րա կավ քնն� թ յան 
ի րա վ� նք: Մա մ�  լին �  հա սա րա կ� թ յա նը կա րող է թ� յլ չտրվել մաս նակ ցել ողջ դա-
տաքն ն� թ յա նը կամ նրա որ ևէ փ�  լին` ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կ� թ յան մե ջ 
բա րո յա կա ն� թ յան, հա սա րա կա կան կար գի կամ պե տա կան անվ տան գ� թ յան նկա-
տա ռ� մն  ե րով, կամ երբ այդ պա հան ջ� մ են կող մե  րի մաս նա վոր կյան քի շա հե րը 
կամ էլ հա տ� կ հան գա մանք նե րի դեպ ք� մ, երբ հրա պա րա կայ ն� թ յ�  նը կխախ տի 
ար դա րա դա տ� թ յան շա հե րը` այն չա փով, որ չափ դա տա րա նի կար ծի քով, դա խիստ 
անհ րա ժեշտ է, սա կայն քրեա կան կամ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վե րա բեր յալ ցան կա-
ցած դա տա կան ո րո շ� մ պետք է հրա պա րա կա յին լի նի, բա ցա ռ� թ յամբ այն դեպ քե-

269  http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm#24 
270  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500 
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րի, երբ ան չա փա հաս նե րի շա հե րը պա հան ջ� մ են այլ բան, կամ գոր ծը վե րա բեր վ� մ 
է ա մ� ս նա կան վե ճե րին կամ ե րե խա նե րի խնա մա կա լ� թ յա նը:

2.  Ք րեա կան հան ցա գոր ծ� թ յան մե ջ յ�  րա քանչ յ� ր մե  ղադր վող ի րա վ� նք �  նի հա-
մար վե լ�  ան մե ղ, քա նի դեռ նրա մե  ղա վո ր� թ յ� նն ա պա ց� ց ված չէ օ րեն քով:

3.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք ի րեն ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրեա կան մե  ղադ րան քի քնն� թ-
յան ժա մա նակ �  նի առն վազն հետև յալ ե րաշ խիք նե րի ի րա վ� ն քը` լիա կա տար հա-
վա սա ր� թ յան հի ման վրա.
ա/  շտապ կար գով և ման րակր կիտ, այն լեզ վով, ո րը նա հաս կա ն� մ է, տե ղե կաց վի 

ի րեն ներ կա յաց ված մե  ղադ րան քի բն� յ թի և հիմ քի մա սին.
բ/  բա վա րար չա փով ժա մա նակ �  հնա րա վո ր� թ յ� ն ներ �  նե նա իր պաշտ պա ն� թ-

յ�  նը նա խա պատ րաս տե լ�  և  իր իսկ ընտ րած պաշտ պա նի հետ հա րա բե ր� թ-
յ� ն նե րի մե ջ մտնե լ�  հա մար.

գ/  դատ վի ա ռանց չար դա րաց ված հա պաղ ման.
դ/  դատ վի իր ներ կա յ� թ յամբ և պաշտ պա նի ի րեն ան ձամբ կամ իր իսկ ընտ րած 

պաշտ պա նի մի  ջո ցով. ե թե նա չ�  նի պաշտ պան, տե ղե կաց ված լի նի այդ ի րա-
վ� ն քի մա սին և  �  նե նա իր հա մար նշա նակ ված պաշտ պան ցան կա ցած դեպ-
ք� մ, երբ դա պա հան ջ� մ են ար դա րա դա տ� թ յան շա հե րը, նրա հա մար ան-
հա տ� յց բո լոր այն դեպ քե ր� մ, ե թե նա բա վա կա նա չափ մի  ջոց ներ չ�  նի այդ 
պաշտ պա նին վճա րե լ�  հա մար.

ե/  հար ցաքն նել նրան հա կա ց�  ցող վկա նե րին կամ ի րա վ� նք �  նե նալ, որ այդ վկա-
նե րը հար ցաքնն վեն, և  �  նե նալ իր վկա նե րին կան չե լ�  և հար ցաքն նե լ�  ի րա-
վ� նք` այն ն� յն պայ ման նե րով, որ գո յ� թ յ� ն �  նեն նրան հա կա ց�  ցող վկա նե-
րի հա մար.

զ/  օգտ վել թարգ մա նի անվ ճար օգ ն� թ յ�  նից, ե թե նա չի հաս կա ն� մ դա տա րա ն� մ 
օգ տա գործ վող լե զ� ն, կամ չի խո ս� մ այդ լեզ վով.

է/  չպար տադր վի իր դեմ ց� ց մ� նք ներ տա լ�  կամ ի րեն մե  ղա վոր ճա նա չե լ� :
4.  Ան չա փա հաս նե րի վե րա բեր մամբ դա տա վա ր� թ յ�  նը պետք է այն պի սին լի նի, որ-

պես զի հաշ վի առն վեն նրանց տա րի քը և ն րանց վե րա դաս տիա րա կ� թ յանն ա ջակ-
ցե լ�  ցան կա լի� թ յ�  նը:

5.  Որ ևէ հան ցա գոր ծ� թ յան հա մար դա տա պարտ ված յ�  րա քանչ յ� ր ոք ի րա վ� նք �  նի, 
որ պես զի իր դա տա պար տ�  մը և դա տավ ճի ռը վե րա նայ վեն վե րա դաս դա տա կան 
ատ յա նի կող մի ց, օ րեն քի հա մա ձայն:

6.  Ե թե որ ևէ անձ վերջ նա կան ո րոշ մամբ դա տա պարտ վել է քրեա կան հան ցա գոր ծ� թ-
յան հա մար և  ե թե նրա նկատ մամբ կա յաց ված դա տավ ճի ռը հե տա գա յ� մ բե կան վել 
է կամ նրան նե ր� մ է շնորհ վել այն հի մ� ն քով, որ ինչ-որ նոր հան գա մանք կամ 
նոր բա ցա հայտ ված հան գա մանք ան վի ճե լիո րեն ա պա ց�  ց� մ է դա տա կան սխա լի 
առ կա յ� թ յ�  նը, ա պա այդ պի սի դա տա պարտ ման հետ ևան քով պա տիժ կրած ան ձը 
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փոխ հա տ�  ց� մ է ստա ն� մ օ րեն քի հա մա ձայն, ե թե չա պա ց� ց վի, որ հիշ յալ ան հայտ 
հան գա ման քը ժա մա նա կին չի բա ցա հայտ վել բա ցա ռա պես կամ մա սամբ նրա մե ղ-
քով:

7.  Ոչ ոք չպետք է կրկին ան գամ դատ վի կամ պատժ վի այն հան ցա գոր ծ� թ յան հա մար, 
ո րի հա մար նա ար դեն վերջ նա կա նա պես դա տա պարտ վել է կամ ար դա րաց վել յ� -
րա քանչ յ� ր երկ րի օ րեն քին և ք րեա կան դա տա վա ր� թ յան ի րա վ� ն քին հա մա պա-
տաս խան:

ԵԽ 1950 թ. Մար դ  ի րա վ նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տ թ յ ն նե րի պաշտ պա-

ն թ յան մա սին  եվ րո պա կան կոն վեն ցիա271

 Հոդ ված 63. Ար դար դա տաքն ն թ յան ի րա վ նք

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք, երբ ո րոշ վ� մ են նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վ� նք ներն �  պար-
տա կա ն� թ յ� ն նե րը կամ նրան ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրեա կան մե  ղադ րան քի 
առն չ� թ յամբ, �  նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ �  ա նա չառ դա տա րա-
նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամ կե տ� մ ար դա րա ցի և հ րա պա րա կա յին դա տաքն ն� թ յան 
ի րա վ� նք: Դա տավ ճի ռը հրա պա րակ վ� մ է դռնբաց նիս տ� մ, սա կայն մա մ�  լի ներ-
կա յա ց�  ցիչ նե րի և հան ր� թ յան ներ կա յ� թ յ�  նը կա րող է չթ� յ լատր վել ամ բողջ դա-
տաքն ն� թ յան կամ նրա մի  մա սի ըն թաց ք� մ՝ ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կ� թ յան 
մե ջ բա րո յա կա ն� թ յան, հա սա րա կա կան կար գի  կամ պե տա կան անվ տան գ� թ յան 
շա հե րից ել նե լով, երբ դա են պա հան ջ� մ ան չա փա հաս նե րի շա հե րը կամ կող մե  րի 
մաս նա վոր կյան քի պաշտ պա ն� թ յ�  նը, կամ` այն քա նով, որ քա նով դա, դա տա րա նի 
կար ծի քով, հա տ� կ հան գա մանք նե րի բե ր�  մով խիստ անհ րա ժեշտ է, ե թե հրա պա-
րա կայ ն� թ յ�  նը կխախ տեր ար դա րա դա տ� թ յան շա հե րը:

2.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք, ով մե  ղադր վ� մ է քրեա կան հան ցա գոր ծ� թ յ� ն կա տա րե լ�  մե ջ, 
հա մար վ� մ է ան մե ղ, քա նի դեռ նրա մե  ղա վո ր� թ յ� նն ա պա ց� ց ված չէ օ րեն քին հա-
մա պա տաս խան:

3. Ք րեա կան հան ցա գոր ծ� թ յ� ն կա տա րե լ�  մե ջ մե  ղադր վող յ�  րա քանչ յ� ր ոք �  նի 
հետև յալ նվա զա գ� յն ի րա վ� նք նե րը.

ա.  ի րեն հաս կա նա լի լեզ վով ան հա պաղ �  հան գա մա նո րեն տե ղե կաց վե լ�  ի րեն ներ կա-
յաց ված մե  ղադ րան քի բն� յ թի և հիմ քի մա սին,

բ.  բա վա րար ժա մա նակ �  հնա րա վո ր� թ յ� ն ներ` իր պաշտ պա ն� թ յ�  նը նա խա պատ-
րաս տե լ�  հա մար,

գ. պաշտ պա նե լ�  ի րեն ան ձամբ կամ իր ընտ րած դա տա պաշտ պան նե րի մի  ջո ցով կամ, 
ե թե նա բա վա րար մի  ջոց ներ չ�  նի դա տա պաշտ պա նի ծա ռա յ� թ յան դի մաց վճա րե-
լ�  հա մար, �  նե նա լ�  անվ ճար նշա նակ ված դա տա պաշտ պան, երբ դա պա հան ջ� մ 

271  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20870 



304 ԶԻՆ ՎԱԾ L  ԺԵ ՐL Մ ՄԱՐ ԴL  Ի ՐԱՎL ՆՔ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆL  L Ն

են ար դա րա դա տ� թ յան շա հե րը,
դ.  հար ցաքն նե լ�  իր դեմ ց� ց մ� նք տվող վկա նե րին կամ ի րա վ� նք �  նե նա լ� , որ այդ 

վկա նե րը են թարկ վեն հար ցաքն ն� թ յան, և  ի րա վ� նք �  նե նա լ� ` իր վկա նե րին կան-
չե լ�  �  հար ցաքն նե լ�  մի և ն� յն պայ ման նե րով, ինչ իր դեմ ց� ց մ� նք տված վկա նե-
րը,

ե.  օգտ վե լ�  թարգ ման չի անվ ճար օգ ն� թ յ�  նից, ե թե ին քը չի հաս կա ն� մ դա տա րա ն� մ 
գոր ծած վող լե զ� ն կամ չի խո ս� մ այդ լեզ վով։

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կան272

Զ

Զին ծա ռա յող ներն   նեն ար դար դա տաքն ն թ յան ի րա վ նք

Ք րեա կան գոր ծե րով

28. Ար դար դա տաքն ն� թ յան ե րաշ խիք նե րը պետք է կի րառ վեն Կոն վեն ցիա յի ներ քո 
քրեա կան ո րակ վող բո լոր տե սա կի դա տա վա ր� թ յ� ն նե րի դեպ ք� մ՝ հաշ վի առ նե լով 
ի րա վա խախտ ման բն� յ թը և կի րա ռե լի պատ ժի խստ� թ յ�  նը, ինչ պես նաև դրա նպա-
տակ նե րը՝ ան կախ այն հան գա ման քից դրանք ներ պե տա կան օ րենսդ ր� թ յամբ ո րակ-
ված են որ պես կար գա պա հա կան, թե` քրեա կան:

29. Ք րեա կան դա տա վա ր� թ յան ժա մա նակ դա տա կան մար մի ն նե րի ան կա խ� թ յ�  նը և  

ան կողմն  ա կա լ� թ յ�  նը ե րաշ խա վո րե լ�  նպա տա կով պետք է լի նի հստակ տա րան-

ջա տ� մ հե տապն դ� մ ի րա կա նաց նող և դա տա կան ո րո շ� մ ար ձա կող մար մի ն նե րի 

մի ջև:
30. Ք րեա կան ի րա վա խախ ման կա տար ման մե ջ մե  ղա դրվող զին ծա ռա յող նե րի հա մար, 

ինչ պես քա ղա քա ցիա կան ան ձանց քրեա կան հե տապնդ ման դեպ ք� մ է, քրեա կան 
գոր ծի նյ�  թե րը պետք է լի նեն լիար ժե քո րեն հա սա նե լի, նրանք նաև պետք է ի րա-
վ� նք �  նե նան ներ կա յաց նե լ�  ի րենց պաշտ պա ն� թ յ�  նը:

31. Ք րեա կան ի րա վա խախտ ման կա տար ման հա մար մե  ղա վոր ճա նաչ ված զին ծա ռա-
յող նե րը, ինչ պես քա ղա քա ցի ա կան ան ձանց նկատ մամբ ըն թա ցող քրեա կան դա-
տա վա ր�  թյան ժա մա նակ է, պետք է հնա րա վո ր� թ յ� ն �  նե նան ի րենց գոր ծով ար-
ձակ ված վճի ռը բո ղո քար կե լ�  ան կախ ի րա վա ս�  բարձ րա գ� յն մար մի ն, որն, ըստ 
է� թ յան, պետք է լի նի Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րին լիո վին հա մա պա-
տաս խա նող ան կախ և  ան կողմն  ա կալ դա տա րան:

272  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
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Քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով

32. Քա ղա քա ցիա կան ի րա վ� նք նե րի և պար տա կա ն�  թյ� ն նե րի ո րոշ ման նպա տա կով 
դա տա րան դի մե  լ�  ի րա վ� ն քից օգտ վե լ�  ցան կա ցած սահ մա նա փա կ� մ պետք է լի-
նի օ րեն քով հստակ սահ ման ված, ինչ պես նաև հիմն  ա վոր ված օբ յեկ տիվ հիմ քե րով՝ 
պայ մա նա վոր ված հան րա յին շա հով:

Զին վո   րա կան դա տա րան նե րի դա տա վա րա կան

Ե րաշ խիք նե րը

33. Զին վո րա կան դա տա րան նե րի կազ մա կեր պ�  մը և  աշ խա տան քը, ե թե այդ պի սիք գո-

յ� թ յ� ն �  նեն, պետք է լիար ժե քո րեն ա պա հո վեն դա տա վա ր� թ յան յ�  րա քանչ յ� ր 

փ�  լ� մ յ�  րա քանչ յ� ր ան ձին վե րա բե րող գոր ծի քնն� թ յ�  նը ի րա վա ս� , ան կախ և  

ան կողմն  ա կալ դա տա րա նի կող մի ց:

34. Զին ծա ռա յող նե րը պետք է �  նե նան ի րա վա ս�  դա տա րա նի կող մի ց հրա պա րա կա-

յին քնն� թ յան ի րա վ� նք: Դռն փակ դա տա կան նիս տե րի անց կա ց�  մը պետք է թ� յ-

լատր վի բա ցա ռիկ դեպ քե ր� մ և պետք է հաս տատ ված լի նի դա տա րա նի ա ռան ձին, 

լավ հիմն  ա վոր ված ո րոշ մամբ, ո րի օ րի նա կա ն�  թյ�  նը են թա կա է վե րա նայ ման:

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ  շա գիր273

Յ�  րա քանչ յ� ր ան ձի, այդ թվ� մ՝ զին ծա ռա յող նե րի հա մար ա ռանց քա յին կար ևո ր� թ-

յ� ն ներ կա յաց նող ար դար դա տաքն ն�  թյան ի րա վ� նքն ար տա ցո լ� մ է Կոն վեն ցիա յի 

6-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված այն ե րաշ խիք նե րը, ո րոնց հա մա ձայն՝ յ�  րա քանչ յ� ր ոք, 

երբ ո րոշ վ� մ են նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վ� նք ներն �  պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը կամ 

նրան ներ կա յաց ված քրե ա կան մե  ղադ րան քի առն չ� թ յամբ, �  նի օ րեն քի հի ման վրա 

ստեղծ ված ան կախ �  ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամ կե տ� մ ար դա րա ցի 

և հ րա պա րա կա յին դա տաքն ն� թ յան ի րա վ� նք: « Քա քա քա ցիա կան ի րա վ� նք ներն �  

պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը» և «քրեա կան մե  ղադ րանք» հաս կա ց� թ յ� ն նե րը Կոն վեն ցիա-

յի ի մաս տով �  նեն ինք նա վար նշա նա կ� թ յ� ն. Դա տա րա նը կաշ կանդ ված չէ հետ ևե լ�  

«քա ղա քա ցիա կան» կամ «քրեա կան» եզ ր� յթ նե րին տրված ներ պե տա կան սահ մա ն� մ-

նե րին: Այ դ�  հան դերձ, չպետք է նաև ան տե սել ներ պե տա կան օ րենսդ ր� թ յ�  նը: Դա տա-

րա նը հա ր� ստ նա խա դե պա յին ի րա վ� նք է ձևա վո րել «քա ղա քա ցիա կան ի րա վ� նք ներ» 

273  Տե՛ս, ն� յն տեղ� մ:
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կամ «պար տա կա ն� թ յ� ն ներ» եզ ր� յթ նե րի վե րա բեր յալ: Ինչ վե րա բե ր� մ է քրեա կան մե -

ղադ րանք ներ եզ ր� յ թին, ա պա Դա տա րա նը հաշ վի է առ ն� մ չորս տար բեր չա փա նիշ ներ՝ 

ո րո շե լ�  հա մար, թե արդ յոք մե  ղադ րան քը «քրեա կա՞ն» է: Այդ չորս չա փա նիշ ներն են. 

դա սա կար գ�  մը ներ պե տա կան օ րենսդ ր�  թյան մե ջ (թեև այն վճռա կան դեր չի խա ղ� մ), 

հան ցան քը սահ մա նող ի րա վադ ր� յ թի բն� յ թը (այն ի րա վադ ր� յ թը, ո րը չի վե րա բե ր� մ 

ան ձանց ո րո շա կի խմբին, այլ տա րած վ� մ է բո լո րի վրա, հա վա նա բար, �  նի քրեա կան և  

ոչ թե կար գա պա հա կան բն� յթ), պատ ժի նպա տա կը (արդ յոք այն զ� տ վար չա կա՞ն, թե՞ 

իս կա պես քրեա կան է), պատ ժի է� թ յ� նն �  խստ� թ յ�  նը (ա զա տազր կ�  մը սո վո րա բար 

քրեա կան է հա մար վ� մ): Դա տա րա նը մե կ նա բա նել է «մե  ղադ րանք» եզ ր� յ թը որ պես ան-

ձին հաս ցեագր ված պաշ տո նա կան ծա ն�  ց� մ, ո րով նա տե ղե կաց վ� մ է քրեա կան ի րա-

վա խախ տ� մ կա տա րե լ�  հա մար կաս կած վե լ�  մե  ղադ րան քի մա սին:

Քա ղա քա ցիա կան ի րա վ� նք նե րը կամ պար տա կա ն�  թյ� ն նե րը կամ քրեա կան մե -

ղադ րան քը հաս տատ վե լ� ն պես զին ծա ռա յո ղը ձեռք է բե ր� մ մի  շարք ե րաշ խիք ներ, 

ո րոն ցից մի  քա նի սը բխ� մ են հենց 6-րդ հոդ վա ծից, իսկ մյ� ս նե րը զար գաց վել են Դա-

տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վ� ն քով274: 6-րդ հոդ վա ծով ան մի  ջա պես սահ ման ված 

ե րաշ խիք նե րին են վե րա բե ր� մ օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ �  ա նա չառ դա-

տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամ կե տ� մ դա տաքն ն� թ յան ի րա վ� ն քը:

Դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վ� ն քով մշակ ված լրա ց�  ցիչ ե րաշ խիք նե րի մե ջ են 

մտն� մ՝

• Դա տա րան դի մե  լ�  ի րա վ� ն քը, ըստ ո րի` յ�  րա քանչ յ� ր ոք ի րա վ� նք �  նի իր քա ղա-

քա ցիա կան ի րա վ� նք նե րի և պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի վե րա բեր յալ դա տա րան հայց 

ներ կա յաց նել: Այս ի րա վ� ն քը բա ցար ձակ չէ և կա րող է սահ մա նա փակ վել, ե թե այդ 

սահ մա նա փա կ� մն  ե րը հե տապն դ� մ են ի րա վա չափ նպա տակ, իսկ կի րառ վող մի -

ջոց նե րը ող ջամ տո րեն հա մա չափ են հե տապնդ վող նպա տա կին: Սա կայն նման սահ-

մա նա փա կ� մն  ե րը չպետք է խա թա րեն ի րա վ� ն քի բ� ն է� թ յ�  նը և մի և ն� յն ժա-

մա նակ չպետք է հա կա սեն Կոն վեն ցի ա յով ե րաշ խա վոր ված այլ ի րա վ� նք նե րին275:

• Ք րեա կան ի րա վա խախ տ� մ կա տա րե լ�  հա մար մե  ղադր վող ան ձի լռե լ�  և  ի րեն 

մե ր կաց նող ց� ց մ� նք ներ չտա լ�  ի րա վ� ն քը276. այս ի րա վ� ն քը բա ցար ձակ չէ, 

քա նի որ հար ցաքն ն� թ յան կամ դա տաքն ն� թ յան ըն թաց ք� մ մե  ղադր յա լի կող մի ց 

լռ� թ յան պահ պա ն�  մը ո րոշ դեպ քե ր� մ կա րող է բա ցա սա կան եզ րա- հան գ� մն  ե րի 

274  Որոշ պետ� թյ� ններ վերապահ� մն եր են արել 6-րդ հոդվածի վերաբե րյալ, որոնք կապված են զինվորական 
կարգապահ� թյան հարցերի հետ: Այդ պետ� թյ� ններից են Ադրբեջանը, Չեխիայի Հանրապետ� թյ� նը, 
Ֆրանսիան, Սլովակիան և Իսպանիան:

275  Տե՛ս, օրինակ, Գոլդերն ընդդեմ Միացյալ Թագավոր� թյան (Golder v. Uni ted Kingdom), վճիռ՝ 21 փետրվարի 
1975թ.:

276  Ֆ� նկեն ընդդեմ Ֆրանսիայի (Funke v. France), վճիռ՝ 25 փետրվարի, 1993թ., պարբ. 44:



307ՄԱՐԴL  ԻՐԱՎL ՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ

տե ղիք տալ 277, թեև Դա տա րա նը այս կա պակ ց� թ յամբ նաև հա մա րել է, որ երդվ յալ 

ա տե նա կալ նե րը պետք է պատ շաճ կեր պով � ղ ղորդ վեն գոր ծը քննող դա տա վո րի 

կող մի ց, երբ ո րո շ� մ են, թե արդ յոք կա րո՞ղ են նման եզ րա հան գ� մն  եր ա նել278:

• Դա տա վա ր� թ յան մաս նա կից նե րի հա վա սա ր� թ յան (դա տա վա րա կան գոր ծիք նե րի) 

(օ րի նակ՝ յ�  րա քան չյ� ր ոք ի րա վ� նք �  նի մաս նակ ցե լ�  դա տա վա ր� թ յա նը՝ պայ-

մա նով, որ դա նրան ան բա րեն պաստ վի ճա կի մե ջ չի դնի հա կա ռակ կող մի  հա մե -

մատ) 279 և մր ցակ ցա յին դա տա վա ր� թ յան ի րա վ� ն քը (ո րը են թադ ր� մ է, որ կող-

մե  րը պետք է ծա նոթ լի նեն և  ի րա վ� նք �  նե նան ձեռք բեր ված բո լոր ա պա ց� յց նե րի 

և ներ կա յաց ված դի տար կ� մն  ե րի կա պակ ց� թ յամբ ա նել մե կ նա բա ն� թ յ� ն)280:

Չ նա յած վճիռ նե րը մի շտ պետք է հրա պա րակ վեն դռնբաց դա տա կան նիս տի ըն-
թաց ք� մ, կան դեպ քեր, երբ հրա պա րա կա յին դա տաքն ն� թ յան ի րա վ� ն քի նկատ մամբ 
սահ մա նա փա կ� մն  ե րը կա րող են ար դա րաց ված լի նել 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե ր� թ-
յան հա մա ձայն, օ րի նակ՝ մա մ�  լի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րի և հան ր� թ յան ներ կա յ� թ յ�  նը 
կա րող է չթ� յ լատր վել ամ բողջ դա տաքն ն� թ յան կամ դրա մի  մա սի ըն թաց ք� մ՝ ժո ղովր-
դա վա րա կան հա սա րա կ� թ յ�  ն� մ բա րո յա կա ն� թ յան, հա սա րա կա կան կար գի կամ պե-
տա կան անվ տան գ� թ յան շա հե րից ել նե լով, երբ դա են պա հան ջ� մ ան չա փա հաս նե րի 
շա հե րը կամ կող մե  րի մաս նա վոր կյան քի պաշտ պա ն� թ յ�  նը, կամ այն քա նով, որ քա նով 
դա, դա տա րա նի կար ծի քով, ա ռան ձին հան գա մանք նե րի բե ր�  մով խիստ անհ րա ժեշտ է, 
կամ ե թե հրա պա րա կայ ն� թ յ�  նը կխախ տի ար դա րա դա տ� թ յան շա հե րը:

Զին ծա ռա յո ղը, ո րի նկատ մամբ Կոն վեն ցիա յի ի մաս տով քրեա կան մե  ղադ րանք է 
ա ռա ջադր վել, հա մար վ� մ է ան մե ղ, քա նի դեռ նրա մե  ղա վո ր� թ յ� նն ա պա ց� ց ված չէ 
օ րեն քին հա մա պա տաս խան: Այս սկզբ� նքն � ղ ղա կիո րեն վե րա բե ր� մ է Կոն վեն ցիա-
յի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե ր� թ յամբ սահ ման ված ի րա վ� նք նե րին և տա րած վ� մ է 
բո լոր ան ձանց վրա, ո րոնց քրեա կան մե  ղադ րանք է ա ռա ջադր վել, ինչ պես նաև քա ղա-
քա ցիա կան այն գոր ծե րին, ո րոնք Կոն վեն ցիա յի տե սանկ յ�  նից Դա տա րա նը քրեա կան 
է հա մա ր� մ, ինչ պի սին են օ րի նակ՝ ո րոշ մաս նա գի տա կան կար գա պա հա կան վա ր� յ թի 
գոր ծե րը: Այս ե րաշ խի քը սկզբ� ն քո րեն են թադ ր� մ է, որ ա պա ց� ց ման բե ռը դրված է 
մե  ղադ րող կող մի  վրա:

Ք րեա կան ի րա վա խախ տ� մ կա տա րե լ�  հա մար մե  ղա դրվող զին ծա ռա յողն �  նի 
6-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը բա վա րա րող դա տաքն ն� թ յան ի րա վ� նք և ն ման դեպ քե-
ր� մ �  նի հետև յալ նվա զա գ� յն ի րա վ� նք նե րը.

277  Ջոն Մյ� րեյն ընդդեմ Միացյալ Թագավոր� թյան (John Murray v. the United Kingdom), վճիռ՝ 8 փետրվարի 
1996թ.:

278  Տե՛ս Քոնդորն ընդդեմ Միացյալ Թագավոր� թյան (Condron v. the United Kingdom), վճիռ՝ 2 մայիսի, 2000թ.:
279  Տե՛ս, օրինակ, Դե Հայեսը և Գիյսելսն ընդդեմ Բելգիայի (De Haes and Gijsels v. Belgium), վճիռ՝ 24 փետրվարի 

2007թ.:
280  Ռ� իզ Մաթեոսն ընդդեմ Իսպանիայի (Ruiz Mateos v. Spain), 1993թ. հ� նիսի 23-ի վճիռ, պարբ. 63:
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• Ի րեն հաս կա նա լի լեզ վով, ան հա պաղ �  հան գա մա նո րեն տե ղե կաց վե լ�  ի րեն ներ-

կա յաց ված մե  ղադ րան քի բն� յ թի և հիմ քի մա սին:

• Ու նե նա լ�  բա վա րար ժա մա նակ �  հնա րա վո ր� թ յ� ն ներ՝ իր պաշտ պա ն� թ յ�  նը նա-

խա պատ րաս տե լ�  հա մար: Ժա մա նա կի բա վա րար լի նե լ�  հան գա ման քը կախ ված 

է գոր ծի բար դ� թ յ�  նից: Դա տա պաշտ պան ներն ի րա վ� նք �  նեն ա րագ, կա նո նա-

վոր և գաղտ նի� թ յան պայ ման նե ր� մ տե սակ ցել նախ նա կան կա լան քի տակ գտնվող 

ի րենց պաշտ պան յալ նե րին:

• Պաշտ պա նե լ�  ի րեն ան ձամբ կամ իր ընտ րած ի րա վա բա նա կան պաշտ պա ն� թ յան 

մի  ջո ցով: Չ նա յած Դա տա րա նը հա մա րել է, որ ի րեն ան ձամբ պաշտ պա նե լ�  ի րա-

վ� ն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել, այն նաև վճռել է, որ դա տա կան ներ կա յա ց� ց-

չ� թ յ�  նից զրկված զին ծա ռա յո ղի մաս նակ ց� թ յ�  նը զին վո րա կան դա տա րա նի կող-

մի ց ա րա գաց ված դա տաքն ն� թ յա նը հա մար վ� մ է 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ պար բե ր� թ-

յան խախ տ� մ:

• Խորհր դակ ցե լ�  դա տա պաշտ պա նի հետ` եր րորդ ան ձանց կող մի ց լսե լի� թ յ�  նից 

և  որ ևէ այլ մի  ջոց նե րով վե րահս կո ղ� թ յ�  նից դ� րս. այս սկզբ� նքն ա ռա վե լա պես 

կապ ված է նա խորդ ի րա վ� նք նե րի և դա տա վա ր� թ յան մաս նա կից նե րի հա վա սա-

ր� թ յան սկզբ� ն քի հետ: Այն կա րող է սահ մա նա փակ վել ի րա վա չափ նպա տա կի առ-

կա յ� թ յան պա րա գա յ� մ, օ րի նակ՝ անվ տան գ� թ յան և կար գ�  կա նո նի ա պա հով ման 

հա մար:

• Հար ցաքն նե լ�  իր դեմ ց� ց մ� նք տվող վկա նե րին կամ ի րա վ� նք �  նե նա լ� , որ այդ 

վկա նե րը են թարկ վեն հար ցաքն ն� թ յան, և  ի րա վ� նք �  նե նա լ� ՝ իր վկա նե րին կան-

չե լ�  �  հար ցաքն նե լ�  մի և ն� յն պայ ման նե րով, ինչ իր դեմ ց� ց մ� նք տված վկա նե-

րը:

• Օգտ վե լ�  թարգ ման չի անվ ճար օգ ն� թ յ�  նից, ե թե ան ձամբ չի հաս կա ն� մ դա տա րա-

ն� մ գոր ծած վող լե զ� ն կամ չի խո ս� մ այդ լեզ վով. այս սկզբ� ն քը նաև են թադ ր� մ է 

ան ձի դեմ հա ր� ց ված գոր ծի քնն� թ յան ըն թաց ք� մ օգ տա գործ վող փաս տաթղ թե րի 

կամ ց� ց մ� նք նե րի թարգ մա ն� թ յ�  նը:
Բա վա րար մի  ջոց ներ չ�  նե ցող զին ծա ռա յող ներն ի րա վ� նք �  նեն օգտ վե լ�  անվ ճար 

ի րա վա բա նա կան օգ ն� թ յ�  նից, ե թե դա անհ րա ժեշտ է ար դա րա դա տ� թ յան մատ չե-
լի� թ յ� նն արդ յ�  նա վե տո րեն ա պա հո վե լ�  հա մար: Ո րոշ դեպ քե ր� մ, 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
պար բե ր� թ յ�  նը պա հան ջ� մ է պե տ� թ յ� ն նե րից տրա մադ րել փաս տա բան, ե թե վեր-
ջի նիս մաս նակ ց� թ յ�  նը կար ևոր է դա տա րան դի մե  լ�  ի րա վ� նքն արդ յ�  նա վե տո րեն 
ա պա հո վե լ�  հա մար՝ ներ կա յա ց� ց չ� թ յ�  նը ներ պե տա կան օ րենսդ ր� թ յան հա մա ձայն 
պար տա դիր լի նե լ�  կամ գոր ծի բար դ� թ յան պատ ճա ռով281:

281  Էյրին ընդդեմ Իռլանդիայի (Airey v. Ireland), վճիռ՝ 9 հոկտեմբերի 1979թ.:
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Ի հա վե լ� մն  6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ե րաշ խիք նե րի՝ զին ծա ռա յող ներն �  նեն 
ա ռանց օ րեն քի չպատժ վե լ�  ի րա վ� նք (7-րդ հոդ ված) և կրկ նա կի չդատ վե լ�  կամ չպատժ-
վե լ�  ի րա վ� նք (ne bis in idem) ( Կոն վեն ցիա յի թիվ 7 ար ձա նագ ր�  թյան 4-րդ հոդ ված): 
Ա ռա ջին ի րա վ� ն քը չա փա զանց կար ևոր ե րաշ խիք է զին վո րա կան հա մա տեսք տ� մ կա-
մա յա կան պա տիժ նե րի նշա նակ ման հար ց� մ: Դա նշա նա կ� մ է, որ զին ծա ռա յող նե րից 
և  ոչ մե  կը չպետք է մե  ղա վոր ճա նաչ վի որ ևէ գոր ծո ղ� թ յան կամ ան գոր ծ� թ յան հա մար, 
ո րը կա տար ման պա հին գոր ծող ներ պե տա կան կամ մի  ջազ գա յին ի րա վ� ն քի հա մա ձայն 
քրեա կան ի րա վա խախ տ� մ չի հա մար վ� մ: 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե ր� թ յամբ նա խա-
տես ված ե րաշ խիք նե րի մե ջ է մտն� մ քրեա կան օ րեն քի հե տա դարձ կի րառ ման ար գել քը՝ 
ի վն աս մե  ղադր յա լի, և  այն սկզբ� ն քը, ըստ ո րի՝ հան ցա գոր ծ� թ յ� նն �  պա տի ժը պետք 
է սահ ման ված լի նեն օ րեն քով: Օ րեն քը պետք է մատ չե լի լի նի զին ծա ռա յող նե րի հա մար 
և հս տակ սահ մա նի, թե որ գոր ծո ղ� թ յ�  նը և  ան գոր ծ� թ յ� նն է հա մար վ� մ քրեա կան 
ի րա վա խախ տ� մ, ին չը հնա րա վո ր� թ յ� ն կտա նրանց հա մա պա տաս խա նա բար կար-
գա վո րե լ�  ի րենց վար քա գի ծը: 7-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե ր� թ յ�  նը նա խա տե ս� մ է, որ 
այս սկզբ� ն քը չպետք է խո չըն դո տի որ ևէ ան ձի դատ վե լ� ն և պատժ վե լ� ն այն պի սի գոր-
ծո ղ� թ յան կամ ան գոր ծ�  թյան հա մար, ո րը, կա տար վե լ�  պա հին քա ղա քա կիրթ ազ գե րի 
կող մի ց ճա նաչ ված ի րա վ� ն քի ընդ հա ն� ր սկզբ� նք նե րին հա մա պա տաս խան, հա մար-
վել է քրեա կան ի րա վա խախ տ� մ:

Թիվ 7 ար ձա նագ ր� թ յան 4-րդ հոդ վա ծով ճա նաչ ված երկ րորդ ի րա վ� ն քը են թադ-
ր� մ է, որ ոչ մի  զին ծա ռա յող չպետք է մի և ն� յն պե տ� թ յան ի րա վա զո ր� թ յան շրջա նակ-
նե ր� մ երկ րորդ ան գամ քրեա կան դա տա վա ր� թ յան կար գով դատ վի կամ պատժ վի այն 
ի րա վա խախտ ման հա մար, ո րի հետ կապ ված նա ար դեն վերջ նա կա նա պես ար դա րաց-
վել կամ դա տա պարտ վել է հա մա ձայն այդ պե տ� թ յան օ րեն քի և ք րեա կան դա տա վա-
ր� թ յան: Հետ ևա բար, զին ծա ռա յող նե րի գոր ծե րը չպետք է քննվեն զին վո րա կան գոր ծեր 
քննող դա տա րան նե րի և քա ղա քա ցիա կան գոր ծեր քննող դա տա րան նե րի կող մի ց այն 
հան ցա գոր ծ� թ յան կա պակ ց� թ յամբ, ո րը հա մա պա տաս խա ն� մ է այս չա փա նիշ նե րին: 
Ի հար կե, գոր ծը կա րող է վե րա բաց վել տվյալ պե տ� թ յան օ րեն քին և ք րեա կան դա տա-
վա ր� թ յա նը հա մա պա տաս խան, ե թե բա ցա հայտ վել են նոր կամ նոր ի հայտ ե կած փաս-
տեր, կամ նա խորդ քնն� թ յան ժա մա նակ տեղ է գտել հիմն  ա րար թե ր� թ յ� ն, ո րը կա րող 
էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա282:

Այն դեպ քե ր� մ, երբ քրեա կան ի րա վա խախ տ� մն  ե րը քննվ� մ են զին վո րա կան գոր-
ծե րով դա տա րա նի կող մի ց, այդ դա տա րա նը պետք է իր կազ մ� մ �  նե նա առն վազն մե կ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վոր: Դա տա րա նը հա մա րել է, որ ա ռանց քա յին դեր խա ղա ցող քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վո րի ներ կա յ� թ յ�  նը քրեա կան դա տա վա ր� թ յան ըն թաց ք� մ զին վո-
րա կան գոր ծե րով դա տա րա նի ան կա խ� թ յան կար ևո րա գ� յն ե րաշ խիք նե րից մե կն է 283:

282  ՄԻԵԿ-ի թիվ 7 արձանագր� թյան 4-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
283  Կ� պերն ընդդեմ Միացյալ Թագավոր� թյան (Cooper v. UK), ն� յն տեղ� մ:



310 ԶԻՆ ՎԱԾ L  ԺԵ ՐL Մ ՄԱՐ ԴL  Ի ՐԱՎL ՆՔ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆL  L Ն

18 տա րին չլրա ցած զին ծա ռա յող ներն �  նեն ար դար դա տաքն ն� թ յան ն� յն ի րա-
վ� ն քը, ինչ տա րի քա յին այս խմբին պատ կա նող ցան կա ցած այլ անձ, և, հետ ևա բար, 
Ե րե խա յի ի րա վ� նք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի 40-րդ հոդ վա ծը, Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վ� ն քը284 և  այլ մի  ջազ գա յին չա փա նիշ ներ 
կի րա ռե լի են նրանց նկատ մամբ: Ե րե խա յի ի րա վ� նք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի 40-րդ 
հոդ վածն ընդգ ծ� մ է, որ 18 տա րին չլրա ցած ան ձին, ո րը քրեա կան գոր ծի նախ նա կան 
կամ դա տա կան քնն� թ յան փ�  լ� մ է, ան հրա ժեշտ է վե րա բեր վել ար ժա նա պատ վ� թ յամբ 
և հար գան քով, և ք րեա կան դա տա վա ր� թ յան նպա տակ նե րից է ե րե խա յի կող մի ց այ լոց 
ի րա վ� նք նե րի նկատ մամբ հար գան քի մե  ծա ց�  մը և հա սա րա կ� թ յա նը նրա վե րաին-
տեգր ման խթա ն�  մը: Ե րե խա յի լա վա գ� յն շա հե րը ցան կա ցած քրեա կան դա տա վա ր� թ-
յան հա մար պետք է հան դի սա նան �  ղեն շա յին սկզբ� նք:

Այս կոն վեն ցիան հա տ� կ պաշտ պա ն� թ յ� ն է ե րաշ խա վո ր� մ հան ցա գոր ծ� թ յան 
կա տար ման և/ կամ դա տաքն ն� թ յան ժա մա նակ 18 տա րին չլրա ցած ան ձանց հա մար՝ 
ա պա վի նե լով ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տ� թ յան ընդ հա ն� ր և  անհ րա ժեշտ կա ռ� -
ցա կար գե րին, ո րը ճա նա չ� մ և  �  շադ ր� թ յ�  նը սևե ռ� մ է հա տ� կ այս խմբի խո ցե լի� թ-
յան վրա 285:

Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի դր� յթ նե րը կի րա ռե լի են 18 տա-
րին չլրա ցած զին ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ: Ն րանց ա ռանձ նա հա տ� կ կա րիք ներն �  խո-
ցե լի կող մե  րը պետք է հաշ վի առն վեն՝ հիմն  վե լով ե րե խա յի լա վա գ� յն շա հե րի սկզբ� ն քի 
վրա, ըստ ո րի՝ ե րե խա նե րի մաս նակ ց� թ յամբ ցան կա ցած քրեա կան դա տա վա ր� թ յան 
ըն թաց ք� մ պա հանջ վ� մ է �  շի-�  շով հետ ևել նրանց կա րիք նե րին՝ կան խե լ�  հա մար չա-
րա շահ ման կամ վատ վե րա բեր մ� ն քի ցան կա ցած դրսևո ր� մ:

Ք րեա կան գոր ծե րով

Ար դար դա տաքն ն� թ յան ընդ հա ն� ր սկզբ� նք նե րը կի րա ռե լի են Կոն վեն ցիա յի ի մաս-
տով «քրեա կան» հա մար վող վա ր� յթ նե րի նկատ մամբ: Ինչ վե րա բե ր� մ է ներ պե տա կան 
օ րենսդ ր� թ յան հա մա ձայն վա ր� յ թը որ պես կար գա պա հա կան, այլ ոչ թե քրեա կան դա-
սա կար գե լ�  հար ցին, ա պա Դա տա րա նը Էն գե լի և  այ լոց գոր ծով նշել է. «Երբ զին ծա ռա-
յո ղը մե  ղադր վ� մ է որ ևէ գոր ծո ղ� թ յան կամ ան գոր ծ� թ յան հա մար, ո րը են թադ րա բար 
հա կա ս� մ է զին ված �  ժե րի գոր ծ�  նե� թ յ�  նը կա նո նա կար գող ի րա վա կան կա նո նին, 
պե տ� թ յ�  նը սկզբ� ն քո րեն կա րող է նրա նկատ մամբ կի րա ռել կար գա պա հա կան, այլ 
ոչ թե քրեա կան օ րենսդ ր� թ յ�  նը: (...) Այ դ�  հան դերձ, Դա տա րա նի վե րահս կո ղ� թ յ�  նը 
դրա նով չի սահ մա նա փակ վ� մ: Ն ման վե րահս կո ղ� թ յ�  նը, ընդ հա ն� ր առ մամբ, պատ-
րան քա յին կլի ներ, ե թե Դա տա րա նը նաև հաշ վի չառ ներ այն պատ ժի խստ� թ յան աս տի-

284  Տե՛ս, օրինակ, Նարթն ընդդեմ Թ� րքիայի (Nart v. Turkey), վճիռ՝ 6 օգոս տոսի 2008թ.:
285  Երեխայի իրավ� նքների մասին կոնվենցիայի 37-րդ հոդված:



311ՄԱՐԴL  ԻՐԱՎL ՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ

ճա նը, ո րը տվյալ ան ձը կա րող է կրել»286:
Ինչ պես նշված է վեր և� մ մե ջ բեր ված ընդ հա ն� ր սկզբ� նք նե ր� մ, դա տա կան իշ-

խա ն� թ յան ան կա խ� թ յ� նն �  ան կողմն  ա կա լ� թ յ�  նը դա տաքն ն� թ յան ար դա ր� թ յան 
կար ևոր նա խա պայ ման են: Դա տա րա նը նշել է, որ զին ծա ռա յող նե րի գոր ծե րը ամ բող-
ջ� թ յամբ կամ մա սամբ զին վո րա կան նե րով հա մալր ված դա տա րան նե րի կող մի ց քննե լ�  
պրակ տի կան խո րա պես ար մա տա վոր ված է ան դամ շատ պե տ� թ յ� ն նե րի ի րա վա կան 
հա մա կար գ� մ, և  որ զին վո րա կան դա տա րա նը Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար-
բե ր� թ յան նպա տակ նե րի հա մա տեքս տ� մ սկզբ� ն քո րեն կա րող է հա մար վել «ան կախ 
�  ան կողմն  ա կալ դա տա րան»: Սա կայն Դա տա րա նը նաև նշել է, որ բա վա րար ե րաշ խիք-
ներ են անհ րա ժեշտ նրանց ան կա խ� թ յ�  նը և  ան կողմն  ա կա լ� թ յ�  նը ե րաշ խա վո րե լ�  
հա մար: Կար ևոր է, որ մե  ղադ րող կող մը լի նի գործն ըստ է� թ յան քննող մարմն  ից ամ-
բող ջո վին տա րան ջատ ված: Սա նշա նա կ� մ է, որ դա տա խազ նե րին և դա տա վոր նե րին 
մի ա վո րող հիե րար խիկ որ ևէ կապ չպետք է գո յ� թ յ� ն �  նե նա:

Ք րեա կան ի րա վա խախ տ� մ կա տա րե լ�  հա մար մե  ղա դրվող զին ծա ռա յող նե րը պետք 
է ի րա վ� նք �  նե նան լիար ժե քո րեն ծա նո թա նա լ�  քրեա կան գոր ծի նյ�  թե րին և պաշտ-
պա նե լ�  ի րենց ան ձամբ՝ այն պես, ինչ պես քրեա կան դա տա վա ր� թ յան ժա մա նակ քա-
ղա քա ցիա կան ան ձինք: Դա տա րա նի կող մի ց քննված մի  շարք գոր ծեր287 վե րա բե ր� մ են 
բ� ժ ք� յ րե րին, ո րոնք կար գա պա հա կան (ծա ռա յո ղա կան) քնն�  թյ�  նից հե տո ա զատ վել 
էին զին ված �  ժե ր� մ զբա ղեց րած ի րենց պաշ տոն նե րից այն հիմ քով, որ որ պես ա նօ րի-
նա կան կազ մա կեր պ� թ յան հա մա կիր ներ, գա ղա փա րա խո սա կան և քա ղա քա կան գոր-
ծ�  նե� թ յ� ն էին ի րա կա նաց րել: Դի մ�  մա տ�  նե րը պնդ� մ են, որ ի րա վա ս�  զին վո րա-
կան դա տա րա նի կող մի ց կա յաց ված ո րոշ ման հիմ ք� մ ըն կած նյ�  թերն ի րենց չտրա մադ-
րե լը խախ տել է դա տա վա ր� թ յան մաս նա կից նե րի հա վա սա ր� թ յան սկզբ� ն քը: Բո լոր 
այդ գոր ծե րով Դա տա րա նը վճռել է, որ « Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե ր� թ-
յամբ սահ ման ված ար դար դա տաքն ն� թ յան ի րա վ� ն քի հիմն  ա րար  տե սանկ յ� ն նե րից 
մե  կը՝ մրցակ ցա յին դա տա վա ր� թ յան և մաս նա կից նե րի հա վա սա ր� թ յան սկզբ� ն քը, 
ա պա հո վե լ�  հա մար դի մ�  մա տ� ն պետք է հնա րա վո ր� թ յ� ն �  նե նա ներ կա յաց նե լ�  իր 
մե կ նա բա ն� թ յ� ն նե րը պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա ր� թ յան կող մի ց ներ կա յաց ված տե-
ղե կատ վ� թ յան վե րա բեր յալ: Գոր ծի նյ�  թե րը տրա մադ րե լ�  մե ր ժ�  մը են թադ ր� մ էր, որ 
նրան այդ հնա րա վո ր� թ յ�  նը չի տրվել» (ոչ պաշ տո նա կան թարգ մա ն� թ յ� ն):

Բարձ րա գ� յն դա տա կան մար մի  նը, ո րին զին ծա ռա յո ղը կա րող է բո ղոք ներ կա յաց նել, 

պետք է լի նի ան կախ և հա մա պա տաս խա նի Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծով ներ կա յաց վող 

պա հանջ նե րին:

286  Էնգելը և այլոք ընդդեմ Նիդեռլանդների (Engel and Others v. Nether lands), մե ջբերված է գործ� մ, պարբ. 
82, Քեմփելը և Ֆելն ընդդեմ Միացյալ Թա գավոր� թյան (Campbell and Fell v. UK), վճիռ՝ 28 հ� նիսի 1984թ., 
պարբ. 68:

287  Աքսոյն ընդդեմ Թ� րքիայի (Aksoy (Eroglu) v. Turkey), Գյ� նար Չոր� մ ընդդեմ Թ� րքիայի (Guner Qorum v. 
Turkey), Քահրամանն ընդդեմ Թ� րքիայի (Kahraman v. Turkey), վճիռներ՝ 31 հոկտեմբերի 2006թ.:
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Քա ղա քա ցիա կան և  այլ գոր ծե րով

Ինչ վե րա բե ր� մ է քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րին, ա պա քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե-
րը, այդ թվ� մ՝ զին ծա ռա յող նե րը, եր բեմն  կա րող են չօգտ վել 6-րդ հոդ վա ծով ամ րագր-
ված պաշտ պա ն� թ յ�  նից, ե թե վե ճի ա ռար կան առնչ վ� մ է աշ խա տան քա յին փոխ հա-
րա բե ր� թ յ� ն նե րին: Այ դ�  հան դերձ, այս հար ցի շ� րջ Վիլ հո Էս կե լի նե նի գոր ծով ( Պե-
լեգ րի նի 288 գոր ծին հա ջոր դող) կա յաց ված վեր ջին վճռով Դա տա րա նը սահ մա նել է այս 
մա ս� մ հա ջոր դիվ ներ կա յաց վող սկզբ� ն քը: Դա տա րա նը «քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յ� թ-
յ� ն» եզ ր� յ թին ինք նա վար մե կ նա բա ն� թ յ� ն է տվել, ո րը թ� յլ է տա լիս հա վա սար վե-
րա բեր մ� նք դրսևո րել հան րա յին ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ, ո րոնք Կոն վեն ցիա յի ան դամ 
պե տ� թ յ� ն նե ր� մ հա մար ժեք կամ ն� յ նան ման պար տա կա ն� թ յ� ն ներ են կա տա ր� մ՝ 
ան կախ զբաղ վա ծ� թ յան ներ պե տա կան հա մա կար գից և, մաս նա վո րա պես, պաշ տո-
նա տար ան ձի և վար չա կան մար մի ն նե րի մի ջև ե ղած ի րա վա հա րա բե ր� թ յան բն� յ թից: 
Դա տա րա նը ներ կա յաց րել է աշ խա տո ղի պաշ տո նեա կան պար տա կա ն�  թյ� ն նե րի է� թ-
յ�  նից բխող գոր ծա ռ�  թա յին չա փա նիշ, ո րը հիմն  ված է եր կ�  պայ ման նե րի վրա, ո րոնք 
պետք է պահ պան վեն, որ պես զի պե տ� թ յ�  նը կա րո ղա նա ա պա վի նել ան ձի քաղ ծա ռա-
յո ղի կար գա վի ճա կին՝ այս պաշտ պա ն� թ յ�  նից նրան զրկե լ�  հա մար: Ա ռա ջին՝ պե տ� թ-
յան ներ պե տա կան օ րենսդ ր� թ յ�  նը պետք է հստակ սահ ման մամբ բա ցա ռի դա տա րան 
դի մե  լ�  հնա րա վո ր� թ յ�  նը որ ևէ պաշ տոն զբա ղեց նող կամ ո րո շա կի դա սին պատ կա նող 
աշ խա տո ղի հա մար: Երկ րորդ, դա տա րան դի մե  լ�  հնա րա վո ր� թ յ�  նից զրկե լը պետք է 
հիմն  ա վոր վի օբ յեկ տիվ հիմ քով, օ րի նակ՝ պե տա կան շա հի առ կա յ� թ յամբ 289: Դա տա րան 
դի մե  լ�  հնա րա վո ր� թ յ�  նից զրկե լը հիմն  ա վո րե լ�  հա մար բա վա կան չէ ա պա ց�  ցել, որ 
քաղ ծա ռա յո ղը մաս նակ ցել է պե տա կան իշ խա ն� թ յան ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցին, 
կամ որ քաղ ծա ռա յո ղին և պե տ� թ յա նը՝ որ պես գոր ծա տ�  ի, մի ա վո ր� մ են «հա տ� կ 
վստա հ� թ յան և հա վա տար մ� թ յան կա պե րը»: Պե տ� թ յ�  նը պետք է նաև ա պա ց�  ցի, 
որ խնդրո ա ռար կա վե ճի թե ման առնչ վ� մ է պե տա կան իշ խա ն� թ յան ի րա կա նաց մա նը 
կամ կաս կա ծի տակ է դն� մ այդ յ�  րա հա տ� կ կա պը: Ուս տի սկզբ� ն քո րեն չի կա րող 
ար դա րաց վել, երբ, քաղ ծա ռա յո ղի և պե տ� թ յան մի ջև ե ղած հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի հա-
տ� կ բն� յ թից ել նե լով, Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ե րաշ խիք նե րը չեն 
տա րած վ� մ սո վո րա կան աշ խա տան քա յին վե ճե րի վրա, ո րոնք կապ ված են աշ խա տա-
վար ձի, հա վե լավ ճար նե րի կամ այլ նման ի րա վ� նք նե րի հետ: Ըստ է� թ յան, պետք է լի նի 
Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի կի րա ռե լի� թ յան կան խա վար կած: Պա տաս խա նող կա ռա-
վա ր� թ յ� նն է կր� մ ա պա ց� ց ման բեռն առ այն, որ վե րը հի շա տակ ված եր կ�  պայ ման-
նե րը պահ պան ված են:

288  Պելեգրինն ընդդեմ Ֆրանսիայի (Pellegrin v. France), վճիռ՝ 8 դեկտեմբերի 1999թ.:
289  Վիլհո Էսկելինեն և այլոք ընդդեմ Ֆինլանդիայի (Vilho Eskelinen and Others v. Finland), վճիռ՝ 19 ապրիլի 

2007թ.:
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Զին վո րա կան դա տա րան նե րի դա տա վա րա կան

Ե րաշ խիք նե րը

Զին վո րա կան գոր ծեր քննող դա տա րան նե րը այն պե տ�  թյ� ն նե ր� մ, որ տեղ դրանք 

գոր ծ� մ են, պետք է լի նեն ան կախ �  ա նա չառ (տե՛ս վեր և� մ նշված պա հանջ նե րը) և, 

հատ կա պես, ան ջատ հրա մա նա տա րա կան կազ մի ց, այդ թվ� մ՝ պաշ տո նի ա ռաջ խա ղաց-

ման ա ռ�  մով վե րա դաս նե րի կող մի ց որ ևէ ճնշ�  մի ց զերծ մն ա լ�  հա մար: Զին վո րա կան 

դա տա րան նե ր� մ դա տա վո րի գոր ծա ռ� յթ նե րը կա տա րե լ�  հա մար ընտր ված ան ձինք 

պետք է դրսևո րեն ազն վ� թ յան բարձր ո րակ ներ և գի տե լի քի բարձր մա կար դակ և ս տա-

ցած լի նեն հա մա պա տաս խան ի րա վա բա նա կան կրթ� թ յ� ն և  ո րա կա վո ր� մ: Զին վո րա-

կան գոր ծեր քննող դա տա վոր նե րը պետք է �  նե նան այն պի սի կար գա վի ճակ, ո րը ե րաշ-

խա վո ր� մ է նրանց ան կա խ� թ յ� նն �  ա նա չա ռ� թ յ�  նը, մաս նա վո րա պես, նրանք պետք 

է ան ջատ լի նեն հրա մա նա տա րա կան շղթա յից:

Հ րա պա րա կա յին դա տա կան քնն� թ յան ընդ հա ն� ր սկզբ� ն քը, ո րը քա ղա քա ցիա-

կան կամ քրեա կան գոր ծե րով ար դար դա տաքն ն� թ յան կար ևո րա գ� յն հատ կա նիշ նե րից 

մե կն է, լիո վին կի րա ռե լի է նաև զին վո րա կան գոր ծե րով դա տա վա ր� թ յ� ն նե րի նկատ-

մամբ: Բա ցա ռ� թ յ� ն նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն վե րը նշված պա հանջ նե րին 290:

Մար դ  ի րա վ նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 

նա խա դե պա յին ի րա վ նք

Ք  պերն ընդ դեմ Միաց յալ Թա գա վո ր թ յան (Cooper v. United Kingdom) գոր ծով 

վճիռ, 16 դեկ տեմ բե րի 2003թ.291

110. (...) Զին վո րա կան նե րին ներ կա յաց ված քրեա կան մե  ղադ րանք նե րի հիմն  ա վոր վա-
ծ� թ յան պար զ�  մը զին վո րա կան տրի բ�  նա լի կող մի ց հիմն  ա կա ն� մ չի հա կա ս� մ 
6-րդ հոդ վա ծի դր� յթ նե րին։ Յ�  րա քանչ յ� ր գոր ծ� մ պետք է պա տաս խա նել այն 
հար ցին, թե արդ յոք ան ձի կաս կած նե րը կոնկ րետ զին վո րա կան տրի բ�  նա լի ան կա-
խ� թ յան և  ա նա չա ռ� թ յան վե րա բեր յալ կա րող են հա մար վել օբ յեկ տի վո րեն հիմն  ա-
վոր ված, և  այն, թե արդ յոք ե ղել են բա վա րար ե րաշ խիք ներ այդ լե գի տիմ կաս կած-
նե րը բա ցա ռե լ�  հա մար։  

290   Ռազմական տրիբ� նալների կողմի ց արդարադատ� թյան իրականացման հարցերի մասին զեկ� յց, ՄԱԿ-ի 
Մարդ�  իրավ� նքների խթանման և պաշտպա ն� թյան ենթահանձնաժողովի հատ� կ զեկ� ցող Էման� ել 
Դեկո, թիվ 14 սկզբ� նք:

291   http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61549 
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Հոդ ված 44. Հա վաք նե րի ա զա տ թ յ  նը 

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք �  նի խա ղաղ, ա ռանց զեն քի հա վաք նե րին ա զա տո րեն մաս նակ-
ցե լ�  և դ րանք կազ մա կեր պե լ�  ի րա վ� նք: 

2. Բա ցօթ յա տա րածք նե ր� մ կազ մա կերպ վող հա վաք ներն օ րեն քով սահ ման ված դեպ-
քե ր� մ անց կաց վ� մ են ող ջա մի տ ժամ կե տ� մ ներ կա յաց ված ի րա զեկ ման հի ման 
վրա: Ինք նա բ� խ հա վաք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար ի րա զե կ� մ չի պա հանջ վ� մ: 
3. Օ րեն քով կա րող են սահ ման վել դա տա վոր նե րի, դա տա խազ նե րի, քննիչ նե րի, ինչ-
պես նաև զին ված �  ժե ր� մ, ազ գա յին անվ տան գ� թ յան, ոս տի կա ն� թ յան և  այլ ռազ-
մա կա նաց ված մար մի ն նե ր� մ ծա ռա յող նե րի հա վաք նե րի ա զա տ� թ յան ի րա վ� ն քի 
ի րա կա նաց ման սահ մա նա փա կ� մն  եր:

4.  Հա վաք նե րի ա զա տ� թ յան ի րա կա նաց ման և պաշտ պա ն� թ յան պայ ման ներն �  
կար գը սահ ման վ� մ են օ րեն քով:

5.  Հա վաք նե րի ա զա տ� թ յ�  նը կա րող է սահ մա նա փակ վել մի այն օ րեն քով` պե տա-
կան անվ տան գ� թ յան, հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի կանխ ման, հա սա րա կա կան կար գի 
պաշտ պա ն� թ յան, ա ռող ջ� թ յան և բա րո յա կա ն� թ յան կամ այ լոց հիմն  ա կան ի րա-
վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի պաշտ պա ն� թ յան նպա տա կով: 

Հոդ ված 45. Միա վո ր մն  ե րի ա զա տ թ յ  նը 

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք �  նի այ լոց հետ ա զա տո րեն մի ա վոր վե լ� , նե րառ յալ աշ խա տան-
քա յին շա հե րի պաշտ պա ն� թ յան նպա տա կով ար հես տակ ցա կան մի � թ յ� ն ներ 
ստեղ ծե լ�  և դ րանց ան դա մագր վե լ�  ի րա վ� նք: Ոչ ո քի չի կա րե լի հար կադ րել ան-
դա մագր վե լ�  որ ևէ մաս նա վոր մի ա վոր ման: 

2.  Միա վո ր� մն  ե րի ստեղծ ման և գոր ծ�  նե� թ յան կար գը սահ ման վ� մ է օ րեն քով: 
3.  Միա վո ր� մն  ե րի ա զա տ� թ յ�  նը կա րող է սահ մա նա փակ վել մի այն օ րեն քով` պե տա-

կան անվ տան գ� թ յան, հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջ� թ յան և բա րո յա կա ն� թ յան 
կամ այ լոց հիմն  ա կան ի րա վ� նք նե րի և  ա զա տ� թ յ� ն նե րի պաշտ պա ն� թ յան նպա-
տա կով: 

4.  Միա վո ր� մն  ե րի գոր ծ�  նե� թ յ�  նը կա րող է կա սեց վել կամ ար գել վել օ րեն քով սահ-
ման ված դեպ քե ր� մ և կար գով` մի այն դա տա րա նի ո րոշ մամբ: 

292  http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm#63 
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Հոդ ված 21

Ճա նաչ վ� մ է խա ղաղ ժո ղովն  ե րի ի րա վ� ն քը: Այդ ի րա վ� ն քից օգտ վե լը են թա կա չէ ոչ 
մի  սահ մա նա փակ ման, բա ցի նրան ցից, ո րոնք դրվ� մ են օ րեն քին հա մա պա տաս խան և  
ո րոնք անհ րա ժեշտ են ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կ� թ յան մե ջ` ի շահ պե տա կան կամ 
հա սա րա կա կան անվ տան գ� թ յան, հա սա րա կա կան կար գի, բնակ չ� թ յան ա ռող ջ� թ յան 
�  բա րո յա կա ն� թ յան պահ պա ն� թ յան կամ մյ� ս ան ձանց ի րա վ� նք նե րի �  ա զա տ� թ-
յ� ն նե րի պաշտ պա ն� թ յան:

 

Հոդ ված 22

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր մարդ �  նի �  րիշ նե րի հետ ըն կե րակ ց� թ յան ա զա տ� թ յան ի րա-
վ� նք, նե րառ յալ արհ մի � թ յ� ն ներ ստեղ ծե լ�  և  իր շա հե րի պաշտ պա ն� թ յան հա-
մար դրանց մե ջ մտնե լ�  ի րա վ� ն քը:

2.  Այդ ի րա վ� ն քից օգտ վե լը են թա կա չէ ոչ մի  սահ մա նա փակ ման, բա ցի այն սահ մա-
նա փա կ� մն  ե րից, ո րոնք նա խա տես վ� մ են օ րեն քով, և  ո րոնք անհ րա ժեշտ են ժո-
ղովր դա վա րա կան հա սա րա կ� թ յան մե ջ` ի շահ պե տա կան կամ հա սա րա կա կան 
անվ տան գ� թ յան, հա սա րա կա կան կար գի, բնակ չ� թ յան ա ռող ջ� թ յան �  բա րո յա-
կա ն� թ յան պահ պա ն� թ յան կամ մյ� ս ան ձանց ի րա վ� նք նե րի �  ա զա տ� թ յ� ն նե րի 
պաշտ պա ն� թ յան:

 Ս� յն հոդ վա ծը չի խո չըն դո տ� մ այդ ի րա վ� ն քից օգտ վե լ�  օ րի նա կան սահ մա նա-
փա կ� մն  եր մտցնե լ� ն այն ան ձանց հա մար, ով քեր մտն� մ են զին ված �  ժե րի �  
ոս տի կա ն� թ յան կազ մի  մե ջ:

3.  Ս� յն հոդ վա ծ� մ ո չինչ ի րա վ� նք չի տա լիս ա սո ցիա ցիա նե րի ա զա տ� թ յան և կազ-
մա կեր պ� թ յ� ն ստեղ ծե լ�  ի րա վ� ն քի վե րա բեր յալ աշ խա տան քի մի  ջազ գա յին կազ-
մա կեր պ� թ յան 1948 թվա կա նի կոն վեն ցիա յին մաս նակ ցող պե տ� թ յ� ն նե րին` ըն-
դ�  նե լ�  օ րենսդ րա կան ակ տեր` ի վն աս նշված կոն վեն ցիա յ� մ նա խա տես վող ե րաշ-
խիք նե րի, կամ օ րեն քը կի րա ռե լ�  այն պես, որ վն աս հասց վի այդ ե րաշ խիք նե րին:

293  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500 
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ԵԽ 1950թ. Մար դ  ի րա վ նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տ թ յ ն նե րի պաշտ պա ն թ-

յան մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցիա294

 Հոդ ված 115.  Հա վաք նե րի և մի ա վոր ման ա զա տ թ յ ն

1.  Յ�  րա քանչ յ� ր ոք �  նի խա ղաղ հա վաք նե րի ա զա տ� թ յան և  այ լոց հետ մի ա վոր վե լ�  
ա զա տ� թ յան ի րա վ� նք` նե րառ յալ իր շա հե րի պաշտ պա ն� թ յան հա մար արհ մի � թ-
յ� ն ներ ստեղ ծե լ�  և դ րանց ան դա մակ ցե լ�  ի րա վ� ն քը։

2.  Այս ի րա վ� նք նե րի ի րա կա նա ց�  մը են թա կա չէ որ ևէ սահ մա նա փակ ման, բա ցի 
նրան ցից, ո րոնք նա խա տես ված են օ րեն քով և  անհ րա ժեշտ են ժո ղովր դա վա րա-
կան հա սա րա կ� թ յ�  ն� մ՝ ի շահ պե տա կան անվ տան գ� թ յան կամ հա սա րա կ� թ-
յան անվ տան գ� թ յան, ան կար գ� թ յ� ն նե րը կամ հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րը կան խե լ� , 
ա ռող ջ� թ յ�  նը կամ բա րո յա կա ն� թ յ�  նը, կամ այլ ան ձանց ի րա վ� նք ներն �  ա զա-
տ� թ յ� ն նե րը պաշտ պա նե լ�  նպա տա կով: Ս� յն հոդ վա ծը չի խո չըն դո տ� մ օ րի նա-
կան սահ մա նա փա կ� մն  եր նա խա տե սել զին ված �  ժե րի, ոս տի կա ն� թ յան և պե տա-
կան վար չա կազ մի  մե ջ մտնող ան ձանց կող մի ց այդ ի րա վ� նք նե րի ի րա կա նաց ման 
նկատ մամբ:

Վե րա նայ ված Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա295

 Հոդ ված 5.  Կազ մա կեր պե լ  ի րա վ ն քը

Ի րենց տնտե սա կան և սո ցիա լա կան շա հե րի պաշտ պա ն� թ յան հա մար տե ղա կան, ազ-
գա յին կամ մի  ջազ գա յին կազ մա կեր պ� թ յ� ն ներ ստեղ ծե լ�  և  այդ կազ մա կեր պ� թ յ� ն-
նե րին մի ա նա լ� ` աշ խա տող նե րի և գոր ծա տ�  նե րի ա զա տ� թ յ�  նը ե րաշ խա վո րե լ�  կամ 
ա պա հո վե լ�  նպա տա կով Կող մե  րը պար տա վոր վ� մ են, որ ազ գա յին օ րենսդ ր� թ յ�  նը չի 
խո չըն դո տե լ�  և չի կի րառ վե լ�  այն պես, որ խո չըն դո տի այս ա զա տ� թ յա նը: Ս� յն հոդ-
վա ծ� մ նա խա տես ված ե րաշ խիք նե րի` ոս տի կա ն� թ յան նկատ մամբ կի րառ ման չա փը 
պետք է սահ ման վի ազ գա յին օ րենք նե րով և կա նո նա կար գե րով: Զին ված �  ժե րի ան դամ-
նե րի նկատ մամբ այս ե րաշ խիք նե րի կի րա ռ�  մը կար գա վո րող սկզբ� ն քը և չա փը, ո րով 
դրանք կկի րառ վեն այս կա տե գո րիա յի ան ձանց նկատ մամբ, պետք է հա վա սա րա պես 
սահ ման ված լի նեն ազ գա յին օ րենք նե ր� մ կամ կա նո նա կար գե ր� մ:

294  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20870 
295  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=24230 
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Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կան 

« Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի մա սին»296

53.  Խա ղաղ հա վաք ներ անց կաց նե լ�  և  այ լոց հետ ա զա տո րեն մի ա վո ր� մն  եր կազ մե  լ�  
ի րա վ� ն քի ի րաց ման նկատ մամբ որ ևի ցե սահ մա նա փա կ� մ չպետք է կի րառ վի, բա-
ցա ռ� թ յամբ ե թե այն սահ ման ված է օ րեն քով և  անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան 
հա սա րա կ� թ յ�  ն� մ՝ ի շահ ազ գա յին անվ տան գ� թ յան կամ հա սա րա կ� թ յան ա պա-
հո վ� թ յան, ան կար գ� թ յ� ն նե րի կամ հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի կանխ ման, ա ռող-
ջ� թ յան պահ պան ման կամ բա րո յա կա ն� թ յան կամ այ լոց ի րա վ� նք նե րի և  ա զա-
տ� թ յ� ն նե րի պաշտ պա ն� թ յան հա մար:

54.  Զին ծա ռա յող նե րը պետք է ի րա վ� նք �  նե նան մի ա նա լ�  ի րենց շա հե րը ներ կա յաց-
նող ան կախ կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րին և կազ մա կեր պե լ�  �  վա րե լ�  կո լեկ տիվ բա-
նակ ց� թ յ� ն ներ: Այն դեպ ք� մ, երբ վեր ջին ներս այս ի րա վ� նք նե րից չեն օգտ վ� մ, 
նման սահ մա նա փա կ� մն  ե րի շա ր�  նա կա կան հիմն  ա վո ր�  մը պետք է վե րա նայ վի, 
իսկ անհ րա ժեշ տ� թ յան դեպ ք� մ հա վաք նե րի և մի ա վո ր� մն  ե րի ի րա վ� ն քի ան տե-
ղի և  ան հա մա չափ սահ մա նա փա կ� մն  ե րը պետք է վե րաց վեն:

55.  Զին ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ կար գա պա հա կան կամ որ ևէ խտրա կան մի  ջոց չպետք 
է կի րառ վի սոսկ այն պատ ճա ռով, որ նրանք մաս նակ ց� մ են օ րի նա կա նո րեն ստեղծ-
ված զին վո րա կան մի ա վո ր� մն  ե րին կամ արհ մի � թ յ� ն նե րին:

56.  Զին ծա ռա յող նե րը պետք է ի րա վ� նք �  նե նան մի ա նա լ�  քա ղա քա կան կ�  սակ ց� թ-
յ� ն նե րին, բա ցա ռ� թ յամբ ե թե այս ի րա վ� ն քի նկատ մամբ ո րո շա կի սահ մա նա փա-
կ� մն  եր կի րա ռե լ�  հա մար կան ի րա վա չափ հիմ քեր: Ն ման քա ղա քա կան գոր ծ� -
նե� թ յ�  նը կա րող է ար գել վել այն պի սի ի րա վա չափ հիմ քե րով, երբ, մաս նա վո րա-
պես, զին ծա ռա յո ղը կա տա ր� մ է ծա ռա յո ղա կան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը:

57.  53-56-րդ պար բե ր� թ յ� ն նե րը չպետք է խո չըն դո տեն զին ծա ռա յող նե րի այս ի րա-

վ� նք նե րի ի րաց ման նկատ մամբ ի րա վա չափ սահ մա նա փա կ� մն  եր սահ մա նե լ� ն:

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ  շա գիր297

Հա վաք նե րի և մի ա վո ր� մ կազ մե  լ�  ա զա տ� թ յան ի րա վ� նքն ամ րագր ված է Կոն վեն-

ցիա յով և Խար տիա յով: Այս ի րա վ� ն քը նե րա ռ� մ է արհ մի � թ յ� ն ներ և քա ղա քա կան 

կ�  սակ ց� թ յ� ն ներ ստեղ ծե լ�  և դ րանց ան դա մակ ցե լ�  ա զա տ� թ յ�  նը:

Հաշ վի առ նե լով զին ված �  ժե րի ա ռանձ նա հա տ� կ հան գա մանք նե րը և  ազ գի անվ-

տան գ� թ յան պաշտ պա ն� թ յան կար ևոր գոր ծա ռ� յ թը՝ ո րոշ պե տ� թ յ� ն ներ ա վե լի խիստ 

296  https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a 
297  Տե՛ս, ն� յն տեղ� մ:
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սահ մա նա փա կ� մն  եր են կի րա ռ� մ զին ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ այս ա զա տ� թ յ� ն նե-

րից օգտ վե լ�  հար ց� մ՝ զին վո րա կան անձ նա կազ մի  լիա կա տար չե զո ք� թ յ� ն, ինչ պես 

նաև զին վո րա կան կար գա պա հ� թ յ� նն �  ծա ռա յ� թ յան շա ր�  նա կա կա ն� թ յ� նն ա պա-

հո վե լ�  հա մար: Թե՛ Կոն վեն ցիան (11-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե ր� թ յ� ն) և թե՛ Խար տիան 

(5-րդ հոդ ված) թ� յ լատ ր� մ են սա:

Սա կայն զին ծա ռա յող նե րը, սկզբ� ն քո րեն, պետք է օգտ վեն այս ի րա վ� նք նե րից: 

Խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղովն  իր հեր թին կոչ է ա րել պե տ� թ յ� ն նե րին՝ վե րաց նել 

բո լոր ան հար կի սահ մա նա փա կ� մն  ե րը: Բա ցի դրա նից՝ Նա խա րար նե րի կո մի  տեն ա ռա-

ջար կել է բո լոր ան դամ պե տ� թ յ� ն նե րին �  ս� մն  ա սի րել ի րա վա կան այն հա մա կար գե րը, 

որ տեղ զին ծա ռա յող ներն ի րա վ� նք �  նեն կազ մա կեր պել և վա րել կո լեկ տիվ բա նակ ց� թ-

յ� ն ներ: Նա խա րար նե րի կո մի  տեն նաև ընդգ ծել է, որ սկզբ� ն քո րեն կողմ է այն մտքին, 

որ բո լոր քա ղա քա ցի նե րը, նե րառ յալ՝ զին ծա ռա յող նե րը, �  նեն ն� յն քա ղա քա կան ի րա-

վ� նք նե րը:

Հետ ևա բար, այս ի րա վ� նք նե րի նկատ մամբ սահ մա նա փա կ� մն  ե րի պատ ճառ նե րը 

պետք է պար բե րա բար վե րա նայ վեն, և  ե թե հայտ նա բեր վ� մ է, որ նման սահ մա նա փա-

կ� մն  ե րի հա մար հիմն  ա վո ր� մն  երն այլևս ար դա րաց ված չեն, ա պա դրանք են թա կա են 

վե րաց ման:

Հա ճախ պնդ� մ են, որ կո լեկ տիվ գոր ծ�  նե� թ յ�  նը կա րող է բա ցա սա կան ազ դե ց� թ-

յ� ն �  նե նալ զին վո րա կան կար գա պա հ� թ յան և, հետ ևա բար, գոր ծառ նա կան արդ յ�  նա-

վե տ�  թյան և  ազ գա յին անվ տան գ� թ յան վրա 298:

Այ դ�  հան դերձ, փոր ձը ց� յց է տա լիս, որ այս խնդիր նե րից խ�  սա փե լ�  հա մար պե-

տ� թ յ� ն նե րը, ո րոնք թ� յ լատ ր� մ են զին ծա ռա յող նե րին ան դա մակ ցել տար բեր կազ մա-

կեր պ� թ յ� ն նե րի, հա վա քա կան ներ կա յա ց� ց չա կան մար մի ն նե րի աշ խա տան քի նկատ-

մամբ եր կ�  տե սա կի սահ մա նա փա կ� մն  եր են նա խա տե ս� մ: Դ րանք են՝ (1) ներ կա յա-

ց� ց չա կան մար մի  նը սահ մա նա փակ ված է զին ծա ռա յող նե րով և փոխ կա պակց ված չէ 

քա ղա քա ցիա կան արհ մի � թ յ� ն նե րի հետ՝ ար տա քին ազ դե ց� թ յ�  նից զերծ մն ա լ�  հա-

մար, (2) չեն թ� յ լատր վ� մ գոր ծա դ� լ նե րը կամ արդ յ�  նա բե րա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի 

այլ տե սակ նե րը, ո րոնք են թադ րա բար կա րող են խա թա րել գոր ծառ նա կան արդ յ�  նա վե-

տ� թ յ�  նը կամ սպառ նալ ազ գա յին անվ տան գ� թ յա նը 299:

Դա տա րա նը հա մա րել է, որ քա ղա քա կան կ�  սակ ց� թ յ� ն նե րը ն� յն պես մի ա վո ր� մ-

նե րի տե սակ են, ո րոնք չա փա զանց կար ևոր են ժո ղովր դա վա ր� թ յան պատ շաճ գոր ծե լ�  

հա մար, և քա նի որ ժո ղովր դա վա ր� թ յ�  նը Կոն վեն ցիա յին � ղ ղոր դող տար րե րից մե կն է, 

298  Ձեռնարկ զինված � ժերի անձնակազմի  մարդ�  իրավ� նքների և հիմն  արար ազատ� թյ� նների մասին, ԵԱՀԿ/
ԺՀՄԻԳ ԶL ԺՎ, 2008թ.:

299  Ն� յն տեղ� մ:
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հետ ևա բար, քա ղա քա կան կ�  սակ ց� թ յ� ն նե րը ևս Կոն վեն ցիա յի 11-րդ հոդ վա ծի շրջա-

նա կ� մ են 300:

Զին ծա ռա յող նե րը պետք է ի րա վ� նք �  նե նան չան դա մագր վել նման մի ա վո ր� մն  ե րին 

կամ արհ մի � թ յ� ն նե րին: Այն դեպ քե ր� մ, երբ նրանք ընտ ր� մ են ան դամ չդառ նա լ�  ճա-

նա պար հը, սա չպետք է դառ նա նրանց նկատ մամբ կար գա պա հա կան կամ խտրա կան 

մի  ջոց ներ ձեռ նար կե լ�  պատ ճառ:

Եվ րո պա յի խորհր դի Խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի թիվ 1572 (2002) հանձ նա-

րա րա կան «Պ րո ֆե սիո նալ զին ծա ռա յող նե րի մի ա վո ր մն  եր ստեղ ծե լ  ի րա վ ն քի 

մա սին»301

5.  Զին ծա ռա յող նե րը, որ պես «հա մազ գես տով քա ղա քա ցի ներ», ի րենց ծա ռա յո ղա կան 
պար տա կա ն� թ յ� ն ներն ի րա կա նաց նե լիս պետք է �  նե նան  ժո ղովր դա վա րա կան 
ինս տի տ� տ նե րի շրջա նակ նե ր� մ ի րենց մաս նա գի տա կան շա հե րի պաշտ պա ն� թ-
յանն � ղղ ված հա տ� կ մի ա վո ր� մն  եր ստեղ ծե լ� , դրանց մի ա նա լ�  և  ակ տի վո րեն 
մաս նակ ցե լ�  ի րա վ� նք, ե թե բա նա կը գոր ծո ղ� թ յան մե ջ չէ։

6.  Զին ված �  ժե րի անձ նա կազ մը պետք է �  նե նա մի և ն� յն ի րա վ� նք նե րը, նե րառ յալ 
ի րա վա քա ղա քա կան կ�  սակ ց� թ յ� ն նե րին ան դա մակ ցե լ�  ի րա վ� ն քը։

7.  Հետ ևա բար, Վե հա ժո ղո վը հանձ նա րա ր� մ է Նա խա րար նե րի կո մի  տեին կոչ ա նել 
ան դամ պե տ� թ յ� ն նե րին, որ պես զի նրանք.
- թ� յլ տան բո լոր զին ծա ռա յող նե րին մի ա վոր վել ներ կա յա ց� ց չա կան ա սո ցիա-

ցիա նե ր� մ, ո րոնք ի րա վա ս�  են բա նակ ցել աշ խա տա վար ձե րի և  աշ խա տան քի 
պայ ման նե րի շ� րջ,

-  վե րաց նել զին ծա ռա յող նե րի մի ա վոր ման ի րա վ� ն քի գոր ծող ոչ անհ րա ժեշտ սահ-
մա նա փա կ� մն  ե րը,

-  թ� յ լատ րել զին ծա ռա յող նե րին և զին ված �  ժե րի անձ նա կազ մի ն ան դա մակ ցել 
ի րա վա քա ղա քա կան կ�  սակ ց� թ յ� ն նե րին,

- այս ի րա վ� նք ներն ամ րագ րել ան դամ պե տ� թ յ� ն նե րի զին վո րա կան կար գա վո-
ր� մն  ե ր� մ և կա նո նա կար գե ր� մ,

- քննար կել զին ծա ռա յող նե րի կող մի ց աշ խա տան քա յին և զին ծա ռա յ� թ յան հետ 
կապ ված այլ վե ճե րի վե րա բեր յալ դի մ� մն  ե րի քնն� թ յան լիա զո ր� թ յ� ն �  նե ցող 

օմ բ� դս մե  նի ինս տի տ�  տի ստեղ ծ�  մը։

300  Թ� րքիայի մի ացյալ կոմ� նիստական կ� սակց� թյ� նը և այլոք ընդդեմ Թ� րքիայի (United Communist Party of 
Turkey and Others v. Turkey), վճիռ՝ 30 հ� նվարի 1998թ.:

301  http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fi leid=17031&lang=en 
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Եվ րո պա յի խորհր դի Խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի թիվ 1742 (2006) հանձ նա-

րա րա կան « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ նք նե րի մա սին»302

9. Վե հա ժո ղո վը հոր դո ր� մ է ան դամ պե տ� թ յ� ն նե րին ա պա հո վել զին ծա ռա յող նե րի 
ի րա վ� նք նե րի ի րա կան և  ար դյ�  նա վետ պաշտ պա ն� թ յ� ն, մաս նա վո րա պես՝

9.1.  Թ� յ լատ րել զին ծա ռա յող նե րին ան դա մակ ցել մաս նա գի տա կան մի ա վո ր�  մե  րին 
կամ ար հես տակ ցա կան մի �  թյ� ն նե րին, ո րոնք ի րա վ� նք �  նեն աշ խա տան քի դի-
մաց վար ձատ ր� թ յան և պայ ման նե րի շ� րջ հար ցե րով վա րել բա նակ ց� թ յ� ն ներ, 
ինչ պես նաև բո լոր մա կար դակ նե ր� մ ստեղ ծել խորհր դակ ցա կան մար մի ն ներ, ո րոնք 
ընդգր կ� մ են վե րո հի շյալ մի ա վո ր�  մե  րը կամ ար հես տակ ցա կան մի � թ յ� ն նե րը և 
ներ կա յաց ն� մ են անձ նա կազ մի  բո լոր խմբե րին:

9.2. Այն երկր նե ր� մ, որ տեղ նման կա ռ� յց դեռևս չի գոր ծ� մ, ստեղ ծել ռազ մա կան օմ-
բ� դս մե  նի ինք նա վար քա ղա քա ցիա կան հաս տա տ� թ յ� ն, ո րը պա տաս խա նա տ�  
կլի նի զին ծա ռա յող նե րի հիմն  ա րար ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն� թ յան, ի րա վ� նք նե-
րի նկատ մամբ հար գան քի ա պա հով ման, զին ծա ռա յող նե րին ի րա վա բա նա կան օգ-
ն� թ յան տրա մադր ման և  ի րենց ի րա վ� նք նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ բո ղոք նե րի 
ստաց ման հա մար, և  ո րին զին վո րա կան անձ նա կազ մը կա րող է խորհր դա պա հա-
կան ե ղա նա կով դի մե լ աշ խա տան քա յին վե ճե րի և պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի կա տար-
ման հետ կապ ված հար ցե րով:

9.3.  Վե րաց նել զին ծա ռա յող նե րի ընտ րա կան ի րա վ� նք նե րի նկատ մամբ գոր ծող սահ մա-
նա փա կ� մն  ե րը:

9.4. Թ� յ լատ րել զին ծա ռա յող նե րին և զին վո րա կան անձ նա կազ մի ն ան դա մագր վել քա-
ղա քա կան կ�  սակ ց� թ յ� ն նե րին:

Մար դ  ի րա վ նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 

նա խա դե պա յին ի րա վ նք

Մա տել լին ընդ դեմ Ֆ րան սիա յի (Matelly v. France) գոր ծով վճիռ, 2 դեկ տեմ բե րի 

2014թ.303

62. Զին ված �  ժե ր� մ կարգ և կար գա պա հ� թ յ� ն պահ պա նե լ� ն մի տ ված մի  ջոց նե րը 
նմա նա պես հե տապն դ� մ են ի րա վա չափ նպա տակ։ 11-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պա րագ րա-
ֆ� մ ամ րագր ված «կարգ» հաս կա ց� թ յ�  նը վե րա բե ր� մ է ոչ մի այն հա սա րա կա կան 
կար գին, այլ նաև այն կար գին, ո րը պետք է գե րա կա յի այն պի սի հա տ� կ սո ցիա-
լա կան խմբի շրջա նակ նե ր� մ, ինչ պի սին զին ված �  ժերն են, քա նի որ այդ խմբ� մ 

302  http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fi leid=17424 
303  https://echr.coe.int/Documents/Guide_Art_11_ENG.pdf 
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ան կար գ� թ յ� ն նե րը կա րող են հետ ևանք ներ �  նե նալ ողջ հա սա րա կ� թ յան հա մար։
71. Դա տա րա նը ըն դ�  ն� մ է, որ արհ մի � թ յան գոր ծ�  նե� թ յ�  նը պետք է ա դապ տաց վի՝ 

հաշ վի առ նե լով զին ված �  ժե րի հա տ� կ բն� յ թը, և ն� յ նիսկ նշա նա կա լի սահ մա-
նա փա կ� մն  եր կա րող են սահ ման վել մաս նա գի տա կան ա սո ցիա ցիա նե րի և ն րանց 
ան դամն  ե րի գոր ծ�  նե� թ յան ձևե րի և դրս ևո ր� մն  ե րի նկատ մամբ։ Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, 
այդ սահ մա նա փա կ� մն  ե րը չպետք է զրկեն նրանց մի ա վոր վե լ�  ընդ հա ն� ր ի րա-
վ� ն քից, ո րը հնա րա վո ր� թ յ� ն է տա լիս պաշտ պա նել ի րենց մաս նա գի տա կան և  ոչ 
նյ�  թա կան շա հե րը։ 

75. Զին ծա ռա յող նե րի կող մի ց արհ մի � թ յ� ն ստեղ ծե լ�  և դ րան ան դա մակ ցե լ�  ար գել քը 
խախ տ� մ է նրանց մի ա վոր վե լ�  ա զա տ� թ յան է� թ յ�  նը և  որ պես այդ պի սին ար գել-
ված է Կոն վեն ցիա յով։ 
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՌԵՍV ՐՍՆԵՐ

Ներ պե տա կան օ րենսդ ր թ յ ն

1. ՀՀ Սահ մա նադ ր� թ յ� ն
2. ՀՀ քրեա կան օ րենս գիրք 
3. ՀՀ քրեա կան դա տա վա ր� թ յան օ րենս գիրք
4. ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա ր� թ յան օ րենս գիրք
5. ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք
6. « Կա նանց և տ ղա մարդ կանց հա վա սար ի րա վ� նք նե րի և հա վա սար հնա րա վո ր� թ-

յ� ն նե րի մա սին» 2013 թվա կա նի ՀՀ օ րենք
7. « Զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան և զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք
8. «ՀՀ զին ված �  ժե րի ներ քին ծա ռա յ� թ յան կա նո նա գիր քը հաս տա տե լ�  մա սին» ՀՀ 

օ րենք
9. «ՀՀ զին ված �  ժե րի կար գա պա հա կան կա նո նա գիրք» ՀՀ օ րենք
10. «Բ նակ չ� թ յան բժշկա կան օգ ն� թ յան և ս պա սարկ ման մա սին» ՀՀ օ րենք
11. « Հո գե բ�  ժա կան օգ ն� թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք
12. « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րենք
13. « Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ հաշ ման դամն  ե րի սո ցիա լա կան պաշտ պա ն� թ-

յան մա սին» ՀՀ օ րենք
14. ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 2018 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 4-ի թիվ 1132-Ն ո րո շ� մ « Պար տա-

դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան զո րա կո չի անց կաց ման կար գը հաս տա տե լ�  մա սին»
15. ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 2018 թվա կա նի նո յեմ բե րի 8-ի թիվ 1269-Ն ո րո շ� մ « Զին վո րա-

կան հաշ վառ ման կար գը հաս տա տե լ�  մա սին»
16. ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 2018 թվա կա նի ապ րի լի 12-ի թիվ 405-Ն ո րո շ� մ
17. ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 2018 թվա կա նի ապ րի լի 12-ի թիվ 451-Ն ո րո շ� մ
18. ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 2019 թվա կա նի հ�  լի սի 18-ի թիվ 912-Ա ո րո շ� մ
19. ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 2018 թվա կա նի նո յեմ բե րի 8-ի թիվ 1269-Ն ո րո շ� մ
20. ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 2018 թվա կա նի ապ րի լի 12-ի թիվ 430-Ն ո րո շ�  մը «Ն պա տա-

կա յին �  ս� մն  ա ռ� թ յան հա մար քա ղա քա ց� ն պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ-
յան զո րա կո չից տար կե տ� մ տա լ�  և տր ված տար կե տ�  մը դա դա րե լ�  պայ ման նե րը 
հաս տա տե լ�  մա սին»

21. ՀՀ պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա րի 2018 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 17-ի թիվ 1550-Ն 
հրա ման «ՀՀ զին ված �  ժե ր� մ պայ մա նագ րա յին զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ըն դ� -
նե լ�  կար գը հաս տա տե լ�  մա սին»

22. ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 2018 թվա կա նի ապ րի լի 12-ի թիվ 404-Ն ո րո շ� մ
23. ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 2019 թվա կա նի նո յեմ բե րի 21-ի թիվ 1664-Ն ո րո շ� մ « Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տ� թ յան պաշտ պա ն� թ յա նը մաս նակ ցած ան ձանց մար տա կան 
գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի մաս նակ ցի կար գա վի ճակ տա լ�  կար գը սահ մա նե լ�  մա սին»
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24. ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 2018 թվա կա նի նո յեմ բե րի 22-ի թիվ 1321-Ն ո րո շ� մ
25. ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 2007 թվա կա նի մար տի 7-ի թիվ 384-Ն ո րո շ� մ ՀՀ պաշտ պա-

ն� թ յան նա խա րա ր� թ յան հա մա կար գի զին ծա ռա յող նե րի բնա կա րա նա յին ա պա հո-
վ� թ յան մա սին

26. ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 2019 թվա կա նի օ գոս տո սի 22-ի թիվ 1091-Ն ո րո շ� մ
27. ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 2019 թվա կա նի մա յի սի 10-ի թիվ 540-Ն ո րո շ� մ
28. ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 2018 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ի թիվ 1419-Ն ո րո շ� մ
29. ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 2005 թվա կա նի հ�  նի սի 9-ի թիվ 947-Ն ո րո շ� մ
30. ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 2017 թվա կա նի օ գոս տո սի 10-ի թիվ 1016-Ն ո րո շ� մ
31. ՀՀ նա խա գա հի 2018 թվա կա նի փետր վա րի 17-ի թիվ ՆՀ-103-Ա հրա մա նա գիր « Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան զին ված �  ժե րի 2018-2024 թվա կան նե րի ար դիա կա-
նաց ման ծրա գի րը հաս տա տե լ�  մա սին»

32. ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 2010 թվա կա նի ապ րի լի 8-ի 393-Ն ո րո շ� մ
33. ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան 2017 թվա կա նի ապ րի լի 6-ի թիվ 347-Ն ո րո շ� մ
34. ՀՀ Պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա րի 2018 թվա կա նի հ�  նի սի 25-ի թիվ 8-Ն հրա ման

Մի ջազ գա յին փաս տաթղ թեր

35. ՄԱԿ-ի Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վ� նք նե րի մա սին դաշ նա գիր
36. ՄԱԿ-ի Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կ�  թա յին ի րա վ� նք նե րի մա սին դաշ նա գիր
37. ՄԱԿ-ի Խոշ տան գ� մն  ե րի և  այլ դա ժան, ան մարդ կա յին կամ ար ժա նա պատ վ� թ յ�  նը 

նվաս տաց նող վե րա բեր մ� ն քի կամ պատ ժի դեմ կոն վեն ցիա
38. « Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա ն� թ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին» ՄԱԿ-ի կոն-

վեն ցիա
39. ՄԱԿ-ի 2006 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 13-ի « Հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձանց 

ի րա վ� նք նե րի մա սին» կոն վեն ցիա
40. «Ան կախ պե տ� թ յ� ն նե րի հա մա գոր ծակ ց� թ յան մաս նա կից պե տ� թ յ� ն նե րի մի ջև 

զին ծա ռա յող նե րի, զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից զո րացր ված ան ձանց և ն րանց ըն-
տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցիա լա կան և  ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի մա սին» 1992 
թվա կա նի փետր վա րի 14-ի հա մա ձայ նա գիր

41. ԵԽ 1950թ. Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տ� թ յ� ն նե րի պաշտ պա ն� թ-
յան մա սին  եվ րո պա կան կոն վեն ցիա

42. Վե րա նայ ված Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա
43. Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ� նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կան
44. Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ� նք նե րի 

մա սին» թիվ 4 (2010) հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա կան հ�  շա գիր
45. Եվ րո պա յի խորհր դի Խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի թիվ 1742 (2006) հանձ նա րա-

րա կան « Զին ծա ռա յող նե րի ի րա վ� նք նե րի մա սին»
46. «Անվ տան գ� թ յան ռազ մա քա ղա քա կան աս պեկտ նե րի ԵԱՀԿ վար քա կա նոն ներ»
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47. ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ա սամբ լեա յի 1991 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 17-ի թիվ 46/119 բա նաձև 
« Հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր ներ �  նե ցող ան ձանց պաշտ պա ն� թ յան և հո գե բ� -
ժա կան օգ ն� թ յան բա րե լավ ման սկզբ� նք նե րը»

48. Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի 1977 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 
8-ի թիվ 818(1977) հանձ նա րա րա կան « Հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր ներ �  նե ցող 
ան ձանց կար գա վի ճա կի մա սին»

49. Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի 1983 թվա կա նի փետր վա րի 22-ի թիվ 
R(83)2 հանձ նա րա րա կան « Հար կա դիր հոս պի տա լաց ված հո գե կան խան գար մամբ 
տա ռա պող ան ձանց ի րա վա կան պաշտ պա ն� թ յան մա սին»

50. Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի «Ան գոր ծ�  նակ չա փա հաս նե րի ի րա-
վա կան պաշտ պա ն� թ յանն առնչ վող սկզբ� նք նե րի մա սին» 1999 թվա կա նի փետր-
վա րի 23-ի թիվ R(99)4 հանձ նա րա րա կան

51. Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի թիվ Rec(2004)10 հանձ նա րա րա կան 
« Հո գե կան խան գա ր� մն  եր �  նե ցող ան ձանց ի րա վ� նք նե րի և  ար ժա նա պատ վ� թ-
յան պաշտ պա ն� թ յան մա սին»

52. Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի թիվ R(87)8 հանձ նա րա րա կան 
« Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից կրո նա կան հա մոզ մ� նք նե րի պատ ճա-
ռով հրա ժար ման մա սին»

53. ՄԱԿ-ի Անվ տան գ� թ յան խորհր դի 2000 թվա կա նի թիվ 1325 բա նաձև « Կա նայք, խա-
ղա ղ� թ յ�  նը և  անվ տան գ� թ յ�  նը»

54. Եվ րո պա յի խորհր դի Խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի թիվ 2120 (2016) բա նաձև 
« Կա նայք զին ված �  ժե ր� մ. հա վա սա ր� թ յան խթա ն� մ, գեն դե րա յին հիմ քով բռն� թ-
յան վե րա ց� մ»

55. Եվ րո պա յի խորհր դի Խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի թիվ 1572 (2002) հանձ նա րա-
րա կան «Պ րո ֆե սիո նալ զին ծա ռա յող նե րի մի ա վո ր� մն  եր ստեղ ծե լ�  ի րա վ� ն քի մա-
սին»

56. Եվ րո պա յի խորհր դի Խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի թիվ 1518 (2001) հանձ նա-
րա րա կան «Եվ րո պա յի խորհր դի ան դամ երկր նե ր� մ կրո նա կան հա մոզ մ� նք նե րի 
պատ ճա ռով զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յ�  նից հրա ժար վե լ�  մա սին»

Մար դ  ի րա վ նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վ նք

57. Էն գե լը և  այ լոք ընդ դեմ Նի դեռ լանդ նե րի գոր ծով վճիռ (Engel and others v. Netherlands), 
8 հ�  նի սի 1976թ.

58. Կա յան կինն ընդ դեմ Ռ�  սաս տա նի գոր ծով (Kayankin v. Russia) վճիռ
59. Քի լին ջը և  այ լոք ընդ դեմ Թ� ր քիա յի (Kilinç and others v. Turkey) գոր ծով վճիռ
60. Դե նիս Վա սիլևն ընդ դեմ Ռ�  սաս տա նի (Denis Vasilyev v. Russia) գոր ծով 2010 թվա կա-

նի մար տի 17-ի վճիռ
61. Հ� մ մա տովն  ընդ դեմ Ադր բե ջա նի (Hummatov v. Azerbaijan) գոր ծով 2008 թվա կա նի 

փետր վա րի 29-ի վճի ռը, գան գատ ներ թիվ 9852/03 և 13413/04
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62. Ս տանևն ընդ դեմ Բ� լ ղա րիա յի (Stanev v. Bulgaria) 2012 թվա կա նի հ� ն վա րի 17-ի վճի-
ռը, գան գատ թիվ 36760/06

63. Ս թորքն ընդ դեմ Գեր մա նիա յի (Storck v. Germany) 2005 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 16-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ 61603/00

64. Ա շինգ դեյնն ընդ դեմ Միաց յալ Թա գա վո ր� թ յան (Ashingdane v. The United Kingdom) 
1985 թվա կա նի մա յի սի 28-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 8225/78

65. Շ տ�  կա տ�  րովն  ընդ դեմ Ռ�  սաս տա նի (Shtukaturov v. Russia) 2008 թվա կա նի հ�  նի-
սի 27-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 44009/05

66. Չեմ բերն ընդ դեմ Ռ�  սաս տա նի (Chember v. Russia) գոր ծով 2008 թվա կա նի դեկ տեմ-
բե րի 1-ի վճի ռը

67. Շի տոսն ընդ դեմ Հ�  նաս տա նի (Chitos v. Greece) գոր ծով 2015 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 
19-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 51637/12

68. Մո սենձն ընդ դեմ Ուկ րաի նա յի (Case of Mosendz v. Ukraine) գոր ծը , § 91-92
69. Մա րի նա Ա լեք սե ևան ընդ դեմ Ռ�  սաս տա նի (Marina Alekseyeva v. Russia) 2014 թվա-

կա նի մար տի 13ի վճի ռը
70. Յա կ� զն ընդ դեմ Թ� ր քիա յի (Yakuz v. Turkey), ո րո շ� մ 25 մա յի սի 2000թ.
71. Մա լիկ Բա բաևն ընդ դեմ Ադր բե ջա նի (Malik Babayev v. Azerbaijan) գոր ծով վճիռ, 1 հ� -

նի սի 2017թ.
72. Սալ գինն ընդ դեմ Թ� ր քիա յի (Salgin v. Turkey), վճիռ` 20 մա յի սի 2007թ.
73. Քել լին և  այ լոք ընդ դեմ Մեծ Բ րի տա նիա յի (Kelly and Others v. UK), վճիռ` 4 մա յի սի 

2001թ.
74. Մըք Քերն ընդ դեմ Մեծ Բ րի տա նիա յի (McKerr v. UK)
75. Զե լի լովն  ընդ դեմ Հ�  նաս տա նի (Zelilof v. Greece), վճիռ` 24 մա յի սի 2007թ.
76. Սոե րինգն ընդ դեմ ՄԹ-ի, (Soering v. UK), վճիռ` 7 հ�  լի սի 1989թ.
77. Կա լաչն ընդ դեմ Թ� ր քիա յի (Kalac v. Turkey) գոր ծով վճիռ
78. Լա րի սի սը եւ այ լոք ընդ դեմ Հ�  նաս տա նի գոր ծով վճիռ (Larissis and others v. Greece), 

24 փետր վա րի 1998թ.
79. Հա ջիա նաս տա սի� ն ընդ դեմ Հ�  նաս տա նի (Hadjianastassiou v. Greece) գոր ծով վճիռ, 

16 դեկ տեմ բե րի 1992թ.
80. Ռեկ վեն յին ընդ դեմ Հ� ն գա րիա յի (Rekvenyi v. Hungary) գոր ծով վճիռ, 20 մա յի սի 

1990թ.
81. Բա յաթ յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով վճիռ, 07 հ�  լի սի 2011թ.
82. Պա պա վա սի լա կիսն ընդ դեմ Հ�  նաս տա նի (Papavasilakis v. Greece) գոր ծով վճիռ, 15 

սեպ տեմ բե րի 2016թ.
83. Ադ յա նը և  այ լոք ընդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով վճիռ, 12 հոկ տեմ բե րի 2017թ.
84. Ք�  պերն ընդ դեմ Միաց յալ Թա գա վո ր� թ յան (Cooper v. United Kingdom) գոր ծով 

վճիռ, 16 դեկ տեմ բե րի 2003թ.
85. W., X., Y. and Z. v. United Kingdom գոր ծով ո րո շ� մ
86. Կոնս տան տին Մար կին ընդ դեմ Ռ�  սաս տա նի (Konstantin Markin v. Russia) գոր ծով 

վճիռ, 22 մար տի 2012թ.
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ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շ մն  եր

87. ՍԴՈ-1504, 30 հ� ն վա րի 2020թ.
88. ՍԴՈ-1424, 10 հ�  լի սի 2018թ.
89. ՍԴՈ – 966, 3 հ�  նի սի 2011թ.
90. ՍԴՈ-1154, 10 հ�  նի սի 2014թ.
91. ՍԴՈ-1475,12 հ�  լի սի 2019թ.
92. ՍԴՈ – 1010, 6 մար տի 2012թ. 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շ մն  եր

93. Գործ թիվ ՍԴ1/0033/01/16
94. Գործ թիվ ԵԱՔԴ/0051/11/14
95. Գործ թիվ ՏԴ1/0078/01/17
96. Գործ թիվ ՍԴ1/0001/01/17
97. Գործ թիվ ՍԴ2/0006/11/16
98. Գործ թիվ ՏԴ/0031/01/14
99. Գործ թիվ ԱՎԴ1/0018/01/15
100. Գործ թիվ ՏԴ/0017/01/17
101. Գործ թիվ ՍԴ3/0299/01/15
102. Գործ թիվ ՍԴ3/0201/01/15
103. Գործ թիվ ՍԴ3/0174/01/14
104. Գործ թիվ ԼԴ/0048/01/14
105. Գործ թիվ ՍԴ/0204/01/11
106. Գործ թիվ ՍԴ/0389/01/11 
107. Գործ թիվ ԵԱՔԴ/0120/01/09
108. Գործ թիվ ՍԴ3/0080/01/12
109. Գործ թիվ ԿԴ1/0043/01/11
110. Գործ թիվ ԼԴ/0093/01/12
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ՄԱ ՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆ Ի 
ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱ Ն ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ՇՐՋԱՆ ԱԿ

ԶԻՆ ՎԱԾ ՈՒ ԺԵ  ՐՈՒՄ
ՄԱ Ր ԴՈՒ Ի ՐԱՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ

ՊԱՇՏՊԱՆ ՈՒԹՅ ՈՒՆ

Էջադր� մն  �  դիզայնը՝ ԹԱՍԿ ՍՊԸ

Տպագրված է ԹԱՍԿ ՍՊԸ տպարան� մ, 2021թ.

Չափսը՝ 70x100/16: Թ� ղթը՝ կավճապատ:

Տպաքանակը՝ 200:
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