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Լրատվական գործ�նե�թյ�ն
իրականացնող՝ ՙՙՄիվա-Պրեսսՙՙ ՍՊԸ։
Վկայական 02Ա N 045833,
տրված 23 07 1999թ ։՝ . . .
Պետական հաշվառման համարը 01533531։՝
Հաշվառման ամսաթիվը 28 07 1999թ ։՝ . . .
Հասցեն րևան, Իսահակյան 28՝ Ե ,
հեռ 58 01 82։. - -

Համարի թողարկման պատասխանատ�,
գլխավոր խմաբագիր՝
Հովհաննես Ստեփանյան
Պատասխանատ� քարտ�ղար՝
Տ թևիկա Կիրակոսյան
Խմբագր�թյան հ ՝ասցեն
Մա<կոնյանց 46/5
Էլ.փոստ՝ . .qnnich amsagir@gmail com

Հանձնված է տպագր�թյան՝ 25.09.2018թ.
Ֆորմատ՝ 70 100 1 16x / ։
Տպաքանակը՝ 500։
Ծավալը՝ 6 պայմ. մամ�լ։

Տպագրված է
ՙՙՄիվա-Պրեսսՙՙ ՍՊԸ տպարան�մ։

№ 8/ 8201№ 8/ 8201
Գիտագործնական և ս�ա�թոդական հանդես

Ք Ն Ն Ի Չ

Գիտական խմբագրական խորհրդ

Հայկ Գրիգորյան - ՀՀ քննչական կո<տեի նախագահ,

իրավաբանական գիտ�թյ�նների թեկնած�, (խորհրդի նա-

խագահ)

Արթր Ղամբարյան - ՀՀ քննչական կո<տեի նախագա-

հի տեղակալ, իրավաբանական գիտ�թյ�նների դոկտոր,

պրոֆեսոր

Հովհաննես Ստեփանյան - ՀՀ քննչական կո<տեի նա-

խագահի խորհրդական, իրավաբանական գիտ�թյ�նների

դոկտոր, պրոֆեսոր

ԳառնիկՍաֆարյան -ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայ�թյան, սոցիո-

լոգիայի և իրավ�նքի ինստիտ�տի առաջատար մասնագետ,

իրավաբանական գիտ�թյ�նների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ռաֆիկ Պետրոսյան - ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, ի-

րավաբանական գիտ�թյ�նների դոկտոր, պրոֆեսոր

ԴավիթԹմասյան - ՀՀ քննչական կո<տեի դեպարտա-

Lնտի իրավական ապահովման և վիճակագրական վարչ�-

թյան պետ, իրավաբանական գիտ�թյ�նների թեկնած�, դո-

ցենտ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՄԲ՝ 
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 10-ԻՆ, ՀԱՅԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Հայկ Գրիգորյանը ծն վել է 1976 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 15-ին, Եր ևան քա ղա-
ք�մ: 1994 - 1996 թվա կան նե րին ծա ռայել է ՀՀ Զին ված � ժե ր�մ: Բարձ րա գ�յն 
ի րա վա բա նա կան կր թ� թյ�նն ստա ցել է Ռ� սաս տա նի Դաշ ն� թյ� ն�մ: 2001 թվա-
կա նին գե րա զան ց� թյամբ՝ ոս կե մե դա լով, է քս տեռ նով ա վար տել է ՌԴ պաշտ պա-
ն� թյան նա խա րա ր� թյան ռազ մա կան հա մալ սա րա նի դա տա խա զաքնն չա կան ֆա-
կ�լ տե տը: 2001 - 2006 թվա կան նե րին աշ խա տել է ՀՀ զին վո րա կան դա տա խա զ�-
թյան Հադ ր� թի, Մար տա կեր տի, Գյ�մ րի ի, Եր ևա նի կա յա զոր նե ր�մ՝ որ պես քն նիչ, 
ա պա՝ ա վագ քն նիչ: 2006 թվա կա նից տե ղա փոխ վել է ՀՀ պաշտ պա ն� թյան նա խա-
րա ր� թյ�ն: 2006 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 11-ին գոր ծ�ղ վել է ՌԴ ՊՆ Ռազ մա կան 
հա մալ սա րա նի ա դյ�նկ տ� րա: 2009 թվա կա նին պաշտ պա նել է թեկ նա ծ� ա կան 
ա տե նա խո ս� թյ�ն: 2009 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 21-ից ՀՀ պաշտ պա ն� թյան նա-
խա րա րի հրա մա նով շա ր� նա կել է ծա ռա յ� թյ� նը ՀՀ ՊՆ քնն չա կան ծա ռա յ� թյան 
վե րահս կո ղ� թյան, մե թո դի կայի և վեր լ� ծ� թյան բաժ նի ա վագ քն նի չի պաշ տո ն�մ: 
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2010 - 2011 թվա կան նե րին աշխատել է ՀՀ ՊՆ քնն չա կան ծա ռա յ� թյան Հադ ր�-
թի կա յա զո րային քնն չա կան բաժ նի պետ, իսկ 2011 - 2014 թվա կան նե րին` ՀՀ ՊՆ 
քննչա կան ծա ռա յ� թյան պե տի տե ղա կալ: 2014 - 2015 թվա կան նե րին աշխատել է 
ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի զին վո րա կան քնն չա կան գլ խա վոր վար չ� թյան պե տի տե-
ղա կալ: 14.01.2015 - 10.07.2018 թվա կան նե րին՝ ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի նա խա գա հի 
տե ղա կալ, զին վո րա կան քնն չա կան գլ խա վոր վար չ� թյան պետ:  2015թ. հ�ն վա րի 
19-ին ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի նա խա գա հի հրա մա նով շնորհ վել է ար դա րա դա տ�-
թյան գն դա պե տի կո չ�մ: 

2013-2014 թվա կան նե րին ՌԴ և ՀԱՊԿ ան դամ պե տ� թյ�ն նե րի բարձ րա գ�յն 
ռազ մա կան կր թ� թյան ռազ մա� ս�մն ա կան հաս տա տ� թյ�ն նե րի ըն դ� նե լ� թյան 
հանձ նա ժո ղո վի ո րոշ մամբ և 08.08.2013թ. ՀՀ պաշտ պա ն� թյան նա խա րա րի թիվ 
878 հրա մա նով հե ռա կա � ս�ց մամբ ըն դ�ն վել է ՌԴ ՊՆ Ռազ մա կան հա մալ սա րա-
նի դոկ տո րան տ� րա, որ տեղ հաս տատ վել է դոկ տո րա կան ա տե նա խո ս� թյան թե-
ման՝ « Զին ված ը նդ հար ման ժա մա նակ հա կա մար տող կող մե րի կա տա րած պա տե-
րազ մա կան հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի քն ն� թյան մի ջազ գային ի րա վա կան և կազ մա-
կերպ չա կան հի մ�նք նե րը» վեր տա ռ� թյամբ: Հե ղի նակ է 45 գի տա կան հոդ ված նե րի 
� աշ խա տ� թյ�ն նե րի, ի րա վա բա նա կան գի տ� թյ�ն նե րի թեկ նա ծ� է: Աշ խա տան-
քային գոր ծ� նե � թյան ըն թաց ք�մ ստա ցել է մի շարք պե տա կան և գե րա տես չա կան 
պարգև ներ: Պարգ ևատր վել է « Մար շալ Բաղ րա մյան», «Ան բա սիր ծա ռա յ� թյան հա-
մար 1-ին աս տի ճա նի», «Ան բա սիր ծա ռա յ� թյան հա մար 2-րդ աս տի ճա նի», « Վազ-
գեն Սարգ սյան», « Ռազ մա կան հա մալ սա րա նի 90-ա մյակ», «ՀՀ Զին ված � ժեր 20 
տա րի», «Անձն վի ր� թյ�ն և ան վե հե ր� թյ�ն», « Մի ջազ գային հա մա գոր ծակց ման 
ամ րապնդ ման», « Գե րա զանց ծա ռա յ� թյան  հա մար» գե րա տես չա կան մե դալ նե րով, 
«ԼՂՀ պաշտ պա ն� թյան բա նակ» հ� շա մե դա լով, 2 ան գամ «ՀՀ Վար չա պե տի հ�-
շա մե դալ»-ով, մի շարք պատ վոգ րե րով: 

Ա մ�ս նա ցած է, � նի եր կ� ե րե խա:
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ՎԱՐ ՉԱ ՊԵ ՏԸ ՔՆՆ ՉԱ ԿԱՆ ԿՈ ՄԻ ՏԵ Ի ԱՇ ԽԱ ՏԱ ԿԱԶ ՄԻՆ Է 
ՆԵՐ ԿԱՅԱՑ ՐԵԼ ՔՆՆ ՉԱ ԿԱՆ ԿՈ ՄԻ ՏԵ Ի ՆՈ ՐԱՆ ՇԱ ՆԱԿ ՆԱ ԽԱ ԳԱՀ 

ՀԱՅԿ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱ ՆԻՆ

ՀՀ վար չա պետ Նի կոլ Փա շի նյա նը 2018 թվա կա նի հ� լի սի 10-ին  Քնն չա կան 
կո մի տե ի կո լե գի այի ան դամն ե րին և աշ խա տա կազ մին է ներ կա յաց րել ՀՀ ՔԿ 
նորանշա նակ նա խա գահ Հայկ Գրի գո րյա նին: 

Վար չա պե տը շնոր հա վո րել է Հայկ Գրի գո րյա նին նոր նշա նակ ման կա պա կց�-
թյամբ և ներ կա յաց րել իր դի տար կ�մն ե րը՝ Քնն չա կան կո մի տե ի գոր ծ� նե � թյան, 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թյ� ն�մ օ րի նա կա ն� թյան հաս տատ ման, պատ ժի ան-
խ� սա փե լի � թյան, կո ռ�պ ցի այի դեմ պայ քա րի վե րա բե րյալ։

 Վար չա պե տը նշել է, որ Քնն չա կան կո մի տեն Հա յաս տա նի ա մե նա մեծ քնն չա կան 
մար մինն է, հետ ևա բար նրա ազ դե ց� թյ� նը քրե աի րա վա կան վի ճա կի վրա, օ րի նա-
կա ն� թյ�ն հաս տա տե լ�, հան ցա գոր ծ� թյան պա րա գա յ�մ պատ ժի ան խ� սա փե լի-
� թյ�նն ա պա հո վե լ� գոր ծ�մ չա փա զանց մեծ է: 

« Հ�յս � նենք, որ քա ղա քա կան նոր ի րա վի ճա կ�մ այս նշա նա կ� մով նոր էջ 
կբաց վի ՔԿ գոր ծ� նե � թյան մեջ և ՔԿ-հա սա րա կ� թյ�ն հա րա բե ր� թյ�ն նե ր�մ: 
Կար ծ�մ եմ, որ այս նշա նակ ման տրա մա բա ն� թյ� նը պարզ է. մենք � զ�մ ե նք, 
որ ի նչ պես Հա յաս տա նի քա ղա քա կան կյան ք�մ, այն պես էլ հան րային պե տա կան 
կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե ր�մ տե ղի � նե նա ո րա կյալ սերն դա փո խ� թյ�ն, ին չի 
ար դյ�ն ք�մ այն լա վա գ�յ նը որ կա, գո յ� թյ�ն � նի, այդ թվ�մ՝ ՔԿ-� մ, պահ պան-
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վի, զար գա նա, ի սկ այն նե գա տի վը, ո րը ն�յն պես գո յ� թյ�ն � նի, այլևս գո յ� թյ�ն 
չ� նե նա: Տե ղյակ եք, որ ըն թա ցիկ ի րա վի ճա կ�մ մեծ կար ևո ր� թյ�ն ե նք տա լիս 
օ րի նա կա ն� թյան հաս տատ մա նը, հան ցա վո ր� թյան, կրի մի նալ մտա ծո ղ� թյան, կո-
ռ�պ ցի այի դեմ պայ քա րին և սա ՀՀ հան րային կյան ք�մ տե ղի � նե ցող կար ևո րա-
գ�յն գոր ծըն թաց է: Բայց մենք նաև ը նդ գծ�մ ե նք, որ այս գոր ծըն թաց նե ր�մ մեր 
խն դիրն ա մեն ևին էլ մարդ կանց բան տե րը լց նե լը չէ, մեր խն դիրն է՝ ՀՀ-� մ օ րի նա-
կա ն� թյ�ն ա պա հո վե լը, ի սկ կո ռ�պ ցի այի դեմ պայ քա ր�մ մեր խն դիրն է նաև պե-
տ� թյա նը, ժո ղովր դին հասց ված վնաս նե րը մինչև վեր ջին լ� ման վե րա կանգ նե լը: 
Հ�յս � նեմ, որ ՔԿ-ն իր հս կա յա կան ռե ս�ր սով, ե ռան դով և ան կեղ ծո րեն կլծ վի այս 
գոր ծին»,- ա սել է Նի կոլ Փա շի նյա նը: 

Վար չա պետն ը նդ գծել է, որ Հայկ Գրի գո րյա նի նշա նակ մամբ խն դիր է դր վել նաև 
ա պա հո վել հա մա կար գի կա յ� ն� թյ� նը: «Իս կա պես հ�յ սեր ե նք կա պ�մ, որ այն 
վե րա փո խ�մն ե րը, որ տե ղի են � նե ցել քա ղա քա ցի նե րի գոր ծ� նե � թյան և մտա-
ծե լա կեր պի մեջ, դրանք կար տա հայտ վեն նաև ՔԿ-ի քն նիչ նե րի և ը նդ հան րա պես 
ի րա վա պահ հա մա կար գի ներ կա յա ց� ցիչ նե րի գոր ծ� նե � թյան � մտա ծե լա կեր պի 
մեջ: Կար ծ�մ եմ, որ վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա ն�մ տե ղի է � նե ցել քնն չա կան 
մար մին նե րի և հան ր� թյան հա րա բե ր� թյ�ն նե րի վա տաց ման և վատ թա րաց ման 
գոր ծըն թաց, ան վս տա հ� թյան ո րո շա կի ճեղք է ա ռա ջա ցել և հ�յս � նեմ, որ այս 
նոր ժա մա մակ նե ր�մ տե ղի կ� նե նա հա կա ռակ գոր ծըն թա ցը: Պա րոն Գրի գո րյան, 
Ձեզ վի ճակ ված է կրել պա տաս խա նատ վ� թյ�ն այս գոր ծըն թա ցի հա մար և ի նչ-որ 
ա ռ� մով ՔԿ-ի մա սով ղե կա վա րել այդ գոր ծըն թա ցը»,- հա վե լել է կա ռա վա ր� թյան 
ղե կա վա րը: 

Հայկ Գրի գո րյա նը շնոր հա կա լ� թյ�ն է հայտ նել վար չա պե տին վս տա հ� թյան 
հա մար և ը նդ գծել. « Գի տակ ց�մ եմ, որ այս պատ մա կան ժա մա նա կաշր ջա ն�մ 
պար տա վոր եմ մեր գոր ծ� նե � թյան ըն թաց ք�մ պար բե րա բար, շա ր� նա կա կան 
ժո ղովր դի վս տա հ� թյ� նը ի րա վա պահ մար մին նե րի նկատ մամբ՝ հանձ նիս Քնն չա-
կան կո մի տե ի, օ րե ցօր ա վե լաց նել: Մեր գոր ծե լաո ճի հիմն ա կան սկ զբ�նք ներն են 
լի նե լ� թա փան ցի կ� թյ� նը, մար դ� և քա ղա քա ց� հիմն ա րար ա զա տ� թյ�ն նե րի 
խս տա գ�յնս պահ պա ն� մը»:
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ՀՀ ՔՆՆ ՉԱ ԿԱՆ ԿՈ ՄԻ ՏԵՆ ՀԱ ՍԱ ՆԵ ԼԻ �ԹՅ�Ն Կ� ՆԵ ՆԱ Ա ՄՆ-Ի 
ԿՈ ՐԱԾ ԵՎ ՇԱ ՀԱ ԳՈՐԾ ՎՈՂ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱՐ ՑԵ ՐԻ ԱԶ ԳԱՅԻՆ 

ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԻ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎԱ ԿԱՆ ԲԱ ԶԱ ՆԵ ՐԻՆ

2018 թվա կա նի հ	 լի սի 11-ին տե ղի 	 նե ցավ ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի նա խա-
գահ Հայկ Գրի գո րյա նի հան դի պ	 մը « Կո րած և շա հա գործ վող ե րե խա նե րի հար ցե-
րի ազ գային կենտ րոն» ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պ	 թյան (Ա ՄՆ) նա խա գահ 
Կառլ Սթիֆ լե րի հետ: Հան դիպ ման ըն թաց ք	մ կող մե րը քն նար կել են հա մա ցան ցի 
մի ջո ցով ե րե խա նե րի դեմ կա տար վող հան ցա գոր ծ	 թյ	ն նե րին, մաս նա վո րա պես՝ 
սե ռա կան բն	յ թի ո տնձ գ	 թյ	ն նե րին և դրանց դեմ պայ քա րին վե րա բե րող հար ցե-
րի լայն շր ջա նակ։

Շ նոր հա վո րե լով Հայկ Գրի գո րյա նին նոր նշա նակ ման կա պակ ց	 թյամբ՝ Կ.Ս թիֆ-
լե րը հ	յս է հայտ նել, որ եր կ	 մար մին նե րի միջև կձ ևա վոր վի ար դյ	 նա վետ հա մա-
գոր ծակ ց	 թյ	ն՝ ի շահ ե րե խա նե րի ի րա վ	նք նե րի պաշտ պա ն	 թյան և կարևորել 
« Կո րած և շա հա գործ վող ե րե խա նե րի հար ցե րի ազ գային կենտ րոն» (Կ ՇԵ ԱԿ) Ա ՄՆ 
ոչ-կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պ	 թյան հետ փոխ գոր ծակ ց	 թյան ի րա վա կան հեն-
քի ստեղ ծ	 մը։

Կ ՇԵ ԱԿ-ը մաս նա գի տաց ված մեծ կա ռ	յց է, ո րը վա ր	մ է հա մա ցան ց	մ ե րե-
խա նե րի դեմ կա տար վող սե ռա կան բն	յ թի ո տնձ գ	 թյ	ն ներ պա ր	 նա կող տե ղե-
կ	 թյ	ն նե րի բա զա, ին չը զե կ	յց նե րի տես քով փո խանց վ	մ է Ա ՄՆ ի րա վա պահ 
մար մին նե րին։ Մաս նա վո րա պես` պատ րաստ վ	մ են 8 տար բեր զե կ	յց ներ՝ ման-
կա կան պոռն կագ ր	 թյ	ն ստեղ ծե լ	 և տա րա ծե լ	, ե րե խա նե րին սե ռա կան հա րա-
բե ր	 թյան մեջ մտ նե լ	ն առ ցանց ե ղա նա կով հա կե լ	, ե րե խա նե րի մարմն ա վա ճա-
ռ	 թյան, ե րե խա նե րի ներգ րավ մամբ սեքս-զ բո սաշր ջ	 թյան, ման կապղ ծ	 թյան, 
ա նա ռա կա բա րո նյ	 թեր ե րե խային 	 ղար կե լ	, ա պա կողմն ո րո շող տի ր	յ թային 
ա ն	ն նե րի, հա մա ցան ց	մ ա պա կողմն ո րո շող բա ռե րի կամ թվային պատ կեր նե րի 
վե րա բե րյալ։ Նշ ված զե կ	յց նե րից և ԿՇԵ ԱԿ-ի օգ ն	 թյան հա մա կարգ չային գծից 
Ա ՄՆ-	 մ օ գտ վ	մ են քնն չա կան և ի րա վա պահ մի շարք մար մին ներ։

Նշ ված տվյալ նե րի բա զա յ	մ մշակ վ	մ են նաև օ տա րերկ րա ցի ե րե խա նե րի վե-
րա բե րյալ տե ղե կ	 թյ	ն նե րը, և ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծ	 թյ	ն նե րի հա-
մա ձայն՝ դրանց հա սա նե լի 	 թյ	ն կա րող է 	 նե նալ նաև Հա յաս տա նի քնն չա կան 
կո մի տեն։

« Մեր ա մե նօ րյա 	 շադ ր	 թյան կենտ րո ն	մ են ե րե խա նե րի և, հատ կա պես, հան-
ցա գոր ծ	 թյ	 նից տ	 ժած ան չա փա հաս նե րի ի րա վ	նք նե րի պաշտ պա ն	 թյ	 նը։ 
Ե րկ րի ա պա գան ա ռողջ սե ր	նդն է, ի սկ ա ռողջ ման կ	 թյ	 նը՝ հիմն ա կան գրա վա-
կա նը։ Օ րե ցօր լայն տա րա ծ	մ ստա ցող հա մա ցան ցը  հրա պ	 րիչ է ան չա փա հաս- 
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նե րի հա մար, սա կայն միև ն	յն ժա մա նակ այն կա րող է ա վե լաց նել նրանց՝ հան-
ցա գոր ծ	 թյ	ն նե րի զոհ դառ նա լ	 հա վա նա կա ն	 թյ	 նը։ Ո ւղ ղա կի մեր պարտքն է 
պաշտ պա նել մեր ե րե խա նե րին բո լոր հնա րա վոր հան ցա գոր ծ	 թյ	ն նե րից»,- ա սել 
է ՔԿ նա խա գա հը և հ	յս հատ նել, որ ԿՇԵ ԱԿ-ի հա մա գոր ծակ ց	 թյ	 նը նոր հնա-
րա վո ր	 թյ	ն ներ կըն ձե ռի` այդ ա րա տա վոր եր և	յ թի դեմ ա ռա վել ար դյ	 նա վետ 
պայ քար ի րա կա նաց նե լ	 հա մար։

 Հան դիպ ման ըն թաց ք	մ ստո րագր վեց Կի բե րօգ ն	 թյան հա մա կարգ չային գծի 
հե ռա կա մ	տ քի կար գի վե րա բե րյալ փաս տա թ	ղ թը, ո րը հա մա պա տաս խան ի րա-
վա կան ըն թա ցա կար գերն ան ցնե լ	ց հե տո կա պա հո վի ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի հա-
սա նե լի 	 թյ	 նը՝ մի ջազ գային այդ տվյալ նե րի բա զային։
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ Տ�ԱՆ ՔՆՆ ՉԱ ԿԱՆ ԿՈ ՄԻ ՏԵՆ ՔԱՅ ԼԵՐ Է 
ՁԵՌ ՆԱՐ Կ�Մ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆ ՑԱ ԳՈՐ Ծ��Ն ՆԵ ՐԻ ՔՆ Ն�ԱՆ 

Ա ՐԴՅ� ՆԱ ՎԵ Տ�� ՆԸ ԲԱՐՁ ՐԱՑ ՆԵ Լ� � Ղ Ղ�ԱՄԲ
 
ՀՀ քնն չա կան կո մի տեն նա խա ձեռ նել է ը նտ րա կան հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի գոր-

ծե րով քն ն� թյամբ զբաղ վող քն նիչ նե րի մաս նա գի տաց ման դա սըն թաց ներ, ո րի մեկ-
նար կը տր վեց 2018 թվա կա նի հ� լի սի 27-ի ն։ Բաց ման ա րա րո ղ� թյա նը մաս նակ-
ց�մ է ին ՀՀ ՔԿ նա խա գահ Հայկ Գրի գո րյա նը, Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ-
նա ժո ղո վի քար տ� ղար Ար մեն Սմ բա տյա նը, վար չա պե տին ա ռըն թեր ը նտ րա կան 
օ րենսգր քի բա րե փո խ�մն ե րի հանձ նա ժո ղո վի քար տ� ղար Դա նի ել Ի ոան նի սյա նը։ 

Ող ջ� նե լով հյ� րե րին և մաս նա կից նե րին՝ ՀՀ ՔԿ նա խա գա հը փաս տեց, որ ը նտ-
րա կան հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի դեմ պայ քա րի ար դյ� նա վե տ� թյ� նը մեր ե րկ րի 
ի րա վա կան քա ղա քա կա ն� թյան ա ռաջ նա հեր թ� թյ�ն նե րից մեկն է, � ս տիև ՀՀ 
քնն չա կան կո մի տեն ա ռա ջին ան գամ նա խա ձեռ նել է կազ մա կեր պել ը նտ րա կան 
հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի քն ն� թյամբ զբաղ վող քն նիչ նե րի մաս նա գի տաց ման և վե-
րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ:

« Թեև գոր ծող քրե ա կան օ րենսգր քով ը նտ րա կան հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րը տե-
ղադր ված են մար դ� սահ մա նադ րա կան ի րա վ�նք նե րի դեմ � ղղ ված հան ցա գոր-
ծ� թյ�ն նե րի գլ խ�մ, սա կայն, կար ծ�մ եմ, դրանք ը ստ է � թյան սահ մա նադ րա կան 
կար գի դեմ � ղղ ված և հան րային վտան գա վո ր� թյան բարձր աս տի ճան � նե ցող 
ա րարք ներ ե ն։ Ը նտ րա կան գոր ծըն թացն այն հա մա կարգն է, ո րի մի ջո ցով ձևա վոր-
վ�մ է պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման հա մա կար գը, պե տա կան ի նս-
տի տ�տ նե րը: Ը նտ ր� թյան մի ջո ցով ժո ղո վ�րդն ի րա կա նաց ն�մ է իր իշ խա ն� թյ�-
նը, � ե թե ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե ր�մ թ�յլ տր վեն խախ տ�մն եր, ա պա դրա նով 
կա րող են խե ղա թյ�ր վել և վտանգ վել պե տ� թյան սահ մա նադ րա կան կար գի հիմ քե-
րը»,- ա սաց Հայկ Գրի գո րյա նը։

ՔԿ նա խա գա հը կար ևո րեց ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ժա մա նակ հնա րա վոր 
հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի կան խար գե լ� մը, ո րի ար դյ� նա վե տ� թյան ա ռաջ նային 
նա խա պայ ման նե րից է դրանց պատ շաճ քն ն� թյ� նը,  հա մար ժեք քրե աի րա վա կան 
գնա հա տա կան տալն � պատ ժո ղա կան քա ղա քա կա ն� թյ� նը։

« Պետք է հս տակ ար ձա նագ րենք, որ պե տ� թյան ժո ղովր դա վա ր� թյան աս-
տի ճա նը ո րոշ վ�մ է ոչ մի այն մար դ� և քա ղա քա ց� հիմն ա կան ի րա վ�նք նե րի և 
ա զա տ� թյ�ն նե րի հռ չակ մամբ և օ րենսդ րա կան ամ րագր մամբ, այլև՝ ա ռա վե լա պես 
դրանց ի րա կան պաշտ պա ն� թյամբ։ Մար դ� և քա ղա քա ց� սահ մա նադ րա կան 
ի րա վ�նք նե րի � ա զա տ� թյ�ն նե րի ե րաշ խիք նե րի հա մա կար գ�մ կար ևոր տեղ է 
զբա ղեց ն�մ դրանց քրե աի րա վա կան պաշտ պա ն� թյ� նը, ո րը մար դ� և քա ղա քա-
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ց� ի րա վ�նք նե րի � ա զա տ� թյ�ն նե րի հան ցա վոր խախ տ�մն ե րի դեմ պայ քա րի, 
հան րո րեն վտան գա վոր ո տնձ գ� թյ�ն նե րից նրանց օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա-
ն� թյան ա ռա վել խիստ և գոր ծ�ն մի ջոցն է: Սա կայն այդ պաշտ պա ն� թյան ար-
դյ� նա վե տ� թյ� նը կախ ված է ոչ մի այն քրե ա կան օ րենսգր քով հա մա պա տաս խան 
նոր մե րի ամ րագ ր� մից, այլև՝ գործ նա կա ն�մ դրանց ճշգ րիտ կի րա ռ� մից»,- նշեց 
ՔԿ նա խա գա հը։ 

Ա ռա ջին փ� լ�մ կվե րա պատ րաստ վեն Եր ևան քա ղա քի քնն չա կան վար չ� թյան, 
վար չա կան շր ջա նի քնն չա կան բա ժին նե րի 23 քն նիչ՝ նկա տի � նե նա լով, որ ա ռա ջի-
կա յ�մ նա խա տես ված են Եր ևա նի ա վա գա ն� ը նտ ր� թյ�ն նե րը։

«ՀՀ քնն չա կան կո մի տեն ա ռաջ նային է հա մա ր�մ ը նտ րա կան հան ցա գոր ծ�-
թյ�ն նե րի դեմ ար դյ� նա վետ պայ քա րը: Այդ նպա տա կով նա խա տե ս�մ ե նք � նե նալ 
այդ հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի քն ն� թյամբ մաս նա գի տաց ված քն նիչ ներ, և նկա տի 
� նե նա լով ը նտ րա կան օ րենսդ ր� թյան դի նա միկ և շա ր� նա կա կան կա տա րե լա-
գոր ծ�մն � զար գա ց� մը, դրա նով պայ մա նա վոր ված քրե ա կան օ րենսգր ք�մ հա-
ճա խա կի ի րա կա նաց նող փո փո խ� թյ�ն նե րը՝ կար ևո ր�մ ե նք նաև քն նիչ նե րի շա-
ր� նա կա կան վե րա պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցը, ո լոր տի հիմն ախն դիր նե րին տե-
ղե կաց վա ծ� թյան աս տի ճա նը բարձ րաց նե լ� մեր հանձ նա ռ� թյ� նը: Վս տահ եմ, 
որ վե րա պատ րաստ ման այս դա սըն թաց նե րի ար դյ�ն ք�մ քն նիչ նե րը ձեռք կբե րեն 
ը նտ րա կան ի րա վ�ն քի վե րա բե րյալ ան հրա ժեշտ գի տե լիք ներ, ո րոնք կն պաս տեն 
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այս ա րարք նե րի ճիշտ քրե աի րա վա կան ո րակ մա նը, կբարձ րաց նեն ը նտ րա կան 
հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի քն ն� թյան ար դյ� նա վե տ� թյ� նը»,- ա սաց ՔԿ նա խա գա հը 
և ը նդ գծեց, որ այ դօ րի նակ հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի դեպ քե րի քն ն� թյ� նը գտն վե լ� 
է իր ան մի ջա կան հս կո ղ� թյան ներ քո։

ՀՀ ԿԸՀ քար տ� ղար Ար մեն Սմ բա տյա նը և Վար չա պե տին ա ռըն թեր ը նտ րա կան 
օ րենսգր քի բա րե փո խ�մն ե րի հանձ նա ժո ղո վի քար տ� ղար Դա նի ել Ի ոան նի սյա նը 
բարձր գնա հա տե ցին Քնն չա կան կո մի տե ի նա խա ձեռ ն� թյ� նը՝ այն հա մա րե լով ան-
նա խա դեպ։ Ա.Սմ բա տյա նի դի տարկ մամբ՝ քն ն� թյան ար դյ� նա վե տ� թյ� նը բարձ-
րաց նե լ� � ղ ղ� թյամբ ՔԿ-ի կող մից ձեռ նարկ վող քայ լե րը կար ևոր ազ դե ց� թյ�ն 
կ� նե նան ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ վս տա հ� թյան բարձ րաց ման գոր-
ծ�մ, քա նի որ մեր հա սա րա կ� թյ� նը հետ և�մ է ոչ մի այն նա խընտ րա կան, այլ նաև՝ 
հե տընտ րա կան զար գա ց�մն ե րին։

«Ան նա խա դեպ ի րա վի ճակ է, ե րբ տես ն�մ ե նք, որ քնն չա կան կո մի տեն, քնն չա-
կան մար մի նը գոր ծ�ն մի ջոց ներ է ձեռ նար կ�մ ը նտ րա կան հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի 
դեմ պայ քա րի ար դյ� նա վե տ� թյան հա մար։ Խիստ կար ևոր է ց�յց տալ, որ իշ խա-
ն� թյ�ն նե րը ձևա վոր վ�մ են ը նտ ր� թյ�ն նե րի մի ջո ցով, որ քա ղա քա ցին է իր ը նտ-
ր� թյամբ ձևա վո ր�մ իշ խա ն� թյ� նը»,- ա սաց Դ.Ի ոան նի սյա նը։

ՀՀ ՔԿ նա խա գա հի տե ղա կալ Ար թ�ր Ղամ բա րյա նը տե ղե կաց րեց, որ դա սըն թա-
ցը կի րա կա նաց վի ե րեք � ղ ղ� թյամբ՝ քա ղա քա գի տա կան, սահ մա նադ րաի րա վա-
կան և քրե աի րա վա կան՝ կար ևո րե լով քն նիչ նե րի հա մա կող մա նի վե րա պատ րաս տ�-
մը։ Ը նդ ո ր�մ՝ սա փորձ նա կան ծրա գիր է, ո րից հե տո այն կլ րամ շակ վի և հա մա պե-
տա կան նշա նա կ� թյ�ն � նե ցող խորհր դա րա նա կան ը նտ ր� թյ�ն նե րին ըն դա ռաջ 
վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ կի րա կա նաց վեն նաև մար զային քնն չա կան 
վար չ� թյ�ն նե րի քն նիչ նե րի հա մար։
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ՀՀ ՔԿ ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԻ ՄՈՏ ՏԵ ՂԻ Է � ՆԵ ՑԵԼ 
ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՆԵ ՐԻ ԸՆ Դ� ՆԵ Լ��Ն 

ՀՀ քնն չա կան կո մի տե �մ 2018թ. օ գոս տո սի 6-ին տե ղի է � նե ցել քա ղա քա ցի նե րի 
ըն դ� նե լ� թյ�ն։ ՀՀ ՔԿ նա խա գահ Հայկ Գրի գո րյանն ըն դ� նել է նա խա պես ըն դ�-
նե լ� թյան հա մար դի մած 8 քա ղա քա ց�, ո րոնց դի մ�մ-բո ղոք նե րը բազ մաբն�յթ է ին։

 Քա ղա քա ցի նե րի բարձ րաց րած հար ցե րից մի քա նի սը վե րա բե ր�մ է ին չբա ցա-
հայտ ված հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րին՝ ա վա զա կային հար ձա կ�մ, բնա կա րա նային, 
շար ժա կան գ�յ քի գո ղ� թյ�ն, ո րոնց կա պակ ց� թյամբ Հայկ Գրի գո րյա նը հա վաս-
տի աց րեց, որ յ� րա քան չյ�ր դեպ քով ձեռ նարկ վ�մ են ան հրա ժեշտ քնն չա կան և 
դա տա վա րա կան այլ գոր ծո ղ� թյ�ն ներ՝ բազ մա կող մա նի քն ն� թյ�նն ա պա հո վե լ�, 
հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րը բա ցա հայ տե լ� � ղ ղ� թյամբ։

ՔԿ նա խա գա հը նշեց, որ քն նիչ ներն ան հրա ժեշտ ցան կ� թյ� նը, կամքն � � նա-
կ� թյ�նն � նեն՝ պատ շաճ քն ն� թյ�նն ա պա հո վե լ�, հան ցա գոր ծ� թյ� նից տ� ժած 
քա ղա քա ցի նե րի ի րա վ�նք նե րը վե րա կանգ նե լ� հա մար, և տե ղ�մ կոնկ րետ հանձ-
նա րա րա կան ներ տվեց՝ բարձ րաց ված հար ցերն � ս�մն ա սի րե լ� և այդ � ղ ղ� թյամբ 
մի ջոց ներ ձեռ նար կե լ� վե րա բե րյալ։

 Մեկ այլ քա ղա քա ցի վի ճար կ�մ էր ծննդ կա նի մահ վան գոր ծով նշա նակ ված դա-
տաբժշ կա կան հա մա լիր փոր ձաքն ն� թյան եզ րա կա ց� թյան օբյեկ տի վ� թյ� նը։ ՔԿ 
նա խա գա հը պար զա բա նեց օ րենսդ րո րեն նա խա տես ված կար գա վո ր�մն ե րը և կրկ-
նա կի փոր ձաքն ն� թյ�ն նշա նա կե լ� վե րա բե րյալ միջ նոր դ� թյ�ն ներ կա յաց նե լ� 
ըն թա ցա կար գը՝ վս տա հեց նե լով, որ միջ նոր դ� թյ�նն ստա նա լ�ց հե տո վա ր�յթն 
ի րա կա նաց նող մար մինն այն պատ շաճ քն նարկ ման ա ռար կա կդարձ նի � ո րո շ�մ 
կկա յաց նի։ 

ä²ÞîàÜ²Î²Ü

øÜÜÆâ / N8 / 201812



13

Ըն դ� նե լ� թյան ե կած քա ղա քա ցի նե րի թվ�մ կային նաև ան ձինք, ո րոնց բո ղո-
քի հիմ ք�մ ըն տա նի քի ան դամն ե րի միջև ա ռա ջա ցած գ�յ քային վեճն էր, ո րը տե ղա-
փոխ վել է քրե աի րա վա կան հար թ� թյ�ն: Բա ցի այդ, բարձ րաց վե ցին ՔԿ-� մ ծա ռա-
յ� թյան ան ցնե լ� հնա րա վո ր� թյան վե րա բե րյալ հար ցեր։

Նշ ված  հար ցե րին ՔԿ նա խա գա հը հանձ նա րա րեց ան հա պաղ ըն թացք տալ և 
ար դյ�նք նե րի մա սին սեղմ ժամ կետ նե ր�մ տե ղե կաց նել դի մ� մա տ� նե րին։

ՀՀ ՔԿ նա խա գա հի մոտ ըն դ� նե լ� թյ�ն նե րը տե ղի կ� նե նան ա մի սը եր կ� ան-
գամ։ Բայ ցի այդ, հանձ նա րար վել է տա րած քային ստո րա բա ժա ն�մն ե րի քնն չա կան 
վար չ� թյ�ն նե րի և բա ժին նե րի պե տե րին տե ղե ր�մ ա մեն շա բաթ կազ մա կեր պել 
ըն դ� նե լ� թյ�ն ներ։
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ՀՀ ՔԿ ՆԱ ԽԱ ԳԱՀ ՀԱՅԿ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆՆ ԸՆ Դ� ՆԵԼ Է ՀԱՅԱՍ ՏԱ Ն�Մ 
Ի ՐԱ ՆԻ ԻՍ ԼԱ ՄԱ ԿԱՆ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ Տ�ԱՆ ԱՐ ՏԱ ԿԱՐԳ ԵՎ ԼԻ Ա ԶՈՐ 

ԴԵՍ ՊԱՆ ՍԵՅԵԴ ՔԱ ԶԵՄ ՍԱ ՋԱ ԴԻ ԻՆ

ՀՀ ՔԿ նա խա գահ Հայկ 
Գրի գո րյանը 2018 թվա-
կա նի օ գոս տո սի 20-ին, 
ըն դ� նել է Հա յաս տա ն�մ 
Ի րա նի Իս լա մա կան Հան-
րա պե տ� թյան ար տա-
կարգ և լի ա զոր դես պան 
Սեյեդ Քա զեմ Սա ջա դի ին:

 Դես պա նը շնոր հա վո-
րել է Հայկ Գրի գո րյա նին՝ 
ՀՀ ՔԿ նա խա գա հի բարդ 
և պա տաս խա նա տ� պաշ-
տո ն�մ նշա նակ վե լ� կա-
պակ ց� թյամբ:

ՀՀ ՔԿ նա խա գա հը 
բարձր է գնա հա տել ՀՀ և 

Ի ԻՀ ի րա վա պահ մար մին նե րի, այդ թվ�մ քնն չա կան կո մի տե նե րի միջև ձևա վոր-
ված հա մա գոր ծակ ց� թյան ա վան դ�յթ նե րը։ Կող մե րը հա վաս տել են ի րենց պատ-
րաս տա կա մ� թյ� նը՝ շա ր� նա կե լ� � ա ռա վել խո րաց նե լ� փոխ գոր ծակ ց� թյ� նը 
և քն նար կել եր կ�ս տեք հե տաքրք ր� թյ�ն ներ կա յաց նող հար ցե րի լայն շր ջա նակ։ 

ՀՀ ՔԿ նա խա գա հը նշել է, որ եր կ� ե րկր նե րի ի րա վա պահ մար մին նե րի ակ տիվ 
հա մա գոր ծակ ց� թյան հա մար առ կա է բա վա րար ի րա վա կան բա զա և ի րա վա կան 
օգ ն� թյ�նն ի րա կա նաց վ�մ է ի նչ պես ՄԱԿ-ի շր ջա նակ նե ր�մ կնք ված մի ջազ գային-
ի րա վա կան փաս տաթղ թե րի, այն պես էլ ե րկ կողմ հա մա ձայ նագ րե րի հի ման վրա։

 Հան դիպ ման ժա մա նակ ներ կա յաց վել են ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի տա րած քային 
քնն չա կան ստո րա բա ժա ն�մն ե րի վա ր�յ թ�մ Ի ԻՀ քա ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ և 
նրանց մաս նակ ց� թյամբ քնն վող քրե ա կան գոր ծե րի վե րա բե րյալ վի ճա կագ րա կան 
տվյալ ներ:

 Դես պա նը բարձր է գնա հա տել քրե ա կան գոր ծե րով ի րա վա կան օգ ն� թյ�ն ց�յց 
տա լ� մա սին միջ նոր դ� թյ�ն նե րի պատ ճեն նե րը ՀՀ-� մ Ի րա նի Իս լա մա կան Հան-
րա պե տ� թյան դես պա ն� թյ�ն փո խան ցե լ� ձևա վոր ված պրակ տի կան, ո րը նպաս-
տ�մ է դրանց կա տա ր�մն ա րա գաց նե լ� գոր ծըն թա ցին։

 Կող մե րը կար ևո րե ցին քրե ա կան գոր ծե րով տե ղե կատ վ� թյան օ պե րա տիվ փո-
խա նա կ�մն � ը ստ ան հրա ժեշ տ� թյան կոնկ րետ գոր ծե րով մի մյանց ի րա վա կան 
օգ ն� թյան ց� ցա բե ր� մը, ո րի ար դյ� նա վե տ� թյ�նն ա ն�ղ ղա կի ո րեն ազ դ�մ է եր-
կ� պե տ� թյ�ն նե րի ի րա վա պահ մար մին նե րի միջև փո խա դարձ վս տա հ� թյա նը:
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ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ՀԱՅԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԵԼ Է ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼՆԵՐԻՆ

ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ Հայկ Գրիգորյանը՝ 2018 թվականի օգոստոսի 
27-ին,  կոլեգիայի անդամներին և ՔԿ ծառայողներին է ներկայացրել ՀՀ ՔԿ 
նախագահի նորանշանակ տեղակալներին։

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի` 2018 թվականի օգոստոսի 24-ի որոշմամբ՝ ՀՀ 
ՔԿ նախագահի տեղակալ է նշանակվել Արման Պողոսյանը, ՀՀ քննչական կոմիտեի 
նախագահի տեղակալ-զինվորական քննչական գլխավոր վարչության պետ՝ Արտակ 
Կրկյաշարյանը, ՀՀ ՔԿ նախագահի տեղակալ-ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության 
պետ՝ Սամվել Ավետիսյանը։

Շնորհավորելով նոր նշանակումների կապակցությամբ` Հայկ Գրիգորյանը 
մասնավորապես նշել է. «Վստահ եմ, որ նոր նշանակումները կնպաստեն Քննչական 
կոմիտեի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետության բարձրացմանը։ 
Նրանցից յուրաքանչյուրն ունի մասնագիտական հարուստ փորձ ու հմտություններ, 
բարոյական բարձր հատկանիշներ, որոնք, վստահ եմ, կծառայեցնեն Քննչական 
կոմիտեի առջև դրված խնդիրների, սահմանադրական գործառույթների 
կատարմանը։ Արդարադատության իրականացման հիմքը նախաքննության 
ընթացքում ձեռք բերված ապացույցներն են, և մեր առաջնային խնդիրն է՝ 
հանցագործության յուրաքանչյուր դեպքով ողջամիտ ժամկետներում ապահովել 
բազմակողմանի և օբյեկտիվ քննության իրականացումը, ապացույցների պատշաճ 
ձեռք բերումը, որոնց համակցությամբ կտրվեն իրավական գնահատականներ։ 
Ինչպես մեր զինվորներն են դիրքերում օրը 24 ժամ պաշտպանում մեր երկրի 
սահմանները, այնպես էլ մենք՝ որպես այս ոլորտի զինվորներ, պարտավոր ենք 
պատշաճ ծառայել մեր ժողովրդին, պաշտպանել հանցագործությունից տուժած մեր 
քաղաքացիների իրավունքները, ապահովել պատժի անխուսափելիությունը»։
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ՔՆՆ ՉԱ ԿԱՆ ԿՈ ՄԻ ՏԵ Ի ՂԵ ԿԱ ՎԱ Ր�� ՆԸ ՀԱՆ ԴԻ Պ�Մ Է 
� ՆԵ ՑԵԼ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ ՄՈ ՆԻ ՏՈ ՐԻՆ ԳԻ ԽՄ ԲԻ ՀԵՏ 

2018 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 5-ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թյան քնն չա կան 
կո մի տե ի նա խա գահ Հայկ Գրի գո րյա նի գլ խա վո ր� թյամբ տե ղի � նե ցավ հա սա րա-
կա կան մո նի տո րին գի խմ բի հետ ա ռա ջին հան դի պ� մը:

 Հի շեց նենք, որ դեռևս հ� լի սի 4-ի ն՝ ՀՀ ՔԿ-ն հայ տա րա ր� թյ�ն էր տա րա ծել՝ հա-
սա րա կա կան մո նի տո րին գի խ�մբ ստեղ ծե լ� վե րա բե րյալ, ո րը հնա րա վո ր� թյ�ն 
կ� նե նա  � ս�մն ա սի րել զին ծա ռայող նե րի մահ վան գոր ծե րով վի ճա հա ր�յց քրե ա-
կան գոր ծե րի նյ� թե րը և հան ր� թյա նը ներ կա յաց նել հա մա պա տաս խան եզ րա կա-
ց� թյ�ն։

 Հա սա րա կա կան մո նի տո րին գի խմ բի ա ռա ջին հան դիպ ման ժա մա նակ  ՀՀ ՔԿ 
նա խա գահ Հայկ Գրի գո րյա նը շնոր հա կա լ� թյ�ն հայտ նեց  հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պ� թյ�ն նե րին՝ ՔԿ-ի հայ տա րա ր� թյանն ար ձա գան քե լ� և մո նի տո րին գի 
խմ բ�մ ը նդ գրկ վե լ� հա մար ց� ցա բե րած հե տաքրք ր� թյան հա մար:

«Ես � զ�մ եմ, որ մենք բո լորս հաս կա նանք և վս տահ լի նենք, որ բա րի կադ նե րի 
տար բեր կող մե ր�մ չենք և մեր մի ակ նպա տակն է յ� րա քան չյ�ր քրե ա կան գոր ծով 
բա ցա հայ տել ան ձանց և մե ղա վոր նե րին են թար կել  պա տաս խա նատ վ� թյան:

Քն նի չը շա հագր գիռ կողմ է գոր ծի բա ցա հայտ ման գոր ծ�մ: Մի ա ժա մա նակ գի-
տակ ց�մ եմ, որ ա ռան ձին քրե ա կան գոր ծե րով հան ր� թյան մոտ կան չփա րատ ված 
կաս կած ներ և հենց այդ պատ ճա ռով  է, որ մեր նա խա ձեռ ն� թյամբ  ստեղծ վել է հա-
սա րա կա կան մո նի տո րին գային խ�մբ»,-  ը նդ գծեց ՔԿ նա խա գա հը:

Քնն չա կան կո մի տե ի ղե կա վա րը նկա տեց, որ վեր ջին տա րի նե րին հան ցա գոր-
ծ� թյ�ն նե րի բա ցա հայտ ման գոր ծ�մ ո րո շա կի դրա կան ա ռա ջըն թաց է նկատ վ�մ՝ 
մի ա ժա մա նակ ը նդ գծե լով բաց թո ղ�մն ե րի մա սին:

 Հա սա րա կա կան մո նի տո րին գի խմ բի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ ի թիվս այլ 
հար ցե րի քն նարկ վեց նաև նա խորդ տա րի նե րին զին ծա ռա յ� թյան ըն թաց ք�մ տե ղի 
� նե ցած մահ վան մի շարք դեպ քեր, ո րոնց քն ն� թյան վե րա բե րյալ հա սա րա կ� թյան 
շր ջա ն�մ կան չփա րատ ված կաս կած ներ:

 Պայ մա նա վոր վա ծ� թյ�ն ձեռք բեր վեց  հա ջորդ հան դի պ� մը կազ մա կեր պել 
ա ռա ջի կա տասն օր վա ըն թաց ք�մ, ո րի ժա մա նակ ՀԿ-նե րը հան դես կգան ա ռա-
ջար կ� թյ�ն նե րով՝ խմ բի աշ խա տանք նե րը կազ մա կեր պե լ� վե րա բե րյալ:

Ն շենք, որ հա սա րա կա կան մո նի տո րին գի խմ բ�մ ը նդ գրկ վել են այն հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պ� թյան ան դամն ե րը, ո րոնք ար ձա գան քել է ին ա վե լի վաղ Քնն-
չա կան կո մի տե ի կող մից տա րած ված հայ տա րա ր� թյա նը:
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1. Նե րա ծ+ թյ+ն
1.1. Քն նի չին վա ր	յ թից հե ռաց նե լը, 

գոր ծը մի քն նի չից մյ	 սին հանձ նե լը և 
քն նի չին բա ցար կե լը: Քրե ա կան վա ր�յ-
թի մաս նակ ցի լի ա զո ր� թյ�ն նե րը կոնկ-
րետ գոր ծով դա դա րեց նե լ� (վա ր�յ թին 
մաս նակ ց� թյ� նից ա զա տե լ�) վե րա բե-
րյալ քրե ա դա տա վա րա կան օ րենսդ ր�-
թյան և գի տ� թյան մեջ օգ տա գործ վ�մ 
են մի քա նի տեր մին ներ` « բա ցար կե լը», 
« գոր ծը մի քն նի չից մյ� սին հանձ նե լը», 
« վա ր�յ թից հե ռաց նե լը» և այլն։ Այս պես` 
ՀՀ քր. դատ. օր –ի « Պաշտ պա նին և ներ-
կա յա ց�ց չին գոր ծով վա ր�յ թից հե ռաց-
նե լը» վեր տա ռ� թյամբ 93–րդ հոդ վա ծի 
1 –ին մա ս�մ սահ ման ված են այն հիմ քե-
րը, ո րոնց առ կա յ� թյան դեպ ք�մ պաշտ-
պա նը կամ տ� ժո ղի ներ կա յա ց� ցի չը 
չի կա րող մաս նակ ցել քրե ա կան գոր ծով 
վա ր�յ թին (Օ րի նակ` գտն վ�մ է ազ գակ-
ցա կան կամ ան ձնա կան հա րա բե ր�-
թյ�ն նե րի մեջ այն պաշ տո նա տար ան ձի 
հետ, ո րը մաս նակ ց�մ է քրե ա կան գոր ծի 
քն ն� թյա նը): Պաշտ պա նին և ներ կա յա-
ց�ց չին գոր ծով վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� 
հիմ քե րը և քն նի չի բա ցար կի կամ ի նք նա-
բա ցար կի հիմ քե րը, ը նդ հա ն�ր առ մամբ, 
ն�յնն են, սա կայն օ րենս դի րը պաշտ պա-
նի և ներ կա յա ց�ց չի դեպ ք�մ օգ տա գոր-
ծել է « վա ր�յ թից հե ռաց նել» ձևա կեր պ�-
մը, ի սկ վա ր�յ թի մյ�ս մաս նա կից նե րի 

պա րա գա յ�մ` « բա ցարկ» կամ «ինք նա-
բա ցարկ» ձևա կեր պ� մը1։ 

ՀՀ քր. դատ. օր –ի 53–րդ հոդ վա ծի 
2–րդ մա սի 10–րդ կե տ�մ, որ պես հս կող 
դա տա խա զի լի ա զո ր� թյ�ն, սահ ման-
ված է` օ րեն քի խախտ ման դեպ ք�մ քն-
նի չին գոր ծով քրե ա կան դա տա վա ր�-
թյա նը մաս նակ ցե լ�ց հե ռաց նե լը, ի սկ 
193–րդ հոդ վա ծի 1 –ին մա ս�մ, որ պես 
քնն չա կան բաժ նի պե տի լի ա զո ր� թյ�ն, 
սահ ման ված է գոր ծը ի րեն են թա կա մի 
քն նի չից մյ� սին հանձ նե լը։ Ը նդ ո ր�մ, 
ՀՀ քր. դատ. օր –ը կամ քն նի չի կար-
գա վի ճա կը սահ մա նող օ րենք նե րը («ՀՀ 
քնն չա կան կո մի տե ի մա սին» ՀՀ օ րենք, 
« Հա տ�կ քնն չա կան ծա ռա յ� թյան մա-

1 ՀՀ-� մ ի րա կա նաց վող դա տաի րա վա կան բա րե փո-
խ�մն ե րի հա մա տեքս տ�մ պետք է տար բե րա կել « գոր-
ծով վա ր�յ թից հե ռաց նե լ�» և « վա ր�յ թին մաս նակ ցե լ�ց 
ա զա տե լ�» ի նս տի տ�տ նե րը: « Վա ր�յ թին մաս նակ ցե լ�ց 
ա զա տե լ�» ի նս տի տ� տի կի րա ռե լի � թյ� նը սահ ման վ�մ 
է վա ր�յ թին մաս նակ ց� թյ� նը բա ցա ռող հան գա մանք նե-
րի առ կա յ� թյան դեպ ք�մ, ի սկ « գոր ծով վա ր�յ թից հե ռաց-
նե լը» դիտ վ�մ է ի բրև վա ր�յ թի հա մա պա տաս խան մաս-
նակ ցի կող մից իր դա տա վա րա կան պար տա կա ն� թյ�ն-
նե րը ոչ պատ շաճ կա տա րե լ� կա պակ ց� թյամբ կի րառ-
վող դա տա վա րա կան սանկ ցի ա: Օ րի նակ` այն դեպ ք�մ, 
ե րբ պաշտ պա նը քն նի չի հո րա ք�յրն է, նա ոչ թե պետք 
է հե ռաց վի վա ր�յ թից, այլ ա զատ վի, ի սկ ե թե պաշտ պա-
նը պատ շաճ կար գով չի կա տա ր�մ իր դա տա վա րա կան 
պար տա կա ն� թյ�ն նե րը, օ րի նակ` պար բե րա բար ա ռանց 
հար գե լի պատ ճա ռի չի ներ կա յա ն�մ դա տա կան նիս տին, 
հա կա ռակ պաշտ պա նյա լի դիր քո րոշ ման` ըն դ� ն�մ է նրա 
մեղ քը, ա պա տվյալ պա րա գա յ�մ նրա նկատ մամբ պետք 
է կի րառ վի դա տա վա րա կան պա տաս խա նատ վ� թյան 
մի ջոց` վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� ձևով, ո րը կա րող է հիմք 
հան դի սա նալ հե տա գա յ�մ վեր ջի նիս նկատ մամբ կար գա-
պա հա կան պա տաս խա նատ վ� թյան մի ջոց կի րա ռե լ� հա-
մար: Տե՛ս ՀՀ քրե ա կան դա տա վա ր� թյ�ն. Մաս 1։ Դա սա-
գիրք, Եր ևան, Հրատ. Տիգ րան Մեծ, 2016, էջ 268։

ՔՆ ՆԻ ՉԻՆ ՎԱ Ր�Յ ԹԻՑ ՀԵ ՌԱՑ ՆԵ ԼԸ. 
ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ Վ��Ն, ԹԵ՞ ԴԱ ՏԱ ԽԱ ԶԱ ԿԱՆ ՀԱՇ ՎԵ ՀԱՐ ԴԱՐ  

Ղամբարյան Արթ�ր
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ,

իրավաբանական գիտ	թյ	նների դոկտոր, պրոֆեսոր
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սին» ՀՀ օ րենք) չեն նա խա տե ս�մ, թե 
քնն չա կան բաժ նի պե տը ի ՞նչ հիմ քով կա-
րող է գոր ծը մի քն նի չից վերց նել և մյ�-
սին հանձ նել։ 

Այս պի սով, ՀՀ պո զի տիվ ի րա վ�ն-
ք�մ կոնկ րետ գոր ծով քն նի չի լի ա զո-
ր� թյ�ն նե րը դա դա րեց նե լ� (վա ր�յ թին 
մաս նակ ցե լ�ց ա զա տե լ�) վե րա բե րյալ 
օգ տա գործ վ�մ է ե րեք հաս կա ց� թյ�ն` 
քն նի չին բա ցարկ հայտ նե լը, գոր ծը մի 
քն նի չից մյ� սին հանձ նե լը և քն նի չին վա-
ր�յ թից հե ռաց նե լը։ Նշ ված ե րեք դեպ-
ք�մ քն նի չը դա դա ր�մ է կոնկ րետ գոր-
ծով վա ր�յթն ի րա կա նաց նող պաշ տո-
նա տար ան ձ լի նել, սա կայն տար բեր են 
կոնկ րետ գոր ծով քն նի չի լի ա զո ր� թյ�ն-
նե րը դա դա րեց նե լ� հիմ քե րը. քն նի չին 
բա ցարկ հայտ նե լ� հիմ քե րը, որ պես 
կա նոն, չեն ա ռնչ վ�մ նրա կող մից թ�յլ 
տված խախ տ�մն ե րին, մինչ դեռ քն նի չին 
վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� հիմ քը նրա կող-
մից թ�յլ տր ված խախ տ�մն երն են, ի սկ 
քն նի չից գոր ծը վերց նե լ� և այլ քն նի չին 
հանձ նե լ� հիմ քե րը ՀՀ օ րենսդ ր� թյամբ 
նա խա տես ված չեն։ 

Գոր ծը մի քն նի չից մյ� սին հանձ նե լ� 
լի ա զո ր� թյան ի րա կա նաց ման օ րենսդ-
րա կան հիմ քե րի բա ցա կա յ� թյան պա-
րա գա յ�մ քնն չա կան մարմն ի ղե կա վա րը 
հնա րա վո ր� թյ�ն է ստա ն�մ լա տեն-
տային կեր պով լ� ծել ի նչ պես քն նի չի բա-
ցար կի, այն պես էլ քն նի չի կող մից խախ-
տ�մն եր թ�յլ տա լ� դեպ ք�մ` նրան վա-
ր�յ թից հե ռաց նե լ� հար ցե րը։ Այս պես` 
քնն չա կան մարմն ի ղե կա վա րը, տե ղե կա-
նա լով, որ քն նի չը մե ղադ րյա լի մեր ձա վոր 
ազ գա կանն է (բա ցար կի հիմք) կամ  թ�յլ 

է տվել օ րեն քի կո պիտ խախ տ�մն եր 
(վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� հիմք), կա րող 
է պար զա պես գոր ծը վերց նել և հանձ-
նել այլ քն նի չի։ Փաս տո րեն քնն չա կան 
մարմն ի ղե կա վա րի` գոր ծը մի քն նի չից 
մյ� սին հանձ նե լ� լի ա զո ր� թյ� նը կա-
րող է ը նդ գր կել այն քան լայն ո լորտ, ո րը 
փաս տա ցի կկ լա նի ի նչ պես բա ցար կը լ�-
ծե լ�, այն պես էլ քն նի չին վա ր�յ թից հե-
ռաց նե լ� լի ա զո ր� թյ�ն նե րը։ Ը նդ ո ր�մ` 
ա ռան ձին պե տ� թյ�ն նե ր�մ քնն չա կան 
մարմն ի ղե կա վա րի` օ րեն քի խախտ ման 
հիմ քով քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� 
և գոր ծը մի քն նի չից մյ� սին հանձ նե լ� 
լի ա զո ր� թյ�ն նե րը տա րան ջատ ված են 
(օ րի նակ` Ղրղզս տա նի քր. դատ. օր –ի 
36–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 1 –ին և 2–րդ 
կե տեր)։ 

Ժա մա նա կին նշել ե նք, որ քն նի չի 
ի նք ն� ր�յ ն� թյ�նն ա պա հո վե լ� նպա-
տա կով քնն չա կան բաժ նի պե տի կող-
մից գոր ծը մի քն նի չից մյ� սին հանձ նե լ� 
հիմ քե րը պետք է նա խա տե սել օ րեն քով: 
Մաս նա վո րա պես, կա րե լի էր սահ մա նել 
քնն չա կան բաժ նի պե տի կող մից գոր ծը 
մի քն նի չից մյ� սին հանձ նե լ� հետ ևյալ 
հիմ քե րը`  1) քն նի չի` ար ձա կ�ր դ�մ կամ 
գոր ծ�ղ ման մեջ գտն վե լը, 2) քն նի չի` 
պաշ տո նից ա զա տ� մը կամ այլ պաշ տո-
նի նշա նա կ� մը, 3) այլ դեպ քեր, ո րոնք 
ան հնա րին են դարձ ն�մ քն նի չի կող մից 
իր լի ա զո ր� թյ�ն նե րի ի րա կա նա ց� մը: 
Յ� րա քան չյ�ր դեպ ք�մ քնն չա կան բաժ-
նի պե տը պար տա վոր է պատ ճա ռա բա-
նել քն նի չին փո խե լ� իր ո րո շ� մը1:
1 Ղամ բա րյան Ա. Մինչ դա տա կան վա ր�յ թի բա րե փո-
խ�մն ե րը ՀՀ քրե ա կան դա տա վա ր� թյ� ն�մ։ Գի տա-
գործ նա կան ձեռ նարկ։ Եր.: «Օ րենք և ի րա կա ն� թյ�ն», 
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 Կար ծ�մ ե նք, որ պետք է խ� սա փել 
ա ռանց լ�րջ հիմն ա վո ր�մն ե րի ն�յ-
նաբ ն�յթ ի նս տի տ�տ նե րը տար բեր 
տեր մին նե րով օ րեն քը ծան րա բեռ նե լ� 
մո տե ց� մից։ Վե րը նշ ված ե րեք դեպ-
ք�մ էլ խոսք է գն�մ կոնկ րետ գոր ծով 
քն նի չի լի ա զո ր� թյ�ն նե րը դա դա րեց նե-
լ� (վա ր�յ թին մաս նակ ցե լ�ց ա զա տե-
լ�) մա սին, ո րը մի դեպ ք�մ կի րառ վ�մ 
է բա ցար կի հիմ քով, մեկ այլ դեպ ք�մ` 
խախ տ�մն եր թ�յլ տա լ� հիմ քով, եր-
րորդ դեպ ք�մ` օ րի նակ` քն նի չի ար ձա-
կ�ր դ�մ գտն վե լ� հիմ քով։ 

1.2. Քն նի չին վա ր	յ թից հե ռաց նե լը. 
կա ռա վար չա կան (կազ մա կեր պա կան), 
թե՞ դա տա վա րա կան գոր ծո ղ	 թյ	ն: 
Քրե ա կան դա տա վա ր� թյան գի տ� թյան 
մեջ քն նարկ վ�մ է այն հար ցը, թե քն նի-
չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լ�, քրե ա կան 
գոր ծը մի քն նի չից վերց նե լ� և մյ� սին 
հանձ նե լ� լի ա զո ր� թյ�ն նե րը դա տա-
վա րա կան, թե՞ կա ռա վար չա կան (կազ-
մա կեր պա կան) 2 լի ա զո ր� թյ�ն ներ ե ն։  
Մի դեպ ք�մ նշ վ�մ է, որ քն նի չին վա-
ր�յ թից հե ռաց նե լը ոչ թե կազ մա կեր պա-
կան, այլ գե րա տես չա կան դա տա վա րա-
կան վե րահս կո ղ� թյան գոր ծա ռ�յ թից 
բխող լի ա զո ր� թյ�ն է3, մեկ այլ դեպ ք�մ 
նշ վ�մ է, որ քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց-
նե լը հե տապն դ�մ է նա խաքն ն� թյան 
օ րի նա կա ն� թյ�նն ա պա հո վե լ� նպա-

2010: http://ghambaryan.am/wp-content/uploads/2016/03/
Qrekana-datavarutyan-barepoxumner-girq.pdf
2 Ս�յն հոդ վա ծ�մ « կազ մա կեր պ�մ» և « կա ռա վա ր�մ» 
հաս կա ց� թյ�ն նե րը օգ տա գործ վ�մ է ն�յն ի մաս տով։
3 

տակ4, եր րորդ դեպ ք�մ` քրե ա կան գոր-
ծե րը բաշ խե լ�, գոր ծը քն նի չից վերց նե-
լ� լի ա զո ր� թյ�ն նե րը դիտ վ�մ է որ պես 
դա տա վա րա կան– կազ մա կեր պա կան 
բն�յ թի գոր ծո ղ� թյ�ն5։ 

Ք րե ա կան դա տա վա ր� թյան ո լոր-
տ�մ կա ռա վար չա կան (կազ մա կեր-
պա կան) և դա տա վա րա կան հա րա բե-
ր� թյ�ն նե րի տա րան ջատ ման հարցն 
ա ռա վել ար դի ա կան դար ձավ, ե րբ 
օ րենսդ րո րեն քնն չա կան բաժ նի պե տը 
ճա նաչ վեց որ պես քրե ա կան դա տա վա-
ր� թյան ս�բյեկտ6 և ան հրա ժեշ տ� թյ�ն 
ա ռա ջա ցավ տա րան ջա տել դա տա խա զի 
և քնն չա կան բաժ նի պե տի լի ա զո ր�-
թյ�ն նե րը։ 
4 -

-

5 -

-

6 Խորհր դային ժա մա նա կաշր ջա ն�մ նախ նա կան քն ն�-
թյ�նն � ներ ոչ դա տա կան բն�յթ, ի սկ քն նիչ նե րը պատ-
կա ն�մ է ին ոչ մի այն դա տա խա զ� թյա նը, այլ ն�յ նիսկ 
գոր ծա դիր իշ խա ն� թյան մար մին նե րին (ներ քին գոր ծե րի 
մար մին ներ, ան վտան գ� թյան մար մին ներ և այլն), ո րոնց 
հա տ�կ էր ծա ռայո ղա կան են թա կա յ� թյան խիստ � ղ-
ղա հա յաց հի ե րար խի ան։ Մի կող մից` դա տա վա րա կան 
ի մաս տով քն նի չը, լի նե լով քնն չա կան դա տա վո րի (դա-
տա կան քն նի չի) «ի րա վա հաջ րո դը», պետք է օ ժտ ված լի նի 
ե թե ոչ ան կա խ� թյամբ, ա պա ա ռն վազն դա տա վա րա կան 
ի նք ն� ր�յ ն� թյամբ։ Մյ�ս կող մից` վար չա կան ի մաս տով 
քն նի չը � ղ ղա կի ո րեն են թարկ վ�մ էր իր պե տին (ղե կա-
վա րին), ի սկ եր բեմն ն�յ նիսկ կապ ված էր ռազ մա կան 
կամ կի սա ռազ մա կան (ներ քին գոր ծե րի մար մին ներ, ան-
վտան գ� թյան մար մին ներ և այլն) կար գա պա հ� թյամբ 
և որ ևէ ի րա կան ի նք ն� ր� ն� թյամբ չէր կա րող օ ժտ ված 
լի նել։ Խորհր դային քրե ա կան դա տա վա ր� թյ� նը եր կար 
ժա մա նակ, բ�ն ծա ռայո ղա կան հա րա բե ր� թյ�ն նե րը 
դ�րս թող նե լով դա տա վա րա կան կար գա վոր ման շր ջա-
նակ նե րից, չէր ցան կա ն�մ նկա տել այս հա կա ս� թյ� նը։ 
Մի այն 14.12.1965թ. քր. դատ. օր –�մ քնն չա կան բաժ նի 
պե տը նա խա տես վեց որ պես քրե ա կան դա տա վա ր� թյան 
ս�բյեկտ։ Տե՛ս 
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Ե թե հար ցը դի տար կենք կա ռա վար-
ման ը նդ հա ն�ր տե ս� թյան տե սան կյ�-
նից1, ա պա քրե ա կան դա տա վա ր� թյ�-
ն�մ դա տա վա րա կան և կա ռա վար չա-
կան լի ա զո ր� թյ�ն նե րի տա րան ջա տ�-
մը դառ ն�մ է խիստ ար հես տա կան։ Այս-
պես` կա ռա վար չա կան հա րա բե ր� թյ�ն-
նե րը, ը ստ ս�բյեկ տի, կա րե լի է բա ժա նել 
եր կ� խմ բի։ Ա ռա ջի նը վե րա բե ր�մ է կա-
ռա վար ման են թա հա մա կար գից դ�րս 
գտն վող ս�բյեկ տից բխող կա ռա վար չա-
կան ներ գոր ծ� թյա նը։ Ե րկ րորդ խ�մ բը 
կազ մ�մ են կա ռա վար չա կան այն հա րա-
բե ր� թյ�ն նե րը, ո րոնք ծա գ�մ են միև-
ն�յն կազ մա կեր պ� թյան ներ ս�մ գտն-
վող ս�բյեկ տի և օբյեկ տի միջև2։

Քնն չա կան և դա տա խա զա կան մար-
մին նե րի ի նս տի տ� ցի ո նալ և գոր ծա ռ�-
թային տա րան ջատ ման պայ ման նե ր�մ 
դա տա խա զի կող մից քն նի չի գոր ծ� նե-
� թյա նը մի ջամ տող ակ տեր կա յաց նե լը 
(դա տա խազ–քն նիչ փոխ հա րա բե ր�-
թյ�ն նե րը) դա տա վա րա կան բն�յ թի 
ար տա հա մա կար գային կա ռա վար չա-
կան հա րա բե ր� թյ�ն նե րի տի ր�յ թ�մ է, 
ի սկ քնն չա կան մարմն ի ղե կա վա րի կող-
մից քն նի չի գոր ծ� նե � թյա նը մի ջամ տող 

1 Տե ս� թյան մեջ նշ վ�մ է, որ հան րային կա ռա վար ման 
գոր ծա ռ�յթն ի րա կա նաց նե լիս ծա գ�մ են ան ձնային-կա-
ռա վար չա կան հա րա բե ր� թյ�ն ներ: Դրա հա մար ան հրա-
ժեշտ ե ն՝ կա ռա վար ման ս�բյեկտ, ով օ ժտ ված է կա ռա-
վար ման լի ա զո ր� թյ�ն նե րով և պար տա կա ն� թյ�ն նե-
րով, կա ռա վար ման օբյեկտ, ով պար տա վոր է ար ձա գան-
քել ս�բյեկ տի գոր ծո ղ� թյա նը (ե թե նա չի ար ձա գան ք�մ, 
ա պա դա ոչ պատ շաճ օբյեկտ է կամ կա ռա վա ր� մը չի 
կա յա ցել), հան րային կա ռա վար ման ան հրա ժեշ տ� թյ� նը 
պայ մա նա վո րող հա սա րա կա կան նշա նա կ� թյան փաստ, 
ս�բյեկ տի և օբյեկ տի գոր ծո ղ� թյ� նը:  

2 
-

ակ տեր կա յաց նե լը (քնն չա կան մարմն ի 
ղե կա վար–քն նիչ փոխ հա րա բե ր� թյ�ն-
նե րը) դա տա վա րա կան բն�յ թի ներ հա-
մա կար գային կա ռա վար չա կան հա րա-
բե ր� թյ�ն նե րի տի ր�յ թ�մ է։ 

Ինչ պես նշ վեց, ըն դ�ն ված է, այն 
մո տե ց� մը, որ քրե ա կան գոր ծի նա-
խաքնն� թյ� նը քն նի չին հանձ նա րա րե-
լ�, գոր ծը քն նի չից վերց նե լ�, քնն չա կան 
խ�մբ ստեղ ծե լ� քնն չա կան մարմն ի ղե-
կա վա րի լի ա զո ր� թյ�ն նե րը ոչ այն քան 
դա տա վա րա կան, որ քան կա ռա վար-
չա կան (կազ մա կեր պա կան) լի ա զո ր�-
թյ�ն ներ ե ն3և հա կա ռա կը` դա տա խա զի 
կող մից քն նի չին ց� ց�մն եր տա լը ոչ թե 
կա ռա վար չա կան, այլ դա տա վա րա կան 
լի ա զո ր� թյ�ն է։ Մինչ դեռ, վե րը նշ ված 
եր կ� դեպ ք�մ էլ գործ � նենք քրե ա կան 
դա տա վա ր� թյ� ն�մ ծա գող ներ հա մա-
կար գային (քնն չա կան մարմն ի ղե կա-
վար–քն նիչ) և ար տա հա մա կար գային 
(դա տա խազ–քն նիչ) կա ռա վար չա կան 
հա րա բե ր� թյ�ն նե րի հետ։ Այս պի սով, 
քրե ա դա տա վա րա կան տի ր�յ թ�մ (ք րե-
ա դա տա վա րա կան օ րեն քով կար գա վոր-
վող ո լոր տ�մ) վա ր�յ թի հան րային մաս-
նա կից նե րի միջև հա րա բե ր� թյ�ն նե րի 
զգա լի մա սը, ֆոր մալ ի րա վա բա նա կան 
տե սան կյ� նից, դա տա վա րա կան բն�յ-
թի կա ռա վար չա կան հա րա բե ր� թյ�ն-
ներ են, ի սկ դա տա վա րա կան օ րեն քով 
նա խա տես ված մի ջամ տող գոր ծո ղ�-

3 Ն�յ նիսկ Լատ վի այի քր. դատ. օ րեն քի 31–րդ հոդ վա ծի 
3–րդ մա սի 2–րդ կե տ�մ նշ ված է, որ քն նի չի ան մի ջա կան 
ղե կա վա րի կող մից  քրե ա կան վա ր�յ թը մի վա ր�յթն ի րա-
կա նաց նող ան ձից մյ� սին փո խան ցե լ�, քնն չա կան խ�մբ 
ստեղ ծե լ� լի ա զո ր� թյ�ն նե րը ո րակ վել են որ պես կազ մա-
կեր պա կան ո րո շ�մն եր։ Աղ բյ� րը`
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թյ�ն նե րը, ը ստ է � թյան, դա տա վա րա-
կան բն�յ թի կա ռա վար չա կան գոր ծո ղ�-
թյ�ն ներ ե ն։ 

Բա ցի այդ, ն�յ նիսկ դա տա վա րա-
կան իշ խա նա կան լի ա զո ր� թյան ի րա-
գոր ծ�մն � նի կազ մա կեր պա կան ազ-
դե ց� թյ�ն։ Այս պես` դա տա խազ–քն նիչ 
փոխ հա րա բե ր� թյ�ն նե ր�մ (ո րոնք դա-
սա կան ի մաս տով դա տա վա րա կան են) 
դա տա խա զա կան ներ գոր ծ� թյան ակ-
տե րի ի րա կա նա ց� մը, թեև սահ մա նա-
փակ ծա վա լով, այ ն� ա մե նայ նիվ � նեն 
կա ռա վար չա կան (կազ մա կեր պա կան) 
ազ դե ց� թյ�ն։ Օ րի նակ` որ ևէ քնն չա կան 
գոր ծո ղ� թյ�ն կա տա րե լ� մա սին դա-
տա խա զի ց� ց� մը կա րող է փո փո խել 
քն նի չի կող մից պլա նա վոր ված գոր ծո-
ղ� թյ�ն նե րի հե տա գա ըն թաց քը` դրանց 
հեր թա կա ն� թյ� նը, քնն չա կան գոր ծո-
ղ� թյան տակ տի կայի ը նտ ր� թյ� նը, 
գոր ծո ղ� թյան մաս նա կից նե րի ցան կը, 
տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի կի րառ ման 
հար ցը և այլն4։ 

Այս պի սով, կար ծ�մ ե նք, որ դա տա-
վա րա կան հա րա բե ր� թյ�ն նե ր�մ կա-
ռա վար չա կան (կազ մա կեր պա կան) կամ 
դա տա վա րա կան լի ա զո ր� թյ�ն նե րի 
տա րան ջա տ� մը խիստ պայ մա նա կան 
է։ Վե րը նշ վա ծի հա մա տեքս տ�մ կա-
րե լի է փաս տել, որ քն նի չին վա ր�յ թից 
հե ռաց նե լը, քրե ա կան գոր ծը քն նի չից 
վերց նե լը (գոր ծը մի քն նի չից մյ� սին 
4 Մի ա ժա մա նակ պետք է ըն դ� նել, որ քն նիչ–քնն չա կան 
բաժ նի պետ հա րա բե ր� թյ�ն նե ր�մ առ կա են ո լորտ ներ, 
ո րոնք թեև վե րա բե ր�մ են կոնկ րետ քրե ա կան գոր ծին, 
սա կայն դրանք զ�տ ֆոր մալ ի րա վա բա նա կան տե սան-
կյ� նից, դա տա վա րա կան չեն, քա նի որ քր. դատ. օր-ով 
կար գա վոր ված չեն, օ րի նակ` քնն չա կան պլան կազ մե լ� 
ո լոր տ�մ քն նիչ և քնն չա կան բաժ նի պե տի փոխ հա րա բե-
ր� թյ�ն նե րը։

հանձ նե լը) քրե ա դա տա վա րա կան բն�յ-
թի կա ռա վար չա կան (դա տա վա րա կան) 
գոր ծո ղ� թյ�ն ներ ե ն։ 

1.3. Քն նի չին վա ր	յ թից հե ռաց նե-
լը. հս կո ղ	 թյան (վե րահս կո ղ	 թյան) 
ձև, թե՞ դա տա վա րա կան պա տաս խա-
նատ վ	 թյան մի ջոց։ Քն նի չին վա ր�յ-
թից հե ռաց նե լ� է � թյ� նը հաս կա նա լ� 
հա մար կար ևոր է նաև պար զել, թե այն 
ի ՞նչ բն�յ թի դա տա վա րա կան գոր ծիք է` 
հս կո ղ� թյան (վե րահս կո ղ� թյան) ձև է, 
թե՞ ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ-
վ� թյան մի ջոց է։ Ա ռան ձին հե ղի նակ ներ 
այն դի տար կ�մ են որ պես հս կո ղա կան 
լի ա զո ր� թյ�ն, ո րն � ղղ ված է նա խազ-
գ� շաց նել օ րեն քի խախ տ� մը5։ Կար ծ�մ 
ե նք, որ քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լը 
ի նք նին հս կո ղա կան կամ վե րահս կո ղա-
կան գոր ծիք չէ. այն հս կո ղ� թյան կամ 
վե րահս կո ղ� թյան գոր ծա ռ�յ թի և դրա-
նից բխող լի ա զո ր� թյ�ն նե րի ի րա կա-
նաց ման ար դյ�ն ք�մ հայտ նա բեր ված 
դա տա վա րա կան խախտ ման հնա րա վոր 
հետ ևանքն է։ Այլ կերպ ա սած` քն նի չին 
վա ր�յ թից հե ռաց նե լով ի րա գործ վ�մ 
է ոչ թե որ ևէ պաշ տո նա տար ան ձի հս-
կո ղա կան գոր ծա ռ�յ թը, այլ կի րառ վ�մ 
է քրե ա դա տա վա րա կան պա տաս խա-
նատ վ� թյան մի ջոց։ 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա ն� թյան 
մեջ քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լը` որ-
պես դա տա վա րա կան պա տաս խա նատ-
վ� թյան մի ջոց դի տե լ� հար ց�մ գիտ նա-
կան նե րի մո տե ց�մն ե րը հա կա սա կան 

5 -
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ե ն։ Հե ղի նակ նե րի մեծ մա սը կար ծ�մ է, 
որ այն քրե ա դա տա վա րա կան պա տաս-
խա նատ վ� թյան մի ջոց է (սանկ ցի ա է)1, 
ի սկ ա ռան ձին գիտ նա կան նե րի կար ծի-
քով քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լը պա-
տաս խա նատ վ� թյան մի ջոց չէ։ Նրանք 
նշ�մ են. «Ի՞նչ կո ր�ստ � նի քն նի չը, ե թե 
նրան հե ռաց ն�մ են գոր ծի քն ն� թյ�-
նից, ի սկ ե թե հաշ վի առ նենք, որ մի ջին 
վի ճա կագ րա կան քն նի չը վա ր�յ թ�մ մի-
ա ժա մա նակ � նե ն�մ է 15-20 քրե ա կան 
գործ, գոր ծե րից մե կը վերց նե լը նա կա-
րող է գնա հա տել ոչ թե որ պես « պար սա-
վանք», այլ որ պես « պարգև»2։ Աս վածն 
� նի բա ցա ռա պես է մո ցի ո նալ ե րանգ ներ 
և հե ղի նա կը չի ներ կա յաց ն�մ որ ևէ լ�րջ 
փաս տարկ, ո րով կհիմն ա վո րի, որ քն նի-
չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� դեպ ք�մ բա-
ցա կա յ�մ է հան րային ծա ռայո ղի պար-
սա վան քը։ 

Կար ծ�մ ե նք, որ քն նի չին վա ր�յ թից 
հե ռաց նե լը քրե ա դա տա վա րա կան պա-
տաս խա նատ վ� թյան մի ջոց է, քա նի որ` 

1  Այս մա սին տե՛ս -
-

-

-

-

-
-

2 -

1) այս ի րա վա կան գոր ծի քը կի րառ վ�մ 
է դա տա վա րա կան խախ տ�մն եր թ�յլ 
տա լ� հիմ քով, քն նի չին՝ որ պես հան-
րային ծա ռայո ղի վե րագր վ�մ է ո րո շա կի 
դա տա վա րա կան խախ տ�մն եր, 2) քն-
նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լով` ո րո շա կի 
չա փով ներ գոր ծ�մ ե նք (սահ մա նա փա-
կ�մ ե նք) նրա` հան րային ծա ռա յ� թյ�ն 
ի րա կա նաց նե լ� ի րա վ�ն քի վրա, կաս-
կա ծի տակ դն�մ նրա` որ պես հան րային 
ծա ռայո ղի ար հես տա վար ժ� թյ� նը։ Նա-
խա պես նշենք, որ « Հան րային ծա ռա յ�-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12–րդ հոդ վա ծի 
1 –ին մա սի հա մա ձայն` հան րային ծա ռա-
յ� թյան սկզ բ�նք նե րից է ար ժա նի քա հեն 
կա րի ե րայի ա ռա ջըն թա ցի վրա հիմն ված 
հան րային ծա ռա յ� թյան կա յ� ն� թյ� նը։ 
Քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նելն ազ դ�մ 
է նաև նրա կա րի ե րայի ա ռա ջըն թա ցի 
վրա, քա նի որ քն նի չի մաս նա գի տա կան 
ար ժա նիք նե րը գնա հա տե լիս հաշ վի են 
առ ն�մ նաև այն, թե ա րդյոք նա վա ր�յ-
թից հե ռաց վել է, թե ո չ։ 

Քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� (որ-
պես պա տաս խա նատ վ� թյան մի ջո-
ցի) բն�յ թի վե րա բե րյալ մո տե ց�մն ե րը 
ն�յն պես տար բեր են. մի դեպ ք�մ այն 
դիտ վ�մ է  որ պես պատ ժիչ բն�յ թի քրե-
ա դա տա վա րա կան սանկ ցի ա3, մեկ այլ 
դեպ ք�մ` նա խազ գ	 շա կան սանկ ցի ա4։ 
Ըն դ� նե լի է այն մո տե ց� մը, որ քն նի-
չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լը հե տապն դ�մ 
է ա ռա վե լա պես պատ ժիչ նպա տակ, ո րը 
դրս ևոր վ�մ է քրե ա դա տա վա րա կան 

3 
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ո լոր տ�մ ան բա րե խիղճ ծա ռայո ղա կան 
գոր ծ� նե � թյան հա մար պար սա վանք 
ար տա հայ տե լով5: Ը նդ ո ր�մ, քն նի չին 
վա ր�յ թից հե ռաց նե լը, որ պես պատ ժիչ 
բն�յ թի պա տաս խա նատ վ� թյան մի ջոց, 
կա տա ր�մ է նաև նա խազ գ� շաց ման 
(նա խա կանխ ման, կան խար գել ման) 
գոր ծա ռ�յթ։ Քն նի չին վա ր�յ թից հե-
ռաց նե լով՝ լ�ծ վ�մ են ի րա վա բա նա կան 
պա տաս խա նատ վ� թյան ը նդ հա ն�ր և 
մաս նա վոր նա խազ գ� շաց ման խն դիր-
նե րը։ Տվյալ գոր ծով վա ր�յ թից հե ռաց-
ված քն նիչն այլևս հնա րա վո ր� թյ�ն չի 
� նե նա ն�յն գոր ծով թ�յլ տալ խախ-
տ�մն եր (մաս նա վոր նա խա կան խ�մ), 
ի սկ նրա մյ�ս գոր ծըն կեր նե րը, տես նե-
լով թ�յլ տր ված խախտ ման հետ ևան քով 
քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� հան գա-
ման քը, ձեռն պահ կմն ան ն�յ նաբ ն�յթ 
խախ տ�մն եր թ�յլ տա լ�ց (ը նդ հա ն�ր 
նա խա կան խ�մ)։ 

Այս պի սով` քն նի չին վա ր�յ թից հե-
ռաց նե լ� հիմքն ա ռեր և�յթ դա տա վա-
րա կան խախ տ�մն է, � ս տի դա տա-
խա զը (քնն չա կան մարմն ի ղե կա վա րը), 
քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լով, վեր ջի-
նիս են թար կ�մ է քրե ա դա տա վա րա կան 
պա տաս խա նատ վ� թյան: 

Քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լը՝ որ-
պես քրե ա դա տա վա րա կան պա տաս խա-
նատ վ� թյան մի ջոց դի տե լ� տե սա կան 
մո տե ց�մն ա ռաջ է բե ր�մ գործ նա կան 
նշա նա կ� թյան մի շարք սկզ բ�ն քային 
պա հանջ ներ։
5 -

-
-

(a) Քն նի չին վա ր+յ թից հե ռաց նե-
լ+ (պա տաս խա նատ վ+ թյան են թար-
կե լ+) հիմ քե րի ո րո շա կի + թյ+ նը։ Որ-
պես քրե ա դա տա վա րա կան պա տաս-
խա նատ վ� թյան մի ջոց` քն նի չին վա-
ր�յ թից հե ռաց նե լը, ի րա վա չափ է, ե թե 
օ րեն քով ո րո շա կի ո րեն սահ ման ված է 
այն քրե ա դա տա վա րա կան խախ տ�մ-
նե րը կամ այդ խախ տ�մն ե րի բն�յ թը, 
ո րոնց առ կա յ� թյան դեպ ք�մ քն նի չին 
կա րե լի է հե ռաց նել վա ր�յ թից (պատ-
շաճ փաս տա կան հիմք)։ ՀՀ –�մ սահ մա-
նադրա կան պա հանջ է այն, որ հիմն ա-
կան ի րա վ�նք նե րը և ա զա տ� թյ�ն նե րը 
սահ մա նա փա կե լիս օ րենք նե րը պետք է 
սահ մա նեն այդ սահ մա նա փա կ�մն ե րի 
հիմ քե րը և ծա վա լը, լի նեն բա վա րար չա-
փով ո րո շա կի, որ պես զի այդ ի րա վ�նք-
նե րի և ա զա տ� թյ�ն նե րի կրող նե րը և 
հաս ցե ա տե րերն ի վի ճա կի լի նեն դրս ևո-
րե լ� հա մա պա տաս խան վար քա գիծ (ՀՀ 
Սահ մա նադ ր� թյան 79–րդ հոդ ված):

(b) Քն նի չին վա ր+յ թից հե ռաց նե լ+ 
(պա տաս խա նատ վ+ թյան են թար կե-
լ+) պատ շաճ ըն թա ցա կար գի առ կա յ+-
թյ+ նը։ Քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լը՝ 
որ պես պա տաս խա նատ վ� թյան մի ջոց 
պետք է կի րառ վի պատ շաճ ի րա վա-
կան ըն թա ցա կար գի շր ջա նակ նե ր�մ, 
այ սինքն` այն պետք է պա ր� նա կի այդ 
գոր ծըն թա ցի օբյեկ տի վ� թյան ա պա հով-
ման ո րո շա կի ե րաշ խիք ներ։ Օ րի նակ` Վ. 
Բի կովն ար դա րա ցի ո րեն նշ�մ է. «Որ-
պես զի քն նի չին հե տա գա քն ն� թյ� նից 
հե ռաց նե լը հա մար վի օ րի նա կան, հիմ-
նա վոր և ար դա րա ցի, ա պա քր. դատ. 
օր –�մ պետք է ա վե լաց նել դր�յթ այն 
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մա սին, որ քն նի չին վա ր�յ թից կա րե-
լի է հե ռաց նել մի այն այն բա նից հե տո, 
ե րբ քն նի չի կող մից թ�յլ տր ված օ րեն-
քի խախ տ� մը ի րա վա ս� մար մինն ամ-
րագ րել է ո րո շա կի փաս տաթղ թ�մ, ի սկ 
քն նի չից վերց վել է գրա վոր բա ցատ ր�-
թյ�ն»1 (պատ շաճ ըն թա ցա կարգ)։

(c) Քն նի չին վա ր+յ թից հե ռաց նե-
լ+ ո րո շ+ մը (պա տաս խա նատ վ+ թյ+-
նը) վի ճար կե լ+ ար դյ+ նա վետ մի ջո ցի 
առ կա յ+ թյ+ նը։ Վա ր�յ թից հե ռաց ված 
քն նի չը, որ պես քրե ա դա տա վա րա կան 
պա տաս խա նատ վ� թյան են թարկ ված 
ան ձ, պետք է հնա րա վո ր� թյ�ն � նե նա 
ան կախ մարմն ի մոտ վի ճար կե լ� ի րեն 
պա տաս խա նատ վ� թյան են թար կե լ� 
ո րոշ ման օ րի նա կա ն� թյ� նը և հիմն ա-
վոր վա ծ� թյ� նը (ար դյ� նա վետ պաշտ-
պա ն� թյան մի ջոց), ո րի մա սին կխոս վի 
հա ջոր դիվ։ 

2. Քն նի չին վա ր+յ թից հե ռաց նե լ+ 
մո դել նե րը 

2.1. Ը նդ հա ն	ր դր	յթ ներ։ Կախ ված 
այն հան գա ման քից, թե քն նի չին վա ր�յ-
թից հե ռաց նե լ� լի ա զո ր� թյ�նն � մ է 
վե րա պահ ված, այն կա րե լի է բա ժա նել 
ե րեք խմ բի. 

1) դա տա խա զի կող մից քն նի չին վա-
ր�յ թից հե ռաց նե լը։ Օ րի նակ` Հա յաս-
տա ն�մ և Վրաս տա ն�մ քն նի չին վա-
ր�յ թից հե ռաց նե լ� լի ա զո ր� թյ� նը վե-
րա պահ ված է դա տա խա զին։ Ը նդ ո ր�մ, 
քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� լի ա զո-
ր� թյ� նը կա րող է մի դեպ ք�մ վե րա-
պահ վել հս կող դա տա խա զին, մեկ այլ 

1 

դեպ ք�մ` վե րա դաս դա տա խա զին (դա-
տա խա զ� թյան մարմն ի ղե կա վա րին)։

2) Քնն չա կան մարմն ի ղե կա վա րի 
կող մից քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լը։ 
Օ րի նակ՝ ՌԴ –�մ և Ո ւկ րաի նա յ�մ քն-
նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� լի ա զո ր�-
թյամբ օ ժտ ված է քնն չա կան մարմն ի ղե-
կա վա րը։

3) Դա տա րա նի կող մից քն նի չին (դա-
տա կան քն նի չին) վա ր�յ թից հե ռաց նե-
լը։ Օ րի նակ` Խորհր դային Ռ� սաս տա-
նի 1922թ. և 1923թ. դա տա վա րա կան 
օ րենսդ ր� թյամբ քն նի չին վա ր�յ թից հե-
ռաց նե լ� լի ա զո ր� թյ� նը շա ր� նա կ�մ 
էր վե րա պահ վել դա տա րա նին։ 

Ի՞նչ չա փա նի շով ո րո շել, թե քն նի չին 
վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� լի ա զո ր� թյ�-
նը որ ս�բյեկ տին պետք է վե րա պա-
հել։ Կար ծ�մ ե նք` հար ցի պա տաս խա նը 
կախ ված է եր կ� գոր ծո նից`

1) քն նի չը գոր ծա դիր, թե՞ դա տա կան 
իշ խա ն� թյան պաշ տո նա տար ան ձ է.

2) մինչ դա տա կան վա ր�յ թի dominus 
litis –ը դա տա խազն է, թե՞ քնն չա կան 
մարմն ի ղե կա վա րը:

2.2. Քն նի չը գոր ծա դիր, թե՞ դա տա-
կան իշ խա ն	 թյան պաշ տո նա տար ան ձ 
է։ Ե թե քն նի չը դա տա կան իշ խա ն� թյան 
պաշ տո նա տար ան ձ է, այ սինքն` տվյալ 
պե տ� թյ� ն�մ նա խաքն ն� թյ�նն ի րա-
կա նաց ն�մ է քնն չա կան դա տա վո րը 
կամ դա տա կան քն նի չը (ն կա տի � նենք 
ոչ թե դա տա կան վե րահս կո ղ� թյ�ն 
ի րա կա նաց նող, այլ նա խաքն ն� թյ�ն 
կա տա րող դա տա կան մարմն ի պաշ տո-
նա տար ան ձին), ա պա դա նշա նա կ�մ է, 
որ. 
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1) դա տա վո րի ան փո փո խե լի � թյան 
դա տա վա րա կան և դա տա րա նա կազ-
մա կան ե րաշ խիք նե րը2, ը նդ հա ն�ր 
առ մամբ, պետք է տա րա ծել նաև դա-
տա կան քն նի չի նկատ մամբ։ Թեև ար-
դա րա դա տ� թյ�ն ի րա կա նաց նող դա-
տա վո րին, բա ցի ի նք նա բա ցար կի կա-
ռ� ցա կար գից կամ լի ա զո ր� թյ�ն նե րը 
կա սեց նե լ� (դա դա րեց նե լ�) դեպ քե րից, 
կոնկ րետ վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� հնա-
րա վո ր� թյ�ն նա խա տես ված չէ, սա-
կայն նկա տի � նե նա լով դա տա կան քն-
նի չի մինչ դա տա կան գոր ծ� նե � թյան 
ա ռանձ նա հատ կ� թյ� նը, հնա րա վոր է 
նա խա տե սել նրան վա ր�յ թից հե ռաց նե-
լ� հնա րա վո ր� թյ�ն։ Բայց վա ր�յ թից 
հե ռաց նե լ� գոր ծըն թա ցը պետք է ա պա-
հով ված լի նի այն պի սի ե րաշ խիք նե րով, 
որ պես զի դա տա կան քն նի չի, որ պես դա-
տա կան իշ խա ն� թյան պաշ տո նա տար 
ան ձի, ի նք ն� ր�յ ն� թյ� նը հօդս չցն դի։

2) Դա տա կան քն նի չին սկզ բ�ն քո րեն 
վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� լի ա զո ր� թյ� նը 
պետք է վե րա պա հել դա տա կան իշ խա-
ն� թյան մար մին նե րին, օ րի նակ՝ դա տա-
րա նի նա խա գա հին։ Այս մո դե լի դեպ ք�մ 
գոր ծա դիր իշ խա ն� թյան մար մին նե րը 
կա րող են ա ռա վե լա գ�յ նը միջ նոր դել 

2 Օ րի նակ` «ՀՀ դա տա կան օ րենս գիրք» սահ մա նադ-
րա կան օ րեն քի 56–րդ հոդ վա ծի 5–րդ մա սի հա մա ձայն` 
այն դեպ ք�մ, ե րբ որ ևէ դա տա րա նի բնա կա նոն գոր ծ�-
նե � թյ� նը չի կա րող ա պա հով վել դա տա վոր նե րի թվի 
օբյեկ տի վո րեն ա ռա ջա ցած ան բա վա րա ր� թյան հետ ևան-
քով, Բարձ րա գ�յն դա տա կան  խորհր դի ո րոշ մամբ ն�յն 
ա տյա նի հա մա պա տաս խան մաս նա գի տաց ման մեկ այլ 
դա տա վոր իր հա մա ձայ ն� թյամբ կա րող է մինչև մեկ տա-
րի ժամ կե տով գոր ծ�ղ վել ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա ն�ր 
ի րա վա ս� թյան դա տա րան: Նշ ված ժամ կե տը կա րող է եր-
կա րաձգ վել մի այն մինչև դա տա վո րի վա ր�յ թ�մ գտն վող 
գոր ծի քն ն� թյան ա վար տը: Ն�յն դա տա վո րը չի կա րող 
կր կին գոր ծ�ղ վել նա խորդ գոր ծ�ղ ման ա վար տից հե տո` 
մեկ տար վա ըն թաց ք�մ:

ի րա վա ս� դա տա րա նին դա տա կան քն-
նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� մա սին։ 
Օ րի նակ` Ֆրան սի ա յ�մ քրե ա կան հե-
տապն դ�մ հա ր� ցե լ�ց հե տո դա տա-
խա զը ի րա վա ս� է քնն չա կան դա տա վո-
րին վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� և նրան այլ 
քնն չա կան դա տա վո րով փո խա րի նե լ� 
վե րա բե րյալ միջ նոր դ� թյ�ն ներ կա յաց-
նել դա տա րա նի նա խա գա հին (Ֆ րան-
սի այի քր. դատ. օր –ի 84–րդ հոդ ված), 
սա կայն վեր ջինս ի րա վա ս� է պատ ճա-
ռա բան ված ո րոշ մամբ մեր ժել միջ նոր-
դ� թյ� նը։ Ան ձը, � մ հաս ցե ագր ված է 
դա տա խա զի միջ նոր դ� թյ� նը, պար տա-
վոր է այն քն նար կել սահ ման ված ժամ-
կե տ�մ, սա կայն միջ նոր դ� թյ� նը ոչ 
քնն չա կան դա տա վո րի, ոչ էլ տրի բ� նա-
լի ղե կա վա րի կամ մե ղադ րա կան կա մե-
րայի հա մար պար տա դիր չէ3։ 

1922թ. քր. դատ. օր –ի հա մա ձայն` 
նա խաքն ն� թյ�նն ի րա կա նաց ն�մ է ին 
ժո ղովր դա կան դա տա վոր նե րի և հե ղա-
փո խա կան տրի բ� նալ նե րի Խոր հ�րդ-
նե րին կից գոր ծող քն նիչ նե րը։ 1923թ. 
քր. դատ. օր –�մ ն�յն պես ամ րագր վեց 
քն նիչ նե րին դա տա կան մար մին նե րին 
են թար կե լ� մո տե ց� մը, սա կայն հե տա-
գա յ�մ, քն նիչ նե րին դա տա խա զ� թյան 
մար մին նե րին փո խան ցե լով, նրանց 
կար գա վի ճա կը է ա պես փոխ վեց։ Այս 
ըն թաց ք�մ, թեև դա տա խազ նե րը քն-
ն� թյան մար մին նե րի նկատ մամբ � նե-
ին հս կո ղա կան լայն լի ա զո ր� թյ�ն ներ, 
սա կայն  նրանք քն նիչ նե րի նկատ մամբ 
վար չա կան իշ խա ն� թյամբ դեռևս օ ժտ-
3 

øðº²Î²Ü ¸²î²ì²ðàôÂÚàôÜ

øÜÜÆâ / N8 / 2018 25



26

ված չէ ին։ Քն նի չին պաշ տո նի նշա նա-
կ�մ էր դա տա րա նը, դա տա րանն էլ 
նրան հե ռաց ն�մ էր վա ր�յ թից1։

2.3. Մինչ դա տա կան վա ր	յ թի 
dominus litis –ը դա տա խազն է, թե՞ քնն-
չա կան մարմն ի ղե կա վա րը։ Ե թե քն նի չը 
գոր ծա դիր իշ խա ն� թյան (կամ ան կախ 
պե տա կան մարմն ի) պաշ տո նա տար ան ձ 
է, ա պա պետք է պար զել, թե քն նի չին 
վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� լի ա զո ր� թյ�նն 
� մ պետք է վե րա պա հել` դա տա խա զին, 
թե՞ քնն չա կան մարմն ի ղե կա վա րին։ 

(a) Մինչ դա տա կան վա ր+յ թի 
dominus litis –ը դա տա խազն է։ Ե թե 
տվյալ պե տ� թյ� ն�մ մինչ դա տա կան 
վա ր�յ թի dominus litis –ը (մինչ դա տա-
կան վա ր�յ թի « տե րը») դա տա խազն է և 
նա է ի րա կա նաց ն�մ քն ն� թյան դա տա-
վա րա կան ղե կա վա ր� մը, ա պա, ան կախ 
նրա նից քնն չա կան մարմն ի ղե կա վա րը 
նա խա տես ված է որ պես դա տա վա ր�-
թյան ս�բյեկտ, թե ոչ, քն նի չին վա ր�յ-
թից հե ռաց նե լ� լի ա զո ր� թյ� նը վե-
րա պահ վ�մ է դա տա խա զին։ Օ րի նակ` 
Վրաս տա նի քր. դատ. օր –ի 33–րդ հոդ-
վա ծի 6–րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա խա-
զը ի րա վա ս� է քրե ա կան գոր ծը մի քն-
նի չից վերց նել հանձ նել այլ քն նի չի, ստո-
րա դաս դա տա խա զին հե ռաց նել քն ն�-
թյան դա տա վա րա կան ղե կա վա ր� մից 
և նրա գոր ծա ռ�յ թը հանձ նա րա րել այլ 
դա տա խա զի։ Թեև օ րեն ք�մ չի օգ տա-
1 -
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-

գոր ծ�մ «քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նել» 
ձևա կեր պ� մը, սա կայն այս հար ց�մ 
դա տա խա զին տր ված է ա ռա վել լայն լի-
ա զո ր� թյ�ն։ Բանն այն է, որ օ րեն քը չի 
նա խա տե ս�մ գոր ծի մի քն նի չից վերց-
նե լ� և այլ քն նի չի հանձ նե լ� հիմ քե րը, 
� ս տի դա տա խա զը կա րող է ոչ մի այն 
օ րեն քի խախտ ման, այլ ցան կա ցած հիմ-
քով քրե ա կան գոր ծը մի քն նի չից վերց-
նել (փաս տա ցի հե ռաց նել վա ր�յ թից) և 
հանձ նել այլ քն նի չի։ Բա ցի այդ, դա տա-
խա զը ոչ մի այն պար զա պես քրե ա կան 
գոր ծը վերց ն�մ է քն նի չից, այ սինքն` 
նրան հե ռաց ն�մ է վա ր�յ թից, այլև ո րո-
շ�մ է թե ո ՞ր քն նի չը պետք է տվյալ գոր-
ծով նա խաքն ն� թյ�ն կա տա րի։ Վրաս-
տա նի օ րենսդ րի այս մո տե ց� մը կա րե լի 
է բա ցատ րել եր կ� հան գա ման քով. 

1) դա տա խա զը մինչ դա տա կան վա-
ր�յ թի dominus litis–ն է, ով ի րա կա-
նաց ն�մ է քն ն� թյան դա տա վա րա կան 
ղե կա վար ման գոր ծա ռ�յթ։ Այս պես` 
Վրաս տա նի քր. դատ. օր –ի 32–րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն` դա տա խա զ� թյ� նը 
քրե ա կան հե տապնդ ման մար մին է։ Այս 
գոր ծա ռ�յ թի ի րա կա նա ց�մն ա պա հո-
վե լ� նպա տա կով դա տա խա զ� թյ�նն 
ի րա կա նաց ն�մ է քն ն� թյան դա տա վա-
րա կան ղե կա վա ր�մ։ 

2) Վրաս տա նի քր. դատ. օր –�մ քնն-
չա կան մարմն ի ղե կա վա րը՝ որ պես ի նք-
ն� ր�յն ս�բյեկտ նա խա տես ված չէ։ 
Մի այն քր. դատ. օր –ի 111–րդ հոդ վա ծի 
1 –ին մա ս�մ նշ վ�մ է, որ պաշտ պա-
ն� թյան կող մից միջ նոր դ� թյան հի ման 
վրա և դա տա րա նի ո րոշ մամբ քնն չա-
կան գոր ծո ղ� թյ�ն ներն ի րա կա նաց ն�մ 
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է քն նի չը (ով վա ր�յթն ի րա կա նաց նող 
քն նի չը չէ), � մ ը նտ ր�մ է քնն չա կան 
մարմն ի ղե կա վա րը (ը նդգ ծ� մը` հեղ.)։ 
Հա յաս տա ն�մ, թեև դա տա խա զը, ը ստ 
1998թ. քր. դատ. օր –ի կար գա վո ր�մն ե-
րի, ն�յն պես մինչ դա տա կան վա ր�յ թի 
dominus litis–ն է և ի րա վա ս� է քն նի-
չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լ�, սա կայն նա 
չի կա րող ո րո շել, թե գոր ծը որ քն նի չը 
պետք է քն նի. քնն չա կան բաժ նի պետն 
է ո րո շ�մ, թե գոր ծով նա խաքն ն� թյ� նը 
ո ՞ր քն նի չին հանձ նա րա րի։ 

Ինչ պես նշ վեց, դա տա խա զի կող մից 
քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� մո դե լ�մ 
հնա րա վոր է եր կ� տար բե րակ։ Քն նի չին 
վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� լի ա զո ր� թյ� նը 
վե րա պահ ված է հս կո ղ� թյ�ն ի րա կա-
նաց նող դա տա խա զին (օ րի նակ` Հա-
յաս տա ն�մ) կամ այս լի ա զո ր� թյ�նն 
ի րա կա նաց ն�մ է վե րա դաս դա տա խա-
զը (դա տա խա զ� թյան մարմն ի ղե կա վա-
րին)։ Օ րի նակ` Ղա զախս տա նի քր. դատ. 
օր –ի 193–րդ հոդ վա ծ�մ հս կո ղ� թյ�ն 
ի րա կա նաց նող դա տա խա զի և դա տա-
խա զ� թյան մարմն ի ղե կա վա րի լի ա զո-
ր� թյ�ն նե րը տա րան ջատ ված են, ի սկ 
օ րի նա կա ն� թյան խախտ ման հիմ քով 
քն նի չին մինչ դա տա կան վա ր�յ թից հե-
ռաց նե լը դա տա խա զ� թյան մար մի ղե-
կա վա րի բա ցա ռիկ լի ա զո ր� թյ�նն է 2։ 
Կա րե լի է փաս տել, որ քն նի չին վա ր�յ-
թից հե ռաց նե լ� լի ա զո ր� թյամբ օ ժտ-
2 Ղա զախս տա նի քր. դատ. օր-ի 193-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
ս�մ՝ դա տա խա զ� թյան մարմն ի ղե կա վա րին վե րա պահ-
ված ա ռան ձին բա ցա ռիկ լի ա զո ր� թյ�ն նե րով օ ժտ ված է 
նաև հս կող դա տա խա զը, օ րի նակ՝ քն նի չի ա պօ րի նի ո րո-
շ�մն ե րը վե րաց նե լ� լի ա զո ր� թյամբ օ ժտ ված է ի նչ պես 
հս կող դա տա խա զը, այն պես էլ դա տա խա զ� թյան մարմն ի 
ղե կա վա րը (քր. դատ. օր-ի 193-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 10-
րդ կետ, 2-րդ մա սի 2-րդ կետ):

ված է ոչ թե հս կող դա տա խա զը, այլ դա-
տա խա զ� թյան մարմն ի ղե կա վա րը, ով, 
ա մե նայն հա վա նա կա ն� թյամբ, հս կող 
դա տա խա զի վե րա դասն է։ 

(b) Մինչ դա տա կան վա ր+յ թի 
dominus litis –ը քնն չա կան մարմն ի ղե-
կա վարն է։ Ե թե տվյալ պե տ� թյ� ն�մ 
վա ր�յ թի dominus litis –ը քնն չա կան 
մարմն ի ղե կա վարն է և նա է ի րա կա-
նաց ն�մ քն ն� թյան դա տա վա րա կան 
ղե կա վա ր� մը, ա պա, քն նի չին վա ր�յ-
թից հե ռաց նե լ� լի ա զո ր� թյ� նը վե րա-
պահ վ�մ է քնն չա կան մարմն ի ղե կա վա-
րին։ Օ րի նակ` Ռ� սաս տա ն�մ 2007թ. 
քր. դատ. օր –�մ կա տար ված փո փո-
խ� թյ�ն նե րով քն նի չին վա ր�յ թից հե-
ռաց նե լ� լի ա զո ր� թյ� նը վե րա պահ վեց 
քնն չա կան մարմն ի ղե կա վա րին (ՌԴ 
քր. դատ. օր –ի 39–րդ հոդ ված)։ Այս 
օ րենսդ րա կան փո փո խ� թյ�ն նե րի հա-
մա տեքս տ�մ նկատ վ�մ է դա տա խա-
զին` քն ն� թյ� նը ղե կա վա րե լ�ց ա զա-
տե լ� մի տ�մ։ Դա տա խա զը կորց րել է 
նա խաքն ն� թյան մար մին նե րի կող մից 
քրե ա կան հե տապն դ�մ ի րա կա նաց նե-
լիս իր � նե ցած ղե կա վար դե րը։ Նրա նից 
վերց վել են այն պի սի լի ա զո ր� թյ�ն ներ, 
ի նչ պի սիք են` ... օ րեն քի խախ տ�մ թ�յլ 
տա լ� դեպ ք�մ քն նի չին վա ր�յ թից հե-
ռաց նե լը և այլն3։ 

Մեկ այլ օ րի նակ։ Վի ետ նա մի Սո ցի-
ա լիս տա կան Հան րա պե տ� թյան քրե-
ա կան դա տա վա ր� թյ� ն�մ քնն չա կան 
մարմն ի ղե կա վա րը ի րա կա նաց ն�մ է 
ի րեն են թա կա քն նիչ նե րի` գոր ծի քն ն�-
3 -
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թյան դա տա վա րա կան ղե կա վա ր� մը։ 
Դա տա խա զը հս կ�մ է քն նի չի և քնն չա-
կան մարմն ի ղե կա վա րի կող մից օ րեն-
քի պա հանջ նե րի կա տա ր� մը։ Դա տա-
խա զը չի կա րող փո խա րի նել քնն չա կան 
մարմն ի ղե կա վա րին և ի րա կա նաց նել 
դա տա վա րա կան ղե կա վա ր�մ։ Ե թե քն-
ն� թյան ըն թաց ք�մ դա տա խա զը քն նի-
չի գոր ծո ղ� թյ�ն նե ր�մ (ան գոր ծ� թյան) 
կամ ո րո շ�մն ե ր�մ հայտ նա բե ր�մ է 
օ րեն քի պա հանջ նե րի խախ տ�մ, ա պա 
ի րա վա ս� է քնն չա կան մարմն ի ղե կա-
վա րին � ղար կել քն նի չին փո խե լ� և 
խախ տ�մն ե րը վե րաց նե լ� ա ռա ջարկ1։ 
Դա տա խա զի և քնն չա կան մարմն ի ղե-
կա վա րի միջև նման գոր ծա ռ�յ թային 
տա րան ջատ ման պա րա գա յ�մ ան հաս-
կա նա լի է ա ռան ձին հե ղի նակ նե րի այն 
մտա հո գ� թյ� նը, ը ստ ո րի Վի ետ նա մի 
քր. դատ. օր –ով դա տա խազն ան հիմն 
կեր պով զրկ վել է քն նի չին վա ր�յ թից հե-
ռաց նե լ� ի րա վ�ն քից, ե թե ն�յ նիսկ քն-
նի չը օ րենք է խախ տել2։

 Վի ետ նա մի 2003թ. քր. դատ. օր -
–ի ( ) 34–րդ 
հոդ վա ծի 1 –ին մա սի «ե» են թա կե տի հա-
մա ձայն` քնն չա կան մարմն ի ղե կա վա րը 
ի րա վա ս� է ո րո շ�մ կա յաց նել քն նի չին 
փո խե լ� վե րա բե րյալ (օ րենսգր քի ան-
գլե րեն տեքս տ�մ` « վա ր�յ թից հե ռաց-
նել» ձևա կեր պ� մը բա ցա կա յ�մ է3), ի սկ 
36–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի «բ» են թա-

1 -

2 -

3 

կե տի հա մա ձայն` դա տա խա զ� թյան 
մարմն ի ղե կա վա րը ի րա վա ս� է քնն-
չա կան մարմն ի ղե կա վա րին ա ռա ջար-
կել փո խե լ� քն նի չին։ Պետք է նկա տի 
� նե նալ, որ քն նի չին փո խե լ� ա ռա ջարկ 
ներ կա յաց նե լ� լի ա զո ր� թյ� նը վե րա-
պահ վել է ոչ թե հս կող դա տա խա զին 
(37-րդ հոդ ված), այլ դա տա խա զ� թյան 
մարմն ի ղե կա վա րին։ Բա ցի այդ, մեր դի-
տարկ մամբ Վի ետ նա մի քր. դատ. օր –�մ 
«օ րեն քի խախտ ման հիմ քով քն նի չին 
վա ր�յ թից հե ռաց նել» հաս կա ց� թյ� նը 
չի օգ տա գործ վ�մ, ի սկ քն նի չին փո խե-
լ� հիմ քե րը, ո րոնք սահ ման ված են քր. 
դատ. օր –ի 42–րդ և 44–րդ հոդ վա ծ�մ, 
ը ստ է � թյան բա ցար կի հիմ քերն ե ն։ Մի-
այն քր. դատ. օր –ի 42–րդ հոդ վա ծի 3–րդ 
մա ս�մ սահ ման ված է, որ քն նի չը կա րող 
է փոխ վել, ե թե առ կա են ա կն հայտ հիմ-
քեր են թադ րե լ�, որ նա չի կա րող ա նա-
չառ լի նել։ Կար ծ�մ ե նք, որ կոնկ րետ 
դեպ ք�մ քն նի չի կող մից թ�յլ տր ված 
խախ տ�մն ե րի բն�յ թը և պար բե րա կա-
ն� թյ� նը կա րող են կաս կա ծի տակ դնել 
նրա ա նա չա ռ� թյ� նը, ի նչն էլ կհան դի-
սա նա նրան փո խե լ� հիմք։  

Լատ վի այի քրե ա կան դա տա վա ր�-
թյ� ն�մ դա տա խա զը ի րա կա նաց ն�մ 
է քն ն� թյան նկատ մամբ հս կո ղ� թյան 
գոր ծա ռ�յթ, քն ն� թյան, քրե ա կան հե-
տապնդ ման, դա տա րա ն�մ մե ղադ րանք 
պաշտ պա նե լ� և օ րեն քով նա խա տես-
ված այլ գոր ծա ռ�յթ ներ (36-հոդ ված), 
ի սկ քն նի չի ան մի ջա կան ղե կա վա րը 
ի րա վ�նք � նի իր ի րա վա ս� թյան սահ-
ման նե ր�մ ստանձ նել քրե ա կան դա տա-
վա ր� թյան ղե կա վա ր� մը (31-րդ հոդ վա-

øðº²Î²Ü ¸²î²ì²ðàôÂÚàôÜ

øÜÜÆâ / N8 / 201828



29

ծի 3–րդ մա սի 2–րդ կետ )։  
Լատ վի այի քր. դատ. օր-ի 37–րդ հոդ-

վա ծի 2–րդ մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` 
հս կող դա տա խա զը քն ն� թյան ըն թաց-
ք�մ պար տա վոր է քն նի չի ան մի ջա կան 
ղե կա վա րից պա հան ջել փո խել վա ր�յթն 
ի րա կա նաց նող ան ձին, ե թե չեն կա տար-
վ�մ ա ռան ձին հանձ նա րա ր� թյ�ն ներ 
կամ թ�յլ են տր վ�մ վա ր�յ թի ըն թաց-
քի հա մար սպառ նա լիք ներ կա յաց նող 
դա տա վա րա կան խախ տ�մն եր, ի սկ քր. 
դատ. օր –ի 31-րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա-
սի 2–րդ կե տի հա մա ձայն` քն նի չի ան-
մի ջա կան ղե կա վա րը ի րա վ	նք 	 նի 
քրե ա կան վա ր�յ թը փո խան ցել այլ ան-
ձի4։ Ի նչ պես նկա տ�մ ե նք Լատ վի ա յ�մ 
ն�յն պես խախտ ման հիմ քով քն նի չին 
փո խե լ� լի ա զո ր� թյ� նը վե րա պահ ված 
է քն նի չի ան մի ջա կան ղե կա վա րին, ի սկ 
դա տա խա զը պար զա պես կա րող է պա-
հան ջել փո խել քն նի չին։ Նկա տի � նե նա-
լով, որ քն նի չին փո խե լը ձևա կերպ ված է 
որ պես քն նի չի ան մի ջա կան ղե կա վա րի 
ի րա վ�նք և ոչ թե պար տա կա ն� թյ�ն 
(օ րեն ք�մ թվարկ ված է ոչ թե քն նի չի 
ան մի ջա կան ղե կա վա րի լի ա զո ր� թյ�ն-
նե րը, այլ ա ռան ձին –ա ռան ձին նշ ված են 
նրա ի րա վ�նք նե րը և պար տա կա ն�-
թյ�ն նե րը), � ս տի կա րե լի է են թադ րել, 
որ քն նի չին փո խե լ� դա տա խա զի պա-
հան ջը քն նի չի ան մի ջա կան ղե կա վա րի 
հա մար պար տա դիր չէ։ 

(c) Ոչ ստան դարտ ի րա վի ճակ ներ։ 
Վե րը նշ ված օ րի նա չա փ� թյ�ն նե րից 
հան դի պ�մ են ո րո շա կի շե ղ�մն եր։ 
Օ րի նակ` Ո ւկ րաի նայի Սահ մա նադ ր�-

4 h

թյամբ դա տա խա զի վրա թեև դր ված 
է դա տա վա րա կան ղե կա վա ր�մ ի րա-
կա նաց նե լ� գոր ծա ռ�յ թը, սա կայն քր. 
դատ. օր –ով դա տա խազն օ ժտ ված չէ 
քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� լի ա զո-
ր� թյամբ։ Այս պես` Ո ւկ րաի նայի Սահ-
մա նադ ր� թյան (2016թ. խմբ.) 131.1–րդ 
հոդ վա ծի 1 –ին կե տի հա մա ձայն` դա տա-
խա զը ի րա կա նաց ն�մ է մինչ դա տա կան 
քն ն� թյան կազ մա կեր պ� մը և դա տա-
վա րա կան ղե կա վա ր� մը, սա կայն Ո ւկ-
րաի նայի քր. դատ. օր –ի 36–րդ հոդ-
ված 2–րդ մա սի 8–րդ կե տի հա մա ձայն` 
դա տա խա զը կա րող է մինչ դա տա կան 
քն ն� թյան մարմն ի ղե կա վա րի մոտ նա-
խա ձեռ նել քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե-
լ� և այլ քն նիչ նշա նա կե լ� հար ցը։ Քն-
նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� և այլ քն նիչ 
նշա նա կե լ� հար ցը ո րո շ�մ է մինչ դա-
տա կան քն ն� թյան մարմն ի ղե կա վա րը 
(քր. դատ. օր-ի 36–րդ հոդ վա ծի 2–րդ 
մա սի 8–րդ կետ, 39–րդ հոդ վա ծի 2–րդ 
մա սի 2–րդ կետ)։ Այս կա պակ ց� թյամբ 
տե ս� թյան մեջ նշ վ�մ է. « Դա տա վա րա-
կան ղե կա վար ման բո վան դա կ� թյ�նն 
այն է, որ դա տա խազն ան մի ջա կա նո րեն 
լրիվ ծա վա լով կամ մաս նա կի մաս նակ-
ց�մ է քն ն� թյա նը, պա տաս խա նատ վ�-
թյ�ն է կր�մ քն ն� թյան ար դյ�նք նե րի 
հա մար, այ սինքն` փաս տա ցի քրե ա կան 
գոր ծի « տերն է»։ Սա կայն սահ մա նադ-
րա կան այս հայե ցա կար գը Ո ւկ րաի նայի 
քր. դատ. օր –�մ լրիվ ծա վա լով չի ի րա-
կա նաց վել, քա նի որ օ րենս դի րը դա տա-
խա զին չի վե րա պա հել դա տա վա րա կան 
ղե կա վա ր�մ ի րա կա նաց նե լ� կար ևո-
րա գ�յն լի ա զո ր� թյ�ն նե րից մե կը` քն-
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նի չին ի նք ն� ր�յն հե ռաց նե լը և այլ քն-
նի չով փո խա րի նե լը»1։ 

ՀՀ –�մ լի ո վին հա կա ռակ ի րա վի-
ճակն է։ Այս պես` ՀՀ Սահ մա նադ ր�-
թյամբ մոտ 25 տա րի  սահ ման ված է, 
որ դա տա խա զ� թյ� նը մինչ դա տա կան 
վա ր�յ թի (հե տաքն ն� թյան և նա խաքն-
ն� թյան) նկատ մամբ ի րա կա նաց ն�մ 
է հս կո ղ� թյ�ն (ի տար բե ր� թյ�ն Ո ւկ-
րաի նայի, ՀՀ Սահ մա նադ ր� թյամբ 
դա տա խա զ� թյա նը նա խաքն ն� թյ�ն 
կազ մա կեր պե լ� և դա տա վա րա կան ղե-
կա վա ր�մ ի րա կա նաց նե լ� գոր ծա ռ�յթ 
նա խա տես ված չէ), ի սկ քնն չա կան մար-
մին նե րը օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
կազ մա կեր պ�մ և ի րա կա նաց ն�մ են 
մինչ դա տա կան վա ր�յթ (2015թ. խմբ. 
ՀՀ Սահ մա նադ ր� թյան 178–րդ հոդ-
ված)։ Ի հա կա ռակ սահ մա նադ րա կան 
կար գա վոր ման, 1998թ. ՀՀ քր. դատ. օր-
� մ ա ռայ սօր պահ պան ված է դա տա խա-
զի՝ որ պես դա տա վա րա կան ղե կա վա-
ր�մ ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան-
ձի հայե ցա կար գը, այդ թվ�մ` քն նի չին 
վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� լի ա զո ր� թյ� նը:

 Կար ծ�մ ե նք, որ քն նի չին վա ր�յ թից 
հե ռաց նե լ� լի ա զո ր� թյ� նը քնն չա կան 
մարմն ի ղե կա վա րին կամ դա տա խա զին 
վե րա պա հե լ� վե րը նշ ված չա փա նի շի 
(կախ ված նրա նից, թե ով է մինչ դա տա-
կան վա ր�յ թի « տե րը») տե սան կյ� նից 
դժ վար է բա ցատ րել նաև այն դեպ քե րը, 
ե րբ օ րեն քի խախտ ման հիմ քով քն նի չին 
վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� լի ա զո ր� թյ� նը 
մի ա ժա մա նակ վե րա պահ վ�մ է և՛ դա-
1 -

տա խա զին, և՛ քնն չա կան մարմն ի ղե կա-
վա րին։ Օ րի նակ` Ղրղզս տա նի քր. դատ. 
օր –�մ խախտ ման հիմ քով քն նի չին 
վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� լի ա զո ր� թյ� նը 
վե րա պահ ված է մի ա ժա մա նակ դա տա-
խա զին (քր. դատ. օր –ի 33–րդ հոդ վա-
ծի 2–րդ մա սի 15–րդ կետ) և քնն չա կան 
ստո րա բա ժան ման ղե կա վա րին (քր. 
դատ. օր –ի 36–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 
2–րդ կետ)։ Ղա զախս տա ն�մ քն նի չին 
վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� լի ա զո ր� թյամբ 
օ ժտ ված են ի նչ պես դա տա խա զ� թյան 
մարմն ի ղե կա վա րը (քր. դատ. օր –ի 
193–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 7–րդ կետ), 
այն պես էլ քնն չա կան բաժ նի ղե կա վա րը 
(քր. դատ. օր –ի 59–րդ հոդ վա ծի 2–րդ 
մա սի 4–րդ կետ)։ Պար զա պես, օ րեն ք�մ 
սահ ման ված է, որ դա տա խա զ� թյան 
մարմն ի ղե կա վա րը քն նի չին վա ր�յ թից 
հե ռաց ն�մ է օ րի նա կա ն� թյան խախտ-
ման դեպ ք�մ, ի սկ քնն չա կան բաժ նի 
ղե կա վա րի կող մից քն նի չին վա ր�յ թից 
հե ռաց նե լ� հիմ քե րը նշ ված չեն։

3. Քն նի չին վա ր+յ թից հե ռաց նե լը 
հայ կա կան ի րա վ+ն ք+մ

ՀՀ քր. դատ. օր –ի 53-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի 10-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա-
տա խազն ի րա վա ս� է հե տաքն ն� թյան 
մարմն ի աշ խա տակ ցին, քն նի չին հե ռաց-
նել տվյալ գոր ծով քրե ա կան դա տա վա-
ր� թյա նը մաս նակ ցե լ�ց, ե թե գոր ծի քն-
ն� թյան ըն թաց ք�մ նրանք թ�յլ են տվել 
օ րեն քի խախ տ�մ: Այս լի ա զո ր� թյան 
ի րա կա նաց ման օ րենսդ րա կան կար գա-
վո ր� մը, ա վե լի ճիշտ դրա բա ցա կա յ�-
թյ� նը, գործ նա կա ն�մ ա ռա ջաց ն�մ է 
մի շարք խն դիր ներ։  
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3.1. Քն նի չին վա ր	յ թից հե ռաց նե-
լ	 հիմ քե րի ա նո րո շ	 թյ	 նը։ Քն նի չին 
վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� հիմքն օ րեն քի 
խախ տ�մն է, ին չը նշա նա կ�մ է, որ 
օ րեն քի ցան կա ցած, այդ թվ�մ՝ ձևա-
կան բն�յ թի խախ տ� մը կամ շե ղ� մը 
կա րող է քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե-
լ� հիմք հան դի սա նալ։ Քն նի չին վա ր�յ-
թից հե ռաց նե լ� օ րենսդ րա կան հիմ քե րի 
ա նո րո շ� թյ� նը դա տա խա զի հա մար 
ստեղ ծ�մ է ո չն չով չսահ մա նա փակ ված 
հայե ցո ղ� թյ�ն և նրան հնա րա վո ր�-
թյ�ն է տա լիս դրս ևո րե լ� կա մա յա կան 
վե րա բեր մ�նք: Այս պես` ՀՀ քնն չա կան 
կո մի տե յ�մ կա տար ված � ս�մն ա սի ր�-
թյ�ն նե րի ար դյ�ն ք�մ պարզ վել է, որ 
2017թ.-ի ըն թաց ք�մ ՀՀ քնն չա կան կո-
մի տե ի քն նիչ նե րին վա ր�յ թից հե ռաց նե-
լ� մա սին հս կող դա տա խազ նե րի կող-
մից կա յաց վել է 189 ո րո շ�մ (2016թ.-ի ն՝ 
77 կամ 112-ով պա կաս): Քն նի չին վա ր�յ-
թից հե ռաց նե լ� ո րո շ�մն ե րի հիմ ք�մ 
հիմն ա կա ն�մ դր վել են ան հա մա չափ, 
ձգձ գ�մն ե րով քն ն� թյ�ն կա տա րե լ� և 
հս կող դա տա խա զի ց� ց�մն ե րը ժա մա-
նա կին չկա տա րե լ� պատ ճա ռա բա ն�-
թյ�ն նե րը: Այս պես` քն նի չը դա տա խա զի 
ո րոշ մամբ հե ռաց վել է 18.04.2017թ.-ին 
հա ր�ց ված քրե ա կան գոր ծով քրե ա կան 
դա տա վա ր� թյա նը մաս նակ ցե լ�ց, ին-
չը պայ մա նա վոր ված է ե ղել քրե ա կան 
գոր ծը 20.05.2017թ.-ին վա ր�յթ ըն դ�-
նե լ�ց հե տո ան հա մա չափ քն ն	 թյ	ն 
կա տա րե լով, ի սկ 19.06.2017թ.-ից մինչև 
11.07.2017թ.-ն ըն կած ժա մա նա կա հատ-
վա ծ�մ, գոր ծով պաշտ պա նի միջ նոր-
դ� թյան կա պակ ց� թյամբ ո րո շ�մ կա-

յաց նե լ�ց բա ցի՝ որ ևէ այլ քնն չա կան 
կամ դա տա վա րա կան գոր ծո ղ� թյ�ն 
չկա տա րե լով: Դժ վար է ի րա վա կան 
ձևա կեր պ�մ տալ «ան հա մա չափ քն ն�-
թյ�ն» հաս կա ց� թյա նը, սա կայն մի բան 
պարզ է` նշ ված օ րի նա կ�մ օ րեն քի կո-
պիտ խախ տ� մը բա ցա կա յ�մ է, և նման 
խիստ մի ջոց կի րա ռե լ�՝ քն նի չին վա ր�յ-
թից հե ռաց նե լ� փո խա րեն կա րե լի էր 
կի րա ռել դա տա խա զա կան ց� ց�մն ե րի 
մե խա նիզ մը:

 Բա ցի այդ, վա ր�յ թից հե ռաց նե-
լ� ի րա վա կան հիմ քե րի ա նո րո շ� թյան 
հետ ևան քով գործ նա կա ն�մ մի խախ-
տ� մը դիտ վ�մ է որ պես վա ր�յ թից հե-
ռաց նե լ� հիմք, մեկ այլ դեպ ք�մ՝ ո չ։  

Ք րե ա կան դա տա վա ր� թյան մաս նա-
գետ նե րը հիմն ա կա ն�մ ար տա հայ տ�մ 
են այն մո տե ց� մը, որ քն նի չին վա ր�յ-
թից հե ռաց նե լ� հիմք կա րող է լի նել ոչ 
թե օ րեն քի ցան կա ցած խախ տ�մ, այլ 
օ րեն քի այն պի սի կո պիտ խախ տ�մ, ո րն 
ա ռնչ վ�մ են մար դ� ի րա վ�նք նե րին 
կամ ա պա ց�յց նե րի կորս տին։ Ռ� սա-
կան քրե ա կան դա տա վա ր� թյան հե ղի-
նա կա վոր դա սագր քե րից մե կ�մ նշ վ�մ 
է, որ քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� 
հիմ քը օ րեն քի կո պիտ (грубое) խախ-
տ�մն է2, թեև ՌԴ քր. դատ. օր –ի  39–
րդ հոդ վա ծի 1 –ին մա սի 6–րդ կե տ�մ 
օգ տա գործ վ�մ է ոչ թե քրե ա դա տա վա-
րա կան «օ րեն քի կո պիտ» խախ տ�մ, այլ 
պար զա պես « խախ տ�մ» ձևա կեր պ� մը։ 

Ա. Սմիր նո վը և Բ. Կա լի նովս կին 
նշ�մ են, որ քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց-
2 -

-
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նե լը կա րող է լի նել մի այն դա տա վա-
րա կան կո պիտ, է ա կան խախ տ�մն ե րի 
հետևանք, ո րոնք խո չըն դո տ�մ են ա րագ 
և ար դյ� նա վետ քն ն� թյա նը, հա կա ռակ 
դեպ ք�մ մանր սխալ նե րի պատ ճա ռով 
վա ր�յ թից հե ռաց ված լի նե լ� մշ տա կան 
սպառ նա լի քը կա րող է զրո յաց նել քն նի չի 
դա տա վա րա կան ի նք ն� ր�յ ն� թյ� նը1։ 
Մեկ այլ մեկ նա բա ն� թյան մեջ նշ վ�մ է, 
որ քն նի չին կա րե լի է հե ռաց նել վա ր�յ-
թից, ե թե առ կա է ա պա ց�յց նե րի, դա-
տա վա րա կան փաս տաթղ թե րի այն պի սի 
կեղ ծ�մն եր, ո րոնք կապ ված են դա տա-
վա րա կան փաս տաթղ թե րի հե տին ժամ-
կե տով թվագ րե լ�, ստո րագ ր� թյ�ն-
նե րը � շ վերց նե լ� հետ2, կամ նշ վ�մ է, 
որ քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� հիմ-
քը է ա կան բն�յ թի խախ տ�մն երն են, 
ո րոնք հան գեց ն�մ են քն ն� թյան մաս-
նա կից նե րի ի րա վ�նք նե րի խախտ մա նը 
կամ էլ նման սպառ նա լիք են ստեղ ծ�մ, 
օ րի նակ` մե ղադ րյա լի պաշտ պա ն� թյան 
ի րա վ�ն քը խախ տե լը, ժա մա նա կին 
տ� ժող չճա նա չե լը և այլն3։

3.2. Քն նի չին վա ր	յ թից հե ռաց նե լ	 
բա ցա սա կան ազ դե ց	 թյ	 նը վա ր	յ թի 
մաս նա վոր մաս նա կից նե րի վրա։ Քն նի-
չին վա ր�յ թից հե ռաց նելն � ղ ղա կի ո րեն 
ան դրա դառ ն�մ է քրե ա կան գոր ծի քն-
1 

2 

3 

-
-

ն� թյան ժամ կետ նե րի և հետ ևա բար վա-
ր�յ թի մաս նա վոր մաս նա կից նե րի վրա: 
Այս պես՝ քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� 
և գոր ծը նոր քն նի չին հանձ նա րա րե լ� 
դեպ ք�մ, վեր ջինս պետք է ծա նո թա նա 
քրե ա կան գոր ծին և իր ծան րա բեռն վա-
ծ� թյա նը հա մա պա տաս խան պլա նա վո-
րի նոր քրե ա կան գոր ծով ի րա կա նաց վե-
լիք քնն չա կան գոր ծո ղ� թյ�ն նե րը, ին չը 
կտ ևի մոտ 7-10 օ ր։ Այ սինքն` քն նի չին 
վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� դեպ ք�մ գոր ծի 
քն ն� թյ� նը հե տաձգ վե լ� է մոտ 7-10 
օ րով: 

Այս ա ռ� մով հատ կան շա կան է ՀՀ 
քնն չա կան կո մի տե ի զին վո րա կան քնն-
չա կան գլ խա վոր վար չ� թյան ե րկ րորդ 
կա յա զո րային քնն չա կան բաժ նի օ րի նա-
կը, ե րբ բաժ նի 3 քն նիչ նե րը 17.01.2017թ.-
15.12.2017թ. ըն թաց ք�մ գոր ծով վա-
ր�յ թից հե ռաց վել են 19 ան գամ: Նման 
հե ռա ց�մն երն ա կա մա հան գեց րել են 
քն նիչ նե րի գեր ծան րա բեռն վա ծ� թյա նը, 
նրանց միջև ծան րա բեռն վա ծ� թյան ան-
հա վա սա ր� թյա նը, քրե ա կան գոր ծի քն-
ն� թյան ժամ կետ նե րի եր կա րաց մա նը: 
Օ րի նակ` 26.04.2017թ.-ին հա ր�ց ված 
քրե ա կան գոր ծով քն նի չը վա ր�յ թից հե-
ռաց վել է 25.08.2017թ.-ին, ի սկ նա խաքն-
ն� թյ�նն ա վարտ վել է 11.12.2017թ.: 
Այ սինքն այս գոր ծի նա խաքն ն� թյ� նը 
տևել է 8 ա միս, ո րից 4-ա կան ա միս՝ 
տար բեր քն նիչ նե րի վա ր�յ թ�մ: Մեկ 
այլ քրե ա կան գոր ծով, ո րը հա ր�ց վել է 
20.05.2017թ.-ին, քն նի չը վա ր�յ թից հե-
ռաց վել է 06.10.2017թ.-ին, ի սկ դրա նից 
հե տո նա խաքն ն� թյ� նը տևել է ևս 6 
ա միս և ա վարտ վել 16.04.2018թ.: 
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Այս պի սով` դա տա խա զի կող մից քն-
նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նելն � նի ար-
տա քին բա ցա սա կան ներ գոր ծ� թյ�ն, 
այ սինքն` դրա հետ ևանք ներն ազ դ�մ 
են քրե ա կան վա ր�յ թի մաս նա վոր ան-
ձի` գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տ�մ քն նե-
լ� սահ մա նադ րա կան ի րա վ�ն քի վրա, 
� ս տի այս ներ գոր ծ� թյ� նը պետք է լի նի 
ծայ րա հեղ մի ջոց։ 

3.3. Վա ր	յ թից հե ռաց նե լ	 ո րո շ	-
մը վի ճար կե լ	 հնա րա վո ր	 թյ	 նը։ Ի նչ-
պես նշե ցինք, վա ր�յ թից հե ռաց ված 
քն նի չը, որ պես քրե ա դա տա վա րա կան 
պա տաս խա նատ վ� թյան են թարկ ված 
ան ձ, պետք է հնա րա վո ր� թյ�ն � նե նա 
ան կախ մարմն ի մոտ վի ճար կե լ� ի րեն 
պա տաս խա նատ վ� թյան են թար կե լ� 
օ րի նա կա ն� թյ� նը և հիմն ա վոր վա ծ�-
թյ� նը։ Քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե-
լով և նրան դա տա վա րա կան ա ռեր և�յթ 
խախ տ�մն եր վե րագ րե լով՝ կա րող են 
սահ մա նա փակ վել նրա՝ որ պես հան-
րային ծա ռայո ղի ո րոշ սահ մա նադ րա-
կան ի րա վ�նք ներ: Օ րի նակ` քն նի չի 
ան մե ղ� թյան կան խա վար կա ծի ի րա-
վ�ն քը խախտ վ�մ է, ե րբ վա ր�յ թից 
հե ռաց նե լ� ո րոշ մամբ նրան վե րագ ր�մ 
են դա տա վա րա կան այն պի սի խախ-
տ�մն եր, ո րոնց կա տար ման ժա մա նակ 
քրե ա կան գոր ծը գտն վել է ոչ թե իր, այլ 
մեկ այլ քն նի չի վա ր�յ թ�մ կամ քնն չա-
կան խմ բի ղե կա վա րին է վե րագր վ�մ 
այն պի սի խախ տ�մ, ո րը կա տա րել է 
քնն չա կան խմ բի ան դա մը: Այս պես` դա-
տա խա զը քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց-
րել է այն պատ ճա ռա բա ն� թյամբ, որ 
09.01.2017թ. և 08.02.2017թ. նա խաքն-

ն� թյան ժամ կե տը եր կա րաց նե լ� վե րա-
բե րյալ միջ նոր դ� թյ�ն ներ ներ կա յաց նե-
լ� ժա մա նա կա հատ վա ծ�մ չեն կա տար-
վել ան հրա ժեշտ ծա վա լով քնն չա կան 
և դա տա վա րա կան գոր ծո ղ� թյ�ն ներ, 
հետ ևա բար չի ա պա հով վել նաև քրե ա-
կան գոր ծի քն ն� թյան ժամ կետ նե րի ող-
ջամ տ� թյ� նը: Քն նիչն ա ռար կ� թյ�ն է 
ներ կա յաց րել վե րա դաս դա տա խա զին 
այն պատ ճա ռա բա ն� թյամբ, որ տվյալ 
ժա մա նա կա հատ վա ծ�մ քրե ա կան գոր-
ծը չի գտն վել իր վա ր�յ թ�մ և նա մի այն 
22.02.2017թ.-ին է ներգ րավ վել տվյալ 
քրե ա կան գոր ծով նա խաքն ն� թյան կա-
տար մա նը:

 Բա ցի այդ, քն նի չին վա ր�յ թից հե-
ռաց նե լով, կաս կա ծի տակ է դր վ�մ նրա 
մաս նա գի տա կան ար ժա նա պատ վ�-
թյ� նը (ար հես տա վար ժ� թյ� նը): Մար-
դ� ար ժա նա պատ վ� թյան սահ մա նադ-
րա կան պա հան ջի դրս ևո ր�մն ե րից է 
նաև մաս նա գի տա կան ար ժա նա պատ-
վ� թյ� նը, ո րը կոչ ված է պաշտ պա նե լ� 
ծա ռայո ղի համ բա վը, նրա ար հես տա-
վար ժ� թյ� նը: « Հան րային ծա ռա յ� թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն՝   հան րային ծա ռա յ�-
թյան հիմն ա կան սկզ բ�նք նե րից է հան-
րային ծա ռայո ղի ար հես տա վար ժ� թյ�-
նը: Դա տա խա զը (քնն չա կան մարմն ի 
ղե կա վա րը), քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց-
նե լով, կաս կա ծի տակ է դն�մ քն նի չի 
մաս նա գի տա կան կա րո ղ� թյ�ն նե րը, 
նրա հե ղի նա կ� թյ� նը, ար հես տա վար-
ժ� թյ� նը: 

Տե ս� թյան մեջ քն նարկ վ�մ է քն նի չի 
և դա տա խա զի միջև վե ճե րը, այդ թվ�մ՝ 
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վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� վե րա բե րյալ վե-
ճե րը դա տա կան կար գով լ� ծե լ� հար-
ցը1: Ը նդ ո ր�մ, ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի 
քն նիչ նե րից մե կը (քնն չա կան խմ բի ղե-
կա վա րը) փոր ձել է դա տա կան կար գով 
վի ճար կել ի րեն վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� 
մա սին դա տա խա զի ո րոշ ման ի րա վա չա-
փ� թյ� նը, քա նի որ դա տա խազն ա պօ-
րի նա բար քնն չա կան խմ բի ղե կա վա րին 
էր վե րագ րել քնն չա կան խմ բի ան դա մի 
կող մից թ�յլ տված խախ տ� մը։ ՀՀ դա-
տա րան նե րը հրա ժար վել են ը ստ է �-
թյան այս հայ ցը քն նել այն պատ ճա ռա-
բա ն� թյամբ, որ օ րեն քով քն նի չը ի րա-
վա ս� չէ դա տա կան կար գով վի ճար կել 
դա տա խա զի ո րո շ� մը։ ՀՀ քնն չա կան 
կո մի տե ի քն նիչն այս հար ցով դի մել է 
նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րան, 
սա կայն նրա ան հա տա կան դի մ� մի կա-
պակ ց� թյամբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի թիվ ե րկ րորդ դա տա կան 
կազ մը 14.12.2015թ. ո րոշ մամբ չի հա-
մա ձայն վել այն դիր քո րոշ ման հետ, որ 
վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� մա սին ո րո շ�մն 
ազ դ�մ է քն նի չի՝ որ պես հան րային ծա-
ռայո ղի հիմն ա կան ի րա վ�նք նե րի վրա 
և նշել է. «ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի աշ-

1 -
 -

-
-
-

-

խա տակ ցի կող մից բարձ րաց ված խն դի-
րը պայ մա նա վոր ված է մի այն նրա` ՀՀ 
քնն չա կան կո մի տե ի քն նիչ հան դի սա-
նա լ� հան գա ման քով, ի սկ ՀՀ Սահ մա-
նադ ր� թյան 101–րդ հոդ վա ծի ի մաս տով, 
ո րը սահ մա ն�մ է ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րան դի մող ս�բյեկտ նե րի ցան կը, 
ին քը ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րան 
դի մե լ� ի րա վա ս� ս�բյեկտ չէ։ Ի նչ վե-
րա բե ր�մ է «յ� րա քան չյ�ր ոք» ար տա-
հայ տ� թյա նը, ա պա վեր ջինս չի նե րա-
ռ�մ այն ս�բյեկ տին, ո րը բարձ րաց ն�մ 
է օ րեն քի դր�յ թի սահ մա նադ րա կա ն�-
թյան հարց, ին չը կի րառ վել է իր նկատ-
մամբ` պայ մա նա վոր ված իր զբա ղեց րած 
պաշ տո նով»։ Այ ն� ա մե նայ նիվ, կար ծ�մ 
ե նք, որ դա տա խա զ� թյան և նա խաքն-
ն� թյան մար մին նե րի ի նս տի տ� ցի ո նալ 
և ֆ�նկ ցի ո նալ հս տակ բա ժան ման պայ-
ման նե ր�մ դա տա խա զի և քն նի չի միջև 
ի րա վա կան վե ճե րը, այդ թվ�մ` ի րա վա-
ս� թյան վե րա բե րյալ վե ճե րը, դա տա րա-
նի կամ մեկ այլ ա նա չառ կո լե գի ալ մարմ-
նի (կի սա դա տա կան մար մին) կող մից 
լ� ծե լ� հար ցը պետք է ը նդ գր կել քրե ա-
կան դա տա վա ր� թյան բա րե փո խ�մն ե-
րի օ րա կարգ2:

ՀՀ քր. դատ. օր –ով քն նի չը ի րա վա-
ս� է վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� մա սին դա-
տա խա զի ո րոշ ման դեմ ա ռար կ� թյ�ն-
ներ ներ կա յաց նել վե րա դաս դա տա խա-
զին (գործ նա կա ն�մ, ան կախ նրա նից, 

2 Ի դեպ` վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� մա սին ո րո շ� մը դա-
տա րա ն�մ վի ճար կե լ� « հանդգ ն� թյ�ն � նե ցող» քն նի-
չի նկատ մամբ դա տա խա զ� թյ� նը, «որ պես պա տիժ», 
հա ր� ցել էր քրե ա կան հե տապն դ�մ` մեկ այլ գոր ծով լի-
ա զո ր� թյան չա րա շա հ�մն եր թ�յլ տա լ� պատ ճա ռա բա-
ն� թյամբ։ Նշ ված գոր ծով դա տա րա նը կա յաց րել է ար դա-
րաց ման դա տավ ճիռ։  
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թե ա ռար կ� թյ�նն ո ՞ր դա տա խա զին է 
հաս ցե ագր ված, այն լ� ծ�մ է ոչ թե հաս-
ցե ա տեր դա տա խա զը, այլ հս կող դա տա-
խա զի ան մի ջա կան վե րա դա սը)։ Ը նդ-
հան րա պես դա տա խա զի ակ տե րի դեմ 
վե րա դաս դա տա խա զին ա ռար կ� թյ�ն 
ներ կա յաց նե լ� կար գա վո ր� մը տե սա-
կան ա ռ� մով խո ցե լի է, ի սկ գործ նա կան 
ի մաս տով` նաև ոչ ար դյ� նա վետ3։  

Այն, որ քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե-
լ� ո րոշ ման դեմ ներ կա յաց ված ա ռար-
կ� թյ�ն նե րը հատ կա պես ան մի ջա կան 
վե րա դաս դա տա խա զի կող մից լ� ծե լ� 
գոր ծըն թա ցը չի հա մա պա տաս խա ն�մ 
օբյեկ տի վ� թյան չա փա նիշ նե րին, ա պա-
ց�ց վ�մ է նաև վի ճա կագ ր� թյամբ։ 
Այս պես` 2017թ.-ին քն նի չին վա ր�յ թից 
հե ռաց նե լ� ո րո շ�մն ե րի վե րա բե րյալ 
քն նիչ նե րի կող մից ներ կա յաց վել է 17 
ա ռար կ� թյ�ն: Ներ կա յաց ված ա ռար կ�-
թյ�ն նե րից 16-ը վե րա դաս դա տա խա զի 
3 Այս մա սին բարձ րա ձայն են մի շարք դա տա վա րա գետ-
ներ։ Տե՛ս  -

-

-

-

-

-
-

-

-

ո րոշ մամբ մերժ վել է, ի սկ 1-ն առ հա սա-
րակ չի քն նարկ վել (Շի րա կի մար զային 
քնն չա կան վար չ� թյ�ն): Բանն այն է, 
որ գործ նա կա ն�մ հս կող դա տա խա զը 
քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� մա սին 
ո րո շ� մը, որ պես կա նոն, նա խա պես քն-
նար կ�մ է ան մի ջա կան վե րա դա սի հետ, 
այ ն� հետև` վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� մա-
սին ո րո շ� մը ան մի ջա կան վե րա դա սի 
� ղեկ ցա կան գր� թյամբ � ղար կ�մ է 
նա խաքն ն� թյան մար մին։ Այս պա րա-
գա յ�մ հս կող դա տա խա զի ո րոշ ման դեմ 
ան մի ջա կան վե րա դա սին ա ռար կ� թյ�ն 
ներ կա յաց նե լը դառ ն�մ է ի նք նան պա-
տակ և ա նար դյ�նք գոր ծըն թաց։  

Այս ա մե ն�մ ա ռա վել վտան գա վորն 
այն է, որ «հս կող դա տա խազ – ան մի-
ջա կան վե րա դաս դա տա խազ» մե խա-
նիզ մով քն նի չի ներ կա յաց րած ա ռար-
կ� թյ�ն նե րի քն նարկ ման կար գը զ�րկ 
է հա կակ շիռ նե րի, զս պ�մն ե րի և օբյեկ-
տի վ� թյան ա պա հով ման տար րա կան 
մե խա նիզ մից, ի նչն ան մի ջա կան վե րա-
դաս դա տա խա զին հնա րա վո ր� թյ�ն է 
տա լիս ա ռար կ� թյ�ն նե րը քն նար կե լիս 
դրս ևո րել ա կն հայտ և գի տակց ված կա-
մա յա կա ն� թյ�ն ներ։ Այս պես` քրե ա կան 
գոր ծի նա խաքն ն� թյան ըն թաց ք�մ 
հս կող դա տա խա զի ո րոշ մամբ քն նի-
չը հե ռաց վել է վա ր�յ թից, այն պատ-
ճա ռա բա ն� թյամբ, որ քրե ա կան գոր-
ծը 12.06.2017թ. վա ր�յթ ըն դ� նե լ�ց 
հե տո մեկ ա մս վա ըն թաց ք�մ՝ մինչև 
11.07.2017թ.-ն ըն կած ժա մա նա կա հատ-
վա ծ�մ՝ քն նի չը կա տա րել է մեկ քնն չա-
կան գոր ծո ղ� թյ�ն, ո րն ար տա հայտ-
վել է վկայի հար ցաքն ն� թյամբ: Քն նիչն 
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ա ռար կ� թյ�ն է ներ կա յաց րել վա ր�յ թից 
հե ռաց նե լ� հս կող դա տա խա զի ո րոշ-
ման դեմ, սա կայն ան մի ջա կան վե րա-
դաս դա տա խա զը, ա ռանց քն նար կե լ� 
քն նի չի ա ռար կ� թյ� նը, վե րա դարձ րել է 
այն, քա նի որ ի րեն ա ռար կ� թյան հետ 
մի ա սին չի ներ կա յաց վել քրե ա կան գոր-
ծը (ՀՀ քր. դատ. օր –ով նա խա տես ված 
չէ քն նի չի ա ռար կ� թյան հետ մի ա սին 
քրե ա կան գոր ծը վե րա դաս դա տա խա-
զին � ղար կե լ� մա սին որ ևէ պա հանջ՝ 
հեղ.)։ Այս օ րի նա կ�մ ան մի ջա կան վե-
րա դաս դա տա խա զը գի տակց ված թ�յլ 
է տվել օ րեն քի խախ տ�մ, քա նի որ նա 
օ րեն քով լի ա զոր ված է քն նի չի գրա վոր 
ա ռար կ� թյ�ն նե րը ստա նա լ� պա հից 
յո թօ րյա ժամ կե տ�մ ո րոշ մամբ մեր ժել 
այդ ա ռար կ� թյ�ն նե րը՝ հս կող դա տա-
խա զի ո րո շ� մը թող նե լով � ժի մեջ, կամ 
վե րաց նել հս կող դա տա խա զի ո րո շ� մը՝ 
ա ռար կ� թյ� նը ճա նա չե լով հիմն ա վոր-
ված (ՀՀ քր. դատ. օր –ի 53–րդ հոդ վա ծի 
2–րդ մա սի 7–րդ կետ)։ Օ րեն քով նա խա-
տես ված չէ վե րա դաս դա տա խա զի կող-
մից քն նի չի ա ռար կ� թյ�նն ա ռանց այն 
քն նար կե լ� վե րա դարձ նե լ� լի ա զո ր�-
թյ�ն։ Տվյալ դեպ ք�մ վե րա դաս դա տա-
խա զը, գի տակ ցե լով քն նիչ– դա տա խազ 
փո խա րա բե ր� թյ�ն նե ր�մ օ րենսդ րա-
կան հա կակ շիռ նե րի և զս պ�մն ե րի բա-
ցա կա յ� թյ� նը, կա տա րել է մի ա րարք, 
ո րը հա կա ս�մ է օ րեն քին։     

4. Խնդ րի լ+ծ ման օ րենսդ րա կան 
+ ղի նե րը։ Ա ռա ջարկ վ�մ է ՀՀ քր. դատ. 
օր –�մ կա տա րել փո փո խ� թյ�ն և հե-
տաքն ն� թյան մարմն ի աշ խա տակ ցին 
կամ քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� 

ի րա վա կան կար գա վո ր�մն ի րա կա նաց-
նել հետ ևյալ  դր�յթ նե րի հի ման վրա.

4.1. Քն նի չին վա ր	յ թից հե ռաց նե-
լ	 հս տակ օ րենսդ րա կան հիմ քե րի նա-
խա տե ս	մ։ Կար ծ�մ ե նք, որ քն նի չին 
վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� հիմք կա րող 
են հա մար վել օ րեն քի հետ ևյալ կո պիտ 
խախ տ�մն ե րը` 1) ՀՀ Սահ մա նադ ր�-
թյամբ ամ րագր ված` մար դ� հիմն ա կան 
ի րա վ�ն քի կամ ա զա տ� թյան խախ տ�-
մը. 2) այն պի սի ա րարք դրս ևո րե լը, ո րը 
հան գեց րել է ա պա ց�յ ցի կորս տի: 

Ն մա նա տիպ հիմ քեր նա խա տես-
ված են օ րի նակ` Մոլ դո վայի Հան րա պե-
տ� թյան քրե ա կան դա տա վա ր� թյան 
օ րենսգր քով, ո րի հա մա ձայն` դա տա խա-
զի վա ր�յ թից գոր ծը վերց վ�մ է մի այն 
օ րեն քի դա տա վա ր� թյան մաս նա կից-
նե րի ի րա վ�նք նե րի կո պիտ խախտ ման 
կամ ա պա ց�յց նե րի հա վաք ման ըն թաց-
ք�մ ան դառ նա լի թե րա ց�մն ե րի դեպ-
ք�մ: 

4.2. Հս կող դա տա խա զի ան մի ջա կան 
վե րա դա սի կող մից քն նի չին վա ր	յ թից 
հե ռաց նե լ	 կար գի նա խա տե ս	մ։ Քրե-
ա կան մինչ դա տա կան վա ր�յ թի գոր ծող 
մո դե լ�մ, որ տեղ ի հա կա ռակ ՀՀ Սահ-
մա նադ ր� թյան կար գա վո ր�մն ե րի, դա-
տա խա զը դեռևս շա ր� նա կ�մ է հա մար-
վել մինչ դա տա կան վա ր�յ թի dominus 
litis –ը, առ կա խն դիր նե րը մեղ մե լ� հնա-
րա վոր տար բե րակն այն է, որ քն նի չին 
վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� ո րո շ� մը կա յաց-
նի հս կող դա տա խա զի միջ նոր դ� թյամբ 
նրա ան մի ջա կան վե րա դա սը։ Ի սկ ան-
մի ջա կան վե րա դա սի կող մից քն նի չին 
վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� ո րոշ ման դեմ 
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ա ռար կ� թյ� նը կներ կա յաց վի ար դեն 
վեր ջի նիս վե րա դա սին, օ րի նակ` մար զի 
դա տա խա զի (հս կող դա տա խա զի ան մի-
ջա կան վե րա դաս) ո րոշ ման դեմ ա ռար-
կ� թյ� նը կքն նար կի նրա վե րա դա սը 
(ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զը կամ  տե ղա-
կա լը ը ստ հա մա կարգ ման ո լոր տի), ին չը 
կմեղ մի կոր պո րա տիվ և ան ձնա կան շա-
հե րի ազ դե ց� թյ� նը։

 Այս պի սով, նման մե խա նիզ մի նա-
խա տե ս� մը կ� նե նա զս պող ազ դե ց�-
թյ�ն, հնա րա վո ր� թյ�ն կտա ո րո շա կի 
չա փով բարձ րաց նե լ� քն նի չի ա ռար կ�-
թյան վե րա բե րյալ կա յաց վող ո րոշ ման 
օբյեկ տի վ� թյ� նը:

4.3. Քնն չա կան մարմն ի ղե կա վա րին 
ա ռար կ	 թյ	ն ներ կա յաց նե լ	 լի ա զո ր	-
թյան վե րա պա հ	մ։ Քնն չա կան մարմն ի 
ղե կա վա րին` քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց-
նե լ� ո րոշ ման դեմ ա ռար կ� թյ�ն ներ-
կա յաց նե լ� լի ա զո ր� թյ�ն վե րա պա հե լը 
պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, 
որ հա ճախ դա տա խազ նե րը, բա ցա սա-
կան դի տար կե լով ի րենց ո րո շ�մն ե րի 
դեմ ա ռար կ� թյ�ն ներ ներ կա յաց նե լը, 
քն նի չի նկատ մամբ ի րա կա նաց ն�մ են 
« պատ ժիչ» գոր ծո ղ� թյ�ն ներ, օ րի նակ՝ 
ներ կա յաց ն�մ են ծա ռայո ղա կան քն ն�-
թյ�ն ան ցկաց նե լ� ան հիմն միջ նոր դ�-
թյ�ն ներ, չն չին թե ր� թյ�ն նե րի պատ-
ճա ռով վե րաց ն�մ են քն նի չի դա տա-
վա րա կան ո րո շ�մն ե րը, ի սկ քնն չա կան 
մարմն ի ղե կա վա րին նման լի ա զո ր�-
թյ�ն վե րա պա հե լը կչե զո քաց նի հնա րա-
վոր վտանգ նե րը:

4.4. Քն նի չին վա ր	յ թից հե ռաց նե-
լ	 մա սին ո րոշ ման դեմ ա ռար կ	 թյան 

suspensif ազ դե ց	 թյան նա խա տե ս	մ։ 
Քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� մա սին 
ո րոշ ման դեմ ա ռար կ� թյ�ն ներ կա-
յաց նելն ա րդյոք պետք է � նե նա ս�ս-
պեն զիվ ազ դե ց� թյ�ն (effet suspensif), 
այ սինքն` այս ո րոշ ման դեմ ա ռար կ�-
թյ�ն ներ կա յաց նե լը պետք է կա սեց-
նի դրա կա տա ր� մը։ Հե ղի նակ նե րի մի 
մասն այս հար ցի վե րա բե րյալ տա լիս է 
դրա կան պա տաս խան1, ի սկ մյ�ս մա-
սը կար ծ�մ է, որ նպա տա կա հար մար չէ 
վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� մա սին ո րոշ ման 
դեմ ա ռար կ� թյ�ն ներ կա յաց նե լ� դեպ-
ք�մ կա սեց նել դրա կա տա ր� մը, քա նի 
որ դա կա րող է խո չըն դո տել ա րագ ար-
դա րա դա տ� թյան մատ չե լի � թյան ի րա-
վ�ն քի ի րա կա նաց մա նը2։ Կար ծ�մ ե նք, 
որ քրե ա կան գոր ծե րը ող ջամ տի ժամ-
կե տ�մ քն նե լ� ան հրա ժեշ տ� թյ� նից 
ել նե լով, քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� 
մա սին ո րոշ ման դեմ ա ռար կ� թյ�ն ներ-
կա յաց նե լը պետք է � նե նա ս�ս պեն զիվ 
ազ դե ց� թյ�ն և քն նի չը, մինչև վե րա դաս 
դա տա խա զի կող մից ո րո շ�մ կա յաց նե-
լը, պետք է շա ր� նա կի նա խաքն ն� թյ�ն 
ի րա կա նաց նել։ Հա կա ռակ պա րա գա-
յ�մ կս տաց վի, որ վա ր�յ թից հե ռաց նե-
լ� մա սին ո րո շ� մը ստա նա լ� պա հից 
քն նի չը հե ռաց վ�մ է վա ր�յ թից և նա-
խաքն ն� թյ� նը հանձ նա րար վ�մ է նոր 
քն նի չի, ով պետք է ծա նո թա նա գոր ծի 
նյ� թե րին։ Ե թե վե րա դաս դա տա խա զը 
բա վա րա րի վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� մա-
1 

2 -
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սին ո րոշ ման դեմ բեր ված ա ռար կ� թյ�-
նը, ա պա գոր ծի նա խաքն ն� թյ� նը կր-
կին կհանձ նա րար վի նախ կին քն նի չին։ 
Նման մե խա նիզ մի պա րա գա յ�մ քրե ա-
կան գոր ծը, մինչև վե րա դաս դա տա խա-
զի կող մից ա ռար կ� թյ� նը լ� ծե լը, կմն ա 
«ան շարժ» վի ճա կ�մ, քա նի որ նոր քն-
նի չը պետք է ծա նո թա նա քրե ա կան գոր-
ծի նյ� թե րին, ին չը, կախ ված քրե ա կան 
գոր ծի ծա վա լից և քն նի չի ծան րա բեռն-
վա ծ� թյ� նից, նրա նից կպա հան ջի 7-10 
օ ր։ Մինչ դեռ, ե թե վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� 
ո րոշ ման դեմ ա ռար կ� թյ�ն ներ կա յաց-
նե լը կա սեց նի դրա կա տա ր� մը, ա պա 
քն նի չը, մինչև վե րա դաս դա տա խա զի 
կող մից ա ռար կ� թյան լ� ծ� մը, կշա ր�-
նա կի քն ն� թյ�ն կա տա րել։ 

4.5. Ա ռա ջար կ	 թյ	ն։ Ա ռա ջար կ�մ 
ե նք, ՀՀ քր. դատ. օր –�մ նա խա տե սել 
հոդ ված հետ ևյալ  բո վան դա կ� թյամբ. 

« Հոդ ված 92.1. Հե տաքն ն+ թյան 
մարմն ի աշ խա տակ ցին, քն նի չին վա-
ր+յ թից հե ռաց նե լ+ դեպ քերն + կար գը

1. Քրե ա կան վա ր�յ թի ըն թաց ք�մ 
օ րեն քի կո պիտ խախ տ�մ թ�յլ տա լ� 
դեպ ք�մ դա տա խա զը հե տաքն ն� թյան 
մարմն ի աշ խա տակ ցին, քն նի չին պատ-
ճա ռա բան ված ո րոշ մամբ հե ռաց ն�մ է 
տվյալ վա ր�յ թից։ 

2. Ս�յն հոդ վա ծի ի մաս տով օ րեն քի 
կո պիտ խախ տ�մ է` 

1) Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թյան 
Սահ մա նադ ր� թյամբ ամ րագր ված` մար-
դ� հիմն ա կան ի րա վ�ն քի կամ ա զա-
տ� թյան խախ տ� մը. 

2) այն պի սի ա րարք դրս ևո րե լը, ո րը 
հան գեց րել է ա պա ց�յ ցի կորս տի: 

3. Մինչ դա տա կան վա ր�յ թ�մ հե-
տաքն ն� թյան մարմն ի աշ խա տակ ցին, 
քն նի չին վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� մա սին 
ո րո շ�մ կա յաց ն�մ է հս կո ղ� թյ�ն ի րա-
կա նաց նող դա տա խա զի միջ նոր դ�-
թյամբ՝ նրա ան մի ջա կան վե րա դա սը: 

4. Քն նի չը կամ քնն չա կան բաժ նի պե-
տը, հե տաքն ն� թյան մարմն ի աշ խա տա-
կի ցը կամ պե տը վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� 
մա սին ո րոշ մա նը հա մա ձայն չլի նե լ� դեպ-
ք�մ ան հա պաղ, բայց ոչ � շ, քան ե ռօ րյա 
ժամ կե տ�մ, դրա վե րա բե րյալ գրա վոր 
ա ռար կ� թյ�ն ներ է ներ կա յաց ն�մ վա-
ր�յ թից հե ռաց նե լ� մա սին ո րո շ�մ կա-
յաց րած դա տա խա զի վե րա դա սին: 

5. Վա ր�յ թից հե ռաց նե լ� մա սին դա-
տա խա զի ո րո շ� մը ստա նա լ�ց հե տո, 
ի սկ այդ ո րոշ ման վե րա բե րյալ ա ռար-
կ� թյ�ն ներ կա յաց նե լ� դեպ ք�մ` դա-
տա խա զի ո րո շ� մը � ժի մեջ թող նե լ� 
մա սին վե րա դաս դա տա խա զի ո րո շ�-
մը ստա նա լ�ց հե տո հե տաքն ն� թյան 
մարմն ի կամ քնն չա կան բաժ նի պե տը 
ան հա պաղ քրե ա կան գոր ծը հանձ նա-
րա ր�մ է հա մա պա տաս խա նա բար հե-
տաքն ն� թյան մարմն ի այլ աշ խա տակ ցի 
կամ այլ քն նի չի։

6. Հե տաքն ն� թյան մարմն ի աշ խա-
տա կի ցը, քն նի չը տվյալ քրե ա կան գոր-
ծով ի րա կա նաց ն�մ են ս�յն օ րենսգր-
քով նա խա տես ված ի րենց լի ա զո ր�-
թյ�ն նե րը, մինչև ս�յն հոդ վա ծի 4–րդ 
մա սով նա խա տես ված ա ռար կ� թյան 
վե րա բե րյալ ո րոշ ման ստա նա լը»:
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Հայ ժո ղովր դին խորթ չեն ե ղել պառ-
լա մեն տա րիզ մի գա ղա փար նե րը, ի սկ 
պառ լա մեն տա րիզ մի հիմն ա կան բա ղադ-
րիչ ներն առ կա են ե ղել նրա պե տա կան 
և հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան-
ք�մ: Մաս նա վո րա պես, Հա յաս տա ն�մ 
ներ կա յա ց�ց չա կան օ րենս դիր մար մին-
ներ կազ մա վոր վել � գոր ծել են հնա գ�յն 
ժա մա նակ նե ր�մ, և այդ ա վան դ�յ թը 
հա րատ ևել է ը նդ հ�պ մինչև XX դա րը, 
ի սկ իշ խա ն� թյ�ն նե րի տա րան ջատ ման 
և օ րեն քի գե րա կա յ� թյան գա ղա փար-
նե րը հայ քա ղա քա կան-ի րա վա կան մտ-
ք�մ հայտն վել են դեռևս XVIII դա ր�մ:

 Պառ լա մեն տա րիզ մը, որ պես պե տա-
կան իշ խա ն� թյան կազ մա կերպ ման և 
գոր ծառն ման ձև, Հա յաս տա ն�մ ա ռա-
ջին ան գամ կյան քի կոչ վեց հայ կա կան 
ա ռա ջին հան րա պե տ� թյան կազ մա վոր-
մամբ: Հա յաս տա ն�մ պառ լա մեն տա-
րիզ մի սկզբ նա վո ր�մն � նի իր նա խա-
պատ մ� թյ� նը: Ռ� սաս տա նի 1917 թվա-
կա նի փետր վա րյան հե ղա փո խ� թյ� նը 
ռ� սա կան վիթ խա րի կայս ր� թյ� ն�մ 
իս կա կան խառ նաշ փոթ ստեղ ծեց, ո րը 
շ� տով վե րած վեց քաո սի: Այդ խառ նաշ-
փոթն � քաո սը տա րած վեց նաև Ա նդր-
կով կա ս�մ, բնա կան է, նաև ար ևե լյան 
Հա յաս տա ն�մ: Հե ղա փո խ� թյ� նից հե-
տո հայ ժո ղովր դի ա ռջև ծա ռա ցան նոր 

խն դիր ներ, ո րոնց լ�ծ ման ան հրա ժեշ-
տ� թյ�նն աշ խ� ժաց րեց հայ հա սա րա-
կա կան քա ղա քա կան կյան քը:

 Ռ� սա կան փետր վա րյան հե ղա փո-
խ� թյ� նից հե տո կով կա սա հայ ի րա-
կա ն� թյան մեջ գոր ծ�մ է ին զա նա զան 
քա ղա քա կան կ� սակ ց� թյ�ն ներ և հո-
սանք ներ, ո րոն ցից է ին ՀՅ Դաշ նակ ց�-
թյ� նը, սո ցի ալ-դե մոկ րատ մենշ ևիկ նե-
րը, սո ցի ալ-դե մոկ րատ հն չա կյան նե րը, 
սո ցի ալ-հե ղա փո խա կան նե րը՝ է սէռ նե րը, 
բոլշ ևիկ ներ, կա դետ ներ, ռամ կա վար ներ 
և այլն: 1917թ վա կա նի ապ րի լին Թիֆ լի-
ս�մ ստեղծ վեց մի նոր ազ գային կ� սակ-
ց� թյ�ն՝ Հայ ժո ղովր դա կան կ� սակ ց�-
թյ� նը: Քա ղա քա կան այդ խայ տաբ ղետ 
� ժե րի և հո սանք նե րի մեջ ա մե նաազ դե-
ցիկ և հե ղի նա կա վոր կ� սակ ց� թյ� նը 
ՀՅ Դաշ նակ ց� թյ�նն էր:

 Հետ փետր վա րյան ժա մա նա կաշրջա-
ն�մ Ա նդր կով կա ս�մ գոր ծող հայ քա-
ղա քա կան կ� սակ ց� թյ�ն նե րը և հո-
սանք նե րը, բա ցի, թերևս, բոլշ ևիկ նե րից 
գի տակ ց�մ է ին մի մյանց հետ հա մա-
գոր ծակ ցե լ�, հայ ժո ղովր դին մի ա վո-
րե լ� և նրա ա ռջև ծա ռա ցած բարդ � 
դժ վա րին խն դիր նե րը լ� ծե լ� ան հրա-
ժեշ տ� թյ� նը: Եվ ա հա, 1917 թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րի 29-ին, Թիֆ լի ս�մ, ո րն 
այդ ժա մա նակ ար ևե լա հայե րի հա սա րա-

ՊԱՌ ԼԱ ՄԵՆ ՏԱ ՐԻԶ ՄԸ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ 
Ա ՌԱ ՋԻՆ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ Տ�� Ն�Մ

 
Հով հան նես Ստե փան յան

ՀՀ  քնն չա կան կո մի տե ի նա խա գա հի խորհր դա կան, 
ի րա վա բա նա կան գի տ	թ յ	ն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
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կա կան-քա ղա քա կան կյան քի կենտ րոնն 
էր, հրա վիր վեց ար ևե լա հայե րի հա մա-
գ� մա րը: Այդ հա մա գ� մա րին մաս նակ-
ց�մ է ին 203 պատ վի րակ: Հա մա գ� մա-
ր�մ մե ծա թիվ էր ՀՅ Դաշ նակ ց� թյան 
պատ վի րա կ� թյ� նը՝ 116: Բոլշ ևի կյան 
կազ մա կեր պ� թյ�ն նե րի պատ վի րակ-
նե րը չէ ին մաս նակ ց�մ ար ևե լա հայե րի 
հա մա գ� մա րին՝ ՌՍԴԲԿ Թիֆ լի սի կո մի-
տեն Ա նաս տաս Մի կո յա նի կող մից ստո-
րագր ված հա տ�կ գր� թյամբ բոյ կո տել 
էր հա մա գ� մա րը: 

Ար ևե լա հայե րի հա մա գ� մարն ը նտ-
րեց գոր ծա դիր մար մին՝ Հայոց Ազ գային 
խոր հ�րդ, ո րը կազմ ված էր տասն հինգ 
ան դամն ե րից: Ազ գային խոր հ�րդն �-
ներ ներ կա յա ց�ց չա կան բն�յթ: Նրա-
ն�մ ներ կա յաց ված է ին Ա նդր կով կա ս�մ 
գոր ծող հա մա րյա բո լոր հայ քա ղա քա-
կան � ժե րը: 

Ար ևե լա հայե րի հա մա գ� մա րից մի 
քա նի շա բաթ ան ց՝ 1917 թվա կա նի հոկ-
տեմ բե րի 25-ին, Ռ� սաս տա նի մայ րա-
քա ղաք Պետ րոգ րա դ�մ բոլշ ևիկ նե րը 
զին ված հե ղաշր ջ�մ կա տա րե ցին և 
բռ նա զավ թե ցին իշ խա ն� թյ� նը, ո րից 
հե տո ե րկ րի հա սա րա կա կան-քա ղա քա-
կան կյան քը սկ սեց կազ մա լ�ծ վել: Այ ն�-
հետև ի նչ պես Ռ� սաս տա ն�մ, այն պես 
էլ Ա նդր կով կա ս�մ քա ղա քա կան ի րա-
դար ձ� թյ�ն նե րը սրըն թաց զար գա ցան: 
1917 թվա կա նի նոյեմ բե րի 15-ին վրաց 
մենշ ևիկ նե րը, ՀՅ Դաշ նակ ց� թյ� նը 
և ա դր բե ջան ցի մ� սա վա թա կան ները 
կազ մե ցին կա ռա վա ր� թյ�ն՝ Ա նդր կով-
կա սյան կո մի սա րի ա տը:

 Ռ� սաս տա նի խորհր դային կա ռա-
վա ր� թյան կող մից Կով կա սյան ռազ մա-

ճա կա տը կազ մա լ�ծ վեց, և կարճ ժա մա-
նա կա հատ վա ծ�մ թ�ր քա կան բա նա կը 
գրա վեց ոչ մի այն ո ղջ Ա րևմտյան Հա-
յաս տա նը, այլև ներ խ� ժեց Ա նդր կով-
կաս: Ա նդր կով կա սյան Սեյմն ան կա րող 
գտն վեց կա սեց նե լ� թ�ր քե րի ա ռաջ-
խա ղա ց� մը: 1918 թվա կա նի ապ րի լի 
22-ին Ա նդր կով կա սյան Սեյ մը Ա նդր կով-
կասն ան կախ հռ չա կեց: Ա նդր կով կա-
սյան ան կախ պե տ� թյ� նը շատ կարճ 
կյանք � նե ցավ: 1918 թվա կա նի մայի սի 
26-ին Ա նդր կով կա սյան Սեյ մը լ� ծար-
վեց, և ն�յն օ րը հայ տա րար վեց Վրաս-
տա նի ան կա խ� թյ� նը, ի սկ հա ջորդ օ րը՝ 
Ա դր բե ջա նի ան կա խ� թյ� նը: Ստեղծ-
վեց մի ի րա վի ճակ, որ Հայոց Ազ գային 
խոր հ�րդն ստիպ ված էր հայ տա րա-
րել նաև Հա յաս տա նի ան կա խ� թյ� նը: 
Ստիպ ված էր, ո րով հետև Վրաս տա նը և 
Ա դրբե ջա նը պատ րաստ է ին ի րենց գե-
րիշ խա ն� թյ� նը հաս տա տել Ար ևե լա հա-
յաս տա նի վրա, բա ցի այդ, Ա նդր կով կա-
սի բո լոր հայ քա ղա քա կան � ժե րը չէ ին, 
որ հա վա ն� թյ�ն է ին տա լիս Հա յաս-
տա նի ան կա խ� թյա նը: Ան կա խ� թյա նը, 
բնա կա նա բար, դեմ է ին բոլշ ևիկ նե րը, 
ի նչ պես նաև ՍԴ Հն չա կյան կ� սակ ց�-
թյ� նը, և ն�յ նիսկ մի շարք դաշ նակ ցա-
կան ներ:

Ս տեղծ ված աշ խար հա քա ղա քա կան 
պայ ման նե ր�մ Հա յաս տա նի ան կա խ�-
թյան հռ չա կ� մը մի ակ ճիշտ քայլն էր, 
ո րն ամ րապնդ վեց թ�ր քե րի նկատ մամբ 
1918 թվա կա նի մայի սի վեր ջին հայ ժո-
ղովր դի փա ռա վոր հաղ թա նակ նե րով՝ 
Սար դա րա պա տ�մ, Ղա րա քի լի սա յ�մ և 
Բաշ-Ա պա րա ն�մ:

Հռ չա կե լով Հա յաս տա նի ան կա խ�-
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թյ� նը՝ Հայոց Ազ գային խոր հ�ր դը հե-
տաձ գեց կա ռա վա ր� թյ�ն կազ մե լը, 
այ ն� ա մե նայ նիվ ՀՅ Դաշ նակ ց� թյ�նն 
ա ռա ջադ րեց վար չա պե տի իր թեկ նա ծ�-
թյ� նը՝ Հով հան նես Քա ջազ ն� ն�ն: 1918 
թվա կա նի հ� նի սի 7-ին Հայոց Ազ գային 
խոր հ�ր դը Հով հան նես Քա ջազ ն� ն�ն 
ը նտ րեց վար չա պետ և նրան հանձ նա-
րա րեց կազ մել կոա լի ցի ոն կա ռա վա ր�-
թյ�ն: Սա կայն ան դրա նիկ կա ռա վա ր�-
թյ�ն կազ մե լ� հար ց�մ հայ քա ղա քա-
կան � ժե րի միջև ա ռա ջա ցան տա րա-
ձայ ն� թյ�ն ներ և բա խ�մն եր: Ի վեր ջո, 
կա ռա վա ր� թյ� նը կազմ վեց ոչ թե կոա-
լի ցի ոն, այլ ան հա տա կան սկզ բ�ն քով: 
Հա յաս տա նի կա ռա վա ր� թյան կազ մ�մ 
ը նդ գրկ վե ցին չորս դաշ նակ ցա կան և եր-
կ� ան կ� սակ ցա կան:

 Հայոց Ազ գային խոր հ�ր դը և կա-
ռա վա ր� թյ� նը 1918 թվա կա նի հ� լի սի 
17-ին տե ղա փո խե ցին Եր ևան: Փաս-
տո րեն, Հա յաս տա նի ան կա խ� թյան 
հռչա կ� մից հե տո Հայոց Ազ գային խոր-
հ�ր դը, որ պես Հա յաս տա նի գե րա գ�յն 
իշ խա ն� թյ�ն, ձևա վո րեց Հա յաս տա-
նի գոր ծա դիր իշ խա ն� թյ� նը: Սա կայն 
ան հրա ժեշտ էր ձևա վո րել նաև լե գի տիմ 
օ րենս դիր և դա տա կան իշ խա ն� թյ�ն-
ներ: Ստեղծ ված աշ խար հա քա ղա քա կան 
ծանր պայ ման նե ր�մ հա մա ժո ղովր դա-
կան ը նտ ր� թյ�ն նե րի մի ջո ցով Հա յաս-
տա նի ներ կա յա ց�ց չա կան օ րենս դիր 
մար մին ձևա վո րե լը գործ նա կա ն�մ ան-
հնար էր: Այդ պատ ճա ռով Հայոց Ազ-
գային խոր հ�ր դը ո րո շեց Հա յաս տա նի 
օ րենս դիր մար մի նը՝ պառ լա մեն տը ձևա-
վո րել իր մեջ մտ նող կ� սակ ց� թյ�ն նե-
րի ներ կա յա ց� ցիչ նե րի թի վը ե ռա պատ-

կե լ�, ի նչ պես նաև Հա յաս տա ն�մ բնակ-
վող ազ գային փոք րա մաս ն� թյ�ն նե րի 
ներ կա յա ց� ցիչ նե րին ը նդ գր կե լ� մի ջո-
ցով: 1918 թվա կա նի հ� լի սի վեր ջե րին 
Հայոց Ազ գային խոր հ�ր դը վե րած վեց 
Հա յաս տա նի խորհր դի՝ պառ լա մեն տի, 
ո րը բաղ կա ցած էր 46 պատ գա մա վոր նե-
րից: Հա յաս տա նի խորհր դ�մ ՀՅ Դաշ-
նակ ց� թյ�նն � ներ 18 պատ գա մա վոր, 
Հա յաս տա նի ժո ղովր դա կան կ� սակ-
ց� թյ� նը, սո ցի ալ դե մոկ րատ նե րը և 
սո ցի ալ-հե ղա փո խա կան նե րը է սէռ ներ 
վե ցա կան պատ գա մա վոր, թ�րք-թա-
թար նե րը՝ վեց պատ գա մա վոր, ռ�ս նե րը 
և եզ դի նե րը՝ մե կա կան պատ գա մա վոր: 
Սո ցի ալ-դե մոկ րատ նե րի վեց պատ գա-
մա վոր նե րից հին գը մենշ ևիկ ներ է ին և 
մե կը՝ բոլշ ևիկ: Հե տա գա յ�մ՝ 1918 թվա-
կա նի նոյեմ բե րին բոլշ ևիկ պատ գա մա-
վո րը դ�րս ե կավ Հա յաս տա նի խորհր-
դից, և նրա տե ղը լրաց վեց մենշ ևիկ 
պատ գա մա վո րով: Ի նչ պես տես ն�մ ե նք, 
Հա յաս տա նի խորհր դ�մ ը նդ գրկ ված 
է ին տար բեր քա ղա քա կան � ժեր, ո րոն-
ցից ոչ մե կը մե ծա մաս ն� թյ�ն չէր կազ-
մ�մ, բա ցի այդ նրա ն�մ ը նգգրկ ված է ին 
Հա յաս տա ն�մ բնակ վող տար բեր ազ գե-
րի ներ կա յա ց� ցիչ ներ: Այդ տե սա կե տից 
կա րե լի է ա սել, որ Հա յաս տա նի խոր-
հ�ր դը ներ կա յա ց�ց չա կան և լե գե տիմ 
օ րենս դիր մար մին էր:

1918 թվա կա նի օ գոս տո սի 1-ին 
Երևա ն�մ տե ղի � նե ցավ Հա յաս տա նի 
խորհր դի ա ռա ջին պաշ տո նա կան նիս-
տը: Փաս տո րեն, այդ օ րը ի րա վա բա նո-
րեն ծն�նդ ա ռավ հայ կա կան պառ լա-
մեն տը և պառ լա մեն տա րիզ մը: Հարկ 
է նշել, որ Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան-
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րա պե տ� թյ� ն�մ պառ լա մեն տա րիզ մի 
զար գա ց�մն � նե ցել է եր կ� փ�լ: Ա ռա-
ջին՝ նախ նա կան փ�լն ը նդ գր կ�մ է 1918 
թվա կա նի օ գոս տո սի 1-ից մինչև 1919 
թվա կա նի օ գոս տո սի 1-ը, ո րը հա մընկ-
ն�մ է Հա յաս տա նի խորհր դի գոր ծ� նե-
� թյան ժա մա նա կաշր ջա նի հետ: Ե րկ-
րորդ փ�լն ը նդ գր կ�մ է 1919 թվա կա նի 
օ գոս տո սի մե կից մինչև 1920 թվա կա նի 
դեկ տեմ բե րի եր կ� սը, ո րը հա մընկ ն�մ 
է հա մընդ հա ն�ր ը նտ ր� թյ�ն նե րով 
ձևա վոր ված՝ Հա յաս տա նի պառ լա մեն-
տի գոր ծ� նե � թյան ժա մա նա կաշր ջա նի 
հետ:

 Հա յաս տա նի խոր հ�ր դը մշա կեց և 
հաս տա տեց իր կա նո նա կար գը, ստեղ-
ծեց տասն չորս հանձ նա ժո ղովն եր, ո րոն-
ց�մ ա ռանձ նա ն�մ էր հատ կա պես 
Կար գադ րիչ հանձ նա ժո ղո վը: Այս հանձ-
նա ժո ղովն ի րա կա նաց ն�մ էր գոր ծա դիր 
մարմն ի գոր ծա ռ�յթ ներ: Հա յաս տա նի 
խոր հ�րդն ստեղ ծեց նաև Պե տա կան 
վե րահս կո ղ� թյան մար մին, ո րը կոչ ված 
էր վե րահս կո ղ� թյ�ն ի րա կա նաց նել 
կա ռա վա ր� թյան ֆի նան սատն տե սա-
կան գոր ծ� նե � թյան նկատ մամբ:

 Հա յաս տա նի խորհր դի կազ մա վոր-
ման և գոր ծ� նե � թյան ըն թաց ք�մ ի 
հայտ ե կավ պառ լա մեն տա րիզ մի այն-
պի սի մի կար ևոր տարր, ի նչ պի սին է 
բազ մա կ� սակ ցա կա ն� թյ� նը: Վե րը 
նշե ցինք, որ Հա յաս տա նի խորհր դ�մ 
ներ կա յաց ված է ին չորս կւ սակ ց� թյ�ն-
ներ՝ ՀՅ Դաշ նակ ց� թյ� նը, Հայ ժո ղովր-
դա կան կ� սակ ց� թյ� նը, սո ցի ալ-դե-
մոկ րատ նե րը մենշ ևիկ ներ և բոլշ ևիկ, 
սո ցի ալ-հե ղա փո խա կան նե րը է սէռ ներ, 
ի նչ պես նաև ազ գային փոք րա մաս ն�-

թյ�ն նե րի ներ կա յա ց� ցիչ ներ: Հա յաս-
տա նի խորհր դի եր կ� պատ գա մա վոր 
ան կ� սակ ցա կան է ին: Փաս տո րեն, Հա-
յաս տա նի խորհր դ�մ կային չորս կ�-
սակ ցա կան խմ բակ ց� թյ�ն ներ, ե րեք 
ազ գային խմ բակ ց� թյ�ն ներ և մեկ ան-
կ� սակ ցա կան խմ բակ ց� թյ�ն:

 Հա յաս տա նի խորհր դի խմ բակ ց�-
թյ�ն նե րը կար ևոր դե րա կա տա ր� թյ�ն 
� նե ին ի նչ պես օ րենս դիր աշ խա տան-
ք�մ, այն պես էլ ե րկ րի ներ քին և ար-
տա քին քա ղա քա կա ն� թյ� նը մշա կե լ� 
գոր ծ�մ: Սա կայն քա նի որ նշ ված խմ-
բակ ց� թյ�ն նե րից յ� րա քան չյ�րն �-
ներ իր նպա տակ նե րը, խն դիր ներն � 
ծրագ րե րը, ո րոնք հա ճախ տրա մագ ծո-
րեն հա կա դիր է ին, ա պա ա կն հայտ է, թե 
Հա յաս տա նի խորհր դ�մ ի նչ ան զի ջ�մ 
պայ քար էր ըն թա ն�մ ցան կա ցած հար-
ցի քն նարկ ման ըն թաց ք�մ:

 Հա յաս տա նի խորհր դի պատ մա գի-
տա կան և քա ղա քա գի տա կան վեր լ� ծ�-
թյ�ն նե ր�մ ը ստ քա ղա քա կան կողմն ո-
րո շ�մն ե րի և հե տապն դած նպա տակ նե-
րի ա ռանձ նաց վ�մ են ե րեք քա ղա քա կան 
� ժեր՝ ա ջա կող մյան, կենտ րո նա մետ և 
ձա խա կող մյան: Հա յաս տա նի խորհր-
դ�մ ներ կա յաց ված կ� սակ ց� թյ�ն նե-
րից Հայ ժո ղովր դա կան կ� սակ ց� թյ�նն 
ա ջա կող մյան էր, ՀՀ Դաշ նակ ց� թյ� նը՝ 
կենտ րո նա մետ, ի սկ սո ցի ալ-դե մոկ րատ-
նե րը և է սէռ նե րը՝ ձա խա կող մյան:1

 Հայ ժո ղովր դա կան կ� սակ ց� թյ�-
նը ե րկ րի սո ցի ալ-տն տե սա կան զար-
գաց ման հիմք էր հա մա ր�մ մաս նա-

1 
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վոր սե փա կա ն� թյ� նը և շ� կա յա կան 
հա րա բե ր� թյ�ն նե րը, ի սկ հայ կա կան 
հար ց�մ դա վա ն�մ էր ծո վից ծով Հա-
յաս տա նի գա ղա փա րը: Այս կ� սակ ց�-
թյան բարձ րա գ�յն ղե կա վար մար մի նը՝ 
Կենտ րո նա կան կո մի տեն գտն վ�մ էր 
Թիֆ լի ս�մ, և այդ պի սով, ը ստ է � թյան 
ստեղծ վ�մ էր կ� սակ ց� թյան եր կ� 
հատ ված՝ Թիֆ լի սյան և Եր ևա նյան: Այս 
հան գա ման քը դժ վա րեց ն�մ էր կ� սակ-
ց� թյան եր կ� հատ ված նե րի մի աս նա-
կան ղե կա վա ր� մը, և պա տա հա կան չէ, 
որ շ� տով կ� սակ ց� թյան եր կ� հատ-
ված նե րի միջև ա ռա ջա ցան  ո րո շա կի 
տա րա ձայ ն� թյ�ն ներ:2 Հայ ժո ղովր դա-
կան կ� սակ ց� թյ� նը, ը նդ հա ն�ր առ-
մամբ, բն� թագր վ�մ է որ պես ազ գային 
կ� սակ ց� թյ�ն, ո րն ըն դ� նե լով ազ-
գային շա հե րի գե րա կա յ� թյ� նը, հան-
դես էր գա լիս հայ ժո ղովր դի շա հե րի և 
ի րա վ�նք նե րի պաշտ պա ն� թյամբ:3 

ՀՅ Դաշ նակ ց� թյ� նը, ո րը կենտ րո-
նա մետ էր, դա վա ն�մ էր հա յ� թյան և 
հայ րե նի քի պաշտ պա ն� թյան, ան կա-
խ� թյան և պե տ� թյան ամ րապնդ ման 
գա ղա փա րը: ՀՅ Դաշ նակ ց� թյ�նն իր 
քա ղա քա կան նպա տակ նե րով մոտ էր 
Հայ ժո ղովր դա կան կ� սակ ց� թյա նը, 
սա կայն մի շարք սո ցի ալ-տն տե սա կան 
հար ցե ր�մ գա ղա փա րա կան ա ռ� մով 
հա ր�մ էր սո ցի ալ-դե մոկ րատ նե րին և 
սո ցի ա լիստ նե րին:4

 Հա յաս տա նի խորհր դ�մ ձա խա-
կող մյան կ� սակ ց� թյ�ն ներ է ին սո ցի-
2 
3 
4 

ալ-դե մոկ րատ նե րը՝ մենշ ևիկ և բոլշ ևիկ, 
ի նչ պես նաև է սէռ նե րը: Նրանք դա վա-
ն�մ է ին Հա յաս տա նի ան կա խ� թյ� նը 
մեր ժող, ի նչ պես և ը նդ գծ ված սո ցի ա-
լիս տա կան գա ղա փար ներ: Այս կ� սակ-
ց� թյ�ն նե րը բն� թագր վ�մ են որ պես 
քա ղա քա կան այն պի սի � ժեր, ո րոնց 
խորթ են ե ղել Հա յաս տան, հայ րե նիք, 
սահ ման, ա զա տ� թյ�ն, ան կա խ� թյ�ն, 
պե տա կա ն� թյ�ն, ազ գային մշա կ�յթ, 
ազ գային բա նակ և հա ման ման այլ հաս-
կա ց� թյ�ն ներ:5 Ե թե հայ սո ցի ալ-դե-
մոկ րատ նե րը ե ղել են վրաց մենշ ևիկ նե-
րի կա մա կա տար նե րը և նրանց շա հերն 
ար տա հայ տող նե րը, ա պա է սէռ ներն 
ար տա հայ տել և պաշտ պա նել են Ռ�-
սաս տա նի շա հե րը, բնա կա նա բար, դեմ 
լի նե լով Հա յաս տա նի ան կա խ� թյա նը: 
Ի նչ պես հայ սո ցի ալ-դե մոկ րատ նե րի, 
այն պես էլ հայ է սէռ նե րի կենտ րո նա կան 
ղե կա վար մար մին նե րը գտն վ�մ է ին 
Հա յաս տա նից դ�րս՝ Թիֆ լի ս�մ: 

Ինչ վե րա բե ր�մ է Հա յաս տա նի 
խորհր դի՝ կ� սակ ցա կան պատ կա նե լի-
� թյ�ն չ� նե ցող ազ գային փոք րա մաս-
ն� թյ�ն նե րը ներ կա յաց նող պատ գա մա-
վոր նե րին, ա պա նրանք, բա ցա ռ� թյամբ 
եզ դի պատ գա մա վո րի, ն�յն պես � նե ին 
Հա յաս տա նի ան կա խ� թյ� նը մեր ժող, 
հա կա պե տա կան քա ղա քա կան դիր քո-
րո շ�մ:

 Հա յաս տա նի խորհր դ�մ ներ կա յաց-
ված կ� սակ ց� թյ�ն նե րի այս թռ� ցիկ 
վեր լ� ծ� թյ� նը վկա յ�մ է, որ չնա յած նշ-
ված ժա մա նա կաշր ջա ն�մ Հա յաս տա նը 
գտն վ�մ էր ներ քին և ար տա քին բարդ, 
ծան րա գ�յն պայ ման նե ր�մ, այ ն� ա մե-
5 
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նայ նիվ հա վա տա րիմ էր ժո ղովր դա վա-
ր� թյան սկզ բ�նք նե րին: Հա յաս տա նի 
խոր հ�ր դը, որ պես պե տա կան իշ խա ն�-
թյան բարձ րա գ�յն մար մին, կազ մա վոր-
վել և գոր ծ�մ էր ժո ղովր դա վա ր� թյան 
սկզ բ�նք նե րի հի ման վրա, ին չը պառ-
լա մեն տա րիզ մի կա յաց ման պար տա դիր 
պայ ման նե րից մեկն է:

 Ժո ղովր դա վա ր� թյան սկզ բ�նք նե-
րի հի ման վրա կազ մա վոր վեց նաև Հա-
յաս տա նի նոր կա ռա վա ր� թյ� նը: 1918 
թվա կա նի աշ նա նը Հայ ժո ղովր դա կան 
կ� սակ ց� թյ� նը ցան կ� թյ�ն հայտ նեց 
մտ նել կա ռա վա ր� թյան կազ մի մեջ և 
ՀՅ Դաշ նակ ց� թյան հետ կի սել հայ րե-
նի քի և պե տ� թյան ա ռջև պա տաս խա-
նատվ� թյ� նը: Այդ պի սի ցան կ� թյ�ն �-
նե ին նաև սո ցի ալ-դե մոկ րատ նե րը: Վեր-
ջին ներս, չ� նե նա լով հա մա պա տաս խան 
սո ցի ա լա կան բա զա, փո խա րենն � նե ին 
մեծ ա խոր ժակ՝ պա հան ջ�մ է ին ներ քին 
և ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար նե-
րի պաշ տոն նե րը: Սո ցի ալ-հե ղա փո խա-
կան նե րը է սէռ նե րը ներ կա յաց ն�մ է ին 
ի րենց պա հանջ նե րը: Ի վեր ջո, սո ցի ալ-
դե մոկ րատ նե րը և է սէռ նե րը հրա ժար վե-
ցին կա ռա վա ր� թյան կազ մի մեջ մտ նե-
լ�ց, և նոր կա ռա վա ր� թյ� նը կազ մե ցին 
ՀՅ Դաշ նակ ց� թյ� նը և Հայ ժո ղովր դա-
կան կ� սակ ց� թյ� նը: Նոր կա ռա վա ր�-
թյան կազ մի մեջ մտան չորս դաշ նակ ցա-
կան, չորս ՀԺԿ-ա կան և մեկ ան կ� սակ-
ցա կան, ըն դա մե նը ի նը ան դամ:

 Հա յաս տա նի խոր հ�ր դը՝ ե րկ րի սո-
ցի ալ-տն տե սա կան և քա ղա քա կան 
ծան րա գ�յն պայ ման նե ր�մ ձեռն մ�խ 
ե ղավ օ րի նաս տեղծ աշ խա տան քի: Հա-
յաս տա նի ան կա խ� թյան հռ չա կ� մով 

ան հրա ժեշտ էր ստեղ ծել օ րենսդ րա կան 
բո լո րո վին նոր հա մա կարգ, ո րը պետք է 
ա պա հո վեր ե րկ րի ի րա վա կարգն � օ րի-
նա կա ն� թյ� նը, սահ մա ներ պե տա կան 
մար մին նե րի, պաշ տո նա տար ան ձանց 
և քա ղա քա ցի նե րի բնա կա նոն գոր ծ� նե-
� թյան հա մար ան հրա ժեշտ ե րաշ խիք-
ներ: Օ րենսդ րա կան հա մա կարգ ստեղ-
ծե լը մե ծա ծա վալ և եր կա րատև ժա մա-
նակ պա հան ջող աշ խա տանք է, և այդ 
պատ ճա ռով Հա յաս տա նի խոր հ�ր դը 
1918 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ին ըն դ�-
նեց, օ րենք, ո րի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա-
նի տա րած ք�մ ժա մա նա կա վո րա պես 
պետք է գոր ծե ին նախ կին ռ� սա կան 
կայս ր� թյան, Ժա մա նա կա վոր կա ռա-
վա ր� թյան, Ա նդր կով կա սի կո մի սա րի-
ա տի և Սեյ մի օ րենք նե րը՝ Հա յաս տա նի 
խորհր դի փո փո խ� թյ�ն նե րով և լրա-
ց�մն ե րով: Հա յաս տա նի խորհր դի այդ 
օ րեն քով գոր ծո ղ� թյան մեջ է ին դր վ�մ 
բազ մա թիվ, հա ճախ մի մյանց հա կա սող 
օ րենսդ րա կան ակ տեր, ո րի հետևան քով 
Հա յաս տա ն�մ ստեղծ վ�մ էր օ րենսդ-
րա կան քաոս: Այդ օ րենսդ րա կան քաո-
ս�մ կա րող էր կողմն ո րոշ վել մի այն 
դա տա կան իշ խա ն� թյան ան կախ մար-
մին նե րի հա մա կար գը: Բնա կա նա բար, 
Հա յաս տա նի խոր հ�ր դը 1918 թվա կա-
նի դեկ տեմ բե րին ըն դ� նեց դա տա կան 
իշ խա ն� թյան կազ մա վոր ման հա մար 
խիստ կար ևոր մի քա նի օ րենսդ րա կան 
ակ տեր: Այդ օ րենսդ րա կան ակ տե րից 
էր Դա տա կան հիմն ար կ� թյ�ն նե րի 
մա սին օ րեն քը, ո րով Հա յաս տա ն�մ 
ստեղծ վ�մ էր ե ռաս տի ճան դա տա կան 
հա մա կարգ: Նշ ված օ րեն քով Հա յաս տա-
ն�մ ստեղծ վե ցին հաշ տա րար դա տա-
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րան ներ, Եր ևա նի շր ջա նային դա տա րա-
նը՝ իր քա ղա քա կան և վար չա կան բա-
ժան մ�նք նե րով և դա տա կան վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը, ի նչ պես նաև դա տա կան 
գե րա գ�յն ա տյան՝ Սե նա տը, ո րն � ներ 
քա ղա քա ցի ա կան և քրե ա կան բա ժան-
մ�նք ներ: Ստեղծ վեց նաև ե րդ վյալ ա տե-
նա կալ նե րի դա տա րան, ո րը քն նե լ� էր 
ծանր հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի գոր ծե րը 
և գոր ծե լ� էր Եր ևա նի շր ջա նային դա-
տա րա նին կից: Այս պի սով, Դա տա կան 
հիմն ար կ� թյ�ն նե րի մա սին օ րեն քով 
ամ բող ջա ն�մ է ին Հա յաս տա ն�մ իշ խա-
ն� թյան ե րեք թևե րը՝ օ րենս դիր, գոր ծա-
դիր և դա տա կան իշ խա ն� թյ�ն նե րը: 
Ը նդ ո ր�մ, իշ խա ն� թյան ե րեք թևե րը 
բա ժան ված է ին: Այդ մա սին է վկա յ�մ 
մաս նա վո րա պես այն, որ դա տա կան 
մար մին նե րի՝ բարձր դիրք գրա վող պաշ-
տո նյա նե րին նշա նա կ�մ էր Հա յաս տա-
նի խոր հ�ր դը, չնա յած նա խա պես ա ռա-
ջարկ վ�մ էր, որ նրանց նշա նա կի կա ռա-
վա ր� թյա նը:

 Հա յաս տա նի խոր հ�ր դը, ծա վա լե լով 
օ րենսդ րա կան գոր ծ� նե � թյ�ն, ըն դ�-
նել է մի շարք օ րենք ներ, ո րոնք � ղղ ված 
է ին ե րկ րի տն տե ս� թյան, սո ցի ա լա կան 
ո լոր տի, մշա կ�յ թի և կր թ� թյան հա-
րա բե ր� թյ�ն նե րի կար գա վոր մա նը: Իր 
տաս նա մյա գոր ծ� նե � թյան ըն թաց ք�մ 
Հա յաս տա նի խոր հ�րդն, ը նդ հա ն�ր 
առ մամբ ըն դ� նել է 116 օ րենք, ո րոն ցից 
կար ևոր ներն են վե րը հի շա տակ ված դա-
տա կան իշ խա ն� թյան մար մին նե րի և 
ար դա րա դա տ� թյան ի րա կա նաց ման 
վե րա բե րյալ օ րենք նե րը, մե նաշ նոր հի, 
ա նօ րի նա կան զեն քի բռ նագ րավ ման, 
դպ րոց նե րի, գաղ թա կան նե րի խնա մա-

տա ր� թյան վե րա բե րյալ օ րենք նե րը և 
այլ օ րենսդ րա կան ակ տեր:1 Այդ օ րենսդ-
րա կան ակ տե րի մեջ ա ռանձ նա ն�մ է, 
հատ կա պես, Հա յաս տա նի խորհր դի 
կող մից 1919 թվա կա նի մար տի 31-ին ըն-
դ�ն ված՝ Հա յաս տա նի խորհր դա րա նի 
ը նտ ր� թյ�ն նե րի մա սին օ րեն քը, ո րը 
կար ևոր քայլ էր Հա յաս տա ն�մ պառ-
լա մեն տա րիզ մի հե տա գա զար գաց ման 
գոր ծ�մ: Այդ օ րեն քի հա մա ձայն՝ Հա-
յաս տա նի խորհր դա րա նի ը նտ ր� թյ�ն-
նե րը պետք է կա տար վե ին ը նդ հա ն�ր, 
� ղ ղա կի, հա վա սար, հա մա մաս նա կան 
և գաղտ նի քվե ար կ� թյամբ: Հա յաս տա-
նի խորհր դա րա նը պետք է կազմ ված լի-
ներ � թ ս�ն պատ գա մա վո րից: Օ րեն քի 
հա մա ձայն ը նտ ր� թյան ի րա վ�նք � նե-
ին Հա յաս տա նի բո լոր բնա կիչ նե րը՝ ան-
կախ ազ գ� թյ� նից, կրո նա կան պատ-
կա նե լի � թյ� նից և սե ռից: Ա մեն ը նտ րող 
կա րող էր ը նդ գրկ վել մի այն մեկ ը նտ-
րա ց� ցա կ�մ: Ը նտ րա կան ի րա վ�նք 
� նե ին Հա յաս տա նի քսան տա րին լրա-
ցած բնա կիչ նե րը: Հայ գաղ թա կան նե րը 
ն�յն պես � նե ին ը նտ րա կան ի րա վ�նք՝ 
ա ռանց սահ մա նա փակ ման: Ը նտ րե լ� 
ի րա վ�ն քից զրկ ված է ին զին վո րա կան 
ծա ռա յ� թյան մեջ գտն վող ան ձինք, ին-
չը ա պա քա ղա քա կա նաց ն�մ էր բա նա կը 
և զին վո րա կան նե րին հե ռ� էր պա հ�մ 
քա ղա քա կան գոր ծ� նե � թյ� նից: Հարկ 
է նշել, որ Հա յաս տա նի խորհր դի կող մից 
ըն դ�ն ված օ րենսդ րա կան ակ տե րի մեծ 
մա սը � ներ ոչ թե նոր մա տիվ, այլ ան հա-
տա կան ի րա վա կան բն�յթ:

 Դեռևս 1919 թվա կա նի սկզբ նե րից 
Հա յաս տա նի խորհր դ�մ ս�ր հա կա ս�-
1 
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թյ�ն ներ է ին ա ռա ջա ցել տար բեր քա ղա-
քա կան � ժե րի միջև, ին չը խո չըն դո տ�մ 
էր խորհր դի կող մից ար դյ� նա վետ գոր-
ծ� նե � թյ�ն ի րա կա նաց նե լ�ն: Այդ էր 
պատ ճա ռը, որ 1919 թվա կա նի ապ րի լի 
27-ին Հա յաս տա նի խոր հ�րդն ըն դ�-
նեց օ րենք՝ ի րեն մեկ ամ սով ար ձա կ�րդ 
տա լ� մա սին: Այդ օ րեն քով Հա յաս տա-
նի խորհր դի ար ձա կ�ր դի ըն թաց ք�մ 
նրա բո լոր ի րա վ�նք նե րը փո խանց վ�մ 
է ին կա ռա վա ր� թյա նը: Ը նդ ո ր�մ, կա-
ռա վա ր� թյա նը հանձ նա րար վ�մ էր ար-
տա կարգ կար ևո ր� թյ�ն � նե ցող դեպ-
քե ր�մ հրա վի րել Հա յաս տա նի խորհր դի 
ար տա կարգ նիստ: Այդ պես ձևա վոր վեց 
օ րենս դիր մարմն ի լի ա զո ր� թյ�ն նե րը 
գոր ծա դիր մարմն ին՝ կա ռա վա ր� թյա-
նը զի ջե լ� ա րա տա վոր պրակ տի կան: 
Ստա նա լով հա յաս տա նի խորհր դի բո-
լոր ի րա վ�նք նե րը՝ կա ռա վա ր� թյ� նը 
բ�ռն գոր ծ� նե � թյ�ն ծա վա լեց: Բա վա-
կան է ա սել, որ մեկ ամ ս�մ՝ 1919 թվա-
կա նի ապ րի լի 27-ից մինչև մայի սի 27-ը, 
կա ռա վա ր� թյ�նն ըն դ� նեց շ�րջ հա-
րյ�ր օ րենք: Այդ օ րենք նե րի մեջ ի րենց 
կար ևո ր� թյամբ ա ռանձ նա ն�մ է ին 
եր կ� օ րենք՝ Մի ա ցյալ և ան կախ Հա-
յաս տա նի ան կա խ� թյան և Հա յաս-
տա նի խորհր դի հա մալր ման մա սին 
օ րենք նե րը: Ե րկ րորդ օ րեն քով Հա յաս-
տա նի խոր հ�ր դը պետք է հա մալր վեր 
ա րևմ տա հա յ� թյան ներ կա յա ց� ցիչ նե-
րով: Այս օ րենսդ րա կան ակ տե րը ս�ր 
պայ քար ա ռա ջաց րե ցին Հա յաս տա նի 
խորհր դի ներ ս�մ՝ ը նդ վզե ցին Հա յաս-
տա նի ժո ղովր դա կան կ� սակ ց� թյ� նը, 
ի նչ պես նաև խորհր դի ձա խա կող մյան 
թևի կ� սակ ց� թյ�ն նե րը: Պատ ճառն 

այն էր, որ կա ռա վա ր� թյ�նն ի րեն հա-
մա ր�մ էր Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի կա-
ռա վա ր� թյ�ն, մինչ դեռ այն կազմ ված 
էր բա ցա ռա պես ռ� սա հայե րից, ա ռանց 
թ�ր քա հայե րի: Սա դիտ վ�մ էր որ պես 
պե տա կան հե ղաշր ջ�մ: 1919 թվա կա-
նի հ� նի սի 5-ին կա յա ցավ Հա յաս տա նի 
խորհր դի վեր ջին նիս տը, որ տեղ ըն դ�ն-
վեց օ րենք՝ Հա յաս տա նի խորհր դի պա-
րապ մ�նք նե րը դա դա րեց նե լ� մա սին: 
Սա կայն դա այլևս կար ևո ր� թյ�ն չ�-
ներ՝ Հա յաս տա նը նա խա պատ րաստ վ�մ 
էր պառ լա մեն տի նոր ը նտ ր� թյ�ն նե րին: 
Այդ ը նտ ր� թյ�ն նե րի կազ մա կերպ ման 
հա մար ստեղծ վել է ին կենտ րո նա կան, 
գա վա ռա կան, շր ջա նային, քա ղա քային, 
գյ� ղա կան և թա ղա մա սային ը նտ րա-
կան հանձ նա ժո ղովն եր:

 Դեռևս 1919 թվա կա նի մայի սին ներ-
կա յաց վել և գրանց վել է ին ը նտ րա կան 
յոթ քա ղա քա կան և ազ գային խմ բե րի 
ց� ցակ ներ: Ը նտ ր� թյ�ն նե րը պետք է 
ան ցկաց վե ին ը ստ ը նտ րա կան ց� ցակ-
նե րի՝ հա մա մաս նա կան ը նտ րա կան հա-
մա կար գով: ՀՅ Դաշ նակ ց� թյ� նը ներ-
կա յաց րել էր պատ գա մա վո ր� թյան 120 
թեկ նա ծ� նե րի ց� ցակ, Հայ ժո ղովր դա-
կան կ� սակ ց� թյ� նը՝ 60, է սէռ նե րը՝ 35, 
քր դե րը 2՝, ա սո րի նե րը՝ 6, Ա րա գա ծոտ նի 
ան կ� սակ ցա կան գյ� ղա ցի նե րի մի �-
թյ� նը՝ 18, թ�րք ազ գաբ նակ չ� թյ� նը՝ 
16: Սո ցի ալ դե մոկ րատ նե րը բոյ կո տե-
ցին ը նտ ր� թյ� նը և հրա ժար վե ցին ներ-
կա յաց նել պատ գա մա վո ր� թյան ի րենց 
թեկ նա ծ� նե րի ց� ցա կը: Հե տա գա յ�մ 
ը նտ ր� թյ�ն նե րին մաս նակ ցե լ�ց հրա-
ժար վեց նաև Հայ ժո ղովր դա կան կ�-
սակ ց� թյ� նը: Սո ցի ալ դե մոկ րատ նե րը 
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բոյ կո տե ցին ը նտ ր� թյ�ն նե րը, քա նի 
որ հա մոզ ված է ին, որ հա ջո ղ� թյ�ն 
չեն � նե նա լ�, մինչ դեռ Հայ ժո ղովր դա-
կան կ� սակ ց� թյ� նը ը նտ ր� թյ�ն նե-
րին մաս նակ ցե լ�ց հրա ժար վե լ� լ�րջ 
պատ ճառ չ� ներ: Պատ ճա ռը, թերևս, 
այդ կ� սակ ց� թյան Եր ևա նի և Թիֆ լի սի 
ղե կա վար մար մին նե րի միջև առ կա ս�ր 
հա կա ս� թյ�ն ներն է ին: 

Ընտ ր� թյ�ն նե րը կա յա ցան 1919 
թվա կա նի հ� նի սի 21-23-ը: Հա յաս տա-
նի օ րենս դիր մարմն ի ը նտ ր� թյ�ն նե-
ր�մ բա ցար ձակ հաղ թա նակ տա րավ ՀՀ 
Դաշ նակ ց� թյ� նը: Օ րենս դիր մարմն �մ 
այդ կ� սակ ց� թյ� նը � նե ցավ 72 պատ-
գա մա վոր, է սէռ նե րը՝ 4 պատ գա մա վոր, 
Ա րա գա ծոտ նի ան կ� սակ ցա կան գյ�-
ղա ցի ա կան մի � թյ� նը՝ մեկ պատ գա մա-
վոր, թ�րք ազ գաբ նակ չ� թյ� նը՝ եր կ� 
պատ գա մա վոր, եզ դի նե րը՝ մեկ պատ-
գա մա վոր:

 Հա յաս տա նի նո րըն տիր օ րենս դիր 
մար մինն ան վան վեց Հա յաս տա նի 
պառ լա մենտ, ո րի հան դի սա վոր բա-
ց� մը տե ղի � նե ցավ 1919 թվա կա նի 
օ գոս տո սի 1-ին: Մի քա նի օր ան ց՝ 1919 
թվա կա նի օ գոս տո սի 5-ին տե ղի � նե-
ցավ Հա յաս տա նի պառ լա մեն տի ա ռա-
ջին պաշ տո նա կան նիս տը, ո րը հաս-
տա տեց պատ գա մա վոր նե րի ման դատ-
նե րը, ը նտ րեց պառ լա մեն տի նա խա գա-
հ� թյ�ն: Հա յաս տա նի պառ լա մեն տի 
հա ջորդ նիս տ�մ վար չա պետ ը նտր վեց 
Ա լեք սանդր Խա տի սյա նը, � մ հանձ նա-
րար վեց կազ մել նոր կա ռա վա ր� թյ�ն: 
Օ րենսդ րա կան գոր ծ� նե � թյան կազ մա-
կերպ ման հա մար Հա յաս տա նի պառ լա-
մենտն կազ մեց նաև 12 հանձ նա ժո ղով:

 Հա յաս տա նի պառ լա մեն տի ը նտ ր�-
թյ�ն նե րը և նրա ղե կա վար մար մին նե րի 
ձևա վո ր� մը նշա նա վո րե ցին Հա յաս տա-
ն�մ պառ լա մեն տա րիզ մի զար գաց ման 
նոր փ� լը: Հա յաս տա նի պառ լա մեն տը 
մի ա պա լատ էր: Նրա լի ա զո ր� թյ�ն նե-
րի ժամ կե տը, ի նչ պես և Հա յաս տա նի 
խորհր դի պա րա գա յ�մ, սահ ման ված 
չէր: Հա յաս տա նի պառ լա մենտն � ներ 
ան ժամ կետ լի ա զո ր� թյ�ն ներ, և նրա լի-
ա զո ր� թյ�ն նե րը կա րող է ին դա դա րեց-
վել մի այն ի նք նա լ� ծար ման մի ջո ցով:

 Հա յաս տա նի պառ լա մեն տի ը նտ ր�-
թյ�ն նե րից հե տո ե րկ ր�մ վերջ նա կա-
նա պես հաս տատ վեց պե տա կան կա ռա-
վար ման պառ լա մեն տա կան ձև: Պառ-
լա մենտն ը նտ ր�մ էր վար չա պետ, ո րը 
կազ մ�մ էր կա բի նետ: Վար չա պետն � 
իր կա բի նե տը հաշ վե տ� է ին պառ լա-
մեն տին:

 Հա յաս տա նի պառ լա մեն տ�մ մե ծա-
մաս ն� թյ�ն էր կազ մ�մ ՀՅ Դաշ նակ-
ց� թյ� նը: Վեր ջինս իր ներ քին և ար տա-
քին քա ղա քա կա ն� թյ�նն ի րա կա նաց-
ն�մ էր պառ լա մեն տի դաշ նակ ցա կան 
խմ բակ ց� թյան մի ջո ցով: ՀՅԴ Բյ� րոն, 
ը ստ է � թյան չէր մի ջամ տ�մ կա ռա վա-
ր� թյան գոր ծ� նե � թյա նը և կա ռա վա-
րա կան գոր ծա ռ�յթ ներ չ� ներ: Այդ կա-
պակ ց� թյամբ հարկ է նշել, որ իր 1919 
թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 27-ի ի նե րորդ 
հա մա գ� մա ր�մ ՀՅԴ-ն ի թիվս այլ հար-
ցե րի ան դրա դար ձել է նաև կ� սակ ցա-
կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման 
հար ցե րին և սահ մա նել, որ կա ռա վա ր�-
թյան դաշ նակ ցա կան ան դամն ե րը մի ա-
ժա մա նակ կ� սակ ցա կան որ ևէ մարմն ի 
ան դամ չեն կա րող լի նել: Դա նշա նա կ�մ 
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է, որ ՀՅԴ ղե կա վար մարմն ի՝ Բյ� րոյի 
ան դամն ե րը չէ ին կա րող լի նել նաև կա-
ռա վա ր� թյան ան դամ: Դա վկա յ�մ է այն 
մա սին, որ ՀՅԴ-ն իս կա կան պառ լա մեն-
տա կան կ� սակ ց� թյ�ն էր և որ դեգ րել 
էր ժո ղովր դա վա րա կան գոր ծե լա կերպ: 
Սա կայն դաշ նակ ցա կան հե ղի նա կա վոր 
և ազ դե ցիկ գոր ծիչ ներ մեր ժ�մ է ին այդ 
գոր ծե լա կեր պը՝ գտ նե լով, որ Բյ� րոն 
պետք է մի ջամ տի կա ռա վա ր� թյան գոր-
ծե րին: Հե տա գա յ�մ ի նչ պես ՀՅԴ շար-
քե ր�մ, այն պես էլ պառ լա մեն տի դաշ-
նակ ցա կան ան դամն ե րի շր ջա ն�մ պե-
տա կան իշ խա ն� թյան կազ մա կերպ ման 
վե րա բե րյալ աս տի ճա նա բար ձևա վոր-
վեց եր կ� հա կա դիր մո տե ց�մ: Այդ մո-
տե ց�մն ե րից մե կը պե տա կան իշ խա ն�-
թյան կազ մա կերպ ման պառ լա մեն տա-
կան և ժո ղովր դա վա րա կան ձևն էր, մյ�-
սը՝ կ� սակ ցա կան-ամ բող ջա տի րա կան 
ձևը, ը ստ ո րի կա ռա վա ր� թյ� նը պետք 
է ան մի ջա կա նո րեն ղե կա վար վի կ� սակ-
ց� թյան և նրա Բյ� րոյի կող մից: Փաս-
տո րեն, դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ նե րի մի 
մա սը գտ ն�մ էր, որ Հա յաս տա նը պետք 
է լի նի ի րա վա կան պե տ� թյ�ն, մյ�ս 
մա սը, թե հարկ ե ղած դեպ ք�մ կա ռա-
վա ր� թյ� նը և կ� սակ ց� թյ� նը պետք է 
ան տե սեն գոր ծող օ րենք նե րը և ձեռ նար-
կեն հե ղա փո խա կան մի ջո ցա ռ�մն եր: 
Ե րկ րորդ մո տեց ման կողմն ա կից ներն 
ա ռա ջար կ�մ է ին, ը ստ է � թյան, հրա-
ժար վել պե տա կան իշ խա ն� թյան պառ-
լա մեն տա կան և ժո ղովր դա վա րա կան 
ձևից, այ սինքն, օ րի նա կա ն� թյ� նը փո-
խա րի նել նպա տա կա հար մա ր� թյամբ: 
Այս մո տե ց� մը խիստ վտան գա վոր էր 
և կա րող էր հան գեց նել ը նդ հան րա պես 

պե տա կա ն� թյան կոր ծան մա նը և քաո-
սի հաս տատ մա նը: 

Եվ այս պես, ՀՅ Դաշ նակ ց� թյ� նը 
գե րիշ խող էր Հա յաս տա նի պառ լա մեն-
տ�մ, սա կայն Հա յաս տա նի ա ռա ջին 
հան րա պե տ� թյ� ն�մ պառ լա մեն տա-
րիզ մի մա սին ամ բող ջա կան պատ կե րա-
ց�մ կազ մե լ� հա մար ան հրա ժեշտ է ան-
դրա դառ նալ նաև ար տա խորհր դա րա-
նա կան քա ղա քա կան � ժե րին: Այդ քա-
ղա քա կան � ժերն, ը նդ հա ն�ր առ մամբ 
ը նդ դի մա դիր է ին ՀՅ Դաշ նակ ց� թյա նը 
և Հա յաս տա նի պառ լա մեն տին: Նրանց 
մի մա սը ոչ մի այն ա մեն կերպ խո չըն դո-
տ�մ էր պառ լա մեն տա րիզ մի, այլև հայ-
կա կան նո րան կախ պե տա կա ն� թյան 
կա յաց մա նը: Ար տա խորհր դա րա նա կան 
քա ղա քա կան � ժե րից հայ կա կան պե-
տա կա ն� թյան հա մար ա մե նավ տան գա-
վո րը բոլշ ևիկ ներն է ին: 

Դեռևս 1919 թվա կա նի գար նա նը 
Երևա ն�մ հիմն ադր վել էր կո մ� նիս տա-
կան ե րի տա սար դա կան Ս պար տակ 
մի � թյ� նը: Բա ցի այդ, 1919 թվա կա նին 
մի քա նի հա րյ�ր բոլշ ևիկ, հա լած վե-
լով Վրաս տա նի և Ա դր բե ջա նի իշ խա-
ն� թյ�ն նե րի կող մից, ա պաս տա նե ցին 
Հա յաս տա ն�մ: Չնա յած հա կա պե տա-
կան գոր ծ� նե � թյ�ն չծա վա լե լ� ի րենց 
խոս տ� մին, նրանք սկ սե ցին ակ տիվ 
հա կա հայ կա կան գոր ծ� նե � թյ�ն: 1919 
թվա կա նի սեպ տեմ բե րին Եր ևա ն�մ գ�-
մար վեց Հա յաս տա նի կո մ� նիս տա կան 
կազ մա կեր պ� թյ�ն նե րի խորհր դակ ց�-
թյ�ն, ո րն ստեղ ծեց իր կենտ րո նա կան 
ղե կա վար մար մի նը՝ Հա յաս տա նի կո մի-
տեն, ո րը հայտ նի է Ար մեն կոմ ան վամբ: 

Ար տա խորհր դա րա նա կան մյ�ս քա-
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ղա քա կան � ժը սո ցի ալ-դե մոկ րատ 
մենշևիկ ներն է ին, ո րոնք փոք րա թիվ է ին 
և Հա յաս տա ն�մ սո ցի ա լա կան բա զա չ�-
նե ին: Նրանք որ դեգ րել է ին ը նդգծ ված 
ին տեր նա ցի ո նա լիս տա կան և ա պազ-
գային քա ղա քա կան � ղե գիծ: Դեռևս 
Հա յաս տա նի ան կա խ� թյան հռչա կ� մից 
հե տո Բաք վից Եր ևան էր տե ղա փոխ-
վել սո ցի ալ-դե մոկ րա տա կան բան վո րա-
կան հայ կա կան կազ մա կեր պ� թյ� նը, 
ո րը հայտ նի է, այս պես կոչ ված Ս պե-
ցի ֆիկ ներ ան վամբ: Ա հա այս Ս պե ցի-
ֆիկ նե րը մի ա ցան սո ցի ալ-դե մոկ րատ 
մենշևիկ նե րին և 1920 թվա կա նի հ�ն-
վա րին ստեղ ծե ցին Հա յաս տա նի սո ցի ալ-
դե մոկ րա տա կան բան վո րա կան կ� սակ-
ց� թյ� նը ՀՍԴԲԿ: Վեր ջինս, չմեր ժե լով 
Հա յաս տա նի ան կախ պե տա կա ն� թյան 
գա ղա փա րը, � ներ սո ցի ա լիս տա կան 
կողմն ո րո շ�մ և կողմն ա կից էր սո ցի ալ-
դե մոկ րա տա կան գոր ծե լա կեր պին: 

Ար տա խորհր դա րա նա կան ազ դե ցիկ 
կ� սակ ց� թյ�ն էր Հայ ժո ղովր դա կան 
կ� սակ ց� թյ� նը: Այս կ� սակ ց� թյ�նն 
ան խնա քն նա դա տ�մ էր ՀՅԴ-ին և կա-
ռա վա ր� թյա նը, պն դ�մ էր, թե նրանք 
Հա յաս տա նը տա ն�մ են կոր ծան ման, 
հայ տա րա ր�մ էր, թե Հա յաս տա նի 
պառ լա մեն տը լե գի տիմ մար մին չէ: Չնա-
յած Հայ ժո ղովր դա կան կ� սակ ց� թյ�նն 
� ներ ը նդ գծ ված ը նդ դի մա դիր կեց վածք, 
այ ն� ա մե նայ նիվ, Մի ա ցյալ և Ան կախ 
Հա յաս տա նի գա ղա փա րա կից էր և գտ-
ն�մ էր, որ Հա յաս տա նը պետք է լի նի 
ի րա վա կան, ժո ղովր դա վա րա կան, պառ-
լա մեն տա կան պե տ� թյ�ն: 

Ար տա խորհր դա րա նա կան կ� սակ-
ց� թյ�ն նե րի շար քին է ին դաս վ�մ նաև 

Հայ ռամ կա վար նե րը, ո րոնք ար տա հայ-
տ�մ է ին ա րևմ տա հա յ� թյան շա հե րը: 
Այս կ� սակ ց� թյ� նը ն�յն պես, ը նդ հա-
ն�ր առ մամբ ը նդ դի մա դիր էր ՀՅ Դաշ-
նակ ց� թյա նը:

 Հա յաս տա նի պառ լա մեն տը, ի րա-
կա նաց նե լով իր օ րենս դիր գոր ծա ռ�յ-
թը, 1919 թվա կա նի ըն թաց ք�մ ըն դ� նել 
է 117 օ րենք ներ, ո րոն ց�մ գե րակշ ռել 
են ֆի նան սա հար կային և բյ� ջե տային 
բն�յթ � նե ցող օ րենք նե րը: Նա ըն դ� նել 
է այդ պի սի 70 օ րենք: Մնա ցած 47 օ րենք-
նե րը ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տեր 
են ե ղել: 1920 թվա կա նի հ�ն վար-մայիս 
ա միս նե րին Հա յաս տա նի պառ լա մենտն 
ըն դ� նել է 85 օ րենք, ո րոն ցից 52 օ րենք 
ե ղել են ֆի նան սա վար կային և բյ� ջե-
տային, ի սկ 11 օ րենք՝ ան հա տա կան 
ի րա վա կան բն�յթ են � նե ցել: Ը նդ հա-
ն�ր առ մամբ, հա յաս տա նի պառ լա-
մեն տի կող մից ըն դ�ն ված ի րա վա կան 
ակ տե րից մի այն 22 օ րենք ներ են � ղղ-
ված ե ղել հա սա րա կա կան հա րա բե ր�-
թյ�ն նե րի կար գա վոր մա նը, այ սինքն՝ 
ե ղել են նոր մա տիվ-ի րա վա կան ակ տեր:1 
Հա յաս տա նի պառ լա մեն տի ըն դ� նած 
ի րա վա կան ակ տե րից � շադ ր� թյան են 
ար ժա նի, հատ կա պես, Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տ� թյան տա րած ք�մ ե րդ վյալ 
ա տե նա կալ նե րի դա տա րան մտց նե լ� 
մա սին, Պե տա կան լեզ վի մա սին, Ե-
կե ղե ցին պե տ� թյ� նից ան ջա տե լ� մա-
սին օ րենք նե րը:

1920 թվա կա նի ապ րի լի սկզ բին ՀՅ 
Դաշ նակ ց� թյ� նը, ոտ նա հա րե լով իր 

1
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ի սկ սկզ բ�նք նե րը, պառ լա մեն տի դաշ-
նակ ցա կան խմ բակ ց� թյ� նից պա-
հան ջեց, որ գոր ծա դիր իշ խա ն� թյ� նը 
հանձն վի ՀՅԴ Բյ� րոյին: Հա յաս տա նի 
պառ լա մեն տի 1920 թվա կա նի ապ րի լի 
3-ի նիս տ�մ ՀՅԴ պա հան ջը բա վա րար-
վեց: Բյ� րոյի չորս ան դամն եր հայտն վե-
ցին կա ռա վա ր� թյան կազ մ�մ և ստա-
ցան նա խա րա րա կան պորտ ֆել ներ: Դա 
ա ռա ջին ծանր հար վածն էր Հա յաս տա-
ն�մ պառ լա մեն տա րիզ մի կա յաց մա նը:

1920 թվա կա նի մայի սին Հա յաս տա նը 
հայտն վեց ներ քա ղա քա կան և ար տա քին 
քա ղա քա կան ծանր ի րա վի ճակ նե ր�մ: 
Ակ տի վա ցան հայե րի ներ քին և ար տա-
քին թշ նա մի նե րը: Բոլշ ևիկ նե րը, Հա յաս-
տա նի թ�րք բնակ չ� թյան հետ ձեռք-
ձեռ քի տված, ա պս տամ բ� թյ�ն ներ է ին 
բարձ րաց ն�մ և կոչ է ին ա ն�մ տա պա-
լե լ� դաշ նակ ցա կան կա ռա վա ր� թյ� նը: 
Բոլշ ևի կյան Ռ� սաս տա նը խո րաց ն�մ և 
ը նդ լայ ն�մ էր իր հա մա գոր ծակ ց� թյ� նը 
թ�րք քե մա լա կան նե րի հետ: Հայ կա կան 
զո րա մի ա վո ր�մն ե րը նա հան ջ�մ է ին 
Ար ցա խից և Զան գե զ� րից: 

ՀՅ Դաշ նակ ց� թյ� նը, նկա տի � նե-
նա լով հայոց պե տա կա ն� թյան գլ խին 
կախ ված վտան գը, պա հան ջեց, որ Հա-
յաս տա ն�մ ամ բողջ իշ խա ն� թյ� նը ան-
ցնի ի րեն: 1920 թվա կա նի մայի սի 5-ի 
նիս տ�մ Հա յաս տա նի պառ լա մեն տը քն-
նար կեց իշ խա ն� թյ� նը ՀՅԴ-ին հանձ-
նե լ� հար ցը և դրա կան լ� ծ�մ տվեց: 
Կա ռա վա ր� թյ� նը հրա ժա րա կան ներ-
կա յաց րեց: Նոր վար չա պետ ը նտր-
վեց ՀՅԴ Բյ� րոյի ան դամ Հա մա զասպ 
Օ հան ջա նյա նը: Վեր ջինս իր նոր կա բի-
նե տի կազ մ�մ ը նդ գր կեց ՀՅԴ Բյ� րոն՝  

ամ բող ջա պես: Հա յաս տա նի պառ լա-
մենտն այդ նիս տ�մ ո րո շ�մ կա յաց-
րեց նաև մեկ ամ սով ար ձա կ�րդ գնա լ� 
և պառ լա մեն տի բո լոր ի րա վ�նք նե րը 
կա ռա վա ր� թյա նը հանձ նե լ� մա սին: 
Հա յաս տա նի պառ լա մեն տը, իր գոր ծ�-
նե � թյ� նը դա դա րեց նե լ� և ամ բողջ 
իշ խա ն� թյ� նը Բյ� րո-կա ռա վա ր� թյա-
նը հանձ նե լ� ո րո շ�մ կա յաց նե լով, Հա-
յաս տա ն�մ, ը ստ է � թյան, հաս տա տեց 
կ� սակ ցա կան մե նիշ խա ն� թյ�ն: Ճիշտ 
է, այդ ո րո շ� մը պայ մա նա վոր ված էր 
Հա յաս տա նի ներ քին և ար տա քին ծանր 
վի ճա կով՝ բոլշ ևիկ նե րի և թ�րք ազ-
գաբ նակ չ� թյան ա պս տամ բ� թյ�ն ներ, 
Ա դր բե ջա նի, բոլշ ևի կյան Ռ� սաս տա նի 
և քե մա լա կան Թ�ր քի այի հար ձակ ման 
վտանգ, սո ցի ալ-տն տե սա կան ծանր 
պայ ման ներ, այ ն� ա մե նայ նիվ, նշ ված 
ո րոշ մամբ Հա յաս տա ն�մ վերջ տր վեց 
պառ լա մեն տա րիզ մին: Հա յաս տա ն�մ 
կ� սակ ցա կան մե նիշ խա ն� թյան հաս-
տա տ� մը և պառ լա մեն տա րիզ մի վախ-
ճա նը կա րե լի է հա մա րել այդ ժա մա նա-
կաշր ջա ն�մ հայոց պե տա կա ն� թյան 
ան կման պատ ճառ նե րից մե կը:

 Բյ� րո-կա ռա վա ր� թյ�նն, ան ցնե-
լով իշ խա ն� թյան գլ�խ, ձեռ նար կեց 
մի շարք ար տա կարգ մի ջո ցա ռ�մն եր, 
ո րոնք � ղղ ված է ին Հա յաս տա նի ներ-
քին կյան քը կար գա վո րե լ�ն: Բյ� րո-կա-
ռա վա ր� թյ� նը Հա յաս տա ն�մ հիմն եց 
ար տա կարգ դա տա րան ներ, ո րոնց դա-
տավ ճիռ նե րը պետք է հաս տա տեր զին-
վո րա կան նա խա րա րը: Դրա նով ի սկ 
դա տա կան իշ խա ն� թյ� նը են թարկ վեց 
գոր ծա դիր իշ խա ն� թյա նը, ին չը բա ցա-
ռ�մ էր դա տա րան նե րի ան կա խ� թյ� նը: 
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Պե տա կան դա վա ճա ն� թյան, ի նչ պես 
նաև չա րա միտ սպե կ� լա ցի այի հա մար 
սահ ման վեց մա հա պա տիժ: Այ ն� հետև, 
օ րեն քով ար գել վեց, նախ, պե տա կան 
ծա ռայող նե րի սա բո տա ժը և բան վոր նե-
րի սա բո տա ժը, ա պա այդ օ րեն քի գոր ծո-
ղ� թյ� նը տա րած վեց նաև հա սա րա կա-
կան և մաս նա վոր հիմն արկ-ձեռ նար կ�-
թյ�ն նե րի ծա ռայող նե րի և բան վոր նե րի 
վրա: 

1920 թվա կա նի հ� նի սի 5-ին, ե րբ 
լրա ցավ Հա յաս տա նի պառ լա մեն տի ար-
ձա կ�ր դի ժամ կե տը, գ� մար վեց նրա 
ար տա կարգ նիս տը: Պատ ճա ռա բա նե-
լով, որ Հա յաս տա նի ներ քա ղա քա կան 
կյան քը կա յաց նե լ� գոր ծ�մ դեռ շատ 
ա նե լիք ներ � նի, Բյ� րո-կա ռա վա ր�-
թյ� նը պառ լա մեն տին ա ռա ջար կեց եր-
կա րաձ գել ար ձա կ�ր դը: Իս կա պես, 
այդ ժա մա նակ Հա յաս տա նի ա ռան ձին 
վայ րե ր�մ թ�րք ազ գաբ նակ չ� թյ� նը 
շա ր� նա կ�մ էր ա պս տամ բ� թյ�ն ներ 
բարձ րաց նել: Հա յաս տա նի պառ լա մեն-
տը ա ռանձ նա պես չընդ դի մա ցավ այդ 
պա հան ջին և ըն դ� նեց օ րենք՝ իր ար-
ձա կ�ր դը եր կ� ամ սով եր կա րաձ գե լ� 
մա սին: Հե տա գա յ�մ, ե րբ այդ ժամ կե տը 
լրա ցավ, Հա յաս տա նի պառ լա մեն տը նոր 
օ րենք ըն դ� նեց՝ իր ար ձա կ�ր դը մինչև 
1920 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 31-ը եր կա-
րաձ գե լ� մա սին:

1920 թվա կա նի ամ ռա նը ռ� սա կան 
Կար միր բա նա կը մ�տք գոր ծեց Զան-
գե զ�ր և Նա խիջ ևան, ի սկ թ�ր քա կան 
բա նակն ա ռանց պա տե րազմ հայ տա-
րա րե լ� հար ձակ վեց Հա յաս տա նի վրա: 
Հայ րե նի քը հայտն վեց օր հա սա կան վի-
ճա կ�մ: Հա յաս տա նի գլ խին կախ ված 

վտան գը հա մախմ բեց ե րկ րի բո լոր հա-
սա րա կա կան-քա ղա քա կան � ժե րին, 
ո րոնք ձգ տ�մ է ին պահ պա նել ան կա-
խ� թյ� նը: Բա ցա ռ� թյ�ն կազ մե ցին 
մի այն բոլշ ևիկ կո մ� նիստ նե րը, ո րոնք 
սկ սե ցին աշ խա տել հայ կա կան կռ վող 
բա նա կը կազ մա լ� ծե լ� և Հա յաս տա նի 
պար տ� թյ�նն ա րա գաց նե լ� � ղ ղ�-
թյամբ: Նրանք ա մեն ի նչ ա ն�մ է ին, որ 
հե ղա փո խա կան թ�ր քա կան բա նա կի 
զին վոր նե րը՝ հայ գյ� ղա ցի նե րի, զին-
վոր նե րի և բան վոր նե րի ըն կեր նե րը, 
Հա յաս տա նը մաք րեն դաշ նակ թա լան-
չի նե րից:

 Թ�ր քա կան բա նա կը 1920 թվա կա-
նի հոկ տեմ բե րի 30-ին ար դեն գրա վել 
էր Կար սը և շարժ վ�մ էր դե պի Ա լեք-
սանդ րա պոլ: Ե րբ Հա յաս տա նի պառ լա-
մեն տը 1920 թվա կա նի նոյեմ բե րի 1-ին 
վերսկ սեց աշ խա տան քը, պառ լա մեն տը 
կր կին ո րո շ�մ ըն դ� նեց աշ խա տանք-
նե րը մինչև 1920 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 
1-ը դա դա րեց նե լ� և լի ա զո ր� թյ�ն նե րը 
կա ռա վա ր� թյա նը հանձ նե լ� մա սին:

1920 թվա կա նի նոյեմ բե րի 7-ին ըն-
կավ նաև Ա լեք սանդ րա պո լը: Հա յաս տա-
նի պառ լա մեն տը 1920 թվա կա նի նոյեմ-
բե րի 11-ին գ� մա րեց ար տա հերթ նիստ, 
ո րը քն նար կեց Հա յաս տա ն�մ ստեղծ-
ված ռազ մա քա ղա քա կան վի ճա կը: 1920 
թվա կա նի նոյեմ բե րի 18-ին թ�ր քե րի 
հետ տաս նօ րյա զի նա դա դա րի հա մա-
ձայ ն� թյ�ն ձեռք բեր վեց: 1920 թվա կա-
նի նոյեմ բե րի 23-ին տե ղի � նե ցավ Հա-
յաս տա նի պառ լա մեն տի նոր ար տա հերթ 
նիստ, ո ր�մ Բյ� րո-կա ռա վա ր� թյ� նը 
հրա ժա րա կան ներ կա յաց րեց, և նոր 
վար չա պետ ը նտր վեց Սի մոն Վրա ցյա նը: 
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1920 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 2-ին Հա-
յաս տա նի ո ղջ իշ խա ն� թյ� նը հանձն վեց 
Հայ հեղ կո մին: Հա յաս տա նի պառ լա մեն-
տը  և կա ռա վա ր� թյ� նը լ� ծար վե ցին, 
և Հա յաս տա նը հռ չակ վեց խորհր դային 
հան րա պե տ� թյ�ն: Հա յաս տա նի ա ռա-
ջին հան րա պե տ� թյ�նն ըն կավ:

 Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե-
տ� թյան և նրա բարձ րա գ�յն օ րենս դիր 
մար մին նե րի վե րա բե րյալ այս թռ� ցիկ 
պատ մա կան ակ նար կը հնա րա վո ր�-
թյ�ն է ըն ձեռ ն�մ բն� թագ րե լ� Հա յաս-
տա ն�մ պառ լա մեն տա րիզ մի զար գա-
ց� մը և բա ցա հայ տե լ� Հա յաս տա ն�մ 
պառ լա մեն տա րիզ մի ա ռանձ նա հատ կ�-
թյ�ն նե րը:

 Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե-
տ� թյ� ն�մ զար գաց ման նախ նա կան 
փ� լ�մ պառ լա մեն տա րիզ մի գլ խա վոր 
ա ռանձ նա հատ կ� թյ�նն այն էր, որ Հա-
յաս տա նի խոր հ�ր դը ձևա վոր վել էր ոչ 
թե ը նտ ր� թյ�ն նե րի, այլ ե րկ րի հիմն ա-
կան քա ղա քա կան � ժե րի ներ կա յա ց�ց-
չ� թյ�նն ա պա հով վող նշա նա կ�մն ե րի 
մի ջո ցով: Այ սինքն՝ պառ լա մեն տը, ոչ թե 
ժո ղովր դա կան, այլ կ� սակ ցա կան ներ-
կա յա ց�ց չա կան մար մին էր, ը նդ ո ր�մ 
Հա յաս տա նի խոր հ�ր դը ներ կա յաց ն�մ 
էր ար ևե լա հայ քա ղա քա կան � ժե րը: 
Ստեղծ ված աշ խար հա քա ղա քա կան պայ-
ման նե ր�մ դա մի ակ ճիշտ լ� ծ�մն էր:

 Զար գաց ման նախ նա կան փ� լ�մ 
պառ լա մեն տա րիզ մի մյ�ս ա ռանձ նա-
հատ կ� թյ�նն այն է, որ Հա յաս տա նի 
խորհր դ�մ ներ կա յաց ված քա ղա քա կան 
� ժե րի հա րա բե րակ ց� թյ� նը չէր ար-
տա ցո լ�մ նրանց ի րա կան ազ դե ց� թյ�-
նը և հե ղի նա կ� թյ� նը Հա յաս տա ն�մ: 

Մաս նա վո րա պես, ձախ քա ղա քա կան 
� ժե րը՝ սո ցի ալ-դե մոկ րատ մենշ ևիկ ներ 
և բոլշ ևիկ ներ, է սէռ ներ, Հա յաս տա ն�մ 
չ� նե ին ո ՛չ հա մա պա տաս խան սո ցի ա լա-
կան բա զա, ո ՛չ էլ ան հրա ժեշտ հե ղի նա-
կ� թյ�ն և ազ դե ց� թյ�ն:

 Զար գաց ման այս փ� լ�մ Հա յաս-
տա ն�մ պառ լա մեն տա րիզ մի հա ջորդ 
բնո րոշ գիծն այն է, որ Հա յաս տա ն�մ 
ներ կա յաց ված քա ղա քա կան � ժե րի մեծ 
մա սը ղե կա վար վ�մ է ին դր ս�մ գտն-
վող ի րենց կենտ րո նա կան ղե կա վար 
մար մին նե րի կող մից: Բա նա կան է, որ 
այդ մար մին նե րը չէ ին կա րող ի մա նալ 
Հա յաս տա նի կա րիք նե րը, ժո ղովր դի 
մեջ գե րա կայող տրա մադ ր� թյ�ն նե րը, 
հետ ևա բար, նրանք չէ ին կա րող քա ղա-
քա կան ճիշտ ո րո շ�մն եր կա յաց նել:

 Նախ նա կան փ� լ�մ պառ լա մեն տա-
րիզ մի բնո րոշ գծե րից կա րե լի է հա մա-
րել նաև այն, որ հա յաս տա նի խորհր դ�մ 
ներ կա յաց ված ձախ քա ղա քա կան � ժե-
րը և ազ գային փոք րա մաս ն� թյ�ն նե րի 
ներ կա յա ց� ցիչ նե րը ներ կա յաց ն�մ է ին 
օ տա րա ծին շա հեր և գոր ծ�մ է ին Հա-
յաս տա նի ան կա խ� թյ� նը վե րաց նե լ� 
� հայ կա կան պե տա կա ն� թյ� նը կոր-
ծա նե լ� � ղ ղ� թյամբ: Այդ պի սի գոր ծե-
լա կերպ է ին որ դեգ րել ի նչ պես սո ցի ալ-
դե մոկ րատ մենշ ևիկ նե րը, բոլշ ևիկ նե րը և 
է սէռ նե րը, այն պես էլ թ�րք ազ գաբ նակ-
չ� թյան ներ կա յա ց� ցիչ նե րը:

 Զար գաց ման նախ նա կան փ� լ�մ 
Հա յաս տա ն�մ պառ լա մեն տա րիզ մի 
հա ջորդ բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կ�-
թյ�նն այն է, որ պե տա կան մար մին նե րի 
օ րենս դիր և գոր ծա դիր գոր ծա ռ�յթ նե րը 
հս տակ տա րան ջատ ված չէ ին: Հա յաս-
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տա նի խոր հ�ր դը, լի նե լով օ րենս դիր 
մար մին, ի րա կա նաց ն�մ էր գոր ծա դիր 
գոր ծա ռ�յթ ներ, ի սկ գոր ծա դիր մար մի-
նը՝ կա ռա վա ր� թյ� նը, ի րա կա նաց ն�մ 
էր նաև օ րենս դիր գոր ծա ռ�յթ ներ:

 Զար գաց ման այս փ� լ�մ Հա յաս տա-
ն�մ պառ լա մեն տա րիզ մի մյ�ս ա ռանձ-
նա հատ կ� թյ�նն այն է, որ օ րենս դիր 
մար մի նը՝ Հա յաս տա նի խոր հ�ր դը, իր 
լի ա զո ր� թյ�ն նե րը զի ջ�մ էր գոր ծա դիր 
մարմն ին՝ կա ռա վա ր� թյա նը:

 Հա յաս տա ն�մ պառ լա մեն տա րիզ մի 
զար գաց ման ե րկ րորդ փ� լը, ո րը հա-
մընկ ն�մ է Հա յաս տա նի պառ լա մեն տի 
գոր ծ� նե � թյան ժա մա նա կաշր ջա նի 
հետ, � նի իր ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե-
րը: Հիմն ա կան ա ռանձ նա հատ կ� թյ�նն 
այն է, որ ի տար բե ր� թյ�ն Հա յաս տա-
նի խորհր դի, ո րը ձևա վոր վել էր ե րկ րի 
հիմն ա կան քա ղա քա կան � ժե րի և ազ-
գաբ նակ չ� թյան ներ կա յա ց�ց չ� թյ�նն 
ա պա հո վող նշա նա կ�մն ե րի մի ջո ցով, 
Հա յաս տա նի պառ լա մեն տը ձևա վոր վել 
էր ը նդ հա ն�ր, հա վա սար, � ղ ղա կի և 
գաղտ նի քվե ար կ� թյամբ ան ցկաց ված 
ը նտ ր� թյ�ն նե րի մի ջո ցով՝ հա մա մաս-
նա կան ը նտ րա կար գով: Դա, ան շ�շտ, 
ա ռա ջըն թաց քայլ էր: Սա կայն Հա յաս-
տա նի պառ լա մեն տը ժա ռան գել էր նաև 
զար գաց ման նա խորդ փ� լին բնո րոշ մի 
շարք բա ցա սա կան գծեր: Մաս նա վո րա-
պես, ի նչ պես և Հա յաս տա նի խորհր դի 
պա րա գա յ�մ, Հա յաս տա նի պառ լա մեն-
տի և կա ռա վա ր� թյան միջև գոր ծա-
ռ�յթ նե րի հս տակ տա րան ջա տ�մ չկար: 
Հա յաս տա նի պառ լա մեն տը, ի նչ պես Հա-
յաս տա նի խոր հ�ր դը, ի րա կա նաց ն�մ 
էր գոր ծա դիր գոր ծա ռ�յթ ներ, ի սկ կա-

ռա վա ր� թյ� նը՝ օ րենս դիր գոր ծա ռ�յթ-
ներ: Բա ցի այդ, ի նչ պես և Հա յաս տա նի 
խոր հ�ր դը, Հա յաս տա նի պառ լա մեն-
տը շա ր� նա կեց իր լի ա զո ր� թյ�ն նե-
րը կա ռա վա ր� թյա նը զի ջե լ� ա րա տա-
վոր ա վան դ�յ թը: Ա վե լին, Հա յաս տա նի 
պառ լա մեն տը նպաս տեց ե րկ ր�մ ՀՅ 
Դաշ նակ ց� թյան դիկ տա տ� րայի հաս-
տատ մա նը, ին չը պառ լա մեն տա րիզ մի 
սկզ բ�նք նե րի կո պիտ ոտ նա հա ր�մ էր:

 Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տ�-
թյ� ն�մ պառ լա մեն տա րիզ մի ա ռանձ-
նա հատ կ� թյ�ն նե րի մա սին խո սե լիս 
պետք է նկա տի � նե նալ հետ ևյա լը: 
Ի հար կե, ժա մա նա կի հե ռ� նե րից կա րե-
լի է տես նել Հա յաս տա ն�մ պառ լա մեն-
տի և կա ռա վա ր� թյան գոր ծ� նե � թյան 
թե ր� թյ�ն նե րը, ց�յց տալ պառ լա մեն-
տա րիզ մի սկզ բ�նք նե րի ոտ նա հա ր�մ-
նե րը և ան խնա քն նա դա տել, ի նչ պես դա 
ա ն�մ են ո րոշ պատ մա բան ներ, քա ղա-
քա գետ ներ � ի րա վա գետ ներ: Սա կայն 
չի կա րե լի ան տե սել, որ պառ լա մեն տա-
րիզ մը Հա յաս տա ն�մ, ա ռա ջին հան րա-
պե տ� թյան ժա մա նա կաշր ջա ն�մ, շատ 
կար ճատև կյանք է � նե ցել: Բա ցի այդ, 
Հա յաս տա նը գտն վել է աշ խար հա քա ղա-
քա կան  և ներ քա ղա քա կան ծայ րա գ�յն 
բարդ պայ ման նե ր�մ, ե րբ դր ված է ե ղել 
հայ ժո ղովր դի լի նել չլի նե լ� հար ցը: Հենց 
այդ պի սի պայ ման նե ր�մ ստեղծ վե ցին 
հայ րե նա կան պառ լա մեն տա րիզ մի հիմ-
քե րը, ին չը հայ ժո ղովր դի հա սա րա կա-
կան-քա ղա քա կան կյան ք�մ կար ևո րա-
գ�յն և ա ռա ջըն թաց մի քայլ էր:
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 Տ� ժո ղի և հան ցանք կա տա րած ան-
ձի հաշ տ� թյ�նն � նի մի շարք քրե աի-
րա վա կան հետ ևանք ներ և քրե ա դա տա-
վա րա կան ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն ներ: 
Ս�յն հոդ վա ծի շր ջա նակ նե ր�մ կքն-
նար կենք մի այն հաշ տ� թյան հիմ քով 
քրե ա կան հե տապն դ� մը դա դա րեց նե լ� 
և քրե ա կան պա տաս խա նատ վ� թյ� նից 
ա զա տե լ� հիմ քե րի � ըն թա ցա կար գի 
ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե րը: 

Տ� ժո ղի հետ հաշտ վե լ� հիմ քով հան-
ցանք կա տա րած ան ձին քրե ա կան պա-
տաս խա նատ վ� թյ� նից ա զա տե լը հա-
մար վ�մ է հան ցանք կա տա րած ան ձի 
նկատ մամբ օ րենսդ րի մար դա սի րա կան 
վե րա բեր մ�ն քի դրս ևո ր�մն ե րից մե կը: 
Բա ցի այդ,  քրե ա կան պա տաս խա նատ-
վ� թյ� նից ա զա տե լ� հիմ քի նա խա տե-
ս� մը նպա տակ � նի տն տե սել պե տ�-
թյան կող մից կի րառ վող պա տիժ նե րը 
և բարձ րաց նել տ� ժո ղի քրե ա դա տա-
վա րա կան դե րը: Տ� ժո ղի և հան ցանք 
կա տա րած ան ձի հաշ տ� թյան հիմ քով 
ան ձին քրե ա կան պա տաս խա նատ վ�-
թյ� նից ա զա տե լը հա մար վ�մ է նաև 
մե դի ա ցի այի ի նս տի տ� տի մաս նա վոր 
դրս ևո ր�մ: Եվ րո պայի նա խա րար նե րի 
խոր հ�ր դը մե դի ա ցի ան բնո րո շել է որ-

պես քրե ա կան գոր ծե րով ճկ�ն, մատ չե լի 
մե թոդ՝ � ղղ ված գո յ� թյ�ն � նե ցող վե ճի 
լ�ծ մա նը և այդ գոր ծըն թա ցին կող մե րի 
ներգ րավ մա նը, ո րը գնա հատ վ�մ է որ-
պես ա վան դա կան քրե ա կան դա տա վա-
ր� թյան լրա ց�մ կամ այ լընտ րանք1: 

Հան ցանք կա տա րած ան ձի և տ� ժո-
ղի հաշ տ� թյան2 հիմ քով ան ձին քրե ա-
կան պա տաս խա նատ վ� թյ� նից ա զա-
տե լ� ի րա վա կար գա վո ր�մն եր կան ի նչ-
պես ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր ք�մ (այ ս�-
հետ՝ քր. օր.), այն պես է լ՝ ՀՀ քրե ա կան 
դա տա վա ր� թյան օ րենսգք ր�մ (այ ս�-
հետ՝ քր. դատ. օր.):

 Հա մա ձայն քր. օր-ի 73-րդ հոդ վա ծի՝ 
ոչ մեծ ծան ր� թյան հան ցանք կա տա րած 
ան ձը կա րող է ա զատ վել քրե ա կան պա-
տաս խա նատ վ� թյ� նից, ե թե հաշտ վել է 
տ� ժո ղի հետ, հա տ� ցել կամ այլ կերպ 
հար թել է տ� ժո ղին պատ ճառ ված վնա սը:

1 Ա ռա վել ման րա մասն տես Եվ րո պայի նա խա րար նե րի 
կո մի տե ի 1999 թվա կա նի «Ք րե ա կան գոր ծե րով մե դի ա ցի-
այի մա սին» հանձ նա րա րա կա նը:
2 Թեև ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր ք�մ  օգ տա գոր ծ�մ է տ�-
ժո ղի հետ հա նա ցանք կա տա րած ան ձի հաշտ վե լը, ի սկ 
ՀՀ քրե ա կան դա տա վա ր� թյան օ րենսգր ք�մ՝ հան-
ցանք կա տա րած ան ձի հետ տ� ժո ղի հաշտ վե լը, սա կայն  
դրանց մեջ բո վան դա կային տար բե ր� թյ�ն ներ չպետք 
է տես նել, քան զի հա մա ձայն ՀՀ ճռա բեկ դա տա րա նի 
Ե ԱՔԴ/0157/01/10 ո րոշ ման՝ հաշ տ� թյ� նը փո խա դարձ, 
կա մա վոր բն�յթ է կր�մ և նշա նա կ� թյ�ն չ� նի, թե 
հաշտ վե լ� նա խա ձեռ ն� թյ�նն որ կող մից է բխել: 

Տ� ԺՈ ՂԻ ԵՎ ՀԱՆ ՑԱՆՔ ԿԱ ՏԱ ՐԱԾ ԱՆ ՁԻ ՀԱՇ Տ�ԱՆ
Ք ՐԵ ԱԻ ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԵՎ ՔՐԵ Ա ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ 

ԱՍ ՊԵԿՏ ՆԵ ՐԸ

 Արմինե Մելիքսեթյան
ՀՀ ոս տի կա ն	 թյան կր թա հա մա լի րի ա կա դե մի այի 

ի րա վա գի տ	 թյան ֆա կ	լ տե տի քրե ա կան ի րա վ	ն քի և 
քրե ա բա ն	 թյան ամ բի ո նի դո ցենտ, ոս տի կա ն	 թյան փոխգն դա պետ, 

ի րա վա բա նա կան  գի տ	 թյ	ն նե րի  թեկ նա ծ	
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 Քրե աի րա վա կան նորմն իր բն�յ-
թով դիս պո զի տիվ է, այ սինքն՝ վա ր�յթն 
ի րա կա նաց նող մարմն ի հայե ցո ղ� թյանն 
է թողն ված նոր մը կի րա ռե լ� կամ չկի րա-
ռե լ� հան գա ման քը: Պետք է նշել, որ վա-
ր�յթն ի րա կա նաց նող մարմն ի հայե ցո ղ�-
թյ� նը սահ ման ներ � նի, այ սինքն՝ քրե ա-
կան պա տաս խա նատ վ� թյ� նից ա զա տե-
լ� կամ չա զա տե լ� ո րո շ� մը պետք է  լի նի  
օ րի նա կան և հիմն ա վոր ված:

   Քր. օր-ի 73-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված նոր մը կի րա ռե լ� օբյեկ տիվ 
հան գա մանք է հա մար վ�մ այն, որ կա-
տար ված հան ցան քը պետք է լի նի ոչ մեծ 
ծան ր� թյան, ը նդ ո ր�մ քր. օր-ի 73-րդ 
հոդ վա ծը  կա րող է կի րառ վել մի քա նի 
հան ցանք կա տա րած ան ձի նկատ մամբ, 
ը նդ ո ր�մ մի քա նի ան գամ, այ սինքն՝ 
գոր ծող քր. օր-ով  մեկ ան ձին հաշ տ�-
թյան հիմ քով քրե ա կան պա տաս խա-
նատ վ� թյ� նից մի քա նի ան գամ ա զա-
տե լ� վե րա բե րյալ օ րենսդ րա կան ար գել-
քը բա ցա կա յ�մ է3: 

Ինչ վե րա բե ր�մ է  վնա սը հար թե-
լ�ն կամ հա տ� ցե լ�ն � ղղ ված՝ հան-
ցանք կա տա րած ան ձի հետ հան ցա վոր 
վար քագ ծին, ա պա տե ղին է  մեջ բե րել 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի այն ի րա վա-
կան դիր քո րո շ� մը, հա մա ձայն ո րի՝ 
ե թե տ� ժողն ի րեն պատ ճառ ված վնա-
սի հա տ�ց ման պա հանջ չի ներ կա յաց-
ն�մ, կամ տ� ժողն � հան ցանք կա տա-
րած ան ձը հա մա ձայ ն� թյան են գա լիս  
վնասն ա պա գա յ�մ հա տ� ցե լ� մա սին, 
կամ տ� ժո ղը զի ջ�մ է պարտ քը, կամ 

3 Պետք է նշել, որ ի տար բե ր� թյ�ն գոր ծող քրե ա կան 
օ րենսգր քի, ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի նա խագ ծով տ� ժո-
ղի և հա նա ցանք կա տա րած ան ձի հաշ տ� թյան հիմ քով 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վ� թյ� նից կա րող է ա զատ վել 
մի այն ա ռա ջին ան գամ հան ցանք կա տա րած ան ձը:

պար զա պես չի ցան կա ն�մ ստա նալ 
ի րեն պատ ճառ ված վնա սի փոխ հա տ�-
ց�մ, ա պա այդ հան գա ման քը չի կա րող 
խո չըն դո տել ան ձին քրե ա կան պա տաս-
խա նատ վ� թյ� նից հաշ տ� թյան հիմ քով 
ա զա տե լ�ն4:

 Քրե աի րա վա կան աս պեկ տով դի տե-
լիս՝ քր. օր-ի 73-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված նոր մը կի րա ռե լի է բա ցա ռա պես 
բո լոր ոչ մեծ ծան ր� թյան հան ցանք նե րի 
կա պակ ց� թյամբ, ե թե ար ձա նագր վել է 
հան ցանք կա տա րած ան ձի և տ� ժո ղի 
հաշ տ� թյ� նը:

 Ի նչ պես նշ վեց՝ տ� ժո ղի և հա վա նա-
կան հան ցանք կա տա րած ան ձի հաշ-
տ� թյան ի նս տի տ� տը կար գա վո րող 
նոր մեր առ կա են նաև ՀՀ քրե ա կան 
դա տա վա ր� թյան օ րենսգր ք�մ (քր. 
դատ. օր-ի 33, 35 37, 183-րդ հոդ ված-
ներ): Քր. դատ. օր-ի 33-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն, ել նե լով հան ցա գոր ծ� թյան 
ծան ր� թյ� նից և բն�յ թից, քրե ա կան 
հե տապն դ�մն ի րա կա նաց վ�մ է հան-
րային և մաս նա վոր կար գով: Մաս նա-
վոր հե տապնդ ման գոր ծե րի շր ջա նա կը 
նա խա տես ված է քր. դատ. օր-ի 183-րդ 
հոդ վա ծով, հա մա ձայն ո րի, այդ գոր ծե րը 
հա ր�ց վ�մ են ոչ այլ կերպ, քան տ� ժո-
ղի բո ղո քի հի ման վրա, և կաս կա ծյա լի 
կամ մե ղադ րայի կամ ամ բաս տա նյա լի 
հետ նրա հաշտ վե լ� դեպ ք�մ են թա կա 
են կարճ ման: Մաս նա գի տա կան գրա-
կա ն� թյան մեջ նշ ված դա տա վա րա կան 
կար գա վոր ման ա ռանձ նա հատ կ� թյ� նը 
բա ցատր վ�մ է մի կող մից հա սա րա կա-
կան նվազ վտան գա վո ր� թյան գոր ծե րի 

4 Տե´ս Ա շոտ Բա բա յա նի վե րա բե րյալ ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 2011 թվա կա նի ո րո շ� մը:
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քն ն� թյան ըն թա ցա կար գը պար զեց նե լ� 
հան գա ման քով, մյ�ս կող մից՝ տ� ժո ղին 
դա տա վա րա կան լրա ց� ցիչ հնա րա վո ր�-
թյ�ն ներ տա լ� ակ տիվ գոր ծ� նե � թյամբ1: 

Քր. դատ. օր-ի  35-րդ հոդ վա ծից 
բխ�մ է, որ մաս նա վոր հե տապնդ ման 
գոր ծե րով քրե ա կան գոր ծը չի կա րող 
հա ր�ց վել, ի սկ հա ր�ց ված քրե ա կան 
գոր ծի վա ր�յ թը են թա կա է կարճ ման 
կաս կա ծյա լի, մե ղադ րյա լի կամ ամ բաս-
տա նյա լի հետ տ� ժո ղի հաշ տ� թյան 
դեպ ք�մ: Նման պա րա գա յ�մ մաս նա-
վոր մե ղադ րան քի գոր ծե րով  գո յ� թյ�ն 
� նեն հետ ևյալ բա ցա ռ� թյ�ն նե րը.

 դա տա խազն ի րա վա ս� է մաս նա-
վոր հե տապնդ ման գոր ծե րով ըն տա նի ք�մ 
բռ ն� թյան դեպ քով հա ր� ցել քրե ա կան 
գործ ան կախ տ� ժո ղի բո ղո քից, և տվյալ 
գոր ծով քրե ա կան հե տապն դ� մը չի դա-
դա րեց վ�մ տ� ժո ղի և մե ղադ րյա լի հաշ-
տ� թյան հիմ քով,2

 մաս նա վոր հե տապնդ ման գոր-
ծե րով տ� ժո ղի բո ղո քի բա ցա կա յ� թյան 
դեպ ք�մ քրե ա կան գործ չի կա րող չհա-
ր�ց վել, ե թե դրա  դեմ ա ռար կ�մ է հա-
վա նա կան հան ցանք կա տա րած ան ձը,3 

ք րե ա կան գոր ծի հա ր� ց� մը 
պետք է կա տար վի ը նդ հա ն�ր հի մ�նք-
նե րով, ե թե մաս նա վոր հե տապնդ ման 
գոր ծե րով ան ձը, � մ ի րա վ�նք նե րը 
խախտ վել են, ա նօգ նա կան վի ճա կի կամ 
այլ օբյեկ տիվ պատ ճառ նե րից ել նե լով չի 

1 Տե´ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թյան քրե ա կան դա-
տա վա ր� թյ�ն, Հա տ�կ մաս, Եր ևան Ե ՊՀ հրատ. 
2010թ., 27 էջ:
2 ՀՀ քրե ա կան դա տա վա ր� թյան օ րենսգր ք�մ 2017 թվա-
կա նին կա տար ված օ րենսդ րա կան փո փո խ� թյ�ն նե րից 
հե տո:
3 Տե´ս Գևորգ Կլեկ չյա նի վե րա բե րյալ ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 2014 թվա կա նի ո րո շ� մը:

կա րող պաշտ պա նել իր ի րա վ�նք նե րը,4

ՀՀ մի ջազ գային պայ մա նագ րե-
րով նա խա տես ված դեպ քե ր�մ:

Քր. դատ. օր-ի 37-րդ հոդ վա ծը  հնա-
րա վո ր� թյ�ն է տա լիս, ի թիվ  այլ հիմ քե-
րի, չի րա կա նաց նել քրե ա կան հե տապն-
դ�մ, կար ճել քրե ա կան գոր ծի վա ր�յ թը 
և դա դա րեց նել քրե ա կան հե տապն դ�-
մը, ե թե քր. օր-ի 73-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն հան ցանք կա տա րած ան ձը հաշտ-
վել է տ� ժո ղի հետ:

Քր. դատ. օր-ի 183-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի 
� ս�մն ա սի ր� թյ�նն ը ստ ծան ր� թյան 
աս տի ճա նի փաս տ�մ է, որ հան ցանք 
կա տա րած ան ձը և տ� ժո ղը կա րող են 
հաշտ վել ի նչ պես  ոչ մեծ ծան ր� թյան 
հան ցանք նե րի, այն պես էլ մի ջին ծան-
ր� թյան հան ցանք նե րի դեպ ք�մ:

Հ նա րա վոր է ի րա վի ճակ, որ մաս-
նա վոր մե ղադ րան քի գոր ծե րով ոչ մեծ 
ծան ր� թյան հան ցանք կա տա րած ան-
ձը և տ� ժո ղը հաշտ վեն մի մյանց հետ: 
Նման ի րա վի ճակ նե ր�մ ի րա վա կի րա ռը 
կանգ ն�մ է  եր կընտ րան քի ա ռաջ՝ կի-
րա ռել քր. օր-ի 73-րդ հոդ վա ծով  նա-
խա տես ված դիս պո զի տիվ նոր մը, թե՝ 
քր. դատ. օր-ի 35-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված իմ պե րա տիվ նոր մը: Այս ա ռ�-
մով ա ռանց քային նշա նա կ� թյ�ն � նի 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շ� մը, 
ո րը կա յաց վել է Տիգ րան Ա ռա քե լյա նի 
վե րա բե րյալ 2016 թվա կա նին, ը ստ ո րի, 
քր. օր-ի 73-րդ հոդ վա ծը վե րա բե ր�մ է 
հան րային մե ղադ րան քի գոր ծե րով ոչ 
մեծ ծան ր� թյան հան ցանք նե րին, և այդ 
դեպ ք�մ ան ձին քրե ա կան պա տաս խա-
4 Տե´ս Ար մեն Աբ րա հա մյա նի վե րա բե րյալ ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 2008 թվա կա նի ո րո շ� մը:
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նատ վ� թյ�ն ցից ա զա տե լ� պրո ցե ս� ալ 
նոր մը քր. դատ. օր-ի 37-րդ հոդ վածն 
է, ի սկ քր. դատ. օր-ի 183-րդ հոդ վա ծը 
վե րա բե ր�մ է մաս նա վոր մե ղադ րան քի 
գոր ծե րին, ո րի դեպ ք�մ ան ձը քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վ� թյ� նից ա զատ վ�մ 
է, նրա նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն-
դ� մը դա դա րեց վ�մ է 35-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 5-րդ կե տի � ժով:

 Թեև վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոնշ-
ված ո րոշ մամբ ո րո շա կի հս տա կ� թյ�ն 
մտց վեց քրե աի րա վա կան և քրե ա դա-
տա վա րա կան նոր մե րի մր ցակ ց� թյան 
դեպ ք�մ, սա կայն  ստաց վ�մ է մի ի րա-
վի ճակ, որ ե րկ րորդ դեպ ք�մ քրե ա դա-
տա վա րա կան նոր մի կի րա ռ� մը զ�րկ է 
քրե աի րա վա կան հիմ քից5: 

Ի րա վա կան հետ ևանք նե րի ա ռ� մով 
թե´ քր. դատ. օր-ի 37-րդ հոդ վա ծը և 
թե´ քր. դատ. օր-ի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 5-րդ կե տը հա մար վ�մ են քրե ա-
կան պա տաս խա նատ վ� թյ� նից ա զա-
տե լ� ոչ ար դա րաց նող հիմ քեր, հետևա-
բար հա վա նա կան հան ցանք կա տա րած 
ան ձը չի կա րող ռե ա բի լի տա ցի այի ի րա-
վ�նք ստա նալ: Կար ևոր է, որ պես զի 
ճիշտ կի րառ վի հա մա պա տաս խան նոր-
մը,  քա նի որ այն կա րող է « վի ճարկ վել»  
շա հագր գիռ ան ձի կող մից, բա ցի այդ 

5 Հատ կան շա կան է, որ քր. օր-ի նա խա գի ծը քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վ� թյ� նից ա զա տե լը գլ խ�մ ա ռանձ-
նաց ն�մ է բո ղո քից հան ցա գոր ծ� թյ� նից տ� ժած ան ձի 
հրա ժար վե լը, հա մա ձայն ո րի՝  հան ցա գոր ծ� թյ� նից տ�-
ժած ան ձի բո ղո քի հի ման վրա հա ր�ց վող քրե ա կան հե-
տապնդ ման դեպ ք�մ՝ հան ցա գոր ծ� թյ� նից տ� ժած ան-
ձի, նրա շա հե րի պաշտ պա ն� թյան պար տա կա ն� թյ�ն 
� նե ցող ան ձի կող մից բո ղո քից հրա ժար վե լ� դեպ ք�մ 
հան ցանք կա տա րած ան ձն ա զատ վ�մ է քրե ա կան պա-
տաս խա նատ վ� թյ� նից: Նա խագ ծով սահ ման ված է նաև 
հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի այն սպա ռիչ ցան կը, ո րով նա խա-
տես ված հան ցանք կա տա րած ան ձը կա րող է են թարկ վել 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վ� թյան մի այն հան ցա գոր ծ�-
թյ� նից տ� ժած ան ձի բո ղո քի հի ման վրա:

քրե ա կան օ րեն քի ոչ ճիշտ կի րա ռ�-
մը, ի նչ պես նաև քրե ա դա տա վա րա կան 
օ րեն քի է ա կան խախ տ� մը հա մար վ�մ 
են դա տա կան սխալ ներ, ո րոնք կա րող 
են հիմք հան դի սա նալ դա տա կան ակ տի 
բե կան ման կամ փո փոխ ման հա մար (քր.
դատ. օր-ի 395-րդ հոդ ված): 

Ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յ�մ 
կարևոր վ�մ է նաև այն ժա մա նա կային 
հատ վա ծի հս տակ սահ մա ն� մը, ո րի 
ժա մա նակ տե ղի � նե ցած հաշ տ� թյ� նը 
կա րող է հիմք հան դի սա նալ ան ձին քրե-
ա կան պա տաս խա նատ վ� թյ� նից ա զա-
տե լ� հա մար:

Քր. դատ. օր-ի 183-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն տ� ժո ղի և կաս կա ծյա-
լի, մե ղադ րյա լի կամ ամ բաս տա նյա լի 
հաշ տ� թյ� նը հնա րա վոր է մինչև դա-
տա րա նի՝ խորհր դակ ցա կան սե նյակ 
գնա լը: Այ սինքն՝ հաշ տ� թյ� նը հնա րա-
վոր է քրե ա կան գործ հա ր� ցե լ�ց6 մինչև 
դա տա րա նի՝ խորհր դակ ցա կան սե նյակ 
գնա լը: Ի տար բե ր� թյ�ն քր. դատ. օր-
ի՝ քր. օր-ով սահ ման ված չէ, թե որ պա-
հից և մինչև ե րբ հան ցանք կա տա րած 
ան ձը կա րող է հաշտ վել տ� ժո ղի հետ 
և ա զատ վել քրե ա կան պա տաս խա նատ-
վ� թյ� նից: Քրե աի րա վա կան և քրե ա-
դա տա վա րա կան նոր մե րի վեր լ� ծ� թյ�-
նը ց�յց է տա լիս, որ հան ցանք կա տա-
րած ան ձը կա րող է հաշտ վել  տ� ժո ղի 

6 Հա ր�ց ված քր. գոր ծը պար տա դիր է, քա նի որ որ պես 
հիմք դր վ�մ է տ� ժո ղի և կաս կա սյա լի, մե ղադ րյա լի, ամ-
բաս տա նյա լի հաշ տ� թյան, ի սկ հաշ տ� թյան ս�բյեկտ նե-
րը նման կար գա վի ճակ ձեռք են բե ր�մ մի այն քրե ա կան 
գոր ծի հա ր� ց� մից հե տո: Բա ցա ռ� թյ�ն է կազ մ�մ մի-
այն տ� ժո ղը, քա նի որ հա մա ձայն Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
ՎԲ/ 73/08 ո րոշ ման 2008թ. քր. դատ. օր-ի 183 հոդ վա ծ�մ 
որ տեղ նշ վ�մ է, որ մաս նա վոր հե տապնդ ման գոր ծե րով 
հա ր�ց վ�մ են տ� ժո ղի բո ղո քի հի ման վրա, տ� ժող եզ-
ր�յ թը պետք է հաս կա նալ ա վե լի լայն, այ սինքն այն ան ձը, 
դի մո ղը, ո րի ի րա վ�քն նե րը խախտ վել են:  
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հետ մինչև քրե ա կան գործ հա ր� ցե լը, 
այ սինքն՝ պետք չէ քրե ա կան գործ հա-
ր�ց վի,  ան ձը ճա նաչ վի տ� ժող, քա նի 
որ քրե աի րա վա կան ա ռ� մով տ� ժո ղը 
ա վե լի լայն հասկաց�թյ�ն է, քան քրե-
ա դա տա վա րա կան ա ռ� մով տ� ժո ղը, 
հետ ևա բար մինչև քրե ա կան գործ հա-
ր� ցե լը նյ� թե րի նա խա պատ րաստ ման 
ըն թաց ք�մ ևս հան ցանք կա տա րած 
ան ձը կա րող է հաշտ վել տ� ժո ղի հետ, 
բա ցի այդ, քր. դատ. օր-ի 37-րդ հոդ վա-
ծի հա մա ձայն՝ քր. օր-ի 73-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված դեպ ք�մ դա տա խա զը, 
ի նչ պես նաև դա տա խա զի հա մա ձայ ն�-
թյամբ քն նի չը կա րող են քրե ա կան գործ 
չհա ր	 ցել (ը նդգ ծ	 մը մերն է՝ Ա. Մ)  և 
քրե ա կան հե տապն դ	մ չի րա կա նաց նել 
(ը նդգ ծ	 մը մերն է՝ Ա. Մ): Օ րենսդ րա կան 
մա կար դա կով հս տա կեց ման կա րիք �-
նի, թե մինչև որ պա հը հան ցանք կա տա-
րած ան ձը կա րող է հաշտ վել տ� ժո ղի 
հետ և ա զատ վել քրե ա կան պա տաս խա-
նատ վ� թյ� նից քր. օր-ի 73-րդ հոդ վա ծի 
հիմ քով: Ե թե ըն դ� նենք, որ պա տի ժը 
հա մար վ�մ է քրե ա կան պա տաս խա-
նատ վ� թյան ի րաց ման ձև, կա րե լի է եզ-
րա կաց նել, որ հան ցանք կա տա րած ան-
ձը կա րող է հաշտ վել տ� ժո ղի հետ նաև 
այն պա հին, ե րբ կա օ րի նա կան � ժի մեջ 
մտած դա տավ ճիռ, և ան ձը կր�մ է պա-
տիժ: Սա կայն քր. օր-ի հա մա կար գային 
� ս�մն ա սի ր� թյ� նը ց�յց է տա լիս, որ 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վ� թյ� նից 
ա զա տե լը և պատ ժից ա զա տելն ի նք ն�-
ր�յն, տար բեր քրե աի րա վա կան ի նս տի-
տ�տ ներ են և հետ ևա բար, տար բեր են 
նաև դրան ցից ա զա տե լ� հիմ քե րը, ը նդ 
ո ր�մ պատ ժից ա զա տե լ� հիմ քե րի շար-

ք�մ (քր. օր-ի 76-ից 81-րդ հոդ ված ներ) 
բա ցա կա յ�մ է տ� ժո ղի և հան ցանք կա-
տա րած ան ձի հաշ տ� թյ� նը1: Ի սկ քր. 
դատ. օր-ով սահ ման ված ի րա վա կար-
գա վո ր�մն ե րի հա մա ձայն՝ օ րի նա կան 
� ժի մեջ մտած դա տավճ ռով ան ձը կա րող 
է ա զատ վել պատ ժից մի այն սահ ման ված 
բա ցա ռիկ վե րա նայ ման դեպ քե ր�մ, որ-
տեղ ևս բա ցա կա յ�մ է տ� ժո ղի կամ դա-
տա պար տյա լի հաշ տ� թյ� նը որ պես նոր 
կամ որ պես նոր եր ևան ե կած հան գա մանք 
հա մա րե լը: Կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ քր. 
օր-ի 73-րդ հոդ վա ծի � ժով ան ձը կա րող է 
ա զատ վել քրե ա կան պա տաս խա նատ վ�-
թյ� նից մինչև մե ղադ րա կան դա տավճ ռի 
� ժի մեջ մտ նե լը:

 Տ� ժո ղի և հան ցանք կա տա րած ան-
ձի հաշ տ� թյ� նը ո րո շա կի յ� րա հատ-
կ� թյ�ն � նի, ե րբ տ� ժո ղի 14 տա րին 
լրա ցած չէ, քա նի որ 14 տա րին չլ րա-
ցած ան ձը հա մար վ�մ է ան գոր ծ� նակ, 
հետ ևա բար, նա չի կա րող հաշ տ� թյան 
վե րա բե րյալ որ ևէ կար ծիք հայտ նել քրե-
ա կան պա տաս խա նատ վ� թյ� նից ա զա-
տե լ� հա մար: Ը ստ օ րենսդ րի տրա մա-
բա ն� թյան՝ 14 տա րին չլ րա ցած տ� ժող-
նե րի հաշտ վե լը հան ցանք կա տա րած 
ան ձի հետ, չի կա րող հիմք հան դի սա նալ 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վ� թյ� նից 
ա զա տե լ� հա մար, քա նի որ այդ տա րի-
քային խմ բի ան ձինք հան ցա գոր ծ� թյան 
1 Ո րոշ եր կե րե րի օ րենսդ ր� թյան մեջ  նա խա տես ված է 
տ� ժո ղի նե ր� մը որ պես հան ցանք կա տա րած ան ձին  
պատ ժից ա զա տե լ� հիմք, օ րի նակ Ար գեն տի նա, Ան դոր-
րա, Վե նե ս� ե լա, Իս պա նի ա, Մեք սի կա, Նի կա րա գ� ա, 
Պա նա մա, Սալ վա դոր: Մե ղադ րյա լի նե ր� մը հա մար վ�մ է 
մ� ս�լ մա նա կան ի րա վ�ն քի ա վան դա կան իս տի տ�տ նե-
րից մե կը, ը ստ ո րի Մար գա րեն տ� ժող կող մին ա ռա ջար-
կ�մ է ը նտ րել մա հա պա տիժ, հան ցա գոր ծի նե ր�մ կամ 
ա րյան դի մաց փող հա տ� ց�մ (Դա յա): Այս մա սին ա ռա վել 
ման րա մասն տե՛ս Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. 
Вопросы теории и практики. – М., 1986. – էջ 193-194:
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զոհ լի նե լ� դեպ ք�մ չեն կա րող գի տակ-
ցել ի րենց շա հը հան ցանք կա տա րած 
ան ձին քրե ա կան պա տաս խա նատ վ�-
թյան են թար կե լ� կամ չեն թար կե լ� 
հար ց�մ, և նման ի րա վա կար գա վո ր� մը 
լրա ց� ցիչ ե րաշ խիք է այդ խո ցե լի տա-
րի քային խմ բի ան ձանց ի րա վ�նք նե րի 
և շա հե րի պաշտ պա ն� թյան հա մար: 
Ստաց վ�մ է մի ի րա վի ճակ, որ ն�յ նիսկ 
14 տա րին չլ րա ցած տ� ժո ղի շա հե րից 
բխե լ� դեպ ք�մ (օ րի նակ, ե րբ հան ցանք 
կա տա րած ան ձը նրա ծնողն է)  հաշ-
տ� թյան հիմ քով հան ցանք կա տա րած 
ան ձը չի կա րող ա զատ վել քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վ� թյ� նից: Մինչ դեռ 
ՀՀ Սահ մա նադ ր� թյան 37-րդ հոդ վա-
ծի հա մա ձայն ե րե խան ի րա վ�նք � նի 
ա զատ ար տա հայ տե լ� իր կար ծի քը, ո րը 
ե րե խայի տա րի քին և հա ս� ն� թյան մա-
կար դա կին հա մա պա տաս խան հաշ վի է 
ա ռն վ�մ ի րեն վե րա բե րող հար ցե ր�մ: 
Ե րե խային  վե րա բե րող հար ցե ր�մ նրա 
շա հե րը պետք է ա ռաջ նա հերթ � շադ-
ր� թյան ար ժա նա նա: 

Միև ն�յն ժա մա նակ Սահ մա նադ ր�-
թյ� նը որ ևէ տա րի քային սահ մա նա փա-
կ�մ չի նա խա տե ս�մ և մի ա ժա մա նակ 
պար տադ ր�մ է տար բեր շա հե րի առ կա-
յ� թյան դեպ ք�մ ա ռաջ նա հեր թ� թյ� նը 
տալ  ե րե խայի շա հե րին2: 

Թեև քրե աի րա վա կան3, քրե ա դա-
2  ՄԱԿ-ի ե րե խայի ի րա վ�նք նե րի կո մի տեն,  ան դրա դարձ 
կա տա րե լով ե րե խայի լա վա գ�յն շա հե րի ա պա հով մա նը, 
2013թ. ար ձա նագ րել է, որ բո լոր ե րկր նե րը պար տա վոր 
են ե րաշ խա վո րել, որ պես զի ե րե խայի լա վա գ�յն շա հերն 
ա ռաջ նա հեր թ� թյան կար գով հաշ վի ա ռն վեն նրա վե-
րա բե րյալ ո րո շ�մ կա յաց նե լիս՝ ի նչ պես դա տա րան նե րի, 
վար չա կան մար մին նե րի, այն պես էլ ի րա վա կար գա վոր-
ման գոր ծըն թա ց�մ:
3 ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի նա խագ ծ�մ � ղ ղա կի ո րեն նա-
խա տես ված է հետ ևյա լը՝ ե թե հան ցա գոր ծ� թյ� նից տ�-
ժո ղը՝ տասն չորս տա րին չլ րա ցած ան ձ է կամ հո գե կան 

տա վա րա կան, քա ղա քա ցի աի րա վա կան 
նոր մե րը հնա րա վ� թյ�ն չեն տա լիս սահ-
մա նադ րա կան նոր մի կեն սա գոր ծ� նե �-
թյա նը,  այ ն� ա մե նայ նիվ, ՀՀ Սահ մա-
նադ ր� թյան 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն 
Սահ մա նադ ր� թյան դր�յթ նե րը գոր ծ�մ 
են ան մի ջա կա նո րեն, և ի րա վա կի րառ 
պրակ տի կան պետք է ա ռաջ նորդ վի այդ 
դր�յ թով4: 

Այս պի սով, կա րե լի է փաս տել, որ 
տ� ժո ղի և հան ցանք կա տա րած ան ձի 
հաշ տ� թյան հիմ քով քրե ա կան պա տաս-
խա նատ վ� թյ� նից ա զա տե լ� քրե աի-
րա վա կան և քրե ա դա տա վա րա կան նոր-
մե րի միջև ա ռա ջին հա յաց քից թվա ցող 
հա կա ս� թյ� նը բա ցա կա յ�մ է: Կար ծ�մ 
ե նք, որ օ րեն քի՝ ո րո շա կի � թյան նկա-
տա ռ�մն ե րից ել նե լով, ա ռա վել կար ևոր-
վ�մ է դրանց հս տակ սահ մա նա զա տ�-
մը, ի նչ պես նաև տ� ժո ղի և հան ցանք 
կա տա րած ան ձի հաշ տ� թյան ո լոր տի 
ա ռա վել կա տա րե լա գոր ծ� մը, մաս նա-
վո րա պես,  ման րա մասն կար գա վոր ման 
ան հրա ժեշ տ� թյ�ն � նի հաշ տ� թյան 
հիմ քով քրե ա կան պա տաս խա նատ վ�-
թյ� նից ա զա տե լը հան ցակ ց� թյան դեպ-
ք�մ, հան ցանք կա տա րած ան չա փա հաս 
ան ձի  և ան չա փա հաս � ան գոր ծ� նակ 
տ� ժո ղի դեպ ք�մ, մի քա նի տ� ժող նե րի 
դեպ ք�մ, տ� ժո ղի կամ հան ցանք կա-
տա րած ան ձի մահ վան դեպ ք�մ և այլն: 

խան գար ման, տկա րամ տ� թյան կամ մտա վոր զար գաց-
ման մեջ հետ մնա լ� հետ ևան քով լրիվ կամ մաս նա կի ո րեն 
զրկ ված է իր դեմ � ղղ ված հան ցա գոր ծ� թյան բն�յթն � 
հետ ևանք նե րը գի տակ ցե լ� կամ իր վար քա գի ծը ղե կա վա-
րե լ� հնա րա վո ր� թյ� նից, ա պա նրա դեմ � ղղ ված հան-
ցանք կա տա րած ան ձը չի կա րող հաշ տ� թյան հիմ քով 
ա զատ վել  քրե ա կան պա տաս խա նատ վ� թյ� նից: 
4 Այս հար ցին ա ռա վել ման րա մասն ան դրա դա ձել է ՀՀ 
սահ մա նադ րա կան դա տա նանն իր 2016 թվա կա նի ՍԴՈ 
1333 ո րոշ ման մեջ:
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Յ� րա քան չյ�ր մաս նա գի տ� թյ�ն 
բն� թագր վ�մ է մի շարք հատ կա նիշ-
նե րով, ո րոն ցով էլ այն տար բեր վ�մ է 
մյ�ս նե րից։  Դրանց թվ�մ կան գլ խա-
վոր հատ կա նիշ ներ, ո րոնք սահ մա ն�մ 
են մաս նա գի տա կան գոր ծ� նե � թյան 
բն�յթն � ա ռանձ նա հատ կ� թյ� նը։ 

Իր ա ռջև դր ված խն դիր նե րը լ� ծե լ� 
հա մար քն նի չը նախ և ա ռաջ պետք է �-
նե նա խո րը մաս նա գի տա կան � ղղ վա-
ծ� թյ�ն։ Դրա հիմն ա կան մասն է կազ-
մ�մ իր մաս նա գի տ� թյան նկատ մամբ 
մեծ հե տաքրք ր� թյ� նը, իր` պե տա կան 
մեծ նշա նա կ� թյան աշ խա տան քի գի-
տակ ց� մը1։  

«Քն նի չի մաս նա գի տ� թյ� նը» գր ք�մ 
նշել եմ ռ�ս ի րա վա բան Կվաչևս կ� այն 
կար ծի քի մա սին, որ քն ն� թյ�նն ար-
վեստ է, ո րին տի րա պե տ�մ են կամ չեն 
տի րա պե տ�մ, ան հնար է այն սո վո րել, 
քն նիչ կա րե լի է ծն վել, բայց ան հնար է 
դառ նալ2:  

Տե սա կետն ի նչ խոսք ծայ րա հե ղա-
կան է, սա կայն իր մեջ պա ր� նա կ�մ է 
1  

2 

ճշմար տ� թյան հա տիկ այն քա նով, որ-
քա նով որ մար դիկ � նեն բնա ծին, այ-
սինքն ժա ռան գա կան ո րոշ հատ կա նիշ-
ներ, ո րոնք կա րող են օգ տա կար լի նել 
քն նի չի աշ խա տան ք�մ, ա ռանց լրա ց�-
ցիչ փոր ձա ռ� թյան կամ � ս ման։ Սա-
կայն սա չի նշա նա կ�մ, որ որ ևէ հատ-
կա նիշ չ� նե ցող ան ձը չի կա րող այն 
ձեռք բե րել կյան քի ըն թաց ք�մ։  

Այս առ թիվ Ա.Ռ.Ռա տի նովն ի րա-
վա ցի ո րեն կար ծ�մ է, որ չի կա րե լի 
ժխ տել բնա ծին, ի սկ եր բեմն էլ մար դ� 
ժա ռան գա կան ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն-
նե րը՝ նա խադ րյալ նե րը, ո րոնց հի ման 
վրա զար գա ն�մ են ո րոշ ըն դ� նա կ�-
թյ�ն ներ: Բայց վեր ջին ներս չեն բխ�մ 
� ղ ղա կի ո րեն նա խադ րյալ նե րից, այլ 
տար բեր կերպ են ձևա վոր վ�մ կյան քի, 
դաս տի ա րա կ� թյան և � ս�ց ման պայ-
ման նե ր�մ, ի սկ բա րո յա կան ո րակ նե րը 
նա խադ րյալ ներ չեն � նե ն�մ: 3

 Հայտ նի է, որ ան հա տի ձևա վոր ման 
գոր ծըն թա ց�մ ազ դե ց� թյ�ն � նեն 
ե րեք գոր ծոն` ժա ռան գա կա ն� թյ� նը 
(գե նե տի կան), ըն տա նի քը և մի ջա վայ-
րը։ Ո րո շա կի ժա ռան գա կան ա ռանձ-
3 

ՔՆ ՆԻ ՉԻ ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ 
ՀԱՏ ԿԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԸ

Հա կոբ Ղա րա խա նյան 
Ի րա վա բա նա կան գի տ� թյ�ն նե րի թեկ նա ծ�, 

Ար դա րա դա տ� թյան ա ռա ջին դա սի խորհր դա կան,
ՀՀ  փաս տա բան նե րի պա լա տի ան դամ, փաս տա բան
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նա հատ կ� թյ�ն ներ կրող ան ձը դրան 
հա մա պա տաս խան կամ ան հա մա պա-
տաս խան ըն տա նի ք�մ � մի ջա վայ ր�մ 
մե ծա նա լով, կա րող է զար գաց նել դրանք 
կամ ը նդ հա կա ռա կը։ Ժա ռան գա կա ն�-
թյ�նն այլևս գի տա կա նո րեն ա պա ց�ց-
ված ան հեր քե լի ի րո ղ� թյ�ն է։ 

Այս ե լա կետն � նե նա լով, կա րե լի է դի-
տար կել դեպ քե րի զար գա ց� մը հետևյալ 
ներ քո հի շյալ տար բե րակ նե րով։ 

Որ ևէ ժա ռան գա կան հատ կա նի շի 
կրո ղը կա րող է.

1. Դաս տի ա րակ վել այդ ժա ռան գ�-
թյ� նը կրող ըն տա նի ք�մ և ապ րել � 
գոր ծել նմա նօ րի նակ մի ջա վայ ր�մ,

2. Դաս տի ա րակ վել այդ ժա ռան գ�-
թյ� նը կրող ըն տա նի ք�մ, բայց հե տա-
գա յ�մ ապ րել � գոր ծել այլ մի ջա վայ-
ր�մ,

3. Դաս տի ա րակ վել այդ ժա ռան գ�-
թյ� նը չկ րող ըն տա նի ք�մ և ապ րել � 
գոր ծել իր ժա ռան գա կա ն� թյա նը նմա-
նօ րի նակ մի ջա վայ ր�մ,

4. Դաս տի ա րակ վել այդ ժա ռան գ�-
թյ� նը չկ րող ըն տա նի ք�մ և ապ րել � 
գոր ծել այլ մի ջա վայ ր�մ։

Նշ ված ի րա վի ճակ նե րից յ� րա քան-
չյ� րը կա րող է կամ խթա նել կամ խո չըն-
դո տել որ ևէ ժա ռան գա կան հատ կա նի շի 
զար գաց մա նը։ Փաստ է, որ իր ո լոր տ�մ 
հա ջո ղ� թյ�ն ներ � նե ցող մաս նա գե տի` 
օ րի նակ բժշ կի կամ ի րա վա բա նի զա վա-
կը լի նե լով ծնո ղի գե նե տի կայի կրո ղը, 
դաս տի ա րակ վե լով իր կեն սա բա նա կան 
ծնող նե րի ըն տա նի ք�մ և ն�յն մաս նա-
գե տը դառ նա լով, ապ րե լով � գոր ծե լով 

այդ  մի ջա վայ ր�մ, բնա կա նա բար ա վե լի 
քիչ ճի գեր գոր ծադ րե լով կդառ նա ո րա-
կյալ մաս նա գետ, քան մյ�ս նե րը։ Այ նինչ 
ն�յն ո րա կա կան մա կար դա կին հաս նե-
լ� հա մար � րիշ տվյալ ներ � նե ցող ան-
ձից կպա հանջ վի ա վե լի եր կար ժա մա-
նակ � բա վա կա նին ջանք։  

Վս տա հո րեն կա րող եմ նշել, որ ծնող-
ներն ի րենց կեն ցա ղա վա ր� թյամբ են 
դաս տի ա րա կ�մ զա վակ նե րին և կոնկ-
րետ ջան քեր գոր ծադ րե լը զա վա կին 
դաս տի ա րա կե լ� հա մար, մեծ տար բե-
ր� թյ�ն չի կա րող � նե նալ ար դյ�ն քի 
հար ց�մ։ Կեն ցա ղա վա ր+ թյան մաս-
նա կից լի նելն ի նք նին դաս տի ա րա կ+-
թյ+ն է։ Որ ևէ ան ձի տե սա կը չպետք է 
զար մաց նի, ե թե ա ռեր և�յթ հա կա ս�մ է 
ծա գ�մն ա բա ն� թյա նը, այն � ղ ղա կի ո-
րեն ար գա սիքն է վե րո հի շյալ ե րեք ի րա-
վի ճակ նե րի հա մա պա տաս խան կոմ բի-
նա ցի այի։  

Ըն դ+ նա կ+ թյ+ն նե րը ան ձի բա-
վա րար կա յ�ն  հատ կ� թյ�ն ներն � 
ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն ներն են, ո րոնք 
պայ մա նա վո ր�մ են � ս�ց ման և կա-
տա րե լա գործ ման հա ջո ղ� թյ� նը գոր-
ծ� նե � թյան ո րո շա կի տե սա կ�մ: Սո վո-
րա բար տար բե րա կ�մ են ը նդ հա ն�ր և 
հա տ�կ ըն դ� նա կ� թյ�ն ներ: 

Ընդ հա ն+ր ըն դ+ նա կ+ թյ+ն նե-
րը ան ձի զար գաց ման բարձր մա կար-
դակն է՝ բարձր աշ խա տ� նա կ� թյ�նն 
� աշ խա տա սի ր� թյ� նը, մտ քի դրա կան 
հատ կա նիշ նե րը, լավ հի շո ղ� թյ� նը, 
հա ր�ստ եր ևա կա յ� թյ� նը, ս�ր դի տո-
ղա կա ն� թյ� նը: 
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Հա տ+կ ըն դ+ նա կ+ թյ+ն նե րը լավ 
զար գա ցած ա ռան ձին հո գե կան հատ-
կա նիշ ներն են, ի նչ պես օ րի նակ գ�յ նե-
րի բազ մա թիվ ե րանգ նե րի տար բե րա-
կե լ� � նա կ� թյ� նը նկա րիչ նե րի մոտ, 
ա ռան ձին ձայ նե րի նր բ� թյ�ն նե րը լսե-
լ� կա րո ղ� թյ� նը` ե րա ժշ տի մոտ։ 

Քնն չա կան աշ խա տան քը պատ կա-
ն�մ է գոր ծ� նե � թյան այն տե սակ նե-
րին, ո րոն ց�մ հա ջո ղ� թյ� նը և մեծ 
նվա ճ�մն ե րը ա ռա վել կապ ված են  
ա վե լի շատ ան ձի ը նդ հա ն�ր բարձր 
զար գաց ման, քան հա տ�կ ըն դ� նա կ�-
թյ�ն նե րի հետ1: 

Քն նիչ լի նե լ� հա մար չեն պա հանջ-
վ�մ որ ևէ հա տ�կ բնա ծին նա խադ րյալ-
ներ: Այն բո լոր ըն դ� նա կ� թյ�ն նե րը, 
ո րոնք ան հրա ժեշտ են այդ աշ խա տան-
ք�մ, ձեռք բե րո վի են: Այդ գոր ծ� նե �-
թյան նկատ մամբ ա նըն դ� նա կ� թյ� նը 
պայ մա նա վոր ված է ոչ թե նա խադ րյալ-
նե րի բա ցա կա յ� թյամբ, այլ դաս տի ա-
րա կ� թյան և զար գաց ման մի ջա վայ րի 
ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե րով, ո րի ըն-
թաց ք�մ չեն ձևա վոր վել ան հրա ժեշտ 
ո րակ նե րը: 

Գ րա կա ն� թյան մեջ հան դի պ�մ է 
ն�յ նիսկ աս վա ծին հա կա ռակ տե սա կետ  
այն մա սին, որ խո լե րիկ և մե լան խո լիկ 
խառն ված քով ան հատ նե րը հա կա ց�ց-
ված են դա տաքնն չա կան աշ խա տան քի 
հա մար2։ 

Կար ծ�մ եմ, որ կա րե լի է ըն դա մե նը 

1

2 

խո սել նա խընտ րե լի խառն ված քի մա-
սին, բայց ոչ թե կա տե գո րիկ կեր պով 
հեր քել որ ևէ տե սա կի ըն դ� նե լի լի նե լը։ 
Քն նի չի խառն ված քի  հատ կ� թյ�ն նե րը 
դրա կան են լի ն�մ մի դեպ ք�մ, բա ցա-
սա կան՝ մյ� ս�մ: Նա խաքն ն� թյան այս 
կամ այն ի րա վի ճա կ�մ խառն ված քի  
բա ցա սա կան հատ կ� թյ�ն նե րը  փոխ-
հա տ�ց վ�մ են դրա կան, չե զո քաց վ�մ 
են հա մա պա տաս խան հմ տ� թյ�ն-
նե րով և սո վո ր� թյ�ն նե րով: Մար դ� 
խառնված քը  կա րե լի է սան ձել և են թար-
կել բնա վո ր� թյա նը: 

Խառն ված քը ան ձի ան հա տա կան 
ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե րի ամ բող-
ջ� թյ�նն է, ո րը բն� թագ ր�մ է նրա 
գոր ծ� նե � թյան � վար քի դի նա միկ 
(շար ժըն թա ցիկ) և հ� զա կան կող մե րը։ 
Խառն ված քի հիմն ա կան բա ղադ րա-
մա սերն են ը նդ հա ն�ր հո գե բա նա կան 
ակ տի վ� թյ� նը, շար ժո ղ� թյ� նը և հ�-
զա կա ն� թյ� նը։ Դրա նից են կախ ված 
հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի ա ռա ջաց ման 
ա րա գ� թյ� նը և կա յ� ն� թյ� նը, գոր-
ծ� նե � թյան և վար քի տեմպն � ռիթ մը, 
հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի ին տեն սի վ�-
թյ� նը։

 Խառն ված քը կա րող է հիմք ծա ռայել 
քն նի չի աշ խա տան քի ան հա տա կան ո ճի 
մշակ ման հա մար։ Մի դեպ ք�մ քն նիչն 
իր հո գե կա նը կա րող է հար մա րեց նել 
աշ խա տան քի պայ ման նե րին, ի սկ մյ�ս 
դեպ ք�մ՝ աշ խա տան քի պայ ման ներն իր 
հո գե կան ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե րին: 

Տե ղին է հի շա տա կել, որ դե տեկ տիվ 
գրա կա ն� թյան ա ռա վել վառ հե րոս նե-
րը, ով քեր այդ քան ան հա տա կան է ին 
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ի րենց քնն չա կան վար պե տ� թյամբ, 
� նե ին մի ան գա մայն տար բեր խառն-
վածք ներ՝ Կո նան Դոյ լի Շեր լոկ Հոլմ սը 
խո լե րիկ էր, Ա գա թա Քրիս տի ի Էրքյ+լ 
Պ+ա րոն` սանգ վի նիկ, Էդ գար Ա լան 
Պոի Օ գյ+ստ Դյ+ պե նը` մե լան խո-
լիկ, ի սկ Ջիլ բերտ Չես տեր տո նի Հայր 
Բրա+ նը` ֆլեգ մա տիկ։  

Հարկ եմ հա մա ր�մ ներ կա յաց նել 
խառն ված քի տե սակ նե րը.

 
Սանգ վի նիկ 
Սո վո րա բար սանգ վի նի կը բն�-

թագրվ�մ է շար ժ� ն� թյամբ, տպա վո-
ր� թյ�ն նե րը ա րագ փո փո խե լ� հա կ�-
մով, հա ղոր դակց մամբ և կա րեկ ցան քով։ 
Նա ա րագ հար մար վ�մ է նոր պայ ման-
նե րին, հեշ տ� թյամբ մտեր մա ն�մ է 
մարդ կանց հետ։ Զգաց մ�նք նե րը նրա 
մոտ դյ� րին կեր պով ա ռա ջա ն�մ և 
փո փոխ վ�մ ե ն։ Դի մա խա ղը հա ր�ստ 
է, շար ժ�ն, ար տա հայ տիչ։ Լ�րջ նպա-
տակ նե րի բա ցա կա յ� թյան դեպ ք�մ 
սանգ վի նի կի մոտ ձևա վոր վ�մ են մա-
կե րե սայ ն� թյ�ն և ան կա յ� ն� թյ�ն։ 
Խառն ված քի այս տե սա կի հիմ ք�մ ըն-
կած է բարձ րա գ�յն նյար դային գոր ծ�-
նե � թյան � ժի, հա վա սա րակշ ռ� թյան և 
շար ժ� ն� թյան զ� գակ ց� մը։ Այն բն�-
թագր վ�մ է որ պես + ժեղ տիպ։ 

Խո լե րիկ 
Խառն ված քի այս տե սա կը դրս ևոր-

վ�մ է բ�ռն հ�յ զե րի, տրա մադ ր� թյան 
կտ ր�կ փո փո խ� թյ�ն նե րի, ան հա վա-
սա րակշռ վա ծ� թյան և ար տա հայտ ված 
ը նդ հա ն�ր շար ժ� ն� թյան մեջ։ Խո-

լե րի կի գոր ծո ղ� թյ�ն նե րը պոռթ կ�ն 
են, կտ ր�կ։ Նա աչ քի է ը նկ ն�մ բարձր 
գրգռ վա ծ� թյամբ և հ� զա կա ն� թյամբ։ 
Հո գե կան հա վա սա րակշ ռ� թյ� նը ձեռք 
է բե ր�մ մի այն ա ռա վել լար ված գոր-
ծ� նե � թյան ըն թաց ք�մ։ Խառն ված քի 
այս տե սա կի դրս ևո ր�մն ե րը կախ ված 
են ան ձի � ղղ վա ծ� թյ� նից` սկ սած նա-
խա ձեռ նո ղա կա ն� թյ� նից, ե ռան դ�-
ն� թյ� նից, սկզ բ�ն քայ ն� թյ� նից, վեր-
ջաց րած դյ� րագրգ ռ� թյամբ և ա ֆեկ-
տի վ� թյամբ` գերզ գա յ� ն� թյամբ։ Այս 
խառն ված քի հիմ ք�մ ըն կած է բարձ րա-
գ�յն նյար դային գոր ծ� նե � թյան � ժի, 
ան հա վա սա րակշռ վա ծ� թյան և ը նդ գծ-
ված շար ժ� ն� թյան զ� գակ ց� մը։ Այս 
խառն ված քը բն� թագր վ�մ է որ պես 
ան զ+սպ տիպ։

Ֆ լեգ մա տիկ 
Որ պես կա նոն, խառն ված քի այս 

տե սա կը դրս ևոր վ�մ է դան դաղ կո տ�-
թյան, կա յ� ն� թյան, հ� զա կան վի ճակ-
նե րի թ�յլ ար տա հայտ ման մեջ։ Վար քի 
նոր ձևե րը նրա մոտ ձևա վոր վ�մ են 
դան դաղ, սա կայն կա յ�ն կեր պով։ Սո-
վո րա բար ֆլեգ մա տի կը հան գիստ է և 
հա վա սա րակ շիռ, հազ վա դեպ է հ� նից 
դ�րս գա լիս, հակ ված չէ ա ֆեկտ նե րի։ 
Կախ ված պայ ման նե րից` ֆլեգ մա տի կի 
մոտ մի դեպ ք�մ կա րող են ձևա վոր վել 
դրա կան գծեր, օ րի նակ` տո կ� ն� թյ�ն, 
խո րամ տ� թյ�ն, համ բե ր� թյ�ն և այլն, 
մյ�ս դեպ ք�մ` ան տար բե ր� թյ�ն շր-
ջա պա տի նկատ մամբ, դան դա ղա շար-
ժ� թյ�ն, ծ� լ� թյ�ն, կա մազր կ� թյ�ն։ 
Խառն ված քի այս տե սա կի հիմ ք�մ ըն-
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կած է բարձ րա գ�յն նյար դային գոր ծ�-
նե � թյան � ժի, հա վա սա րակշռ վա ծ�-
թյան, ի ներ տ� թյան զ� գակ ց� մը։ Այն 
բն� թագր վ�մ է որ պես ի ներտ, հան-
գիստ տիպ։  

Մե լան խո լիկ 
Խառն ված քի այս տե սա կը բն�-

թագրվ�մ է խո ցե լի � թյամբ, ան նշան 
ի րա դար ձ� թյ�ն նե րը խո րը ապ րե լ� 
հակ վա ծ� թյամբ։ Մե լան խո լի կի հա-
կազդ�մն ե րը հա ճախ չեն հա մա պա-
տաս խա ն�մ գրգ ռի չի � ժին։ Նրա մոտ 
ա ռա վել � ժեղ է ար տա քին ար գե լա կ�-
մը։ Ու ժեղ ազ դե ց� թյ�ն նե րը հա ճախ 
ա ռա ջաց ն�մ են տևա կա նո րեն ար-
գե լակ ված հա կազ դ�մ։ Մե լան խո լի կի 
շար ժ�մն ե րը լի ն�մ են կաշ կանդ ված, 
ո րո շ�մն եր կա յաց նե լիս տա տան վ�մ է, 
ց� ցա բե ր�մ զգ� շա վո ր� թյ�ն։ Կյան քի 
նոր մալ պայ ման նե ր�մ խո րը և բո վան-
դա կա լից մարդ է, մինչ դեռ ան բա րեն-
պաստ պայ ման նե րի դեպ ք�մ կա րող 
է դառ նալ ի նք նամ փոփ, վախ վո րած, 
տագ նա պա հար։ Խառն ված քի այս տե-
սա կի հիմ ք�մ ըն կած է բարձ րա գ�յն 
նյար դային հա մա կար գի գոր ծ� նե �-
թյան թ� լ� թյ� նը։ Այն բն� թագր վ�մ է 
որ պես թ+յլ տիպ։

Քնն չա կան աշ խա տան քի բազ մա կող-
մա նի � թյ� նը լայն հնա րա վո ր� թյ�ն ներ 
է ստեղ ծ�մ ըն դ� նա կ� թյ�ն նե րի հե-
տա գա զար գաց ման և կա տա րե լա գործ-
ման հա մար։ Որ ևէ ըն դ� նա կ� թյ�ն կա-
րող է նաև փոխ հա տ� ցել մյ� սին։  

Կա կար ծիք, որ խառն ված քի հատ-
կ� թյ�ն նե րը, ի նչ պես որ նյար դային 

հա մա կար գի նը, բա ցար ձակ ան փո փոխ 
չեն։ Դրանք չեն դրս ևոր վ�մ ոչ մար դ� 
ծնն դյան պա հից, ոչ էլ նրա կոնկ րետ 
տա րի ք�մ, այլ զար գա ն�մ են ո րո շա կի 
հա ջոր դա կա ն� թյամբ` պայ մա նա վոր-
ված նյար դային հա մա կար գի յ� րա քան-
չյ�ր տի պի հա ս� նաց ման ը նդ հա ն�ր և 
յ� րա հա տ�կ օ րի նա չա փ� թյ�ն նե րով1։

 Հո գե բան նե րը գտ ն�մ են, որ հա-
տ�կ վար ժանք նե րի մի ջո ցով կա րե լի 
է վե րա կա ռ� ցել մար դ� խառն ված քը։ 
Կար ծ�մ եմ, որ քնն չա կան աշ խա տան-
քը նման վար ժանք նե րից լա վա գ�յնն է։ 

Գոր ծի միև ն�յն հան գա ման քը կա րող 
է ա պա ց�ց վել տար բեր մի ջոց նե րով։ 
Հա րա բե րա կա նո րեն մի ան ման գոր-
ծեր քն նող եր կ� տար բեր խառն ված քի 
� ըն դ� նա կ� թյ�ն նե րի տեր քն նիչ-
ներ  կա րող են գալ մի ան ման ար դյ�ն-
քի տար բեր � ղի նե րով։ Կոնկ րետ դեպ-
ք�մ ըն թաց քը հա մա պա տաս խա ն�մ է 
յ� րա քան չյ� րի  ըն դ� նա կ� թյ�ն նե րի 
բն�յ թին: 

Տար բե ր� թյ�ն նե րը ըն դ� նա կ�-
թյ�ն նե րի բն�յ թ�մ ի հայտ են գա լիս 
տար բեր քնն չա կան գոր ծո ղ� թյ�ն-
նե րի ի րա կա նաց ման, տար բեր մար-
տա վա րա կան հնարք նե րի կի րառ ման 
ժա մա նակ: Մի քն նիչն ա վե լի շատ է 
հար ցաքն ն�մ, բայց ա վե լի վատ է աշ-
խա տ�մ փաս տաթղ թե րի հետ: Մյ� սը 
հար ցաքն ն� թյան ո լոր տ�մ իր ըն դ�-
նա կ� թյ�ն նե րի սահ մա նա փա կ� թյ� նը 
փոխ հա տ� ց�մ է ի րե ղեն ա պա ց�յց-
նե րի հետ աշ խա տան քով, զն ն� թյան և 
1 Էլդա Գրին, Հոգեբան�թյ�նը իրավապահ 
գործ�նե�թյ�ն�մ, Երևան 2007, էջ 83։
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խ� զար կ� թյան ժա մա նակ ս�ր � շադ-
ր� թյամբ: Ա մեն դեպ ք�մ ան հրա ժեշտ 
է ա նընդ հատ զար գաց մամբ այդ ըն դ�-
նա կ� թյ�ն նե րը բե րել հա վա սա րակ շիռ 
վի ճա կի։   

Պատ ճառ նե րից մե կը նաև դա է, որ 
ո րոշ քն նիչ ներ հա ճ�յ քով քն ն�մ են 
ո րո շա կի կա տե գո րի այի գոր ծեր, մյ�ս-
նե րը` այլ տե սա կի։ Այդ հան գա մանք-
նե րը հաշ վի առ նե լով պետք է կազ մա-
կերպ վեն քնն չա կան կա ռ�յց նե րի գոր-
ծ� նե � թյ�նն � քնն չա կան խմ բե ր�մ 
գոր ծող քն նիչ նե րի միջև պար տա կա ն�-
թյ�ն նե րի բաշ խ� մը։ Այ սօր ա ռա վել քան 
ե րբ ևէ ան հրա ժեշ տ� թյ�ն է զգաց վ�մ 
կա տա րել քն նիչ նե րի մաս նա գի տա կան 
բա ժա ն�մ, հիմն ված ի րենց նա խա սի րած 
բն�յ թի գոր ծե րի քն ն� թյան վրա։ Մի քն-
նիչ, որ բարձր ար դյ� նա վե տ� թյամբ է 
քն ն�մ ան ձի դեմ � ղղ ված հան ցա գոր-
ծ� թյ�ն նե րի վե րա բե րյալ քրե ա կան գոր-
ծը, հա ճախ դժ վա ր� թյ�ն ներ է � նե ն�մ 
տն տե սա կան հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի 
վե րա բերյալ քրե ա կան գործ քն նե լիս։  

Քնն չա կան աշ խա տան քի ար դյ� նա-
վե տ� թյ� նը, դրա ըն թաց ք�մ կի րառ վող 
հնարք ներն � մե թոդ նե րը ի նչ որ չա փով 
� ս�մն ա սիր վ�մ են կրի մի նա լիս տի-
կայի, այլ ի րա վ�ն քի ճյ� ղե րի կող մից, 
սա կայն դրանք մի այն քնն չա կան վար-
պե տ� թյան վերջ նա կան ար դյ�նք ներն 
են, պատ րաս տի ար գա սի քը։ Թե ի նչ-
պես է նվաճ վ�մ այդ վար պե տ� թյ� նը, 
մեզ մոտ ա ռայժմ չեն � ս�մն ա սիր վ�մ 
ոչ ի րա վ�ն քի գի տ� թյան կող մից և ոչ էլ 
գործ նա կան կի րառ ման ըն թաց ք�մ: 

Նախ քան քն նի չի բա րո յա կա մային 
և ին տե լեկ տ� ալ այն հատ կա նիշ նե րը 
ներ կա յաց նե լը, ո րոնց ամ բող ջ� թյ� նը 
ձևա վո ր�մ է քն նի չի մաս նա գի տա կան 
հատ կա նիշ նե րը, նպա տա կա հար մար 
եմ գտ ն�մ կանգ առ նել քն նի չի հա մար 
ա ռանձ նա հա տ�կ նշա նա կ� թյ�ն � նե-
ցող ո րակ նե րի վրա։ Դրանք են + շադ-
ր+ թյ+ նը, դի տ+մն + դի տո ղա կա ն+-
թյ+ նը։                       

Ու շադ ր+ թյ+ նը մար դ� գի տակ-
ց� թյան ը նտ րո ղա կան � ղղ վա ծ�-
թյ�նն � կենտ րո նա ց�մն է ո րո շա կի 
ա ռար կա նե րի և եր և�յթ նե րի վրա։ Այն 
բն� թագրվ�մ է բազ մա թիվ հատ կ�-
թյ�ն նե րով, ո րոնք բա վա րար լի ար ժեք 
լ� սա բան ված են հո գե բա նա կան գրա-
կա ն� թյան մեջ: Տար բեր մաս նա գի տ�-
թյ�ն ներ տար բեր չա փի � շադ ր� թյ�ն 
են պա հան ջ�մ:

« Պա տա հա կան դի տոր դը նկա տ�մ 
է մի այն այն, ին չը աչ քի է զար ն�մ, ի սկ 
քննի չը պետք է տես նի ա մեն ի նչ»,- գր�մ 
էր Ֆ.Կ լայնշ միդ տը2: 

Հո գե բա ն� թյան գի տ� թյ�նն � ս�մ-
նա սի ր�մ է � շադ ր� թյան տե սակ նե րը, 
հատ կ� թյ�ն նե րը և հնա րա վո ր� թյ�ն-
նե րը։ Փոր ձեր են ար վել հաշ վել տպա-
վո ր� թյ�ն նե րի այն մո տա վոր քա նա կը, 
ո րը մարդն ստա ն�մ է ար տա քին աշ-
խար հից` զգա յա կան օր գան նե րից որ ևէ 
մե կով, ո րո շա կի ժա մա նա կ�մ: Հաշ-
վարկ նե րը ց�յց են տվել, որ մեկ օր վա 
ըն թաց ք�մ մարդն ապ ր�մ է տաս նյակ 
հա զա րա վոր տար բեր տպա վո ր� թյ�ն-
2 
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ներ: Ա կն հայտ է, որ  քն նի չը պետք է 
կա րո ղա նա տես նի մի այն այն, ի նչն ան-
հրա ժեշտ է ի րեն: Դա նվաճ վ�մ է � շադ-
ր� թյան գի տակ ցա կան կենտ րո նաց ման 
ար դյ�ն ք�մ։ 

Դեպ քի վայ րի զն ն� թյ�նն ի րա կա-
նաց նող քն նիչն � ս�մն ա սի ր�մ է տա-
րած քը, ա ռան ձին ա ռար կա ներ, հետև�մ 
է ներ կա նե րի վար քին, ղե կա վա ր�մ է 
զնն� թյան մաս նա կից նե րի գոր ծո ղ�-
թյ�ն նե րը։ Ը նդ ո ր�մ, այդ ա մե նը քն նի-
չը կա տա ր�մ է` իր վրա սևեռ ված հա-
յացք նե րի � բազ մա թիվ կողմն ա կի ազ-
դե ց� թյ�ն նե րի պայ ման նե ր�մ։ Դրանք 
ի նչ խոսք դժ վա րաց ն�մ են քն նի չի աշ-
խա տան քը, հնա րա վո ր� թյ�ն չտա լով 
մի ան գա մից լի ար ժեք կենտ րո նա նալ։ 
Այ ն� ա մե նայ նիվ ան հրա ժեշտ է հնա րա-
վո րինս ա րագ կենտ րո նա նալ և կա տա-
րել ան հրա ժեշտ քնն չա կան գոր ծո ղ�-
թյ�ն նե րը։ Քա նի որ զն ն� թյան ժա մա-
նակ ը նդ հա ն�ր խն դի րը բա ժան վ�մ է 
մաս նա վոր նե րի, ա պա դա ա ռա ջաց ն�մ 
է � շադ ր� թյ� նը տար բեր օբյեկտ նե-
րի վրա հա ջոր դա բար կենտ րո նաց նե լ� 
ան հրա ժեշ տ� թյ�ն: Ա նհ րա ժեշտ է լի-
ն�մ ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծ�մ՝ 
պահ պա նե լով մեկ օբյեկ տի վրա կա յ�ն 
� շադ ր� թյ�ն, մի ա ժա մա նակ � շադ-
ր� թյ� նը բաշ խել մյ�ս նե րի վրա՝ ա րագ 
մի օբյեկ տից � շադ ր� թյ� նը մյ� սի վրա 
տե ղա փո խել:  

Այլ է ի րա վի ճա կը հար ցաքն ն� թյան 
ժա մա նակ, ե րբ ան հրա ժեշտ է � շադ ր�-
թյ� նը սևե ռել հար ցաքնն վո ղի ան ձին, 
մի ա ժա մա նակ � շադ ր� թյամբ � ս�մ-

նա սի րել նրա ան ձը և � շա դիր վա րել 
հար ցաքն ն� թյ� նը` նրա նից հնա րա վո-
րինս ճիշտ տե ղե կ� թյ�ն ներ ստա նա-
լով։   

Փաս տաթղ թեր կամ ի րե ղեն այլ 
ա պա ց�յց ներ զն նե լիս � շադ ր� թյ�-
նը սևեռ վ�մ է դրանց ա ռան ձին մանր 
հատ կա նիշ նե րի վրա։ Յ� րա քան չյ�ր 
քնն չա կան գոր ծո ղ� թյ�ն պա հան ջ�մ է 
ո րո շա կի � շադ ր� թյ�ն։ 

Քն նի չի աշ խա տան քը պա հան ջ�մ է 
� շադ ր� թյան բազ մա կող մա նի զար գա-
ց�մ: Քնն չա կան սխալ նե րի զգա լի մա սի 
պատ ճառն այն է, որ քն նի չը պատ շաճ 
� շադ ր� թյ�ն չի դարձ րել գոր ծի այս 
կամ այն հան գա մանք նե րին, ա ռանց �-
շադ ր� թյան է թո ղել հա կա ս� թյ�ն նե-
րը ա պա ց�ց ման են թա կա հան գա ման-
ք�մ, � շադ ր� թյ� նը չի կենտ րո նաց րել 
է ա կան հար ցի � ս�մն ա սի ր� թյան վրա, 
ա ն� շա դիր է կա տա րել քնն չա կան գոր-
ծո ղ� թյ�ն նե րը և այլն: 

Ու շադ ր� թյ� նը ամ րապնդ վե լով ո րո-
շա կի գծե ր�մ, դառ ն�մ է ան ձի հատ կ�-
թյ�ն՝ � շա դիր լի նե լ� ըն դ� նա կ� թյ�ն: 
Ու շադ ր� թյան բա ցա սա կան հատ կ�-
թյ�ն նե րը դառ ն�մ են ա ն� շադ ր� թյ�ն։ 

Քն նի չի հա մար շատ կար ևոր է իր մեջ 
դաս տի ա րա կել նպա տա կա�ղղ ված �-
շադ ր� թյ�ն: Դա կապ ված է իր աշ խա-
տան քի նկատ մամբ հե տաքրք ր� թյան 
հետ:

Ու շադ ր� թյան վար ժեց ման հա-
մար հո գե բա նա կան գրա կա ն� թյ� ն�մ 
ա ռա ջարկ վ�մ են տար բեր վար ժ�-
թյ�ն ներ, ո րոնց ըն թաց ք�մ վար ժանք 
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ան ցնող ան ձինք կարճ ժա մա նա կի ըն-
թաց ք�մ դի տ�մ են ի րենց ներ կա յաց-
վող օբյեկտ նե րը, ո րից հե տո հայտ ն�մ 
են տե սա ծը՝ ձգ տե լով թվար կել ման ր�ք-
նե րի ա ռա վե լա գ�յն քա նակ: Քն նիչն իր 
ան ձնա կան պրակ տի կա յ�մ կա րող է 
ան ձամբ ի նքն ի րեն մար զել, ա մե նօ րյա 
աշ խա տան քի ըն թաց ք�մ, ո րի ար դյ�ն-
ք�մ, մի քա նի տար վա ստաժ � նե ցող 
փոր ձա ռ� քն նի չի աչ քից գրե թե ո չինչ 
չի վրի պ�մ, նրա նից ա ռանձ նա հա տ�կ 
ջան քեր չպա հան ջե լով։   Այն դառ ն�մ է 
ա ռօ րե ա կան, սո վո րա կան կեն սա կերպ։ 

Դի տ+ մը կամ դի տար կ+ մը ի րե-
րի, եր և�յթ նե րի � ս�մն ա սի ր� թյ�նն է 
նրանց բնա կան վի ճա կ�մ, դրանց ի րա-
վա չափ � նպա տա կա�ղղ ված ըն կա լ�-
մը, ո րի ժա մա նակ քն նիչն ա ռանձ նաց-
ն�մ է ան հրա ժեշ տը, հաս կա ն�մ է ա-
կա նը, հաշ վի առ ն�մ այն ա մե նը, ին չը 
կա րող է նշա նա կ� թյ�ն � նե նալ գոր ծի 
լ�ծ ման հա մար։ Դի տարկ ման ըն թաց-
ք�մ կա րե լի է նաև օ գտ վել զա նա զան 
գոր ծիք նե րից։ Դի տար կ� մը ոչ մի դեպ-
ք�մ չպետք է ն�յ նաց նել սոսկ նայե-
լ� հետ։ Դի տար կ� մը պարզ նայե լ�ց 
տար բեր վ�մ է նրա նով, որ դի տար կ� մը 
նայելն է ո րո շա կի նպա տա կով, ո րո շա կի 
խն դիր ներ կա տա րե լ� ծրագ րով։ Մինչ-
դեռ սոսկ նայե լը ոչ մի խնդ րի լ� ծ�մ չի 
հե տապն դ�մ։ « Նայե լը սոսկ հայե ցո ղ�-
թյ�ն է, պար զա պես ըն կա լ�մ, դի տար-
կ� մը` շր ջա պա տող ի րա կա ն� թյան միջ-
նոր դա վոր ված ար տա ցո լ�մն է, ռա ցի ո-
նալ ի մա ց� թյ�ն»1։
1  Գ.Ա.Բր�տյան, Տրամաբան�թյան դասընթաց, 
Երևան, 1987, էջ 484։

 Զ�տ քրե ա դա տա վա րա կան ա ռ�-
մով դի տար կ� մը կա րող է ար տա հայտ-
վել զն ն� թյան մի ջո ցով, սա կայն որ պես 
եր և�յթ դի տ�մն � դի տար կ�մն ա վե լի 
տա րո ղ� նակ ե ն։ Քն նի չը կա րող է դի-
տ�մ � դի տար կ�մ ի րա կա նաց նել նաև 
ա ռանց զն ն� թյ�ն կա տա րե լ� կամ 
զնն� թյան ար ձա նագ ր� թյ�ն կազ մե լ�։ 
Ա նհ րա ժեշտ տե ղե կատ վ� թյան հայտ-
նա բեր ման դեպ ք�մ մի այն քն նի չը կա-
րող է իր դի տար կ� մը վե րա ծել զն ն�-
թյան ար ձա նագ ր� թյան։ 

Դի տ� մը են թադ ր�մ է բո լոր զգա յա-
կան օր գան նե րի ակ տիվ աշ խա տանք: 
Այդ ի սկ պատ ճա ռով  ար դյ� նա վետ 
դիտ ման կար ևոր հո գե բա նա կան նա-
խադ րյա լը քն նի չի զգա յա կան օր գան նե-
րի սր� թյ�նն է: Այդ ո րակ նե րը հա տ�կ 
նշա նա կ� թյ�ն են ձեռք բե ր�մ այն 
քննչա կան գոր ծո ղ� թյ�ն նե րի ի րա կա-
նաց ման ժա մա նակ, ո րոն ց�մ զգա յա-
կան ճա նաչ ման տար րե րը հան դես են 
գա լիս ա ռա ջին պլա ն�մ՝ զն ն� թյ�ն, 
խ� զար կ� թյ�ն և այլն: 

Կար ևոր քնն չա կան գոր ծո ղ� թյ�ն-
նե րը պետք է կա տար վեն բո լոր զգա յա-
րան նե րի լա ր� մով։ Բո լոր դեպ քե ր�մ 
նպա տա կա հար մար է և խոր հ�րդ է 
տրվ�մ տե սագ ր�մն � լ� սան կա րա հա-
ն� մը, հնա րա վո րինս ման րա մաս նո րեն, 
քա նի որ հնա րա վոր է լ� սան կար նե րի � 
տե սա ժա պա վե նի հե տա գա դի տ�մն ե րի 
ժա մա նակ նկատ վեն այն պի սի ման րա-
մաս ներ, ո րոնք վրի պել է ին քնն չա կան 
գոր ծո ղ� թյան կա տար ման ժա մա նակ: 

 Ա մեն դեպ ք�մ, քն նի չի կող մից դի-
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տարկ ման ըն թաց ք�մ կար ևոր դեր են 
խա ղ�մ նրա ին տե լեկ տ� ալ հատ կա նիշ-
նե րը։ 

Ա.Ռա տի նո վի դի պ�կ բնո րոշ մամբ 
« հենց միտքն է հա տ�կ սր� թյ�ն տա-
լիս զգա յա րան նե րին»1: 

Դի տար կ�մն ե րի լի ար ժե ք� թյ�նն 
� հս տա կ� թյ� նը մե ծա պես կախ ված 
է դի տոր դի փոր ձից և գի տե լիք նե րից: 
Տար բեր կեն սա կան և մաս նա գի տա-
կան փոր ձի տի րա պե տող, դի տարկ վող 
ա ռար կայի կամ եր և�յ թի մա սին գի տե-
լիք նե րի տար բեր պա շա րով  ան ձինք, 
տար բեր կերպ են ըն կա լ�մ այն։ Որ-
քան բազ մա կող մա նի են գի տե լիք նե րը, 
այդ քան ին ֆոր մա տիվ են դի տ�մն ե րը, 
քա նի որ մար դը ոչ մի այն նկա տ�մ է և 
ամ րագ ր�մ ա ռար կա նե րի կամ եր և�յթ-
նե րի հատ կա նիշ նե րը, այլև մի ա ժա մա-
նակ գնա հա տ�մ է, ի մաս տա վո ր�մ և 
մե կա բա ն�մ է դրանք: 

Օ րի նակ` մի մարդ, � ս�մն ա սի րե լով 
դեպ քի վայ ր�մ գտն ված փամ փ�շ տը, 
չի կա րող ա սել ի նչ է դա, ի սկ մյ� սը կա-
սի, որ դա փամ փ�շտ է, եր րոր դը` բա-
ցի դրա նից կա սի, որ դա « Մա կա րով» 
ա տր ճա նա կի փամ փ�շտ է, ի սկ չոր րոր-
դը` կա րող է մատ նան շել նաև կրա կո ղի 
դիր քը: 

Ըն կալ ման ճշգր տ� թյ�նն � ա րա-
գ� թյ� նը կախ ված են քն նի չի տե սա կան 
և գործ նա կան պատ րաստ վա ծ� թյան 
աս տի ճա նից։ Որ քան փոր ձա ռ� է քն նի-
չը, այն քան հեշ տա ն�մ և ա րա գա ն�մ է 
դի տ�մն � ըն կա լ� մը։ 
1 

Քն նի չը պետք է գնա հա տի դի տարկ-
վող փաս տե րը և եր և�յթ նե րը ոչ մի այն 
սո վո րա կան տե սան կյ� նից, այլ ձգ տի 
դի տարկ վող եր և�յթ նե րի մեջ ի նչ-որ 
նոր բան տես նել: 

Ընտ րո ղա կան դի տ� մը, ի նչ պես 
ցան կա ցած ըն կա լ�մ, պայ մա նա վոր-
ված է պա հանջ մ�նք նե րով, հե տաքրք-
ր� թյ�ն նե րով և ի նչն ա ռա վել կար ևոր է, 
նպա տակ նե րով, խն դիր նե րով, ո րոն ցով 
ղե կա վար վ�մ է ըն կա լո ղը: 

Օ րի նակ` տար բեր կերպ կըն կա լեն 
բնա կա րա նի ի րա վի ճա կը  հր շեջ-փրկա-
րա րը` հր դե հը մա րե լ� ժա մա նակ, բժիշ-
կը` հի վան դին օգ ն� թյ�ն ց�յց տա լ� 
ժա մա նակ և քն նի չը` այդ տեղ որ պես 
սպա ն� թյան դեպ քի վայր զն ն� թյ�ն 
կամ խ� զար կ� թյ�ն կա տա րե լիս։ Ը նդ 
ո ր�մ խ� զար կ� թյան փորձ չ� նե ցող  
քն նի չը կա րող է ա ն� շադ ր� թյան մատ-
նել խ� զարկ վող տա րած քի ա ռան ձին 
հատ ված նե րը, ի սկ մյ� սը, կա րող է հա-
ջո ղ� թյամբ գտ նել թաքս տա րան։ 

Դիտ ման բարձր ար դյ� նա վե տ�-
թյ�նն ա պա հով վ�մ է այն ժա մա նակ, 
ե րբ առ կա է ո րո շա կի նպա տակ, հս տակ 
ձևա կերպ ված խն դիր: Ո րո շա կի ա ռա-
ջադ րան քի առ կա յ� թյ� նը ա վե լի է հեշ-
տաց ն�մ ո րո ն�մն ե րը: 

Վեր ջին հաշ վով դիտ ման հա ջո ղ�-
թյ� նը կան խո րո շ�մ է ին տե լեկ տը, ո րը 
կազ մա կեր պ�մ է այդ գոր ծըն թա ցը, 
սահ մա ն�մ է  դիտ ման ա ռան ձին փ�-
լե րի ան հրա ժեշտ հա ջոր դա կա ն� թյ� նը 
և օգ տա գոր ծ�մ դրանց ար դյ�նք նե րը: 

Ա կա նա վոր ի րա վա բան Ա.Ռ.Ռա տի-
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նովն ա ռա ջար կ�մ է մի քա նի ը նդ հա-
ն�ր կա նոն ներ, ո րոնք կար ևոր են դիտ-
ման ար դյ� նա վետ կազ մա կերպ ման 
հա մար։ Ը ստ այդմ ան հրա ժեշտ է՝ 

 մինչև դի տ� մը պետք է ա ռա վել 
լի ա ժեք պատ կե րա ց�մ ստա նալ �ս�մ-
նա սիր վող մար դ�, ա ռար կայի կամ 
երև�յ թի մա սին,

 սահ մա նել նպա տա կը, ձևա կեր-
պել խն դի րը, մտո վի կազ մել դիտ ման 
պլա նը կամ սխե ման,

 դիտ վող օբյեկ տի մեջ ո րո նել 
ոչ մի այն այն, ին չը կան խո րոշ վ�մ էր 
գտնել, այլև դրան հա կա ռա կը, 

մաս նա տել դիտ ման ա ռար կան՝ 
չմո ռա նա լով դիտ վո ղի ամ բող ջա կա ն�-
թյան մա սին,

 պար զել ա ռար կայի հատ կ�-
թյ�ն նե րի ա ռա վե լա գ�յն քա նա կը և 
դրա ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե րը,

չվս տա հել մի ան գա մյա դիտ-
մա նը, � ս�մն ա սի րել ա ռար կան կամ 
եր և�յ թը տար բեր տե սան կյ�ն նե րից, 
տար բեր պա հե րին և տար բեր ի րա վի-
ճակ նե ր�մ՝ փո փո խե լով դիտ ման պայ-
ման նե րը, 

կաս կա ծի են թար կել դիտ վող 
հատ կա նիշ նե րը, ո րոնք կա րող են լի նել 
կեղծ ց� ցադ ր�մ, 

ա նել «ին չո՞ւ» և «ի՞նչ է դա նշա-
նա կ�մ» հար ցադ ր�մն եր դիտ ման յ�-
րա քան չյ�ր տար րի նկատ մամբ, մտա-
ծե լով, են թադ րե լով, քն նա դա տ� թյան 
են թար կե լով հե տա գա դիտ ման մեջ սե-
փա կան մտ քե րը և եզ րա կա ց� թյ�ն նե-
րը, 

հա մե մա տել դիտ ման օբյեկտ նե-
րը, հա կադ րել դրանք, ո րո նել նմա ն�-
թյ�ն, տար բե ր� թյ�ն ներ և կա պեր,

 հա մադ րել դիտ ման ար դյ�նք-
նե րը գի տ� թյան և պրակ տի կայի այն 
տվյալ նե րի հետ, ին չը նախ կի ն�մ հայտ-
նի էր այդ ա ռար կայի մա սին, 

հս տակ ձևա կեր պել դիտ ման 
ար դյ�նք նե րը և ամ րագ րել դրանք հա-
մա պա տաս խան ար ձա նագ ր� թյ� ն�մ, 

դիտ մա նը ներգ րա վել տար բեր 
մաս նա գետ նե րի,

 դի տո ղը ն�յն պես կա րող է լի նել 
դիտ ման օբյեկտ: 

Դի տո ղա կա ն+ թյ+ նը ին տե լեկ-
տ�ալ ո րակ է, գոր ծ� նե � թյան տե սակ։

 Դիտ ման բն�յ թը ո րո շ�մ է � ս�մ-
նա սի ր� թյան ա ռար կան: Տար բեր մաս-
նա գետ ներ տար բեր կերպ են դի տ�մ։ 
Քն նի չի դի տո ղա կա ն� թյ�նն � ղղ ված է 
ա պա ց�յց նե րի ո րոն մա նը:   

Քնն չա կան դի տո ղա կա ն� թյ� նը 
մշակ վ�մ է հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի կա-
տար ման և դրանց հետ քե րը թաքց նե լ� 
մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րի 
հի ման վրա: 

Քա նի որ հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րը 
կապ ված են լի ն�մ մարդ կանց կյան քի 
և  կեն ցա ղի ցան կա ցած ո լոր տի հետ, 
ա պա դրանց կա տար ման և հետ քե րը 
թաքցնե լ� մի ջոց նե րը բա վա կան տար-
բեր են, ի սկ որ պես ա պա ց�յց ներ կա-
րող են ծա ռայել ցան կա ցած փաս տա ցի 
տվյալ ներ։ Ո ւս տի կա րե լի է են թադ րել, 
որ քն նի չի դի տո ղա կա ն� թյ� նը կա րող է 
հա մընդ հա ն�ր լի նել: 
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Չա փա զանց ված կլի նի այն կար ծի քը, 
որ այդ բո լոր տար բեր դեպ քե ր�մ քն նի-
չը պետք է մի ա ժա մա նակ � նե նա տար-
բեր մաս նա գի տ� թյ�ն նե րի տեր մարդ-
կանց դի տո ղա կա ն� թյ� նը: Թեև ի նչ որ 
տեղ հա մընկ ն�մ են այն գի տե լիք նե րը, 
հմ տ� թյ�ն նե րը և դիտ ման մե թոդ նե-
րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են բո լո րին, բայց 
դրանք տար բեր են ի րենց նպա տա կային 
� ղղ վա ծ� թյամբ: 

Տե ս� թյան մեջ և պրակ տի կա յ�մ 
ա ռա ջարկ վ�մ է դի տարկ ման ար դյ�նք-
նե րի վե րար տադ ր� թյան եր կ� տար բե-
րակ` 

ըն կալ ման նկա րագ ր�մ ,
ըն կալ ման բա ցատ ր�մ։ 

Ա ռա ջի ն�մ գլ խա վոր � շադ ր� թյ� նը 
դարձ վ�մ է փաս տե րի, ի սկ ե րկ րոր դ�մ՝ 
նրանց նշա նա կ� թյան և ծագ ման վրա: 

Օ րի նակ`
 հան ցա գոր ծ� թյան բա ցա հայտ ման և 

ճշ մար տ� թյ� նը պար զե լ� հա մար փաս-
տե րի պարզ ար ձա նագ ր� մը բա վա րար 
չէ:  Փաս տե րը որ պես ա պա ց�յց ներ օգ-
տա գոր ծե լ� հա մար, ան հրա ժեշտ է գտ նել 
նրանց ճիշտ բա ցատ ր� թյ� նը, սահ մա նել 
դրանց պատ ճա ռը, հայտ նա բե րել բո լոր 
կա պե րը քնն վող ի րա դար ձ� թյան հետ: 

Ճիշտ ա պա ց�յ ցը ոչ այլ ի նչ է, քան 
եր և�յթ նե րի միջև ճիշտ կա պե րի հաս-
տա տ� մը, սխալ ա պա ց� ց� մը են թադ-
ր�մ է կեղծ կա պեր, ի սկ ա պա ց�ց ման 
ա նըն դ� նա կ� թյ� նը սո վո րա բար այդ 
եր և�յթ նե րը ճա նա չել չկա րո ղա նա լ� 
ար դյ�նքն է1: 
1 

Քն նի չի դի տո ղա կա ն� թյ�նն � նի 
բա ցատ րա կան բն�յթ, ո րն ի րա վամբ 
կա րե լի է ան վա նել խո րա թա փան ց+-
թյ+ն: 

Քնն չա կան աշ խա տան ք�մ դիտ-
ման մշ տա կան օբյեկ տը մարդն է, նրա 
հոգ ևոր կյան քը: Քն նի չի դի տո ղա կա-
ն� թյ�նն այդ յ� րա հա տ�կ ո լոր տ�մ 
կա րե լի է ան վա նել հո գե բա նա կան դի-
տո ղա կա ն� թյ�ն: Այն ար տա հայտ վ�մ 
է մարդ կանց ներ քին աշ խար հի ար տա-
քին դրս ևո ր�մն ե րը նկա տե լ� � նա կ�-
թյան, նրանց զգաց մ�նք նե րը, ապ ր�մ-
նե րը, մղ�մն ե րը, դր դա պատ ճառ նե րը և 
նպա տակ նե րը հաս կա նա լ� ըն դ� նա-
կ� թյան, ան ձի հո գե կան հատ կ� թյ�ն-
նե րը ճա նա չե լ�, յ� րա քան չյ�ր գոր ծո-
ղ� թյան և ա րար քի « հո գե բա նա կան են-
թա տեքս տը» հաս կա նա լ� � նա կ� թյան 
մեջ: 

Հո գե բա նա կան դի տո ղա կա ն� թյ� նը 
մարդ կային վար քի կան խա տես ման  և 
դրանք՝ ան հրա ժեշտ � ղով � ղ ղոր դե լ� 
ան հրա ժեշտ նա խադ րյալն է:  Այն հատ-
կա պես կար ևոր է լի ն�մ այն քնն չա կան 
գոր ծո ղ� թյ�ն նե րի ի րա կա նաց ման ժա-
մա նակ, որ տեղ ա պա ց� ցո ղա կան տե-
ղե կատ վ� թյան աղ բյ� րը մար դիկ են և 
օպ տի մալ մար տա վա րա կան հնարք նե-
րի ը նտ ր� թյ�նն ամ բող ջա պես պայ-
մա նա վոր ված է նրանց հո գե բա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե րով: Հո գե բա-
նա կան դի տո ղա կա ն� թյ�նն ան հրա-
ժեշտ է քննի չին նաև այն մի ջո ցա ռ�մ-
նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, ո րոնք 
ան հրա ժեշտ են քնն վող գոր ծի մաս նա-
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կից նե րի հետ ճիշտ փոխ հա րա բե ր�-
թյ�ն նե րի հա մար: 

Օ րի նակ`
 խ� զարկ վո ղի հո գե կան վի ճա կը ախ-

տո րո շե լ� � նա կ� թյ� նը հեշ տաց ն�մ 
է նրա կող մից թաքց ված ա ռար կա նե րի 
ո րո ն� մը: 

Դի տո ղա կա ն� թյ� նը բնա ծին տա-
ղանդ չէ, այն ձևա վոր վ�մ է կյան քի ըն-
թաց ք�մ, կա տա րե լա գործ վ�մ է մաս-
նա գի տա կան գոր ծ� նե � թյան մեջ և 
ա մե նօ րյա վար ժան քի կա րիք � նի: 

ՔՆ ՆԻ ՉԻ ԲԱ ՐՈ ՅԱ ԿԱՆ 
ՀԱՏ ԿԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԸ

 Բա րո յա կա ն� թյան ը նդ հա ն�ր 
սկզբ�նք նե րը որոշակիացվ�մ են հա-
տ�կ բա րո յա կան նոր մե ր�մ, վար քագ-
ծի կա նոն նե ր�մ, ո րոնք բնո րոշ են տար-
բեր մաս նա գի տ� թյ�ն նե րի ներ կա յա-
ց� ցիչ նե րին: Միև ն�յն փաս տը տար բեր 
բա րո յա կան գնա հա տա կան կա րող է 
ստա նալ՝ կախ ված նրա նից, թե կյան քի 
որ ո լոր տին է այն վե րա բե ր�մ: Յ� րա-
քան չյ�ր մաս նա գի տ� թյ�ն իր ներ կա-
յա ց� ցիչ նե րի վրա հա տ�կ բա րո յա կան 
պար տա վո ր� թյ�ն ներ է դն�մ: Օ րի նակ` 
հայտ նի է բժշ կա կան է թի կա, դա տա կան 
է թի կա և այլ նմա նօ րի նակ ի նս տի տ�տ-
ներ։ Յ� րա քան չյ�րն իր ո լոր տ�մ սահ-
մա ն�մ է ըն դ� նե լի վար վե ցո ղ� թյան 
կա նոն նե րը։

 Ժա մա նա կին քրե ա կան դա տա վա-
ր� թյան և դա տա կան է թի կայի ներդր-
ման գոր ծ�մ զգա լի ա վանդ է � նե ցել 
ա կա նա վոր ռ�ս ի րա վա բան Ա.Ֆ.Կո-

նին։ Բա րո յա կա ն� թյան մա սին խո սե-
լիս, նա նշ�մ է, որ «Ն րանց հետ, ի նչ պես 
ա մ�ր զեն քով՝ ի նչ պես հա վա տա րիմ �-
ղե ց�յց, պետք է կյանք մտ նել»2: 

Հե տա գա յ�մ` խորհր դային շր ջա-
ն�մ, նախ կին ԽՍՀՄ գլ խա վոր դա-
տա խազ Ա.Յա.Վի շինս կ�՝ դա տա կան 
է թի կայի ստեղծ ման գա ղա փա րի դեմ 
կտ ր�կ ե լ�յթ նե րը ար գե լա կել են այդ 
կար ևո րա գ�յն խնդ րի մշա կ� մը3:  

Դա տա կան է թի կայի, վար քի կոնկ-
րետ հա տ�կ կա նոն նե րի մշա կ� մը, 
ո րոնց կա տա ր� մը բնո րոշ է տվյալ 
մաս նա գի տ� թյա նը, հան դի սա ն�մ է 
փի լի սո փա նե րի, ի րա վա բան նե րի, հո-
գե բան նե րի և ման կա վարժ նե րի հա մա-
լիր հե տա զո տ� թյ�ն նե րի խն դիր: Տվյալ 
աշ խա տան ք�մ այդ հար ցե րը շո շափ-
վ�մ են հո գե բա նա կան կող մից՝ կախ-
ված քն նի չի մաս նա գի տա կան ո րակ նե-
րի ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե րի հետ: 

Հետ խորհր դային շր ջա ն�մ Հա յաս-
տա ն�մ լ�րջ քայ լեր կա տար վե ցին այդ 
� ղ ղ� թյամբ, մշակ վե ցին դա տա վոր նե-
րի, դա տա խազ նե րի վար քագ ծի կա նո-
նա կար գեր, ո րոնք հա ջո ղ� թյամբ կի-
րառ վ�մ ե ն։ Կար ծ�մ եմ մոտ ժա մա նակ-
նե ր�մ կմ շակ վի � կյան քի կկոչ վի նաև 
քն նիչ նե րի վար քագ ծի կա նո նա գիր քը։ 

Քն նի չի ան ձի ա ռանձ նա հատ կ�-
թյ�ն նե րի մեջ մտ ն�մ է ի րա վա գի տակ-
ց� թյ� նը՝  հա սա րա կա կան գի տակ ց�-

2 

3 
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թյան ձևե րից մե կը, ո րը ո րո շիչ դեր է 
խա ղ�մ ի րա վա կան նոր մե րի պրակ տիկ 
կի րառ ման ժա մա նակ: Քն նի չի աշ խար-
հա յաց քը ձևա վոր վ�մ է ի րա վա գի տակ-
ց� թյան մեջ։ 

Քն նի չի բարձր զար գա ցած ի րա վա-
գի տակ ց� թյ� նը հո գե բա նա կան ա ռ�-
մով իր մեջ նե րա ռ�մ է ի րա վ�ն քի բո-
լոր սկզ բ�նք նե րի և ի նս տի տ�տ նե րի 
խոր քային ըն կա լ� մը, հա վա տը դրանց 
ար դա րա ցի � թյան նկատ մամբ, ան-
հան դ�ր ժո ղա կա ն� թյ� նը բո լոր ի րա-
վա խախ տ�մն ե րի նկատ մամբ, բո լոր 
ի րա վա կան նոր մե րի ան խոս կա տար-
ման կա յ�ն սո վո ր� թյ� նը, ճշ մար տ�-
թյան, ար դա ր� թյան և օ րի նա կա ն�-
թյան սրված զգա ց� մը, ո րոնք էլ քն նի-
չին դարձ ն�մ են  օ րի նա պահ այդ բա ռի 
դրա կան ի մաս տով1: 

Գա ղա փա րա կան և բա րո յա կան կեր-
պա րի դրա կան գծե րը, ամ րապնդ վե լով 
քն նի չի հո գե կան աշ խար հ�մ, դառ ն�մ 
են ան ձի գե րա կա հատ կ� թյ�ն ներ, 
ո րոնք զգա լի ո րեն � ղ ղոր դ�մ են հո գե-
կան գոր ծըն թաց նե րի ըն թաց քը և ձևա-
վո ր�մ են քն նի չի այլ ո րակ նե րը: 

Քն նի չի մաս նա գի տա կան գոր ծ� նե-
� թյան կար ևոր պայ ման է հան դի սա ն�մ 
նրա բա րո յա կան կեր պա րը, այն պի սի 
բա րո յա կան հատ կա նիշ ներ, ի նչ պի սիք 
են ա զն վ� թյ� նը, ար դա րամ տ� թյ� նը, 
ճշ մար տ� թյան ձգ տ� մը, ան կողմն ա-
պա հ� թյ� նը։  

1 Шиханцов Г.Г., Юридическая психология, М., 
2003, стр. 121.

ՔՆ ՆԻ ՉԻ ԿԱ ՄԱՅԻՆ 
ՀԱՏ ԿԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԸ
 Կամ քը մար դ� ըն դ� նա կ� թյ�նն 

է` գի տակց ված կեր պով կա ռա վա րե լ� 
սե փա կան վար քը, մո բի լի զաց նե լ� սե-
փա կան բո լոր � ժե րը ա ռա ջա դեմ նպա-
տա կին հաս նե լ� հա մար։ Մար դ� կամ-
քը դրս ևոր վ�մ է նա խա պես իր ա ռջև 
դրված նպա տա կը կա տա րե լ� գոր ծո-
ղ� թյ�ն նե րի (ա րարք նե րի) մեջ2։ 

Մար դ� կա մային ո րակ նե րը ան ձի 
ը նդ հա ն�ր հո գե բա նա կան կա ռ�ց ված-
քի մեջ կար ևո րա գ�յն դեր � նեն։ Քն նիչն 
իր աշ խա տան քային գոր ծ� նե � թյան ըն-
թաց ք�մ ստիպ ված է լի ն�մ շա ր� նակ իր 
վրա զգալ օ տար ազ դե ց� թյ�ն ներ, հա-
կադր վել տար բեր, այդ թվ�մ ոչ ի րա վա-
չափ ազ դե ց� թյ�ն նե րի, հաղ թա հա րել 
շա հագր գիռ ան ձանց հա կադ ր� թյ� նը, 
գոր ծել շատ ան ցան կա լի հետ ևանք նե րի 
վտան գի տակ և ան բա րեն պաստ ի րադ-
ր� թյան մեջ՝ նյար դային և ֆի զի կա կան 
� ժե րի ծայ րա հեղ լար վա ծ� թյան և ծան-
րա բեռն վա ծ� թյան պայ ման նե ր�մ: 

Քնն չա կան աշ խա տան քը ձևա վո ր�մ 
և ամ րապն դ�մ է բազ մա թիվ կա մային 
ո րակ ներ, կամ քի � ժ։ Յ� Չ� ֆա րովս-
կին գտ ն�մ է, որ ի րա վա բա նը կա րող է 
նպա տա կա�ղղ ված ի նք նակր թ� թյամբ 
իր մոտ զար գաց նել բո լոր դրա կան կա-
մային հատ կա նիշ նե րը3։ Սա կայն դրա 
հետ մեկ տեղ քն նի չի մաս նա գի տ� թյամբ 
եր կա րատև զբաղ վե լը ան ձի վրա թող-

2 Էլդա Գրին, Հոգեբան�թյ�նը իրավապահ 
գործ�նե�թյ�ն�մ, Երևան, 2007, էջ 68։
3 
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ն�մ է յ� րա հա տ�կ հետք, եր բեմն էլ  
ա ռա ջաց ն�մ մաս նա գի տա կան խե ղ�մ։ 

Կա մային գոր ծըն թաց նե րը կապ ված 
են մարդ կային հո գե կա նի բո լոր կող մե-
րի՝ զգաց մ�նք նե րի, եր ևա կա յ� թյան, 
մտա ծո ղ� թյան, � շադ ր� թյան, հի շո-
ղ� թյան հետ: Ա ռա վել վառ կա մային 
ո րակ նե րը եր և�մ են բարդ ի րա վի ճակ-
նե ր�մ՝ քնն չա կան աշ խա տան քի բարդ 
խն դիր նե րի լ�ծ ման ժա մա նակ: Այս տեղ 
հատ կա պես բա ցա սա կան է ազ դ�մ թ�-
լա կա մ� թյ� նը, ո րն ար տա հայտ վ�մ է 
ան հետ ևո ղա կա ն� թյան և վար քի հա-
կա սա կա ն� թյան, ի րա վի ճա կից լի ար-
ժեք կախ վա ծ� թյան, գոր ծի և խոս քի 
միջև հա կա սա կա ն� թյան, իր � ժե րը 
օգ տա գոր ծե լ�, իր գոր ծո ղ� թյ�ն նե րը 
գա ղա փա րա կան դիր քո րո շ�մն ե րին և 
ծա ռայո ղա կան պարտ քի պա հանջ նե րին 
են թար կե լ�  ա նըն դ� նա կ� թյան մեջ: 

Քնն չա կան աշ խա տան ք+մ հան դի-
պող շատ սխալ ներ և ան հա ջո ղ+ թյ+ն-
ներ + ղ ղա կի ո րեն կապ ված են քն նի չի 
ան ձի թ+ լա կա մ+ թյան հետ։  

Քն նի չի բա րո յա կա մային կեր պա ր�մ 
ա մե նաէ ա կան գծե րից մե կը  ա մ�ր հա-
մոզ մ�նք նե րի, սկզ բ�ն քայ ն� թյան առ-
կա յ� թյ�նն է �  դրանք կյան քի կո չե լ� 
ակ տիվ ձգ տ� մը՝ ան կախ հա կազ դե ց�-
թյ� նից։  

Քնն չա կան կա ռ�յց նե րի ո րոշ ղե կա-
վար ներ նա խընտ ր�մ են են թարկ վող � 
լսող քն նիչ նե րի։ Դա թ�յլ ղե կա վա րին � 
թ�յլ «քն նի չին» բնո րոշ մո տե ց�մ է։ Ու-
ժեղ և պրո ֆե սի ո նալ ղե կա վա րը եր բեք 
չի հան դ�ր ժի թ� լա կամ � իր տե սա-

կե տը չ� նե ցող ոչ մի քն նի չի։ Քն նի չին 
բն� թագ րող ա ռա ջին հատ կա նիշ նե րը 
հենց սկզ բ+ն քայ ն+ թյ+ նը, ի նք ն+ ր+յ-
ն+ թյ+նն + ան կա խ+ թյ+նն ե ն։   

Քնն չա կան կա ռ�յ ցի ղե կա վա րի կամ 
հս կող դա տա խա զի ց� ց�մն ե րը կ�-
րո րեն` ա ռանց հաս կա նա լ� կա տա րող 
քն նի չը չա րիք է։ Ն�յ նիսկ փոքր ան հա-
մա ձայ ն� թյան դեպ ք�մ, քն նի չը պար-
տա վոր է ար տա հայ տել այն, քն նար կել 
ց� ց� մը նախ քան կա տա ր� մը, դրանց 
ար դյ�ն ք�մ ն�յն հա մոզ մ�ն քին չգա-
լ�ց հե տո` քրե ա կան դա տա վա ր� թյամբ 
սահ ման ված կար գով բո ղո քար կել այն։ 
Քնն չա կան կա ռ�յցն այն զին վո րա կան 
ստո րա բա ժա ն� մը չէ, որ տեղ հրա ման-
նե րը կա տար վ�մ են ա ռանց քն նարկ-
ման։ Նա պետք է խո րա պես գի տակ ցի 
ի րեն տր ված յ� րա քան չյ�ր ց� ց� մի 
ճշմար տա ցի � թյ� նը և կա տա րի դրանք՝ 
որ պես իր սե փա կան ո րո շ�մ։ Սկզ բ�ն-
քայ ն� թյ� նը սա կայն, չի նշա նա կ�մ 
ան հիմն հա մա ռ� թյ�ն և պն դա ճա կա-
տ� թյ�ն։ 

Խի զա խ+ թյ+ նը քն նի չի այն հատ-
կա նիշն է, որ պետք է ար տա հայտ վի 
ի նչ պես վտան գի պա հե րին, այլև ցան-
կա ցած ան սո վոր, բարդ ի րա վի ճա կ�մ, 
չկորց նե լով մտ քի պար զ� թյ�նն � հնա-
րամ տ� թյ� նը։ 

Հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի քն ն� թյ�նն 
ան խ� սա փե լի ո րեն բախ վ�մ է բազ մա-
թիվ կեղ ծիք նե րի � ստե րի հետ։ Քն նի չը 
պետք է կա րո ղա նա տար բե րա կել ս�տն 
� ճշ մա րի տը, հնա րա վո րինս վաղ փ�-
լ�մ։ Այլ ազ դե ց� թյա նը հեշտ հա վա-
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տա լը, են թարկ վո ղա կա ն� թյ� նը բնա-
կա նա բար խո չըն դո տ�մ են դրան: Այդ 
ի սկ պատ ճա ռով քն նի չի հա մար կյան քի 
ան հրա ժեշ տ� թյ�նն է  քն նա դա տա կան 
վե րա բեր մ�նքն ա մեն ին չի հան դեպ` 
չվս տա հե լով ար տա քին տպա վո ր� թյա-
նը: 

Քն նա դա տա կան վե րա բեր մ+ն քի 
հիմ ք�մ կաս կածն է, ո րն էլ իր հեր թին` 
ճա նա չո ղ� թյան ճիշտ ճա նա պարհն է։ 
Ե թե քն նի չը չկաս կա ծի, ան պայ ման կմո-
լոր վի, քան զի մի քա նի փաս տե րի չկաս-
կա ծե լ� դեպ ք�մ, կա ռա ջա նան լ�րջ 
հա կա ս� թյ�ն ներ, ե թե այդ փաս տե-
րից թե կ�զ մե կը կամ մի քա նի սը լի նեն 
կեղծ։ Ա նընդ հատ կաս կա ծե լ� ար դյ�ն-
ք�մ ձևա վոր վ�մ է նոր ո րակ` կաս կա-
ծամ տ+ թյ+ն։ Կաս կա ծամ տ� թյ�նն իր 
հեր թին ա ռա ջաց ն�մ է զգո ն+ թյ+ն: 

Քա նի որ քն նիչն իր պրակ տի կա յ�մ 
բա վա կա նին հա ճախ է շփ վ�մ ստի, 
խա բե � թյան, եր կե րե սա նի � թյան և այլ 
կեղ ծիք նե րի հետ, � ս տի կարճ ժա մա-
նակ ան ց նրա մոտ ձևա վոր վ�մ է կեղծն 
� ճիշտն ի րա րից տար բե րա կե լ� ըն դ�-
նա կ� թյ�ն, հա ճախ են թա գի տակ ցա-
կան մա կար դա կ�մ։ Սա կայն ի նք նահս-
կո ղ� թյան բա ցա կա յ� թյան դեպ ք�մ 
կաս կա ծամ տ� թյ� նը կա րող է վե րած վել 
լ�րջ թե ր� թյան` ան ձամբ քն նի չի հա-
մար, մտ նե լով նրա կեն ցաղ։ Նման դեպ-
քե ր�մ քն նի չը  կա րող է ը նդ հան րա պես 
կորց նել մարդ կանց նկատ մամբ հա վա-
տը, կաս կա ծել բո լո րին: Նման ա ղա-
վա ղ�մ � նե ցող քն նիչ նե րը ցան կա ցած 
բաց թող ման մեջ տես ն�մ են չար դի տա-

վո ր� թյ�ն, յ� րա քան չյ�ր կաս կա ծյա լի 
մեջ՝ հան ցա գործ, դրա նով ի սկ ստեղ ծ�մ 
հա մա տա րած բա ցա սա կան կար ծիք քն-
նիչ նե րի մա սին` հա սա րա կ� թյան մեջ: 

Չա փից ա վե լի կաս կա ծամ տ+ թյ+ նը 
քն նի չի մաս նա գի տա կան ա մե նավ տան-
գա վոր դե ֆոր մա ցի ան է, ո րն ի վեր ջո 
հան գեց ն�մ է մե ղադ րա կան հակ ման։ 
Ար դյ�ն ք�մ տ� ժ�մ է նա խաքն ն� թյան 
օբյեկ տի վ� թյ� նը, լրի վ� թյ�նն � բազ-
մա կող մա նի � թյ� նը, քա նի որ քն նիչն 
ան կա րող է դառ ն�մ լի ար ժեք ի րա կա-
նաց նել քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն-
քի այն պա հան ջը, որ նա պար տա վոր 
է հա վա քել ի նչ պես մե ղադ րող, այն պես 
էլ ար դա րաց նող, ի նչ պես ծան րաց նող, 
այն պես էլ մեղ մաց նող ա պա ց�յց ներ։   

Պետք է հի շել, որ ա մեն վատ ա րարք 
դեռևս հան ցա գոր ծ� թյ�ն չէ և ար ժե այն 
դի տար կել նաև կա տա րո ղի տե սան կյ�-
նից։ Ն�յ նիսկ բա ցա սա կան ա րարք նե-
րի � ս�մն ա սի ր� թյան ժա մա նակ ան-
հրա ժեշտ է ո րո նել և կա րո ղա նալ գտ նել 
դրանց դրա կան կող մե րը: 

Հարկ է նշել, որ իշ խա նա կան ի րա-
վա ս� թյ�ն նե րի առ կա յ� թյ� նը, քն նի չի 
ի նք ն� ր�յ ն� թյ� նը և ան կա խ� թյ�-
նը, քն ն� թյան սահ մա նա փակ հրա պա-
րա կայ ն� թյ� նը, հան րային քն նա դա-
տ� թյան բա ցա կա յ� թյ� նը քնն չա կան 
սխալ նե րի հնա րա վո ր� թյ�ն են թաքց-
ն�մ ի րենց տակ: Այդ ի սկ պատ ճա ռով 
քնն չա կան աշ խա տան ք�մ օ րի նա կա-
ն� թյան  պահ պա ն� մը մե ծա մա սամբ 
կախ ված է քն նի չի ի նք նաքն նա դա-
տ+ թյ+ նից։ Քն նի չը պետք է սո վո րի 
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պար բե րա բար վեր լ� ծել � գնա հա տել 
իր ո րո շ�մն երն և գոր ծո ղ� թյ�ն նե րը, 
սխալ ներն � բաց թո ղ�մն ե րը։ Ի նչ պես 
վնա սա կար է ցան կա ցած ծայ րա հե ղ�-
թյ�ն, այս տեղ ևս այն կա րող է վնա-
սա կար լի նել` ի նք նաքն նա դա տ� թյ� նը 
չպետք է վե րած վի սե փա կան � ժե րի 
նկատ մամբ հա վա տի կորս տի կամ ան-
վճ ռա կա ն� թյան։ Դա ա ռա վել քան ան-
թ�յ լատ րե լի է քան դրա բա ցա կա յ� թյ�-
նը։ 

 Վճ ռա կա ն+ թյ+ նը կար ևոր հատ կա-
նիշ է, որ ար տա հայտ վ�մ է նրա ն�մ, որ 
կա րիք է լի ն�մ ան հա պաղ ար ձա գան քել 
ծա գած ի րա վի ճա կին, ձեռ նար կել ան-
հա պաղ մի ջոց ներ՝ հան ցա գոր ծ� թյ� նը 
կան խե լ�, դրա հետ քե րը պահ պա նե լ�, 
տ� ժող նե րին օգ ն� թյ�ն ց� ցա բե րե լ�, 
ի նչ պես նաև հան ցա գոր ծին ձեր բա կա լե-
լ� մեջ: Ա կն հայտ է, որ այս պի սի ի րա-
վի ճակ նե ր�մ տա տա նո ղա կա ն� թյ� նը, 
շփոթ վա ծ� թյ� նը, ան վճ ռա կա ն� թյ� նը 
հան գեց ն�մ են վատ հետ ևանք նե րի: 

Լա վա տե ս� թյան բա ցա կա յ� թյ� նը 
ա պա կազ մա կեր պ�մ է քն նի չին: Կորց-
նե լով հա վա տը հա ջո ղ� թյան մեջ՝ քն-
նի չը հա ճախ իր պար տա կա ն� թյ�ն նե-
րը կա տա ր�մ է ձևա կան։ Նման տրա-
մադրվա ծ� թյան ժա մա նակ դժ վար է 
դրա կան ար դյ�ն քի հաս նել: Այդ ի սկ 
պատ ճա ռով ծայ րա հեղ ան ցան կա լի է 
բարդ խն դի րը հանձ նա րա րել այն քննի-
չին, ով գտն վ�մ է կա մային ան կման վի-
ճա կ�մ և ով չի հա վա տ�մ գոր ծի բա րե-
հա ջող ա վար տին: 

Մեկ այլ ծայ րա հե ղ� թյան դրս ևո ր�մ 

է չա փա զանց բարձր կար ծիքն � հա-
վա տը սե փա կան ան ձի, սե փա կան « հո-
տա ռ� թյան», դա տո ղ� թյ�ն նե րի ան-
սխա լա կա ն� թյան մեջ։ Այս հատ կա նի շը 
ն�յ նիսկ փոր ձա ռ� քն նի չին տա ն�մ է 
դե պի մա կե րե սայ ն� թյ�ն և ան փ� թ�-
թյ�ն: Քն նի չը պետք է հաս կա նա, որ 
ան տրա մա բա նա կան է հ�յ սը դնել հեշտ 
հա ջո ղ� թյան վրա: Հեշ տ� թյամբ տր վող 
հա ջո ղ� թյ� նը միշտ կաս կա ծե լի է։ 

Տե ղին է ա մե րի կյան ա սաց ված քը` It’s 
too easy, to be true`  այն չա փա զանց 
հեշտ է, որ պես զի ճշ մա րիտ լի նի։ 

Քնն չա կան գոր ծ� նե � թյ� նը պա-
հան ջ�մ է աշ խա տա սի ր� թյ�ն, բարձր 
աշ խա տ� նա կ� թյ�ն, կամ քի լա ր�մ: 
Գոր ծի քն ն� թյան հա ջող ա վար տին 
պետք է գնալ եր կար և դժ վա րին ճա-
նա պար հով: Պա տա հ�մ է, որ գոր ծի 
ըն դա մե նը մեկ  հան գա մանք պար զե լ� 
հա մար պա հանջ վ�մ է հայտ նա բե րել և 
հար ցաքն նել տաս նյակ վկա նե րի, � ս�մ-
նա սի րել հա րյ� րա վոր փաս տաթղթեր, 
ի րա կա նաց նել բազ մա թիվ քնն չա կան 
գոր ծո ղ� թյ�ն ներ, ի սկ դրանց ա նար-
դյ� նա վե տ� թյան դեպ ք�մ` փնտ րել նոր 
ճա նա պարհ դե պի ճշ մար տ� թյ� նը: 

Նա խաքն ն� թյան ըն թաց ք�մ լի-
ն�մ են ի րենց ակ տի վ� թյամբ տար-
բեր վող  տար բեր փ� լեր` մաս նա վո-
րա պես, սկզբնա կան փ� լ�մ պա հանջ-
վ�մ են ակ տիվ, ա րագ քնն չա կան գոր-
ծո ղ� թյ�ն ներ, ն�յ նիսկ մի քա նի օր 
շա ր� նակ, ա ռանց հանգս տի։ Հե տո 
ան հրա ժեշտ է լի ն�մ կա տա րել գրա-
սե նյա կային, փաս տաթղ թային աշ խա-
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տանք ներ, հե տո վեր լ� ծա կան գոր ծ�-
նե � թյ�ն, այ ն� հետև կա րող է սկս վել 
ակ տիվ քնն չա կան գոր ծո ղ� թյ�ն նե րի 
նոր շր ջան և այս պես շա ր� նակ։ Քն նի չը 
չպետք է տար բե րակ ված մո տե ց�մ ց�յց 
տա այս տար բեր փ� լե րի նկատ մամբ, 
բո լոր դեպ քե ր�մ նա պետք է գոր ծի բա-
վա րար լից քով, բարձր շար ժ� նա կ�-
թյամբ և կազ մա կերպ ված ձևով։ Սա կոչ-
վ�մ է հաս տա տա կա մ� թյ�ն։   

Հաս տա տա կա մ+ թյ+ նը կամ քի 
ա ռանց քային ո րակ է և ար տա հայտ վ�մ 
է խո չըն դոտ նե րը հաղ թա հա րե լ� շա ր�-
նակ պատ րաս տա կա մ� թյան, գի տակ-
ց� թյան մեջ եր կար ժա մա նակ ո րո շա-
կի նպա տակ պա հե լ� ըն դ� նա կ� թյան 
մեջ՝ կենտ րո նաց նե լով բո լոր � ժե րը դրա 
նվաճ ման վրա: Այն սեր տո րեն կապ ված 
է քն նի չի բա րո յա կան կեր պա րի և բնա-
վո ր� թյան այն պի սի ո րակ նե րի հետ, 
ի նչ պի սիք են կազ մա կերպ վա ծ� թյ� նը 
և կա յ� ն� թյ� նը: 

Կազ մա կերպ վա ծ+ թյ+ նը ո րո շիչ 
գոր ծոն է քն նի չի գոր ծ� նե � թյան մեջ։ 
Այն իր մեջ նե րա ռ�մ է մի շարք հո գե-
բա նա կան տար րեր՝ կա տա րո ղա կա ն�-
թյ�ն, ճշ տա պա հ� թյ�ն, կար գա պա հ�-
թյ�ն:  Կա րող եմ վս տա հա բար ա սել, որ 
քնն չա կան աշ խա տան ք�մ հան դի պող 
բո լոր ան հա ջո ղ� թյ�ն նե րի պատ ճա ռը 
կազ մա կերպ վա ծ� թյան բա ցա կա յ�-
թյ�նն է կամ դրա ցածր մա կար դա կը։ 

Ան կազ մա կերպ քն նի չի մոտ պար-
բե րա կան ծան րա բեռն վա ծ� թյ�ն նե րը 
հա ճախ հան գեց ն�մ են նրան, որ նա 
սկ ս�մ է աշ խա տել վայ րի վե ր�մն ե-

րով, ակ տի վ� թյ�ն դրս ևո րե լով գոր ծի 
սկզբին և ա վար տին։ Նրա մոտ ա ռա-
ջա ն�մ է այն պի սի աշ խա տան քի շա ր�-
նակ հե տաձ գե լ� հա կ�մ,  ո րն ա ռանց 
ան հա ջո ղ� թյ�ն նե րի ռիս կի կա րե լի է 
կա տա րել նաև հե տո: Ժա մա նա կի ըն-
թաց ք�մ այդ հակ վա ծ� թյ� նը դառ ն�մ 
է սո վո ր� թյ�ն: Այն փո խա րին վ�մ է 
նախ կին ծան րա բեռն վա ծ� թյան ար դա-
րա ց�մն ե րով � ղեկց վող ան գոր ծ� թյան 
ա ռա վել եր կար շր ջան նե րով։ Դրա հետ 
մեկ տեղ հին գոր ծե րը և նյ� թե րը հոգ-
նեց ն�մ են քն նի չին, նա ա վե լի դժ վար 
է կա րո ղա ն�մ ստի պել ի րեն զբաղ վել 
դրան ցով:  Եվ մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ 
հե տա գա շարժն ան հնար է դառ ն�մ, նա 
ան փ� թո րեն աշ խա տան քը կա տա ր�մ 
է ի նչ-որ կերպ՝ թե կ�զ խախ տ�մն ե րով, 
մի այն թե ա րագ ա զատ վի դրան ցից: 

Եր կա րատև և կազ մա կերպ ված աշ-
խա տան քի  նկատ մամբ ի ներ տ� թյ� նը, 
պա սի վ� թյ� նը, ա նըն դ� նա կ� թյ� նը 
կա րող է լի նել նեվ րաս տե նի այի՝  քննչա-
կան աշ խա տա կից նե րի մաս նա գի տա-
կան հի վան դ� թյան հետ ևանք, այդ ժա-
մա նակ ան հրա ժեշտ է եր կա րատև հան-
գիստ, բ� ժ�մ և աշ խա տան քի ժա մա-
նա կա վոր փո փո խ� թյ�ն:  Բայց ա ռա վել 
հա ճախ այս պի սի բա րո յա կան ան զո ր�-
թյ� նը և կամ քի խան գա ր� մը լի ն�մ է 
ա լար կո տ� թյան և բար ձի թո ղ� թյան 
հետ ևանք: Դրանց կան խար գել ման  
հիմն ա կան մի ջո ցը քն նի չի աշ խա տան քի 
նկատ մամբ կա նո նա վոր վե րահս կո ղ�-
թյ�նն է, օգ ն� թյ� նը նրա աշ խա տան քի 
կազ մա կերպ ման և ի նք նա կազ մա կերպ-
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ման մեջ:1 
Անհ րա ժեշտ է, որ պես զի քն նի չը գի-

տակ ցի այդ խառ նաշ փո թի ան ձնա կան 
և հա սա րա կա կան վտան գա վո ր� թյ�-
նը, հի շի և ան շեղ կա տա րի պարզ, բայց 
ի մաս տ�ն կա նո նը՝ այ սօր վա գոր ծը 
չպետք է թող նել վաղ վան: 

Քնն չա կան գոր ծ� նե � թյ� նը պա հան-
ջ�մ է մեծ ակ տի վ� թյ�ն, նա խա ձեռ նո-
ղա կա ն� թյ�ն, գոր ծի նկատ մամբ ստեղ-
ծա գոր ծա կան վե րա բեր մ�նք: Այս ա ռ�-
մով խիստ վտան գա վոր է կա ղա պա րային 
մտա ծո ղ� թյ�նն � գոր ծ� նե � թյ� նը, 
ո րոնք շատ հա ճախ թաքց վ�մ են դա տա-
խա զի կամ պե տի ց� ց� մի տակ։ 

Ան միտ ձևա կա ն+ թյ+ նը բաղ կա ցած 
է բա րո յա կան թ� լ� թյ� նից, վախ կո տ�-
թյ� նից, ի նք նաա պա հո վագր ման ձգ տ�-
մից, ա նինք ն� ր�յ ն� թյ� նից, նո րին � 
ար դյ� նա վե տին չձգ տե լ� հատ կա նի շից։    

Աշ խա տան ք�մ ստեղ ծա գոր ծա կան 
մո տե ց�մն � ի նք ն� ր�յ ն� թյ� նը կապ-
ված են կամ քի և մտա ծո ղ� թյան բարձր 
զար գաց ման հետ: Նա խա ձեռ նո ղա կա-
ն+ թյ+ նը՝ որ պես ամ րապնդ ված կա-
մային ո րակ, խիստ ան հրա ժեշտ է քն-
նի չին։  Դրա բա ցա կա յ� թյան կամ ցածր 
մա կար դա կի դեպ ք�մ, քն նի չի ղե կա-
վա րը պետք է մի ջոց ներ ձեռ նար կի այն 
զար գաց նե լ� հա մար, հա ճախ թ�յլ տա-
լով քն նի չին ի նք ն� ր�յն ո րո շ�մն եր կա-
յաց նել։ Դրա նով հան դերձ ձևա վոր վե լ� 
է պա տաս խա նա տ� վե րա բեր մ�ն քը 
գոր ծի նկատ մամբ։   

Հարկ է նշել, որ հա ջո ղ� թյ�ն ներն 
1 

� ան հա ջո ղ� թյ�ն նե րը տար բեր կերպ 
են ըն դ�ն վ�մ մարդ կանց կող մից` կախ-
ված նրանց ան հա տա կան բա րո յա կա-
մային ո րակ նե րից: Հա ջո ղ� թյ� նը գրե-
թե միշտ ա ռա ջաց ն�մ է ոգ ևո ր� թյ�ն, 
խթա ն�մ աշ խա տան քը, մղ�մ նոր նվա-
ճ�մն ե րի: Այդ ի սկ պատ ճա ռով  կար ևոր 
է ժա մա նա կին խրա խ� սել քն նի չին` նրա 
ար ձա նագ րած հա ջո ղ� թյան հա մար, 
ին չի մա սին եր բեմն մո ռա ն�մ են ո րոշ 
ղե կա վար ներ: Ղե կա վար նե րի մեծ մա սը 
նա խընտ ր�մ են խս տ� թյ� նը, քն նա-
դա տ� թյ� նը և պատ ժո ղա կան քա ղա-
քա կա ն� թյ� նը են թա կա նե րի նկատ-
մամբ։ Չն չին ա ռի թով կա րող են տ�յ ժի 
են թար կել քն նի չին այն դեպ ք�մ, ե րբ 
չա փա զանց կար ևոր ձեռք բեր ման � հա-
ջո ղ� թյան դեպ ք�մ չեն խրա խ� ս�մ։ 
Այս ա նար դա ր� թյան զգա ց� մը քն նի չի 
մոտ ա ռա ջաց ն�մ է հո գե կան ան կ�մ 
և բնա կա նա բար նաև աշ խա տան քի 
ար դյ� նա վե տ� թյան ան կ�մ։ Այ ն� ա-
մե նայ նիվ խիստ կար ևոր է չա փի զգա-
ց� մը խրա խ�ս ման դեպ ք�մ, որ պես զի 
այն չհան գեց նի ան հա մես տ� թյան � 
փա ռա սի ր� թյան։ 

Մյ�ս կող մից ան հա ջո ղ� թյ�ն նե-
րը, մշ տա կան քն նա դա տ� թյ�ն ներն 
� նա խա տին քը սո վո րա բար ստեղ ծ�մ 
են հ� սալ ք� թյ�ն, ան հե ռան կա րայ ն�-
թյան զգա ց�մ, ամ րապնդ վ�մ է դի մադ-
րո ղա կա ն� թյ� նը քն նա դա տ� թյան և 
ան հա ջո ղ� թյ�ն նե րի նկատ մամբ։ Քն-
նի չին նման վի ճա կից հա նե լ� հա մար 
ան հրա ժեշտ է նրան � ղ ղոր դել դե պի 
հա ջո ղ� թյ�ն, թ�յլ տալ ի նք նադրս ևոր-
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վել և իր աշ խա տան քից բա վա րար վա-
ծ� թյ�ն ապ րել: 

Քն նի չի հա մար խիստ կար ևոր հատ-
կա նիշ ներ են համ բե րա տա ր+ թյ+ նը և 
սե փա կան զգաց մ+նք նե րը տի րա պե տե-
լը: 

Աշ խա տան ք�մ հ�յ զե րը կա րող են 
ի նչ պես դրա կան դեր � նե նալ, այն պես 
էլ բա ցա սա կան: Դրա կան հ�յ զե րը, սե-
րը սե փա կան գոր ծի նկատ մամբ, ոգևո-
ր� թյ� նը և նմա նա տիպ վի ճակ նե րը՝ քն-
նի չի հա վա տա րիմ � ղե կից նե րը պետք է 
լի նեն: Դրա հետ մեկ տեղ քննիչն ստիպ-
ված է լի ն�մ ապ րել բազ մա թիվ զգաց-
մ�նք ներ, ո րոնք ըն դ� նակ են բա ցա-
սա բար ազ դել նրա և նրա աշ խա տան-
քի ար դյ�նք նե րի վրա: « Նա պետք է 
նայի այ լոց դառ ն� թյա նը՝ չտր վե լով այդ 
զգաց մ�ն քին, ա հա վոր չա րա գոր ծ�-
թյ�ն նե րին՝ չբար կա նա լով դրանց դեմ, 
որ պես զի իր գոր ծո ղ� թյ�ն նե ր�մ և ց�-
ց�մն ե ր�մ չտր վի այդ տպա վո ր� թյ�ն-
նե րին ի վնաս պարտ քին և ճշ մար տ�-
թյա նը»1: 

Հ� զա կան բռն կ�մն ե րը խան գա ր�մ 
են հո գե կան գոր ծ� նե � թյա նը, նե ղաց-
ն�մ են գի տակ ց� թյ� նը, խախ տ�մ են 
հի շո ղ� թյան և � շադ ր� թյան գոր ծըն-
թաց նե րը, ա ղա վա ղ�մ են ըն կա լ� մը և 
քն նի չի մտա ծո ղ� թյ� նը, ին չը հա ճախ 
հան գեց ն�մ է սխալ նե րի: Շա հագր-
գիռ ան ձինք հա ճախ փոր ձ�մ են ազ դել 
քննի չի հ�յ զե րի վրա, դրա նով շե ղե-
լով � հա վա սա րակշ ռ� թյ� նից հա նե-

1 

լով նրան` հաս կա նա լով, որ նյար դային, 
գրգռ ված մար դ� հա մար ա վե լի դժ վար 
է կա տա րել իր աշ խա տան քը: Բաց թո-
ղ�մն ե րի � սխալ նե րի դեպ ք�մ ծա գ�մ 
է ար գե լակ վա ծ� թյ�ն, շփոթ վա ծ� թյ�ն, 
ճնշ վա ծ� թյ�ն, ա րագ ո րո շ�մն ե րի և 
վս տահ գոր ծո ղ� թյ�ն նե րի նկատ մամբ 
ա նըն դ� նա կ� թյ�ն: 

Քն նի չից պա հանջ վ�մ է ի նք նա տի-
րա պե տ+մ, հա վա սա րակշռ վա ծ+-
թյ+ն և սառ նասր տ+ թյ+ն: 

Սե փա կան ան հանգս տ� թյ�ն նե րը 
շա ր� նակ թաքց նե լ� և ճն շե լ� ան հրա-
ժեշ տ� թյ� նը, հ�յ զե րի և բնազդ նե րի 
նկատ մամբ կա մային վե րահս կո ղ� թյան 
գե րա կա յ� թյ� նը հա ճախ բա ցա սա կան 
են ազ դ�մ քն նի չի բնա վո ր� թյան վրա 
և կա րող են ա ռա ջաց նել մեկ այլ մաս-
նա գի տա կան շե ղ�մ` ան տար բե ր� թյ�ն 
մարդ կանց, նրանց զգաց մ�նք նե րի � 
ապ ր�մն ե րի նկատ մամբ: 

ՔՆ ՆԻ ՉԻ ԻՆ ՏԵ ԼԵԿ Տ� ԱԼ 
ՀԱՏ ԿԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԸ
Քն նի չը պետք է լի նի բազ մա կող մա նի 

զար գա ցած ան ձ, պետք է � նե նա բազ-
մաբ ն�յթ և լայն գի տե լիք ներ: Դրանց 
ձեռք բեր ման հա մար նա պետք է օգ-
տա գոր ծի բո լոր հնա րա վոր աղ բյ�ր նե-
րը՝ գր քե րը, հա մա ցան ցը, հե ռ�ս տա-
տե ս� թյ� նը, ան ձնա կան և այլ ան ձանց 
փոր ձը։ Քն նի չից պա հանջ վ�մ է բազ-
մա կող մա նի կրթ վա ծ� թյ�ն, նա պետք 
է  հիմն ա րար պատ կե րա ց�մն եր � նե-
նա մարդ կային գի տե լիք նե րի գխա վոր 
ճյ� ղե րի մա սին, խո րա պես տի րա պե-
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տի հա սա րա կա կան գի տ� թյ�ն նե րին 
և հատ կա պես ի րա վ�ն քի հար ցե րին: 
Բա ցի դրա նից, քն նի չին պետք են հա-
տ�կ գի տե լիք ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ 
են մաս նա գի տա կան գոր ծ� նե � թյան 
հա մար: 

Ն�յ նիսկ բարձ րա գ�յն կր թ� թյ�-
նը դեռևս կրթ վա ծ� թյան ե րաշ խիք չէ, 
ա վե լի ճիշտ ձևա կան պա հանջ, ո րը 
ներ կա յաց վ�մ է քն նի չի պաշ տո նի թեկ-
նա ծ� ին: Դպ րո ցը տա լիս է գի տե լիք նե-
րի նվա զա գ�յն պա շար: Քն նի չի գոր-
ծ� նե � թյան մեջ շատ բան ո րո շ�մ են 
այն պի սի գի տե լիք ներ, ո րոնք ան հնար 
է վերց նել � ս�մն ա կան լսա րա նից: 
Ա նհրա ժեշտ տե սա կան և գործ նա կան 
պա շա րը լրաց վ�մ է ի նք նակր թ� թյամբ 
և ի նք նա� ս�ց մամբ ար դեն աշ խա տան-
քի ըն թաց ք�մ: 

Դ րա հա մար քն նի չը պետք է շատ 
կար դա գե ղար վես տա կան և գի տա կան, 
ի րա վա բա նա կան, հա տ�կ կրի մի նա լիս-
տի կա կան և մաս նա գի տա կան գրա կա-
ն� թյ�ն: Ցա վոք սր տի, քն նիչ նե րի շր-
ջա ն�մ հան դի պ�մ են մար դիկ, ով քեր 
քիչ են կար դ�մ ն�յ նիսկ մաս նա գի տա-
կան ի րա վա բա նա կան գրա կա ն� թյ�ն։ 
Մաս նա գի տա կան գրա կա ն� թյ� նը 
ա ռանձ նա հա տ�կ նշա նա կ� թյ�ն � նի 
այն ա ռ� մով, որ դրան ց�մ լ� սա բան-
վ�մ է լա վա գ�յն քն նիչ նե րի փոր ձը: 

Սո վո րա բար նման քն նիչ նե րը ի րենց 
վար քա գի ծը պատ ճա ռա բա ն�մ են ժա-
մա նա կի սղ� թյամբ, ի նչն ըն դա մե նը 
հիմն ա զ�րկ պատ ճա ռա բա ն� թյ�ն է և 
ի նք նակրթ ման նպա տա կի բա ցա կա յ�-

թյ�ն։ Դա իր հեր թին բա ցա ռ�մ է նո-
ր� թյ�ն նե րի ներդ ր�մն � զար գա ց� մը 
աշ խա տան ք�մ։ Պրակ տի կան ց�յց է 
տա լիս, որ նման քն նիչ ներն աշ խա տան-
ք�մ ց� ցա բե ր�մ են ցածր ց� ցա նիշ-
ներ, նման դիր քո րո շ� մը նրանց զր կ�մ 
է ար դյ� նա վետ գոր ծե լ� հնա րա վո ր�-
թյ�ն նե րից: 

Պ րակ տի կայի + ս+մն ա սի ր+ թյ+նն 
+ ը նդ հան րա պես ըն թեր ցա ն+ թյ+ նը 
քն նի չի աշ խա տան քի ո րա կի բարձ-
րաց ման լա վա գ+յն մի ջոց ներն ե ն։  

Քն նի չը միշտ պետք է ձգ տի ա ռա վե-
լա գ�յնս օգ տա գոր ծել ըն կեր նե րի, կո-
լեկ տի վի օգ ն� թյ� նը, հատ կա պես այն 
հար ցե րի լ�ծ ման ժա մա նակ, ո րոնք իր 
հա մար դժ վա ր� թյ�ն ներ են ա ռա ջաց-
ն�մ: Նա կա րող է իր փոր ձը լրաց նել կո-
լեկ տիվ փոր ձի հաշ վին՝ ներ կա լի նե լով 
խորհր դակ ց� թյ�ն նե րին, ի նչ պես նաև 
պար զա բա ն�մն ե րի հա մար  դի մե լով 
ա ռա վել փոր ձա ռ� ըն կեր նե րին: Կո լե-
գայի օգ ն� թյա նը և խորհր դին դի մե լը 
եր բեք չի նվաս տաց ն�մ ն�յ նիսկ ա մե-
նա փոր ձա ռ� քն նի չի հե ղի նա կ� թյ� նը, 
ի սկ նման քայ լի չդի մե լը` կա րող է պատ-
ճառ լի նել մե ծամ տ� թյան: 

Դե պի ճա նաչ ման ո լորտ տա նող 
շար ժիչ � ժն այն ո րակ ներն են, ո րոնք 
հո գե բա նա կան գրա կա ն� թյան մեջ 
տար բեր կերպ են կոչ վ�մ՝ գի տե լիք նե րի 
ձգ տ�մ, ճա նա չո ղա կան հե տաքրք ր�-
թյ�ն, հե տաքրք րա սի ր� թյ�ն: Քն նի չի 
պա րա գա յ�մ նշ ված տեր մին նե րը բա-
վա րար չա փով հս տակ չեն փո խան ց�մ 
այդ բարդ հո գե կան եր և�յ թի բն�յթն � 
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ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե րը, քա նի որ 
քն նիչ հաս կա ց� թյ�նն ի նք նին տա րո-
ղ� նակ է և բնա կա նա բար իր մեջ նե րա-
ռ�մ է այդ ո րակ նե րը։ 

Ո րո շա կի գի տե լիք նե րի ձեռք բեր-
մանն � ղղ ված ճա նաչ ման պա հանջ-
մ�ն քը � ղ ղա կի ո րեն կամ ա ն�ղ ղա կի-
ո րեն կապ ված է մաս նա գի տա կան հե-
տաքրքր� թյ�ն նե րի և նպա տակ նե րի 
հետ։ Դա ջա նա սի ր� թյ�նն է: Ջա նա-
սի ր+ թյ+նն ա պա հո վ�մ է ան հրա ժեշտ 
գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման մշ տա կան 
պատ րաս տա կա մ� թյ�ն և ըն դ� նա կ�-
թյ�ն: 

Գի տե լիք նե րի առ կա պա շա րը մտա-
վոր կա պի տալ է և այն պետք է մշ տա-
պես լրաց վի: Քն նի չին ան հրա ժեշտ գի-
տե լիք նե րի ամ բող ջ� թյան մեջ կար ևոր 
դեր � նի նաև այն սո վո ր�յթ նե րի, բար-
քե րի, ա վան դ�յթ նե րի, հա յացք նե րի 
ի մա ց� թյ� նը, ո րոնք բնո րոշ են այն մի-
ջա վայ րին, ո ր�մ տե ղի է � նե ցել քնն վող 
ի րա դար ձ� թյ� նը  և ո րին ա ռնչ վ�մ է 
քն նի չի վա ր�յ թ�մ քնն վող գոր ծը:  

Նա խաքն ն� թյան գոր ծըն թա ցի վրա 
բա ցա սա բար կա րող է ազ դել քն նի չի 
կող մից այն տե ղան քի, կյան քի, լեզ վի, 
ազ գային ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե րի 
չի մա ց� թյ� նը, ո րոնք առ կա են բնակ-
չ� թյան ո րո շա կի խմ բե րի գի տակ ց�-
թյան մեջ:  Հա ճախ քն նի չին օգ ն�մ է այս 
կամ այն մաս նա գի տա կան խմ բ�մ՝ զին-
վո րա կան նե րի, որ սորդ նե րի, ա ռևտրա-
կան նե րի, վա րորդ նե րի և մյ�ս նե րի մոտ 
առ կա տար բեր ա վան դ�յթ նե րի � սո-
վո ր� թյ�ն նե րի ի մա ց� թյ� նը: Քն նի չը 

պետք է նաև լավ կողմն ո րոշ վի քրե ա կան 
աշ խար հի բար քե ր�մ և չգր ված օ րենք-
նե ր�մ, ծա նոթ լի նի նրանց ժար գո նին, 
կեն ցա ղա վա ր� թյա նը, ա ռանց ո րոնց 
ի մա ց� թյան դժ վար է քն նել այն պի սի 
քրե ա կան գոր ծեր, ո րոնք ա ռնչ վ�մ են 
կրկ նա հան ցա գործ նե րի կամ հան ցա վոր 
խմ բա վո ր�մն ե րի գոր ծ� նե � թյան հետ։  

Որ պես զի կա րո ղա նաս` պետք է ի մա-
նաս։ Կա րո ղ� թյ� նը գի տե լիքն է` գործ-
նա կան կի րա ռ� թյան մեջ: Այլ խոս քով` 
կա րո ղ� թյ� նը մար դ� կող մից ձեռք 
բեր ված հա տ�կ գի տե լիք նե րը գործ-
նա կան աշ խա տան քի ըն թաց ք�մ նպա-
տա կա�ղղ ված և ստեղ ծա գոր ծա բար 
օգ տա գոր ծե լ� ըն դ� նա կ� թյ�նն է: 
Կա տա րե լ� թյան ո րո շա կի մա կար դա-
կի հասց ված � նա կ� թյ� նը դառ ն�մ է 
մար դ� հատ կ� թյ�ն՝ հմ տ� թյ�ն: 

Հմ տ+ թյ+ նը են թադ ր�մ է մի քա-
նի տար րե րից բաղ կա ցած ցան կա ցած 
բարդ գոր ծո ղ� թյ� նը  մի քա նի ան-
գամ կա տա րե լ� ժա մա նակ այն կազ մող 
տար րե րի մի մա սի ավ տո մա տաց ված 
կա տա ր�մ, ա ռանց դրա գի տակց ման։ 
Մաս նա գի տ� թյան յ� րաց ման ըն թաց-
ք�մ քն նի չի մոտ ձևա վոր վ�մ են տար-
բեր հո գե բա նա կան կա ռ�ց ված քի հմ-
տ� թյ�ն ներ: Շար ժո ղա կան և զգա յա-
կան հմ տ� թյ�ն նե րի հետ մեկ տեղ ծա-
գ�մ են նաև բարդ մտա վոր հմ տ� թյ�ն-
ներ, այ սինքն ա մ�ր կեր պով յ� րաց-
ված մտա վոր աշ խա տան քի հնարք ներ` 
տվյալ նե րի վեր լ� ծ� թյ�ն, վար կած նե րի 
կա ռ� ց�մ, աշ խա տան քի պլա նա վո ր�մ 
և այլն։ 
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Հմ տ� թյ� նը են թադ ր�մ է նաև 
հնարք նե րի օգ տա գործ ման ճկ� ն�-
թյ�ն՝ տար բեր հնարք նե րի կի րառ ման 
հնա րա վո ր� թյ�ն այս կամ այն նպա-
տա կի նվաճ ման հա մար՝ կախ ված առ-
կա տվյալ նե րից և ձևա վոր ված ի րա վի-
ճա կից: Զն ն� թյան, խ� զար կ� թյան, 
հար ցաքն ն� թյան մե թոդ նե րի և հնարք-
նե րի բազ մա զա ն� թյ� նը՝ հաշ վի առ-
նե լով  կոնկ րետ դեպ քի ան հա տա կան 
ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե րը՝ քնն չա կան 
աշ խա տան ք�մ հա ջո ղ� թյան կար ևոր 
պայ ման նե րից է։ Ան թ�յ լատ րե լի է  գոր-
ծո ղ� թյ�ն նե րի կարծ րա տի պային կի-
րա ռ� մը քնն չա կան գոր ծո ղ� թյ�ն նե րի 
ըն թաց ք�մ: 

Քն նի չը պետք է � նակ լի նի ձևա վո-
րել նոր հմ տ� թյ�ն ներ, քն ն� թյան � 
հան ցա գոր ծ� թյան բա ցա հայտ ման նոր 
մե թոդ ներ` հիմն ված գի տե լի քի, փոր ձի 
� գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցի 
և հնա րա վո ր� թյ�ն նե րի վրա։ Այդ ըն-
դ� նա կ� թյ� նը զար գա ն�մ է տար բեր 
և նախ կի ն�մ ան ծա նոթ խն դիր նե րի 
լ�ծ ման պար բե րա կան վար ժանք նե րի 
ար դյ�ն ք�մ, ո րոնք մար դ�ն մղ�մ են 
ա մեն ան գամ նոր գի տե լիք նե րի ձեռք 
բեր մա նը և նախ կի ն�մ չկի րառ ված 
հնարք նե րի և մե թոդ նե րի մշակ մա նը: 

Այս ա ռ� մով շատ կար ևոր դեր � նի 
հի շո ղ+ թյ+ նը։ 

ՔՆ ՆԻ ՉԻ ՀԻ ՇՈ Ղ� � ՆԸ
 Հի շո ղ+ թյ+ նը մար դ� կող մից այն 

ա մե նի մտա պահ ման և վե րար տադրման 
գոր ծըն թացն է, ի նչ նա ար տա ցո լել, կա-

տա րել, ապ րել կամ զգա ցել է։ 
Հո գե բա ն� թյան գի տ� թյ� նը տար-

բե ր�մ է հի շո ղ� թյան մի քա նի տե սակ։ 
Դրանք են`

 Շար ժո ղա կան հի շո ղ+ թյ+ նը մտա-
պա հ�մ և վե րար տադ ր�մ է շար ժ�մն ե-
րը։

 Հ+ զա կան հի շո ղ+ թյ+ նը մտա պա-
հ�մ և վե րար տադ ր�մ է մար դ� ապ-
ր�մն ե րը։ 

Ակ նա ռ+ պատ կե րային հի շո ղ+-
թյ+ նը տե սո ղա կան, լսո ղա կան, շո շա-
փո ղա կան, հո տա ռա կան և հա մի պատ-
կեր ներն ե ն։

 Բա ռատ րա մա բա նա կան հի շո ղ+-
թյ+ նը շա րադ ր� թյան ի մաս տի, նրա 
տրա մա բա ն� թյան` բա ռային ձևով 
ստաց ված տե ղե կատ վ� թյան հի շո ղ�-
թյ�նն է ։

 Կար ճատև հի շո ղ+ թյ+ նը բն�-
թագր վ�մ է մի ա պա տիկ, ոչ տևա կան 
ը մբռ ն� մից հե տո նյ� թի շատ կարճ 
պահ պան մամբ։ 

Եր կա րատև հի շո ղ+ թյ+ նը ա պա-
հո վ�մ է տե ղե կատ վ� թյան տևա կան 
պահ պա ն�մ, եր բեմն ո ղջ կյան քի ըն-
թաց ք�մ, որ հա ճախ մտա պահ վ�մ է 
բազ միցս կրկ ն� թյ�ն նե րից հե տո։ 

Օ պե րա տիվ (գոր ծա րա րա կան) հի-
շո ղ+ թյ+ նը նյ� թի մտա պա հ� մից հե-
տո դրա պահ պա ն�մն է այն քան ժա-
մա նակ, որ քան պա հանջ վ�մ է խնդ րի 
կա տար ման հա մար։ 

Մե խա նի կա կան հի շո ղ+ թյ+ նը տե-
ղե կատ վ� թյան մտա պա հ�մն է այն 
ձևով, ի նչ պես այն ըն կալ վ�մ է։ 
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Տ րա մա բա նա կան (ի մաս տային) 
հի շո ղ+ թյ+ նը � ս�մն ա սիր վող տե ղե-
կատ վ� թյան ոչ թե ար տա քին ձևի, այլ 
ի մաս տի մտա պա հ�մն է։ 

Դա տա կան հո գե բա ն� թյան հա մար 
հի շո ղ� թյան հիմն ախն դի րը հա տ�կ 
նշա նա կ� թյ�ն � նի` կապ ված ց�ց-
մ�նք նե րի ձևա վոր ման և դրանց ճշ մար-
տա ցի � թյան կամ կեղծ լի նե լ� հար ցի 
լ�ծ ման հետ: 

Քն նի չի հո գե բա ն� թյան ա ռ� մով հե-
տաքրք րա կան է հի շո ղ� թյան դե րը փոր-
ձի կ� տակ ման և գի տե լիք նե րի պահ-
պան ման հար ց�մ: 

Գի տե լիք նե րի ստա ց�մ չի կա րող տե-
ղի � նե նալ և ար դյ� նա վետ լի նել, ե թե 
այն չհիշ վի։ Քն նի չը պետք է գի տե լիք ներ 
և տե ղե կ� թյ�ն ներ ձեռք բե րե լ� հետ 
մի ա սին նաև հի շի դրանք։ 

Քն ն� թյան ըն թաց ք�մ ստաց վող տե-
ղե կատ վ� թյան ո ղջ ծա վա լը կա րե լի է 
բա ժա նել եր կ� մա սի: 

Ա ռա ջի նը` քն նի չի մաս նա գի տա կան 
գի տե լիք նե րի և փոր ձի ո ղջ հա մա լիրն 
է, ո րը քն նի չի ար դյ� նա վետ գոր ծ� նե-
� թյան նա խադ րյալն է: Այդ գի տե լիքն � 
փոր ձը հան դի սա ն�մ են քն նի չի ա ռջև 
ծա ռա ցած խն դիր նե րի լ�ծ ման մի ջոց և 
պահ պան վ�մ են նրա եր կա րա ժամ կետ 
հի շո ղ� թյան մեջ:

 Տե ղե կատ վ� թյան ե րկ րորդ մա սը վե-
րա բե ր�մ է քնն վող ի րա դար ձ� թյա նը: 
Դա գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րի, 
փաս տա ցի տվյալ նե րի ի մա ց� թյ�նն է։ 
Ամ բողջ ծա վա լով դրանք պահ պան վ�մ 
են օ պե րա տիվ հի շո ղ� թյան մեջ:

 Մար դ� հի շո ղ� թյ� նը բարդ հո գե-
կան գոր ծըն թաց է, ո րն իր մեջ նե րա-
ռ�մ է. ա) ա ռար կա նե րի, եր և�յթ նե րի, 
մարդ կանց, մտ քե րի, տե ղե կ� թյ�ն նե րի 
և այլ նի մտա պա հ� մը, բ) մտա պահ վա-
ծի պահ պա ն� մը հի շո ղ� թյան մեջ և գ) 
կրկ նա կի վե րար տադ ր� թյան դեպ ք�մ 
ճա նա չ� մը և հիշ վա ծի վե րար տադ ր�-
մը1։

 Հարկ է նշել, որ ժա մա նա կա կից  հա-
մա կարգ չային տեխ նի կան ևս ստեղծ վել 
է մար դ� � ղե ղի սկզ բ�ն քով և փոր ձ�մ 
է փո խա րի նել նրան, ա ռայժմ, ո րոշ դեպ-
քե ր�մ  ա ռանց զգա յա կան գոր ծոն նե-
րի։ Հա մա կարգ չի հի շո ղ� թյ� նը ևս �-
նի « մայր» հի շո ղ+ թյ+ն` պահ պան վող 
տե ղե կ� թյ�ն նե րի ո ղջ ծա վա լը և օ պե-
րա տիվ հի շո ղ+ թյ+ն` տե ղե կ� թյ�ն նե-
րի այն հատ վա ծը, ո րը օգ տա գործ վ�մ է 
կոնկ րետ ա ռա ջադ րան քը կա տա րե լիս։ 

Ե թե տե ղե կատ վ� թյան ա ռա ջին մա-
ս�մ հի շո ղ� թյան խն դի րը հան դես է 
գա լիս ը նդ հա ն�ր հո գե բա նա կան պլա-
ն�մ, ա պա ե րկ րոր դի մա սով՝ կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել մի շարք ա ռանձ նա հատ-
կ� թյ�ն ներ: 

Քնն չա կան սխալ նե րի վեր լ� ծ� թյ�-
նը ց�յց է տա լիս, որ քն ն� թյան ան հա-
ջո ղ� թյան ա ռա վել տա րած ված պատ-
ճառ նե րից մե կը քն նի չի կող մից գոր ծի 
նյ� թե րի չի մա ց� թյ�նն է կամ ոչ բա վա-
րար ի մա ց� թյ� նը և առ կա տվյալ նե րը 
չօգ տա գոր ծե լը: 

Տ ևա կան ժա մա նակ չբա ցա հայտ ված 
և հե տա գա յ�մ բա ցա հայտ ված հան ցա-
1 
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գոր ծ� թյ�ն նե րի � ս�մն ա սի ր� թյ�-
նը ց�յց է տա լիս, որ նա խաքն ն� թյան 
ա նար դյ� նա վե տ� թյ� նը պայ մա նա վոր-
ված է ե ղել մաս նա վո րա պես այն հան-
գա մանք նե րով, որ չեն օգ տա գործ վել 
գոր ծ�մ առ կա տվյալ նե րը ճիշտ վար-
կած ներ ա ռա ջադ րե լ�, ի նչ պես նաև 
հար ցաքնն� թյ�ն նե րի, փոր ձաքն ն�-
թյ�ն նե րի և այլ քնն չա կան գոր ծո ղ�-
թյ�ն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, հաշ-
վի չեն ա ռն վել գոր ծ�մ առ կա տվյալ նե-
րը, ո րոնք հա կա ս�մ են քն նի չի գնա հա-
տա կան նե րին։  

Նշ ված սխալ նե րը այս կամ այն չա-
փով կապ ված են հի շո ղ� թյան հետ, � ս-
տի գոր ծ�մ առ կա տվյալ նե րի մտա պա-
հ�մն � ան հրա ժեշտ պա հին դրա վե-
րար տադ ր� թյ� նը ՝ քն նի չի աշ խա տան-
քի հա ջո ղ� թյան գրա վա կանն է։ 

Երբ քն ն� թյ� նը հենց սկզ բից ի րա-
կա նաց վ�մ է ն�յն քն նի չի կող մից, ա պա 
տե ղե կատ վ� թյան տպա վո ր� մը, յ� րա-
ց� մը և հի շ� մը ի րե նից մեծ դժ վա ր�-
թյ�ն չի ներ կա յաց ն�մ: Գոր ծի նյ� թե րի 
մշ տա կան  կար գա վո ր� մը, բազ մա կող-
մա նի և ի նք ն� ր�յն � ս�մն ա սի ր� թյ�-
նը, տե ղե կ� թյ�ն նե րի � այլ փաս տե-
րի հա մադ ր�մն ե րը, առ կա և նոր տե-
ղե կատ վ� թյան կա պի հաս տա տ� մը, 
տար բեր քնն չա կան գոր ծո ղ� թյ�ն նե րի 
ժա մա նակ դրանց օգ տա գոր ծ� մը, տե-
ղե կատ վ� թյան կ� տակ ման, ի մաս տա-
վոր ման և ակ տիվ մշակ ման գոր ծըն թա-
ցը նպա ս�մ են դրանց ամ րապնդ մա նը 
հի շո ղ� թյան մեջ: 

Ք րե ա կան գոր ծի նյ� թե րի հետ աշ-

խա տան քի հա մա կարգ ված բն�յ թը 
վար ժ�մ է, զար գաց ն�մ հի շո ղ� թյ� նը, 
դրա գոր ծըն թաց նե րը դարձ ն�մ է այն-
քան ար դյ� նա վետ, որ քն նի չը որ պես 
կա նոն, ն�յ նիսկ մի քա նի տա րի ան ց հի-
շ�մ է ի նչ պես քնն ված քրե ա կան գոր ծի 
բո լոր ման րա մաս նե րը, այն պես էլ մաս-
նա կից ան ձանց: 

Այլ է ի րա վի ճա կը, ե րբ որ ևէ քրե ա կան 
գոր ծի նա խաքն ն� թյան շա ր� նա կ� մը 
ո րո շա կի փ� լից հանձ նա րար վ�մ է այլ 
քն նի չի կամ նա խաքն ն� թյ�նն ի րա-
կա նաց վ�մ է քնն չա կան խմ բի կող մից։ 
Այս դեպ քե ր�մ ան հրա ժեշտ է ա ռա վել 
� շա դիր ծա նո թա նալ քրե ա կան գոր ծի 
նյ� թե րին, լա րել ըն դ� նա կ� թյ�ն նե րը 
և հի շել այս պես կոչ ված ե րկ րորդ փ� լից 
ստաց ված տե ղե կ� թյ�ն նե րը, քա նի որ 
ըն կա լո ղը տե ղե կ� թյ�ն ներն այս դեպ-
ք�մ ստա ն�մ է մի այն փաս տաթղ թե րից 
և ոչ թե ան մի ջա կան ըն կալ ման ար դյ�ն-
ք�մ, ի նչ պես դա ե ղել է ա ռա ջին քն նի չի 
պա րա գա յ�մ։ 

Դժ վար ի րա վի ճակ է ա ռա ջա ն�մ և 
տե ղե կատ վ� թյան յ� րաց ման խն դի-
րը բա վա կան բար դա ն�մ է նաև այն 
դեպ ք�մ, ե րբ քրե ա կան գոր ծը բազ-
մադրվագ է կամ բարդ, ո րով ստաց վ�մ 
են մեծ ծա վա լի տե ղե կ� թյ�ն ներ։ Նման 
ի րա վի ճակ նե ր�մ, և ը նդ հան րա պես ան-
հրա ժեշտ է օգ տա գոր ծել հա մա կարգ չի 
հնա րա վո ր� թյ�ն նե րը, նա խաքն ն�-
թյամբ ստաց ված տե ղե կ� թյ�ն նե րը հա-
մա կարգ ված ձևով դրա ն�մ հաշ վա ռե լ� 
և ան հրա ժեշ տ� թյան դեպ ք�մ դրանք 
հեշ տ� թյամբ գտ նե լ�, վեր լ� ծե լ� հա-
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մար։ Ն�յն նպա տա կի հա մար կա րող 
են օգ տա գործ վել նաև նո թա տետ րեր։ 
Է լեկտ րո նային կամ գրա վոր գրան ց�մ-
նե րը պահ պա ն�մ են այն, ին չը մտա-
պա հե լը դժ վար է կամ ան հնար: Ա ռանց 
դրանց ան հրա ժեշտ տե ղե կ� թյ�ն նե րը 
և մտ քե րը կա րող են մո ռաց վել: 

Ա մեն դեպ ք�մ ստաց ված տե ղե կ�-
թյ�ն նե րը պետք է կա նո նա կարգ վեն և 
պահ պան վեն հա մա կարգ ված ձևով` լի նի 
դա հի շո ղ� թյան մեջ, հա մա կարգ չ�մ, 
թե նո թա տետ ր�մ։ Կա նո նա կարգ ված 
և հա մա կարգ ված պահ պա ն� մը դյ�-
րին է դարձ ն�մ ան հրա ժեշտ տե ղե կ�-
թյան ի նչ պես մտա պա հ� մը, այն պես 
էլ հե տա գա փնտ ր�մն � կի րա ռ� մը։ 
Դրա հա մար նպա տա կա հար մար է կազ-
մել հա մա ռո տագ րեր։ Հա մա ռո տագ րի 
կազմ ման գոր ծըն թա ցը կրկ նո ղ� թյ�ն 
է հի շո ղ� թյան հա մար: Սե փա կան բա-
ռե րով մտ քերն ար տա հայ տե լով՝ քն նի չը 
ստիպ ված է լի ն�մ վե րամ շա կել դրանք, 
իր գի տակ ց� թյան մեջ կենտ րո նաց նել 
դրանց վրա իր � շադ ր� թյ� նը: Դրա նով 
ի սկ գրան ց� մը օգ ն�մ է գոր ծի նյ� թե-
րի � տե ղե կ� թյ�ն նե րի ըն կալ մա նը, յ�-
րաց մա նը և հե տա գա օգ տա գործ մա նը: 

ՔՆ ՆԻ ՉԻ ԽՈՍ ՔԸ
 Խոս քը լեզ վի ան հա տա կան օգ տա-

գործ ման գոր ծըն թաց է, ա ռա ջին հեր-
թին` այլ մարդ կանց հետ հա ղոր դակց-
ման նպա տա կով1։ 

Խոս քի տե սակ նե րը ե րեքն են` բա-
նա վոր խոս քը, գրա վոր խոս քը և ներ-
1

քին խոս քը։ Քնն չա կան պրակ տի կա յ�մ 
բա նա վոր � գրա վոր խոս քերն ի րենց 
հեր թին ար տա հայտ վ�մ են ե րկ խո ս+-
թյան կամ մե նա խո ս+ թյան ձևով։ Ներ-
քին խոս քը կա րող է նա խոր դել բա նա-
վոր կամ գրա վոր խոս քին` մտ քե րը ճիշտ 
� նպա տա կային գոր ծա ծե լ� հա մար։ 
Գրա վոր կամ բա նա վոր մե նա խո ս� թյան 
դրս ևո ր�մն եր են հար ցաքնն վո ղի ի նք-
ն� ր�յն մտ քե րի ա զատ շա րադ ր� մը։ 
Քն նի չի կող մից հար ցադ ր�մն ե րի առ կա-
յ� թյամբ ըն թա ցող խոս քը ե րկ խո ս� թյ�ն 
է` զր�յց։ Ի դեպ, հար ցաքն ն� թյան որ ևէ 
հատ վա ծ�մ քն նի չը ևս կա րող է կի րա ռել 
խոս քի բա նա վոր մե նա խո ս� թյան տե սա-
կը` տակ տի կա կան նպա տակ նե րով։

 Խոս քը քն նի չի աշ խա տան քի կար ևոր 
գոր ծիք է։ Այն քն նի չի և գոր ծով ան ցնող 
ան ձանց փոխ հա րա բե ր� թյ�ն նե րի և 
փոխ գոր ծակ ց� թյան բարդ հա մա կարգ 
է: Քն ն� թյան ի նչ պես ճա նա չո ղա կան, 
այն պես էլ հա վաս տի աց նող կող մե րը 
ան քակ տե լի ո րեն կապ ված են խոս քի 
հիմն ա կան՝ բա նա վոր և գրա վոր ձևե րի 
օգ տա գործ ման հետ:

 Հին հ� նա կան Ա թենք քա ղա ք�մ` 
Պե րիկ լե սի օ րոք (5-րդ դար Մ.Թ.) տե ղի 
է ին � նե ն�մ հրա պա րա կայ նի ժո ղով-
ներ, ո րոնց կա րող էր մաս նակ ցել յ� րա-
քան չյ�ր ա թե նա ցի, ո րն ա զատ քա ղա-
քա ցի էր և ոչ թե ստ ր�կ։ Նման ժո ղո վի 
ցան կա ցած մաս նա կից կա րող էր ե լ�յթ 
� նե նալ ցան կա ցած թե զի օգ տին և 
փոր ձել իր խոս քի � ժով, մտ քի ճկ� ն�-
թյամբ հա մո զել � նկն դիր նե րին։ Հա մո-
զե լով ժո ղո վա կան նե րին` նա կա րող էր 
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իր հետևից տա նել նրանց` ան գամ մար տի 
դաշտ, գրա վել այս կամ այն բնա կա տե-
ղը, այս կամ այն քա ղա քը կամ կա տա րել 
մեկ այլ նմա նա տիպ գոր ծո ղ� թյ�ն։ Դա էլ 
ստեղ ծ�մ էր ա թե նա ցի նե րի մոտ խոս քի 
� ժի պաշ տա մ�ն քը և այն կար ծի քը, որ 
խո սե լ� վար պե տ� թյամբ կա րե լի է լ� ծել 
ա մեն մի հարց` վե րա բե րի այն ան ձնա կան 
կյան քին, թե մի ո ղջ ժո ղովր դի բախ տին2։ 

Ի րա վա բա նի խոս քի կար ևո ր� թյ�նն 
ա ռա վել ցայ տ�ն եր և�մ է հրա պա րա-
կային գոր ծ� նե � թյան` դա տաքն ն�-
թյան ըն թաց ք�մ, ե րբ կող մե րը`  դա տա-
խազն � պաշտ պա նը, ի րենց խոս քի 
վար պե տ� թյամբ են հաս ն�մ ար դյ�ն-
քի։ Իր հեր թին քն նի չի խոս քի կար ևո ր�-
թյ�նն, ի նչ խոսք է ա կան նշա նա կ� թյ�ն 
� նի նա խաքն ն� թյան գոր ծըն թա ց�մ, 
որ տեղ լսա րանն ա վե լի փոքր է և ա վե լի 
հա ճախ ըն դա մե նը մեկ հո գի։ 

Հայտ նի ի րո ղ� թյ�ն է, որ որ քան 
մեծ է լսա րա նը, այն քան հեշտ է ազ դել 
նրա վրա։ Մի ան գա մից պարզ է դառ ն�մ 
քննի չի ա ռջև ծա ռա ցած դժ վա ր� թյ� նը` 
իր խոս քով տպա վո ր� թյ�ն  և ազ դե ց�-
թյ�ն թող նել ան հա տի վրա այն պես, որ 
հնա րա վոր լի նի նրա նից ստա նալ ան-
հրա ժեշտ տե ղե կ� թյ� նը։ 

Տե ղին է ռ�ս ի րա վա բան Յ�.Չ� ֆա-
րովս կ� տե սա կետն առ այն, որ ի րա-
վա բա նի գոր ծ� նե � թյան ըն թաց ք�մ 
խոս քը հան դես է  գա լիս որ պես տե ղե-
կ� թյան կրիչ և ներ գոր ծ� թյան մի ջոց3։

2 Ա.Բր�տյան, Գ.Բր�տյան, Քաղաքական փաս- 
տարկման 101 կանոն,Երևան, 2003, էջ 9-10։
3 

Ք րե ա կան գոր ծի բա նա վո ր� թյ�-
նը հա մակց վ�մ է ստաց ված տվալ նե րի 
գրա վոր տես քով ամ րագր ման, ի նչ պես 
նաև քն ն� թյան ար դյ�նք նե րի պար-
տա դիր ար ձա նագր ման` փաս տաթղ թա-
վոր ման հետ: Այս տե ղից բխ�մ է քն նի չի 
հա մար լեզ վի ա նա ղարտ ի մա ց� թյան 
ան հրա ժեշ տ� թյ� նը, ո րով ի րա կա նաց-
վ�մ է դա տա վա ր� թյ� նը և խոս քի տի-
րա պետ ման բարձր կա տա րե լ� թյ� նը4:

 Լեզ վի հս տա կ� թյ� նը մտա ծո ղ�-
թյան հս տա կ� թյան ար դյ�նք է: Ման կա-
վար ժա կան հո գե բա ն� թյան մեջ հայտ-
նի է, որ մար դ�՝ խոս քային բնո րո շ�մ, 
նկա րագ ր� թյ�ն և հար ցին հս տակ պա-
տաս խան տա լ� ա նըն դ� նա կ� թյ� նը 
միշտ ց�յց է տա լիս ա ռար կայի չի մա ց�-
թյ� նը կամ չհաս կա նա լը5: 

Խոս քային ձևա կերպ ման ժա մա նակ 
միտ քը ձեռք է բե ր�մ ա ռա վե լա գ�յն 
հստա կ� թյ�ն, հատ կա պես ե րբ ան ց�մ 
է կա տա ր�մ կր ճատ ված հա կիրճ ներ-
քին խոս քից ա ռա վել հս տակ ծա վա լ�ն 
բա նա վոր կամ գրա վոր խոս քի: 

Գ րա վոր խոս քը, ո րն օգ տա գործ վ�մ 
է պաշ տո նա կան և դա տա վա րա կան 
փաս տաթղ թե ր�մ, սահ մա նա փակ վ�մ է 
փաս տա ցի տե ղե կատ վ� թյամբ։  

Ք րե ա կան գոր ծի ըն թաց քը` նա խաքն-
ն� թյ� նը, ար ձա նագ րային է։ Քրե ա դա-
տա վա րա կան օ րենսդ ր� թյ� նը հս տակ 
սահ մա ն�մ է, որ դա տա վա րա կան գոր-
ծո ղ� թյ�ն նե րի ըն թաց քը և ար դյ�նք նե-

4 

5 
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րը ար տա ցոլ վ�մ են ար ձա նագ ր� թյ�-
ն�մ, ո րը կազմ վ�մ է դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղ� թյան ըն թաց ք�մ կամ դրա 
ա վար տից ան մի ջա պես հե տո։ Ո ւս տի 
խիստ կար ևոր է, որ պես զի քննի չը կա րո-
ղա նա շա րադ րել իր մտ քե րը: Միև ն�յն 
ժա մա նակ նրա լե զ�ն ոչ միշտ է բա վա-
րար հս տակ և ճկ�ն լի ն�մ: Ի րա վա բան-
նե րի, հատ կա պես քն նիչ նե րի մոտ ըն-
դ�ն ված մաս նա գի տա կան լե զ�ն դեռևս 
հե ռ� է կա տա րյալ լի նե լ�ց։ Դրա ն�մ 
առ կա է ոչ գրա կան, այդ թվ�մ ժար գո-
նային բա ռա պա շար:  

Փաս տաթղ թե րի լե զ�ն ա ռանձ նա-
ն�մ է իր հա կիր ճ� թյամբ, այն ա վե-
լի կարճ է, քան բա նա վոր խոս քը: Դրա 
հետ մեկ տեղ այն � նի կա ռ�ց ված քային 
ո րո շա կի կարգ։ Քրե ա դա տա վա րա կան 
օ րենսդ ր� թյ� նը սահ մա ն�մ է, որ դա-
տա վա րա կան գոր ծո ղ� թյ�ն նե րը ար-
ձա նագ ր� թյ�ն նե ր�մ նկա րագր վ�մ են 
այն հա ջոր դա կա ն� թյամբ, ո րով ի րա-
կա ն�մ տե ղի են � նե ցել։ Ար ձա նագ ր�-
թյ�ն նե ր�մ նշ վ�մ են դրանց կա տար-
ման ըն թաց ք�մ ձեռք բեր ված և գոր ծի 
հա մար նշա նա կ� թյ�ն � նե ցող հան գա-
մանք նե րը։ Այն պետք է լի նի գրա գետ, 
ա ռանց քե րա կա նա կան և շա րա հյ� սա-
կան սխալ նե րի։  

Քնն չա կան գոր ծո ղ+ թյան ամ րագ-
ր+ մը, փաս տաթղ թա վո ր+ մը գոր ծո-
ղ+ թյան բ+ն է + թյ+ նը ար տա ցո լող 
գոր ծիք է։  

Լ�րջ ա պա ց� ցո ղա կան նշա նա կ�-
թյ�ն � նե ցող փաս տը կա րող է զրկ վել 
իր նշա նա կ� թյ� նից, ե թե այն փաս-

տաթղ թա վոր վի ոչ պատ շաճ կար գով և 
ան գրա գետ ձևով։ Հա ճախ լի ն�մ է նաև 
հա կա ռա կը։ 

Հար ցաքն ն� թյան ար ձա նագ ր� թյ�-
նը կազ մե լիս ց�ց մ�նք նե րը` այ սինքն 
վկա նե րի, տ� ժող նե րի, կաս կա ծյալ նե-
րի և մե ղադ րյալ նե րի կեն դա նի խոս քը, 
քն նի չը  պետք է ար ձա նագ րի բա ռա ցի, 
դրա նով ի սկ ան մի ջա կա նո րեն ց�ց-
մ�նքն ըն կա լե լ� հնա րա վո ր� թյ�ն 
ստեղ ծե լով։ Հա ճախ են հան դի պ�մ տա-
րա տե սակ ց�ց մ�նք ներ, որ տեղ տար-
բեր մաս նա գի տ� թյ�ն նե րի, կր թա կան 
ցեն զի, աշ խար հա յաց քի � տա րի քի ան-
ձինք «օգ տա գոր ծ�մ» են ի րա վա բա նա-
կան տեր մին ներ, բարդ գրա կան ար տա-
հայ տ� թյ�ն ներ։ Փոր ձե լով հան ցա կազ-
մի հատ կա նիշ ներ ց�յց տալ ց�ց մ�ն-
ք�մ, քն նիչ նե րը հա ճախ հար ցաքն ն�-
թյան ար ձա նագ ր� թյան մեջ գրան ց�մ 
են տվյալ հան ցա կազ մի դիս պո զի ցի այի 
ար տա հայ տ� թյ�ն նե րը, ի րենց բա ռե-
րով են ար ձա նագ ր�մ հար ցաքնն վո ղի 
մտ քե րը, չմ տա ծե լով, որ հար ցաքնն վո ղը 
օբյեկ տի վո րեն չէր կա րող տի րա պե տել 
այդ տեր մին նե րին։ Հե տա գա ըն թեր ցող-
նե րի հա մար ա կն հայտ է դառ ն�մ, որ 
քն նի չը հար ցաքնն վո ղի խոս քը վե րար-
տադ րել է իր ձևով։ Դա նվա զեց ն�մ է 
ց�ց մ�ն քի ար ժա նա հա վա տ� թյ� նը։  
Դա ան թ�յ լատ րե լի է, քան զի ո րո շա կի 
ի րա վի ճա կ�մ այդ հան գա ման քը կա-
րող է ա պա ց� ցել, որ ց�ց մ�ն քի հե ղի-
նա կը հար ցաքնն վո ղը չէ և հե տա գա յ�մ` 
դա տա կան քն ն� թյան ժա մա նակ հար-
ցաքնն վա ծի կող մից իր տված ց�ց մ�նք-
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նե րից հրա ժար վե լ� դեպ ք�մ հեշ տ�-
թյամբ հնա րա վոր է ա պա ց�ց ված հա-
մա րել ց�ց մ�ն քից հրա ժար վո ղի փաս-
տար կը։ Նման վար քա գի ծը նվա զեց ն�մ 
է ա պա ց�յց նե րի նշա նա կ� թյ� նը և ի 
վեր ջո ազ դ�մ նա խաքն ն� թյան ո րա կի 
և ար ժա նա հա վա տ� թյան վրա։  

Անհ րա ժեշտ է ը ստ հնա րա վո ր� թյան, 
ար ձա նագ րել հար ցաքնն վո ղի խոս քային 
ձևա կեր պ�մն ե րի, ո ճի սահ ման նե ր�մ: 
Ա մեն դեպ ք�մ, հար ցաքն ն� թյան ի րա-
կան տպա վո ր� թյան հա մար ան գնա հա-
տե լի դեր � նի հար ցաքն ն� թյան տե սա-
ձայ նագ րա ռ� մը։ Այս դեպ ք�մ ա ռա վել 
ևս ան հրա ժեշտ է դառ ն�մ հար ցաքնն-
վո ղի խոս քի բա ռա ցի ար ձա նագ ր� մը, 
ո րը ցան կա ցած դեպ ք�մ կա րե լի է հա-
մե մա տել տե սագ ր� թյան հետ և նկա տել 
ան հա մա պա տաս խա ն� թյ� նը։ 

Մյ�ս փաս տաթղ թե ր�մ` դա տա վա-
րա կան ո րո շ�մն ե ր�մ, քնն չա կան այլ 
գոր ծո ղ� թյ�ն նե րի ար ձա նագ ր� թյ�ն-
նե ր�մ, պաշ տո նա կան գր� թյ�ն նե ր�մ 
գրա վոր խոս քը պետք է լի նի խիստ գրա-
կան, գրա գետ և փաս տաթղ թային։ 

Քն նի չը պետք է շա ր� նակ վարժ-
վի այ լոց խոս քի հս տակ փո խանց ման, 
ի րա դար ձ� թյ�ն նե րի և ա ռար կա նե րի 
հս տակ, լի ար ժեք, ճիշտ և հա ջոր դա կան 
նկա րագր ման մեջ՝ օգ տա գոր ծե լով նվա-
զա գ�յն քա նա կով բա ռեր։  

Ե թե բա նա վոր խոս ք�մ, հան դի պե-
լով աս վա ծի սխալ ըն կա լ�մ, կա րե լի է 
մի ան գա մից վե րաց նել թյ� րի մա ց� թյ�-
նը, ա պա գրա վոր խոս քի դեպ ք�մ դա 
վտան գա վոր է և ցան կա ցած � ղ ղ�մ 

հե տա գա յ�մ կա րող է տա րաբ ն�յթ մեկ-
նա բա ն� թյ�ն նե րի են թարկ վել։  Ա մեն 
դեպ ք�մ, այդ ի րա վի ճակն օ րենսդ րո րեն 
նա խա տես ված է և ի րա վ�նք է տա լիս 
դա տա վա րա կան գոր ծո ղ� թյա նը մաս-
նակ ցած ան ձանց ծա նո թա նալ ար ձա-
նագ ր� թյա նը, կա տա րել լրա ց�մն եր և 
� ղ ղ�մն եր։ 

Հա ճախ քն նի չի ապ ր�մն ե րը կլա ն�մ 
են նրա է ներ գի ան, և ար ձա նագ ր� թյ� նը 
կազ մե լ� ժա մա նակ նրա մոտ ա ռա ջա-
ն�մ է հա մա պա տաս խան հո գե կան ռե-
ակ ցի ա, ան տար բե ր� թյ�ն շա րադրման 
լի ար ժե ք� թյան և ճշգր տ� թյան նկատ-
մամբ: 

Որ քան ար դյ� նա վետ և ին տեն սիվ 
է տե ղի � նե ն�մ քնն չա կան գոր ծո ղ�-
թյ� նը, այդ քան ա րագ է քն նի չը ցան-
կա ն�մ վեր ջաց նել դրա ար դյ�նք նե րի 
շա րադրման հետ կապ ված աշ խա տան-
քը, ին չը նրան ձանձ րաց նող ձևա կա-
ն� թյ�ն է թվ�մ: Պա տա հ�մ է նաև, որ 
ե րբ գոր ծո ղ� թյ� նը բա վա կան հա ջող 
է ըն թա ն�մ, քն նի չի մոտ ա ռա ջա ն�մ է 
ման րա մասն նկա րագ ր� թյ�ն նե րի ան-
հրա ժեշ տ� թյան բա ցա կա յ� թյան տպա-
վո ր� թյ�ն։ Ար դյ�ն ք�մ ար ձա նագ ր�-
թյ� նը գր վ�մ է բա վա կան հա կիրճ և չի 
ար տա ցո լ�մ տե ղի � նե ցա ծի ո ղջ ծա-
վալն � բո վան դա կ� թյ� նը: 

Ներ կա յ�մս նպա տա կա հար մար է բո-
լոր հնա րա վոր դեպ քե ր�մ կի րա ռել հա-
մա կարգ չային տեխ նի կայի կի րառ մամբ 
ար ձա նագ ր� թյ�ն ներ կազ մե լ� դա-
տա վա րա կան կար գը, բա ցա ռ� թյամբ 
թերևս այն դեպ քե րի, ե րբ � ղ ղա կի ան-
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հրա ժեշտ է, որ ց�ց մ�ն քը կամ դրա մի 
մա սը ան ձամբ իր ձեռ քով ար ձա նագ րի 
հար ցաքնն վո ղը, հաշ վի առ նե լով նյ� թի 
կար ևո ր� թյ� նը։   

Մինչև դա տա վա րա կան փաս-
տաթղթի վերջ նա կան ստո րագ ր� մը 
ան հրա ժեշտ է այն վե րըն թեր ցել, հնա-
րա վոր սխալ նե րը � ղ ղե լ� և թե ր� թյ�ն-
նե րը շտ կե լ� նպա տա կով։

 Կար ծ�մ եմ քն նիչ նե րի հա մար ա վե-
լորդ չի լի նի տե ղե կա նալ, որ խոսքն � նի 
հատ կ� թյ�ն ներ։ Դրանք են`

 Հաս կա նա լի � թյ� նը ,
Ար տա հայտ չա կա ն� թյ� նը,
 Բո վան դա կա լի � թյ� նը,
 Ներ գոր ծ� ն� թյ� նը։

 Խոս քի հաս կա նա լի � թյ�ն
Քն նի չը պետք է ա ռա վե լա գ�յնս 

պարզ լի նի այ լոց հա մար: 
Խոս քի հաս կա նա լի + թյ+ նը ձեռք 

է բեր վ�մ նա խա դա ս� թյան շա րա հյ�-
սո րեն ճիշտ կա ռ�ց մամբ, ի նչ պես նաև 
դրա հա մա պա տաս խան տե ղե ր�մ ան-
հրա ժեշտ դա դար նե րի գոր ծադր մամբ 
կամ էլ բա ռե րի ա ռանձ նաց մամբ` տրա-
մա բա նա կան շեշ տի օգ ն� թյամբ։ Միև-
ն�յն ժա մա նակ քն նի չը պար տա վոր է 
հս տա կեց նել լսա ծը՝ � րի շի խոս քը, վե-
րաց նե լով եր կի մաս տ� թյ� նը: 

Ճիշտ հաս կաց ված լի նե լ� ան հրա-
ժեշ տ� թյ� նը քն նի չից պա հան ջ�մ է 
այն լեզ վով խո սե լ� � նա կ� թյ�ն, ո րը 
հա սա նե լի է զր� ցակ ցին, ի սկ դա հնա-
րա վոր է մի այն մեծ խոս քային դի ա պա-
զո նի, սե փա կան խոս քը քն նարկ վող 
ա ռար կային և զր� ցակ ցի ին տե լեկ-

տ�ալ մա կար դա կին հա մա պա տաս խա-
նեց նե լ� ըն դ� նա կ� թյան դեպ ք�մ: Այդ 
ըն դ� նա կ� թյ�նն էլ իր հեր թին ձևա-
վոր վ�մ է նախ և ա ռաջ կար դա ցա ծ�-
թյան բարձր մա կար դա կի դեպ ք�մ։ Քն-
նի չը պետք է միշտ մտա ծի այն մա սին, 
թե ի նչ պես կըն կալ վի իր հար ցը, և ի նչ-
պես պետք է ձևա կեր պի այն, ա ռա վե-
լա գ�յնս ըն կա լե լի լի նե լ� հա մար։ Հա-
կա ռակ դեպ ք�մ հար ցաքնն վո ղը կա րող 
է չհաս կա նալ ա ռա ջադր ված հար ցը և 
տալ սխալ պա տաս խան: Քն նի չի կող մից 
չհաս կա նա լ� կամ սխալ հաս կա նա լ� 
վտան գը հատ կա պես մեծ է թարգ ման-
չի մաս նակ ց� թյամբ հար ցաքն ն� թյան 
ժա մա նակ: Այս տեղ ան հրա ժեշտ է ա ռա-
ջադր վող հար ցե րի հս տա կ� թյ�ն և մի-
ան շա նա կ� թյ�ն։  

Բա վա կան տա րած ված է նաև հա-
կա ռակ եր և�յ թը՝ քն նի չի կող մից հար-
ցաքնն վո ղի սխալ հաս կա ց� մը և ըն կա-
լ� մը: Այս դեպ ք�մ էլ է ա կան է դի մա ցի-
նի մտա վոր մա կար դա կի ա րագ ճա նա-
չ� մը քն նի չի կող մից, նրա խոս քը ճիշտ 
հաս կա նա լ� հա մար։

 Շատ կար ևոր է մարդ կանց « կես 
բա ռից» հաս կա նա լ� քն նի չի � նա կ�-
թյ� նը։  Այն ձևա վոր վ�մ է փոր ձի հետ, 
սա կայն այս � նա կ� թյ� նը, բո լոր ար-
ժա նիք նե րի հետ մեկ տեղ, � նի նաև 
մյ�ս կող մը` ա մեն դեպ ք�մ առ կա է 
զր� ցակ ցի մտ քե րը և բա ռե րը ա ղա վաղ-
ված ըն կա լե լ� վտանգ: Ի մաս տի ճիշտ 
պար զա բան մա նը եր բեմն խո չըն դո տ�մ 
է կան խա կա լ� թյ� նը, կարծ րա տի պե րը, 
ո րո շա կի տար բե րա կով գրավ վա ծ� թյ�-
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նը, ո րը հան գեց ն�մ է նրան, որ մար դը 
հա ճախ լս�մ է ոչ թե այն, ի նչ ի րա կա-
ն�մ աս վել է, այլ այն, ին չը նա ցան կա-
ն�մ էր, կամ սպա ս�մ էր լսել: 

Տե ղե կատ վ� թյան է ա կան կո ր�ստ 
կա րող է տե ղի � նե նալ այն դեպ ք�մ, 
ե րբ քն նիչն ըն կա լ�մ է ոչ ամ բողջ աս վա-
ծը: Խոս քը սո վո րա բար բո վան դա կ�մ է 
մեծ քա նա կ� թյան ա վե լորդ տե ղե կատ-
վ� թյ�ն, ի սկ քն նի չը ի րա կա նաց ն�մ է 
է ա կա նի ը նտ ր� թյ�ն՝ մա ղ�մ է տվյալ-
նե րը, ո րոնք իր կար ծի քով գոր ծի հա-
մար կարևոր նշա նա կ� թյ�ն չ� նեն: Ոչ 
ճիշտ մաղ ման ար դյ�ն ք�մ էլ կորս վ�մ 
է կարևոր տե ղե կատ վ� թյան մի մա սը: 
Ո ւս տի լսե լ� � նա կ� թյ� նը ոչ պա կաս 
կարևոր է քն նի չի հա մար, քան խո սե լ� 
� նա կ� թյ� նը: 

Ոչ ճիշտ ըն կա լ� մը հա ճախ քն նի-
չի ան տե ղյա կ� թյան ար դյ�նք է այն 
ո լոր տից, ո ր�մ պար զա բան ման են թա-
կա հար ցեր կան` օ րի նակ ար տադ ր�-
թյան տեխ նո լո գի այի, ե րթ ևե կ� թյան 
ան վտան գ� թյան, հաշ վա պա հա կան 
հաշ վառ ման և այլն: Ո րոշ, հատ կա պես 
ե րի տա սարդ քն նիչ ներ, սի ր�մ են խո-
սել այն պի սի ար տա հայ տ� թյ�ն նե րով, 
ո րոնք վերց ված են գո ղա կան բա ռա-
պա շա րից, մտա ծե լով, որ այդ պի սի ո ճը 
նպաս տ�մ է մե ղադ րյա լի հետ կա պի 
հաս տատ մա նը: Բայց դա սխալ կար ծիք 
է: Քն նի չին օգ տա կար է ի մա նալ ժար-
գո նային ար տա հայ տ� թյ�ն նե րը ո րոշ 
մարդ կանց մտ քե րը ճիշտ հաս կա նա լ�, 
ոչ թե դրանք օգ տա գոր ծե լ� հա մար: 

Խոս քի հաս կա նա լի լի նե լը կախ ված 

է նա խա դա ս� թյ�ն նե րի կա ռ�ց ված-
քից, ո րոն ց�մ բա ցա հայտ վ�մ է բա ռե-
րի ո րո շա կի նշա նա կ� թյ� նը: Այս տեղ 
ն�յն պես թաքն ված է տե ղե կատ վ� թյան 
ա ղա վաղ ման վտանգ: Ա նհ րա ժեշտ է 
հաշ վի առ նել, որ բա նա վոր խոս քը եր-
բեմն տար բեր վ�մ է գրա վո րից։ Կր ճա-
տ�մն ե րը, բաց թո ղ�մն ե րը, բա ռա կա-
պակ ց� թյ�ն նե րի ոչ ճիշտ կա ռ� ց� մը, 
տե ղա ն�ն նե րի ոչ ճիշտ օգ տա գոր ծ� մը 
թ�յլ են տա լիս աս վա ծի տար բեր մեկ նա-
բա ն�մ, թեև հիմն ա կա ն�մ հաս կա նա լի 
է լի ն�մ միտ քը: Ե րբ մար դիկ խո ս�մ են 
ի րար հետ, ա պա շատ բան չի աս վ�մ 
խոս ք�մ, այլ են թադր վ�մ է։ 

Զ ր� ցակ ցի տե սո ղա կան ըն կա լ� մը 
քնն չա կան գոր ծո ղ� թյան ըն թաց ք�մ՝ 
մի մի կա, ժես տեր, ին տո նա ցի ա, պայ-
մա նա վո ր�մ են կր ճա տ�մն ե րի և լռ�մ-
նե րի մի ամ բողջ շարք: Ը նդ ո ր�մ, գի-
տակ ց� թյան մի ան ման � ղղ վա ծ� թյ� նը 
և հո գե կան մտեր մ� թյ� նը թ�լ է տա լիս 
զր� ցա կից նե րին ի րար հաս կա նալ կես 
խոս քից և ա վե լորդ են դարձ ն�մ լրա ց�-
ցիչ պար զա բա ն�մն ե րը: 

Այդ է պատ ճա ռը նաև այն դեպ քե-
ր�մ, ե րբ չի հա ջող վ�մ հար ցաքն ն�-
թյան ժա մա նակ պար զա բա նել, թե ի նչ-
պես է տե ղի � նե ցել հա մա ձայ ն� թյ�-
նը հան ցա վոր խմ բի ան դամն ե րի միջև: 
Ձեռ նար կե լով հան ցա վոր գոր ծ� նե �-
թյ� նը` հան ցա կից նե րը հազ վա դեպ են 
հա մա ձայ ն� թյան գա լիս բա ռի ի մաս-
տային նշա նա կ� թյամբ, քա նի որ հա-
ճախ նրանց ա մեն ի նչ պարզ է ա ռանց 
բա ռե րի, քա նի որ նրանք � նեն ը նդ հա-
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ն�ր մտ քեր, մղ�մն եր: 
Օ րի նակ` 
«Մտ նե՞նք ե րկ րորդ հար կի տ� նը» ար-

տա հայ տ� թյ� նը տար բեր կերպ կա րող 
է ըն կալ վել տար բեր մարդ կանց կող մից։ 
Հան ցա վոր խմ բի դեպ ք�մ դա կա րող է 
նշա նա կել � ղ ղա կի ա ռ� մով` «ա վա զա-
կային հար ձա կ�մ կա տա րենք ե րկ րորդ 
հար կի բնա կա րա ն�մ»։ Բա վա րար է լի-
ն�մ ն�յ նիսկ որ ևէ ժեստ, նախ կին ի րա-
դար ձ� թյան հի շա տա կ�մ և այլն: 

Հո գե բա նա կան ի մաս տով նման մի 
բան է տե ղի  � նե ն�մ նաև նա խաքն ն�-
թյան գոր ծըն թա ց�մ, ե րբ քն նի չը կր կին 
ան գամ հան դի պ�մ և քն նար կ�մ է որ ևէ 
հարց գոր ծի այս կամ այն մաս նակ ցի հետ: 

 Խոս քի ար տա հայտ չա կա ն� թյ�ն
 Կեն դա նի խոս քը ար տա հայ տ�մ է 

ան հա մե մատ ա վե լի շատ բան, քան այն 
կազ մող բա ռա կա պակ ց� թյ�ն նե րի � ղ-
ղա կի ի մաս տը: Նրա ար տա հայտ չա կա-
ն� թյ� նը ո րոշ վ�մ է հ� զա կան հո գե-
բա նա կան են թա տեքս տով, ո րը ն�յն-
պես պետք է հաս կա նա լի լի նի քն նի չի և 
նրա զր� ցակ ցի հա մար: Այդ ի սկ պատ-
ճա ռով ան հրա ժեշտ է պար զել խոս քի 
բո վան դա կ� թյան և նրա ձևի միջև կա-
պը։ Կար ևոր է, թե ի ՞նչ է աս ված, ի նչ պե՞ս 
է աս ված, ի նչ պի սի՞ ա ռո գա ն� թյամբ և 
դի մա խա ղով � ար տա հայտ ման ո ճա-
կան ի ՞նչ մի ջոց նե րով է � ղեկց վ�մ այն: 

 
Խոս քի բո վան դա կա լի � թյ�ն 
և ներ գոր ծ� ն� թյ�ն
Քնն չա կան աշ խա տան ք�մ մեծ նշա-

նա կ� թյ�ն � նեն խոս քի  բո վան դա-

կա լի � թյ� նը և ներ գոր ծ� ն� թյ� նը: 
Դրանք խիստ փոխ կա պակց ված են մի-
մյանց հետ։ Մի այն բո վան դա կա լից խոս-
քը կա րող է պատ շաճ ներ գոր ծ� թյ�ն �-
նե նալ զր� ցակ ցի վրա։

 Խոս քի բո վան դա կա լի + թյ+ նը 
ո րոշ վ�մ է դրա մեջ ար տա հայտ ված 
մտ քե րի, զգաց մ�նք նե րի, մղ�մն ե րի 
քա նա կով և դրանց նշա նա կա լի � թյամբ։

 Խոս քի ներ գոր ծ+ ն+ թյ+ նը այլ 
մարդ կանց մտ քե րի, զգաց մ�նք նե րի 
և կամ քի, ի նչ պես նաև նրանց հա մոզ-
մ�նք նե րի � վար քի վրա նրա ազ դե ց�-
թյան մեջ է։ 

Խոս քը գոր ծ�մ է մարդ կանց վրա 
ա ռա ջին հեր թին իր փաս տա ցի բո վան-
դա կ� թյամբ, իր տրա մա բա ն� թյամբ, 
բա նա կա ն� թյան մի ջո ցով կամ քի վրա 
ազ դե ց� թյամբ: Բայց դա բա վա րար 
չի, որ պես զի մար դ�ն մղի ան հրա ժեշտ 
վար քի կամ հետ պա հի քն նի չի հա-
մար ան ցան կա լի գոր ծո ղ� թյ�ն նե րից: 
Ա նհրա ժեշտ է ազ դել զգաց մ�նք նե րի 
վրա, ո րոնք ձևա վո ր�մ են մարդ կային 
վար քի դր դա պատ ճառ նե րը: 

Խոս քի ներ գոր ծ� թյան գոր ծառ ն�-
թյ� նը խոս քի մի ջո ցով այլ մարդ կանց 
գոր ծո ղ� թյան դր դե լ� քն նի չի ըն դ� նա-
կ� թյ�նն է։ 

Վ.Գ.Բա լինս կին շատ հս տակ է սահ-
մա նել գիտ նա կա նի և գրո ղի լեզ վի հա-
րա բե րակ ց� թյ� նը: « Մե կը ա պա ց� ց�մ 
է, մյ� սը ց�յց տա լիս, և նրանք եր կ�սն 
էլ հա մո զ�մ են, մե կը՝ տրա մա բա նա կան 
փաս տարկ նե րով, մյ� սը՝ նկար նե րով»1: 
Քն նի չը գոր ծ�մ է և՛ մե կով, և՛ մյ� սով: Այդ 
1  
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ի սկ պատ ճա ռով նրա բա նա վոր խոս ք�մ 
լրիվ ի րա վա չափ են լեզ վի պատ կե րա-
վոր, ար տա հայտ չա կան, գե ղար վես տա-
կան մի ջոց նե րը, ո րոնք նրան հա տ�կ 
� ժ են տա լիս: Ան վե րա պա հո րեն կա րե լի 
է ա սել, որ քն նի չը պար տա վոր է ճար-
տար լի նել: Սա կայն չի նշա նա կ�մ, որ 
ար ձա նագ ր� թյ�ն նե ր�մ պետք է տեղ 
գտ նեն բա նաս տեղ ծա կան կամ լի րի կա-
կան ար տա հայ տ� թյ�ն ներ � մտ քեր։ 
Մտ քե րը պետք է լի նեն այն չա փով բո-
վան դա կա լից, որ քան ան հրա ժեշտ է այն 
� ղ ղա կի ո րեն ըն կա լե լ� և տպա վոր վե լ� 
հա մար։ 

Ներ գոր ծ� ն� թյ� նը դրս ևոր վ�մ է 
հոր դո րի կամ խրա տի տես քով։ Սրանք 
էլ ի րենց հեր թին ար տա հայտ վ�մ են 
խնդ րան քի, հրա մայե լ+, հրա հան գե լ+ 
կամ խորհր դի ձևով։

 Ճար տա սա նա կան վար պե տ� թյան, 
վե ճի ար վես տի, դա տա կան հռե տո ր�-
թյան լա վա գ�յն նմ�շ նե րի � ս�մն ա-
սի ր� թյ� նը, ըն թեր ցա ն� թյ� նը, բա-
ռա պա շա րի ը նդ լայ ն� մը, հե ռ�ս տա-
տե ս� թյ� նից կամ ռա դի ոյից վերց ված 
խոս քային լա վա գ�յն նմ�շ նե րի ըն դօ-
րի նա կ� մը, մշ տա կան � շադ ր� թյ� նը 
սե փա կան մտ քե րի � խոս քի ճիշտ և 
ա զատ շա րադր ման նկատ մամբ և աշ-
խա տան քը դրա կա տա րե լա գործ ման 
� ղ ղ� թյամբ՝ այդ ար վես տի տի րա պետ-
ման հիմն ա կան � ղին է2: 

Վեր ջ�մ ան դրա դառ նամ քն նարկ-

2  Այս առ�մով բավական օգտակար կարող են 
լինել հետևյալ գրքերը

վող գոր ծըն թա ցին ա ռնչ վող մի կար ևոր 
հո գե կան եր և�յ թի։ Սո վո րա բար մար-
դիկ այն քան պա տաս խա նա տ� չեն վե-
րա բեր վ�մ ի րենց բա նա վոր խոս քին, 
որ քան գրա վո րին: Հա ճախ ն�յ նիսկ 
ն�յն բո վան դա կ� թյան նյ� թը բա նա-
վո րից գրա վո րի ան ցման դեպ ք�մ, 
հար ցաքննվո ղը դառ ն�մ է զգ� շա վոր, 
փո փո խ�մ է բա ռե րը, գտ ն�մ այլ հո-
մա նիշ ներ, ո րոնք իր կար ծի քով ա վե լի 
«անվն աս» ե ն։ Դա թ�յ լատ րե լի մո տե-
ց�մ է, ե թե ի հար կե մեկ կամ մի քա նի 
ար տա հայ տ� թյ�ն նե րի փո փո խ� թյ�-
նը չի հան գեց նի բո վան դա կային փո փո-
խ� թյան։ 

ՔՆ ՆԻ ՉԻ Ե ՐԵ ՎԱ ԿԱ Յ� � ՆԸ 
Եր ևա կա յ� թյ� նը` առ կա փոր ձի հի-

ման վրա նոր` նախ կի ն�մ չըն կալ ված  
մտա պատ կեր նե րի, պատ կե րա ց�մն ե-
րի, գա ղա փար նե րի ստեղծ ման հո գե-
կան ի մա ցա կան գոր ծըն թաց է։ 

Այն ան հրա ժեշտ է մարդ կային գոր-
ծ� նե � թյան ցան կա ցած տե սա կ�մ և 
ա ռանձ նա հա տ�կ նշա նա կ� թյ�ն � նի 
քնն չա կան աշ խա տան ք�մ: Ե րբ քն նի չը 
ծա նո թա ն�մ է հեր թա կան հան ցա գոր-
ծ� թյան գոր ծի հետ,  նա պետք է պատ-
կե րաց նի, թե ին չի մա սին են � ս�մ-
նա սիր վող նյ� թե րը: Ե րբ քն նի չը հար-
ցաքն ն�մ է մար դ�ն, ա պա եր ևա կա յ�մ 
է  նկա րագր վող ի րա դար ձ� թյ�ն նե րը: 
Դեպ քի վայ րի զն ն� թյան ժա մա նակ 
նա հայտ նա բեր ված հետ քե րով և ա կա-
նա տես նե րի ց�ց մ�նք նե րով իր եր ևա-
կա յ� թյան մեջ վե րա կանգ ն�մ է հան-
ցա գոր ծ� թյան պատ կե րը:  Կազ մե լով 
քն ն� թյան պլա նը՝ նա կան խա տե ս�մ է 
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ի րա դար ձ� թյ�ն նե րի եր ևա կայե լի ըն-
թաց քը: Վար կած նե րը  ն�յն պես եր ևա-
կա յ� թյան ար դյ�նք են: Կարճ ա սած, 
քն նի չի յ� րա քան չյ�ր քայլ կապ ված է 
եր ևա կա յ� թյան հետ: 

Կախ ված գոր ծ� նե � թյան բն�յ թից 
և բո վան դա կ� թյ� նից՝ տար բե ր�մ են 
եր ևա կա յ� թյան այն պի սի տե սակ ներ, 
ո րոնք են գե ղար վես տա կա նը, գի տա կա-
նը, տեխ նի կա կա նը և այլն: Հաշ վի առ-
նե լով քնն չա կան աշ խա տան քի յ� րա-
հատ կ� թյ� նը, կա րե լի է խո սել քնն չա-
կան եր ևա կա յ� թյան մա սին: Բայց ե թե 
օ րի նակ, թե րապև տի եր ևա կա յ� թյա նը 
բնո րոշ է հի վան դի ներ քին օր գան նե րի 
աշ խա տան քի, հի վան դ� թյան ըն թաց քի 
և բ�ժ ման ըն թա ցի մա սին վառ պատ-
կե րա ց� մը, ա պա քն նի չի եր ևա կա յ�-
թյա նը  բնո րոշ չէ այդ պի սի նեղ մաս-
նա գի տա ց� մը: Կյան քի եր և�յթ նե րի 
բազ մա զա ն� թյ� նը, ո րոնց հետ քն նիչն 
ստիպ ված է լի ն�մ գործ � նե նալ, նրա 
եր ևա կա յ� թյա նը հա մընդ հա ն�ր բն�յթ 
է տա լիս, նրա մոտ ձևա վո ր�մ է ցան-
կա ցած պատ կեր նե րի ստեղծ ման հնա-
րա վո ր� թյ�ն։ Դրանք ար տա ցո լ�մ են 
կյան քի ի րա վի ճակ նե րը և մարդ կային 
վար քի տար բեր ձևե րը, և եր և�յթ նե րը, 
ո րոնք պատ կա ն�մ են մարդ կային գոր-
ծ� նե � թյան տար բեր ո լորտ նե րին: 

Բայց որ քան էլ որ բարդ և տա րօ րի-
նակ լի նեն եր ևա կա յ� թյան ար դյ�նք նե-
րը՝ նրանք ներ կա յաց ն�մ են ի րա կան 
եր և�յթ նե րի և ա ռար կա նե րի հատ կա-
նիշ նե րի հա մակ ց� թյ� նը, ո րոնք այս 
կամ այն չա փով ար դեն հայտ նի են մար-
դ�ն: Եր ևա կա յ� թյ� նը ո չն չից չի կա րող 

ա րար վել: Նրա հա մար աղ բյ�ր կա րող 
է լի նել նախ կին փոր ձը: Եվ որ քան այն 
հա ր�ստ է, այդ քա նով հա ր�ստ է երևա-
կա յ� թյ� նը: Նշա նա կ�մ է, որ քննի չի 
երևա կա յ� թյան զար գաց ման հիմն ա-
կան պայ մա նը նրա գի տե լիք նե րի և 
փոր ձի հարս տա ց�մն է և կ� տա կ� մը: 

Քն նի չի եր ևա կա յ� թյ� նը կապ ված է 
ի նչ պես պատ կեր նե րի և պատ կե րա ց�մ-
նե րի հետ, ո րոնք լի ար ժեք և կոնկ րետ ար-
տա ցո լ�մ են ո րո շա կի հատ կ� թյ�ն նե րը, 
հատ կա նիշ նե րը, ման ր�ք նե րը, այն պես 
էլ` ը նդ հան րաց ված պատ կեր նե րի հետ։ 

Քն ն� թյան ըն թաց ք�մ չի կա րող լի-
նել ան հիմն եր ևա կա յ� թյ�ն: Այն պետք 
է հիմն ված լի նի տվյալ գոր ծի հան գա-
մանք նե րից ծն ված պատ կեր նե րի վրա, 
ո րոնք էլ ի րենց հեր թին պետք է բխեն 
ի րա կան հան գա մանք նե րից և հիմն ված 
լի նեն ո րո շա կի տե ղե կատ վ� թյան վրա: 
Ոչ ի րա կան վար կածն � եր ևա կա յ� թյ�-
նը քն ն� թյ� նը կտա նի դե պի փա կ� ղի: 

Նա խաքն ն� թյ� նը՝ որ պես ճա նա-
չո ղա կան գոր ծըն թաց, ա ռա ջին հեր-
թին հիմն վ�մ է վե րաս տեղ ծող եր ևա-
կա յ� թյան, այ սինքն որ ևէ բա նի բա-
ռային նկա րագր ման կամ պայ մա նա-
կան պատ կե րաց ման հի ման վրա, ո րը 
նախ կի ն�մ մար դ� կող մից ըն կալ ված 
չի ե ղել: Վե րա կանգ նող՝ վե րաս տեղ ծող 
եր ևա կա յ� թյ� նը կապ ված է   բա ռե-
րից տե ղե կատ վ� թյան վե րա կո դա վոր-
ման հետ պայ մա նա կան նշա նե րի կամ 
գրա ֆի կա կան նկար նե րի պատ կե րա վոր 
ներ կա յաց ման, ի րա կա ն� թյան կեն դա-
նի պատ կեր նե րի մեջ1:  
1
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Քն նի չը տե ղե կատ վ� թյան մեծ մա սը 
վերց ն�մ է բա նա վոր խոս քից, ար ձա-
նագ ր� թյ�ն նե րից և այլ փաս տաթղ թե-
րից: Այդ նյ� թը ար տա ցոլ վ�մ է քն նի չի 
գի տակ ց� թյան մեջ ոչ մի այն հաս կա-
ց� թյ�ն նե րի և դա տո ղ� թյ�ն նե րի տես-
քով, այլև պատ կեր նե րի ձևով, ո րոնք 
այս կամ այն չա փով հա մա պա տաս խան 
են նկա րագ ր� թյա նը: Ը նդ ո ր�մ, վե րա-
ցա կան գա ղա փար նե րը ո րո շա կի պատ-
կեր ներ են ա ռա ջաց ն�մ, ձեռք են բե-
ր�մ պատ կե րա վոր ձև:  Պատ կե րա վոր 
պատ կե րա ց�մն ե րի բա ցա կա յ� թյամբ 
ան հնար է քն ն� թյ�ն կա տա րել։ 

Նա խաքն ն� թյան ար դյ�ն ք�մ քն-
նի չը մշ տա պես ստիպ ված է լի ն�մ նկա-
րագ րել տար բեր օբյեկտ ներ` դրանց հե-
տա գա ո րոն ման և ճա նաչ ման հա մար՝ 
հան ցա գոր ծի  կամ ո րոն վող մար դ� 
ար տա քի նը կամ  հափշ տակ ված գ�յ քի, 
հան ցա գոր ծ� թյան գոր ծի քի տե սա կը: 
Բայց նկա րագ ր� թյան ժա մա նակ բա-
վա րար չէ պար զա պես թվար կել դրանց 
նշան նե րը և ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն-
նե րը: Ա նհ րա ժեշտ է նաև ձևա կեր պել 
մար դ� կամ ի րի կեր պա րը, որ պես զի 
հե տո հնա րա վոր լի նի տես նել կոնկ րետ 
օբյեկ տ�մ հենց այն, ին չը հե տաքրք ր�մ 
է քննի չին: Ը ստ նկա րագ ր� թյան պատ-
կե րի վե րա կանգ ն� մը չի սահ մա նա-
փակ վ�մ տար րի բա ղադ րիչ նե րի մա սին 
պատ կե րա ց�մն ե րով, այլ են թադ ր�մ է 
դրանց մի ա վո ր� մը մեկ ամ բող ջ� թյան 
մեջ: 

Ու ս�մն ա կան և պրակ տիկ աշ խա-
տան ք�մ ան հրա ժեշտ է հա տ�կ դաս-
տի ա րա կել և վար ժել այդ պի սի հմ տ�-

թյ�ն ներ հատ կա պես նրանց մոտ, � մ 
մոտ թ�յլ է զար գա ցած և աղ քատ է 
երևա կ� թյ� նը: Դրա հա մար խոր հ�րդ 
է տր վ�մ վար ժ� թյ�ն ներ ի րա կա նաց-
նել տար բեր ա ռար կա նե րի և մարդ կանց 
նկա րագ ր� թյան և այլ մարդ կանց կող-
մից նկա րագ ր� թյան հի ման վրա նրանց 
ճա նաչ ման վե րա բե րյալ: 

Գոր ծի նյ� թե րի ա րագ ըն թերց-
ման կամ ց�ց մ�նք նե րի ա րագ լս ման 
ժա մա նակ ծա գ�մ են ոչ լի ար ժեք և ոչ 
հստակ պատ կե րա ց�մն եր, ի սկ խո րը 
ըն թեր ց� մը, նյ� թի կրկ նա կի � ս�մ-
նա սի ր� թյ� նը, ց�ց մ�նք նե րի � շա դիր 
լս� մը, հան գեց ն�մ են ա ռա վել լի ար ժեք 
և վառ պատ կե րա ց�մն ե րի ծագ մա նը: 
Բա վա րար է հա մե մա տել դեպ քի վայ-
րի զն ն� թյան ար ձա նագ ր� թյան հետ 
ա ռաջ նային և կրկ նա կի ծա նո թա ց� մը, 
հա մոզ վե լ� հա մար, որ եր ևա կա յ� թյան 
մեջ պատ կեր ներն ա ռա ջա ն�մ են ոչ 
թե պա հի տակ ա վար տ�ն տես քով, այլ 
ձևա վոր վ�մ են աս տի ճա նա բար՝ կա-
տա րե լա գործ վե լով ըն կալ ման և մտա-
ծա կան գոր ծ� նե � թյան նոր ակ տե րի 
ազ դե ց� թյան տակ: 

Այս տե ղից բխ�մ է քն նի չի հա մար մի 
կար ևոր կա նոն, այն է՝ չսահ մա նա փակ-
վել գոր ծի նյ� թե րի մե կան գա մյա � ս�մ-
նա սի ր� թյամբ, այլ դրանք � ս�մն ա սի-
րել կր կին և կր կին: 

Քնն չա կան եր ևա կա յ� թյան աշ խա-
տան քը զգա լի ո րեն հեշ տաց ն�մ են 
տե սագ ր� թյ�ն նե րը, լ� սան կար նե րը, 
գծագ րե րը, սխե մա նե րը և այլն: 

Ա պա ց�ց ման կա րիք չ� նի այն հան-
գա ման քը, որ ցան կա ցած պատ կե րա-
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վոր ց� ցադ ր� թյ� նը մտ քին զգա յա կան 
հիմք է տա լիս և թ�յլ է տա լիս մո տեց նել 
մեր պատ կե րա ց�մն ե րը ի րա կան եր և�յ-
թին կամ ա ռար կային՝ բարձ րաց նե լով 
դրանց ար տա ցոլ ման հս տա կ� թյ�նն � 
լի ար ժե ք� թյ� նը: Պատ կե րա վոր հիմ քե-
րի օգ տա գոր ծ� մը հնա րա վո ր� թյ�ն է 
տա լիս ա ռա վե լա գ�յնս կազ մա կեր պել 
ա պա ց� ցո ղա կան նյ� թը, ի մաս տա վո-
րել � ս�մն ա սիր վող եր և�յթ նե րի փոխ-
կապ վա ծ� թյ� նը և դի նա մի կան, տես նել 
դրանց՝ որ պես կեն դա նի նկար: 

Այդ ի սկ պատ ճա ռով քնն չա կան մար-
մին նե ր�մ պետք է � նե նալ բո լոր տե-
սա կի տե սան կա րա հա նող սար քա վո-
ր�մն եր, ակ տի վո րեն կի րա ռել դրանք 
պրակ տի կա յ�մ, զ� գակ ցե լով սխե մա-
վոր ման և գծագր ման հետ։ 

Ար տա ցոլ ման հս տա կ� թյ�նն ա վե լի 
է ա ճ�մ, ե րբ քն նի չը հնա րա վո ր� թյ�ն 
� նի ան ձամբ ըն կա լել գո նե ի րա կան 
ի րա վի ճա կի մի մա սը՝ դեպ քի վայրն � 
ա ռան ձին ի րե ղեն ա պա ց�յց ներ ան-
ձամբ տես նե լ� մի ջո ցով: Այն հարս տաց-
ն�մ է եր ևա կա յ� թյ� նը: Փոր ձա ռ� քն-
նիչ նե րը լավ գի տեն, թե որ քան կար ևոր 
է ա մեն ի նչ տես նել սե փա կան աչ քե րով, 
և եր բեք հնա րա վո ր� թյ� նը բաց չթող-
նել գտն վե լ� դեպ քի վայ ր�մ, ծա նո-
թա նալ ի րե ղեն ա պա ց�յց նե րին՝ հ�յ սը 
չդ նե լով ի րենց նա խորդ նե րի ար ձա նագ-
րային նկա րագ ր� թյ�ն նե րի  վրա, հար-
ցաքն ն� թյ�ն և ց�ց մ�նք նե րի ստ�-
գ�մ ի րա կա նաց նել տե ղ�մ: 

Ար տա ցո լե լով ներ կա ժա մա նա կի 
եր և�յթ նե րը՝ քն նի չի եր ևա կա յ� թյ� նը 
են թադ ր� թյ�ն ներ է ստեղ ծ�մ քննվող 

ի րա դար ձ� թյան հետ քե րի մա սին, 
ո րոնց մի ջո ցով կա րող է ա պա ց�ց վել 
ճշ մար տ� թյ� նը: Վեր ջա պես, կար գա-
վո րե լով և � ղ ղոր դե լով սե փա կան գոր-
ծո ղ� թյ�ն նե րը, պլա նա վո րե լով քն ն�-
թյ� նը՝ քն նի չը նա յ�մ  է դե պի ա պա գա, 
կան խո րո շ�մ է իր աշ խա տան քի ար-
դյ�նք նե րը: Ի սկ կան խա տե սել նշա նա-
կ�մ է   եր ևա կայել: 

Մարդ կային ին տե լեկ տը ան սահ մա-
նա փակ է պատ կե րա ց�մն ե րի ստեղծ-
ման ըն դ� նա կ� թյան ա ռ� մով: Նա 
կա րող է կի րա ռել ստեղ ծա գոր ծա կան 
եր ևա կա յ� թյան մե խա նիզ մը պատ կեր-
նե րի նկատ մամբ, ո րոնք ի րենց հեր թին 
ար դեն հան դի սա ն�մ են ստեղ ծա գոր-
ծա կան եր ևա կա յ� թյան ար դյ�նք: Դա 
վտան գա վոր եր և�յթ է։ Խոս քը վե րա-
բե ր�մ է այն դեպ քե րին, ե րբ ստաց ված 
կեղծ տե ղե կ� թյ�ն նե րի հի ման վրա 
քն նի չը կա րող է եր ևա կայո րեն ստեղ ծել 
ի րա կա ն� թյ� նից բա վա կա նին հե ռ� 
վար կած։ 

Մեկ այլ վտանգ են ի րենց մեջ նե րա-
ռ�մ շաբ լո նային պատ կեր նե րը՝ կարծ-
րա տի պե րը: Քնն չա կան աշ խա տան ք�մ 
հան դի պ�մ են դեպ քեր, ե րբ քն նի չի 
եր ևա կա յ� թյ� նը սահ մա նա փակ վ�մ 
է տի պային պատ կե րաց մամբ, այ նինչ 
ա վե լորդ չէ մեկ ան գամ ևս հի շեց նել` ոչ 
մի հան ցա գոր ծ� թյ�ն չի կրկն վ�մ։ 
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