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Ü»ÉÉÇ ²é³ù»ÉÛ³Ý1  
 

ԱՆՁԻ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅԱՆ  
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ 

 
Հայրենական իրավական համակարգում «անձի արժանա-

պատվություն» եզրույթը սահմանադրաիրավական հարթությունում 
հիմնականում քննարկվում է որպես բոլոր իրավունքների հիմք2, 
սահմանադրական սկզբունք3: Արդյունքում անձի արժանապատ-
վությունն ընկալվում է որպես վերացական, հռչակագրային դրույթ, 
որի ինքնուրույն իրավական պաշտպանությունն առավելապես դի-
տարկվում է խոսքի ազատության իրավունքի հետ հարաբերակ-
ցության շրջանակներում: Ընդ որում, մասնագիտական գրակա-
նության մեջ, ինչպես նաև իրավակիրառ պրակտիկայում անտես-
վում է անձի արժանապատվության պաշտպանության հիմնարար 
կառուցակարգերից մեկի` բարոյական վնասի ինստիտուտի առ-
կայությունը, հետևաբար` դրա համարժեք իրավական կարգավոր-
ման անհրաժեշտությունը: 

Ակնհայտ է, որ հիշյալ մոտեցումները համարժեք չեն մարդու 
արժանապատվության էությանը, չեն նպաստում դրա բովանդա-
կության ճշգրիտ բացահայտմանը, պաշտպանության համալիր կա-
ռուցակարգերի ներդրմանն ու միջազգային իրավունքի սկզբունք-
ներին հնարավորինս համահունչ արժեհամակարգ ձևավորելու 
խնդրի լուծմանը:  

Ձևավորված կարծրատիպը հաղթահարելու և անհրաժեշտ ի-
րավական դիրքորոշումներ ձևավորելու նկատառումով, կարծում 
ենք, նպատակահարմար է ելակետ ընդունել հետևյալ եզրահան-

                                                            
1 ºäÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ³ÙµÇáÝÇ Ñ³Ûóáñ¹, ·Çï. Õ»Ï³í³ñ` 
Çñ³í. ·Çï. ¹áÏïáñ, åñáý»ëáñ ¶.¶. Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý: 
2 Տե´ս Co.Co..A..Comparing Constitutional Adjudication, Summer School on 
Comparative Interpretation of European Constitutional Jurisprudence, 2nd 
Edition – 2007, էջ` 2 The Dignity of Man in Constitutional Adjudication: 
3 Տե´ս В.Я. Марченко, Достоинство личности в конституционно-правовом 
измерении, М.2002, автореферат. (Աղբյուրը` http://www.dissercat.com/ 
content/dostoinstvo-lichnosti-v-konstitutsionno- pravovom-izmerenii) 



36 
 

գումները`  
1. «Արժանապատվություն» եզրույթը պետք է դիտարկել իրա-

վափիլիսոփայական հարթությունում` մեկնաբանելով այն որպես 
մարդու անքակտելի, անօտարելի այնպիսի հատկանիշ, որն 
արժևորում է մարդուն, առանձնացնում է նրան ոչ միայն հասարա-
կական համակարգի մյուս տարրերից, այլև ցանկացած այլ մար-
դուց: Արժանապատվության փիլիսոփայական ուսմունքը ձևավոր-
վել է դեռևս Ցիցերոնի աշխատություններում, սակայն իր համա-
կողմանի զարգացումն է ստացել միջնադարյան փիլիոսափայութ-
յան շրջանակներում1:  

2. Անձի արժանապատվությունն իրավական հարթությունում 
ձեռք է բերում երկակի նշանակություն՝ լայն և նեղ առումներով: 
Լայն առումով այն հանդես է գալիս որպես բոլոր իրավունքների 
նախահիմք, որպես անձի իրավունքների շրջանակը կանխորոշող 
աղբյուր: Այլ կերպ ասած` արժանապատվությունը դիտարկվում է 
որպես արժեքաբանական գործառույթ, իսկ անձի արժանապատ-
վության պաշտպանությունն իրականացվում է միջնորդավորված 
կերպով՝ այլ հիմնական իրավունքների պաշտպանության միջոցով: 
Այսպիսով, լայն իմաստով արժանապատվության հիմքում դրված է 
վերջինիս զուտ փիլիսոփայական ընկալումը: «Արժանապատվութ-
յուն» եզրույթը հենց վերոնշյալ բովանդակությամբ էլ ամրագրվել է 
Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում: 

«Արժանապատվություն» հասկացությունն իր անմիջական կի-
րառման համատեքստում, այսինքն՝ իր նեղ իրավական բովանդա-
կությամբ, արդեն չի կարող ընկալվել որպես բոլոր իրավունքների 
հիմք: Այս դեպքում այն հադես է գալիս որպես ինքնուրույն հասկա-

                                                            
1 Տե´ս Cicero De Officiis I translated with an Introduction and Notes by 
Andrew P. Peabody (Boston: Little, Brown, andCo.,1887): Աղբյուրը` 
http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle= 
542&chapter=83344&layout=html&Itemid=27 (08.10.2012): 
The Catechism of the Catholic Church, Part One: The Profession of Faith, 
Section 2: The Profession of Human Dignity and Bioethics: Essays 
Commissioned by the President's Council on Bioethics, աղբյուրը 
http://bioethics.georgetown.edu/pcbe/reports/human_dignity/chapter13.html#
endnote5, (16.11.12 թվ.): 



37 
 

ցություն, որը բաղկացած է որոշակի ոչ նյութական արժեքներից, ո-
րոնցով անձն օժտված է մարդկային բնույթի որոշակի առանձնա-
հատկությունների ուժով: Այդպիսի ոչ նյութական արժեքների թվին 
են դասվում մարդու կյանքը, ազատությունը, անձնական կյանքի 
անձեռնմխելիությունը: 

3. Արժանապատվության ուղղակի իրավական պաշտպանութ-
յունն արտացոլված է նաև Մարդու իրավունքների և հիմնարար ա-
զատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվեն-
ցիայի 3-րդ հոդվածով, որն արգելում է մարդու հանդեպ ցանկա-
ցած նվաստացուցիչ վերաբերմունքի դրսևորում:  

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադե-
պային իրավունքի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ դատարանն 
ինքնուրույն քննության է առնում արժանապատվության` որպես 
մարդուն պատկանող արժեքի խախտման հարցը և յուրաքանչյուր 
կոնկրետ դեպքում, հաշվի առնելով գործի հանգամանքները, որո-
շում է, թե արդյո՞ք տեղ է գտել արժանապատվության խախտում, 
թե ոչ: Այլ կերպ ասած` նաև միջազգային հիշյալ դատական ատյա-
նի իրավակիրառ պրակտիկայում է այն դիտվում միանգամայն 
ինքնուրույն իրավական արժեք՝ ինքնուրույն իրավական պաշտ-
պանության լծակներով:  

Բոլոր դեպքերում, նշված դատական ակտերի վերլուծությունը 
բերում է այն համոզման, որ դրանցում չի որակվում արժանա-
պատվության խախտում ցանկացած իրավունքի խախտման 
փաստն արձանագրելիս: Ասվածից բնավ չի բխում, որ իրավունքի 
խախտումները, ի վերջո, աղերսներ չունեն արժանապատվության 
խախտման հետ, սակայն այս դեպքում վճռորոշն այն է, որ դատա-
կան ակտերում ընդգծվում է այն գաղափարը, որ անգամ իրա-
վունքների կամ ազատությունների խախտման փաստի բացակա-
յության դեպքում կարելի է արձանագրել, որ տեղի է ունեցել ոտնձ-
գություն արժանապատվության նկատմամբ: 

Հիշյալ մոտեցումն ունի նաև զուտ գործնական նշանակութ-
յուն. այն հնարավորություն է տալիս ոչ միայն արժանապատվութ-
յունը դիտարկել որպես ինքնուրույն հասկացություն, այլև գործնա-
կանում երաշխավորել դրա համարժեք պատշպանությունը՝ ան-
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կախ որևէ իրավունքի կամ ազատության խախտման փաստի: 
 Արժանապատվության ինքնուրույն նեղ իրավական բովան-

դակության առկայության մասին են վկայում նաև ՀՀ սահմանադ-
րական դատարանի 2013թ. նոյեմբերի 5-ին ընդունված թիվ ՍԴՈ-
1121 որոշման մեջ արտահայտած իրավական դիրքորոշումները: 
Մասնավորապես, ՀՀ սահմանադրական դատարանը սահմանել է, 
որ արժանապատվության առանցքային բաղադրատարրերից մե-
կը, ի թիվս այլնի, հանդիսանում է անհատական հատկանիշներով 
պայմանավորված բարոյական տառապանքներից զերծ մնալը: ՀՀ 
սահմանադրական դատարանն իր այս դիրքորոշմամբ իրականաց-
րել է անձի արժանապատվության նեղ իրավական պաշտպանութ-
յուն, քանզի ինքնուրույնաբար քննության է առել արժանապատ-
վության խախտման հարցը:  

Սահմանադրական դատարանի վկայակոչված իրավական 
դիրքորոշումը ևս վկայում է, որ անձի արժանապատվության նեղ ի-
րավական պաշտպանությունը ներառում է անձին պատկանող ոչ 
նյութական արժեքները, քանզի բարոյական տառապանքներից 
զերծ մնալու իրավունքը վերաբերում է անձի հոգեբանական հա-
վասարակշռվածությանը: 

4. Անձի արժանապատվության պաշտպանության կարևորա-
գույն կառուցակարգ է արժանապավությանը պատճառված վնասի 
համարժեք հատուցումը: Հայրենական իրավական համակարգում 
ընդունված այն տեսակետը, ըստ որի՝ բարոյական վնասի ինստի-
տուտն ինքնին իրավաչափ չէ, աստիճանաբար զիջում է իր դիրքե-
րը: Ներկայումս նկատվում են հակառակ մոտեցումներ, ըստ ո-
րոնց՝ անձին պատճառված ցանկացած վնասի պարագայում նա 
կրում է հոգեբանական անհանգստություն, ինչը ևս ենթակա է հա-
մարժեք հատուցման, այդ թվում՝ նյութական կտրվածքով, իսկ ոչ 
նյութական արժեքներին պատճառված վնասի պարագայում 
վնասն ուղղված է անձի հոգեկան (բարոյական) ամբողջականութ-
յանը և հավասարակշռվածությանը: Ուստի զուտ այն հանգաման-
քը, որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 17-րդ հոդվածը, սահմանե-
լով վնասի հասկացությունը, չի հիշատակում բարոյական վնասը, 
դեռևս չի նշանակում, որ ՀՀ-ում չի ճանաչվում բարոյական վնասը` 
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որպես հատուցման ենթակա վնասի ինքնուրույն տեսակ: 
Ասվածի մասին վկայում են մի շարք իրավական ակտերում 

«բարոյական վնաս» եզրույթի հիշատակումների առկայությունը: 
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքը (58-րդ հոդված) տու-
ժողի հասկացությունը սահմանանելիս որպես այդպիսին է ճանա-
չում այն անձին, ում քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արար-
քով անմիջականորեն պատճառվել է բարոյական, ֆիզիկական 
կամ գույքային վնաս, ինչպես նաև այն անձին, ում կարող էր անմի-
ջականորեն պատճառվել բարոյական, ֆիզիկական կամ գույքային 
վնաս, եթե ավարտվեր քրեական օրենսգրքով չթույլատրված ա-
րարք կատարելը: 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգր-
քով (268-րդ հոդված) ևս սահմանված է, որ տուժող համարվում է 
այն անձը, որին վարչական իրավախախտման հետևանքով բարո-
յական, ֆիզիկական կամ գույքային վնաս է պատճառվել: 

Քրեական դատավարության օրենսգիրքը (6-րդ հոդվածի 45-
րդ կետ) «վնաս» հասկացությունը սահմանելիս որպես դրա տա-
րատեսակ է ամրագրել նաև դրամական չափման ենթակա բարո-
յական վնասը: 

Վերոնշյալը վկայում է հայրենական իրավական համակար-
գում բարոյական վնասը` որպես վնասի տարատեսակ ճանաչված 
լինելու իրողության մասին: Ուստի այս դեպքում առավել իրատե-
սական է խոսել ոչ թե այդ ինստիտուտի իսպառ բացակայության, 
այլ դրա ոչ համարժեք ընկալման մասին: Կարծում ենք` հենց այս 
հանգամանքն են նկատի ունեցել սահմանադրական դատարանի 
հիշյալ որոշման մեջ:  

5. ՀՀ-ում առկա են նաև բարոյական վնասի հատուցման որո-
շակի կառուցակարգեր, սակայն դրանք անհրաժեշտ չափով հա-
մակարգված ու ամբողջական չեն: Բոլոր այն կառուցակարգերը, ո-
րոնք ուղղված են անձի` խախտված ոչ նյութական արժեքների վե-
րականգնմանը, հանդիսանում են անձին պատճառված ոչ նյութա-
կան (բարոյական) հոգեկան վնասի հատուցում: Այդպիսիք են, օրի-
նակ, ներողության հայցումը, զրպարտող տեղեկությունների հեր-
քումը, ապօրինի դատապարտված անձանցից ներողության հայ-
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ցումը պետության կողմից, աշխատանքում վերականգնումը, ապօ-
րինի ազատազրկման ժամկետը աշխատանքային ստաժում հաշ-
վարկելը և այլն: 

Որոշ վերապահումով կարող է քննարկման առարկա դառնալ 
ՀՀ-ում անձին պատճառված բարոյական վնասի նյութական հա-
տուցման հարցը: Գտնում ենք, սակայն, որ ՀՀ օրեսդրությունում 
առկա է նաև բարոյական վնասի նյութական հատուցման հնարա-
վորությունը: Այն գործում է որոշ վերապահումներով, այն էլ դեռևս 
միայն որոշակի ոլորտներում: Որպես օրինակ կարող է ծառայել ՀՀ 
քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1. հոդվածում նախատեսված 
իրավակարգավորումը. նշված հոդվածով նախատեսվում է անձի 
արժանապատվությանը, պատվին կամ գործարար համբավին 
պատճառված վնասի դրամական հատուցման հնարավորություն. 
զրպարտության դեպքում նվազագույն աշխատավարձի մինչև 
2000-ապատիկի չափով, իսկ վիրավորանքի դեպքում` սահման-
ված նվազագույն աշխատավարձի մինչև 1000-ապատիկի չափով: 
Ընդ որում, նույն հոդվածով նախատեսված է, որ այս դեպքերում 
փոխհատուցման չափը սահմանելիս դատարանը չպետք է հաշվի 
առնի վիրավորանքի կամ զրպարտության հետևանքով պատճառ-
ված գույքային վնասը: Այն հանգամանքը, որ դատարանը անձի 
արժանապատվության, պատվին կամ գործարար համբավին 
պատճառված վնասի փոխհատուցման չափը որոշելիս հաշվի չի 
առնում պատճառված գույքային վնասը, ուղղակիորեն հավաս-
տում է, որ սույն կանոնակարգման նպատակը գույքային վնասը 
հատուցելը չէ. այն հանդես է գալիս որպես անձի պատճառված 
բարոյական վնասի նյութական փոխհատուցման ինքնուրույն 
դրսևորում: 

6. Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ևս վկայում է, որ 
անձի արժանապատվությանը, պատվին կամ գործարար համբա-
վին պատճառված վնասի դրամական հատուցման կանոնակար-
գումները վերաբերում են հենց բարոյական վնասի նյութական 
փոխհատուցման ինստիտուտին (ՌԴ, Խորվաթիա, Լատվիա, Լիտ-
վա, Էստոնիա, Սլովենիա, Իսպանիա, և այլն) 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մա-
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սին» ՀՀ օրենքի 104-րդ հոդվածը ևս ուղղված է անձին պատճառ-
ված ոչ նյութական վնասի հատուցմանը:  

ՀՀ կողմից որոշակի իրավունքների խախտման առնչությամբ 
պատճառված բարոյական վնասի նյութական հատուցման ՀՀ 
պարտավորությունը բխում է նաև ՀՀ կողմից ստանձնած միջազ-
գային պարտավորություններից: Մարդու իրավունքների և հիմնա-
րար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական 
կոնվենցիայի 3-րդ, 5-րդ հոդվածների և Կոնվենցիային կից 7-րդ 
Արձանագրության 3-րդ հոդվածի խախտման դեպքերում ՀՀ ներ-
պետական օրենսդրությունում պարտադիր կերպով հատուցման ե-
ղանակների շարքին բարոյական վնասի նյութական հատուցման 
ձևը սահմանելու պարտավորությունը բխում է ՀՀ դեմ ՄԻԵԴ-ի կող-
մից կայացված այնպիսի վճիռներից, ինչպիսիք են Խաչատրյանը և 
այլք ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության և Պողոսյանն ու Բաղ-
դասարյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործերով 
կայացված վճիռները:1 

Կարծում ենք` նաև վերը նշված փաստարկներն են հիմք հան-
դիսացել, որպեսզի ՀՀ սահմանադրական դատարանն իր ՍԴՈ-
1121 որոշմամբ արձանագրի հիշյալ իրավունքների խախտման 
առնչությամբ անձին պատճառված բարոյական վնասի ոչ նյութա-
կան փոխհատուցման ՀՀ պարտավորությունները: 

Այսպիսով, «արժանապատվություն» եզրույթը համարժեք մեկ-
նաբանելու և իրավաչափ իրավակիրառ պրակտիկա ապահովելու 
նկատառումով անհրաժեշտ ենք համարում առաջադրել այդ եզ-
րույթի բովանդակության առնչությամբ այնպիսի չափանիշներ, ո-
րոնք հնարավորություն կտան բացահայտելու նշված եզրույթի բո-
լոր բաղադրիչները:  

 
 
 

                                                            
1 Տե´ս Case of Poghosyan and Baghdasaryan v. Armenia (Application no. 
22999/06) Judgment, Strasbourg, 12 June 2012, case of Khachatryan and 
others v. Armenia (application no. 23978/06) Judgment Strasbourg 27 
November 2012: 
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