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                      պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 
 
 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 
 
 

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրա-

կացությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ 

Արփինե Հովհաննիսյանի, Դավիթ Հարությունյանի, Թևան Պողոսյանի, Էլինար Վար-

դանյանի, Նաիրա Զոհրաբյանի, Արմեն Ռուստամյանի, Ստեփան Դեմիրճյանի, Էդմոն 

Մարուքյանի, Գագիկ Ջհանգիրյանի և Հեղինե Բիշարյանի՝ օրենսդրական նախաձեռնու-

թյան կարգով ներկայացրած «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում 

լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (Պ-

456-04.03.2014-ՊԻ-010/0) վերաբերյալ: 

Համաձայն նախագծին կից ներկայացված հիմնավորման` Հայաստանի Հանրա-

պետության քաղաքացիական օրենսգրքում նախատեսվող լրացումները պայմանավոր-

ված են այն հանգամանքով, որ լայն տարածում է ստացել  սոցիալական ցանցերում կեղծ 

օգտատերերի միջոցով վիրավորանք կամ զրպարտություն պարունակող տեղեկատվու-

թյան տարածումը: Ուստի, կարևորում են այն լրատվական միջոցների պատասխա-
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նատվության սահմանումը, որոնք տարածում են կեղծ օգտատերերի հրապարակումները 

և մեկնաբանությունները:  

Այդ առումով հարկ ենք համարում նշել, որ գործող օրենսդրությունը հստակ 

կանոնակարգում է վիրավորանք կամ զրպարտություն պարունակող տեղեկատվության 

տարածման դեպքում պատասխանատվության հետ կապված հարաբերությունները: 

Այսպես՝ «Զանգվածային լրատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

9-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն լրատվական գործունեություն իրականացնողի 

կողմից այդ գործունեության իրականացումն օրենքի պահանջների խախտմամբ առաջ է 

բերում օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն, իսկ Հայաստանի Հանրապե-

տության քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1-ին հոդվածով հստակ սահմանված են 

վիրավորանքի կամ զրպարտության համար առաջացող իրավական հետևանքները, այն 

է՝ հրապարակային ներողություն խնդրել, սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

1000-ապատիկի չափով փոխհատուցում վճարել և այլն: Միաժամանակ, օրենսգրքի 

նշված հոդվածի 6-րդ մասում սպառիչ թվարկված են այն հիմքերը, որոնց դեպքում անձն 

ազատվում է վիրավորանքի կամ զրպարտության համար պատասխանատվությունից: 

Նշված հիմքերում ներառված է նաև տեղեկատվության աղբյուրին (հեղինակին) հղում 

կատարելը, որը, սակայն, չի սահմանափակվում միայն զուտ տեղեկատվության աղբյու-

րին հղում կատարելու փաստով, այլ նաև անհրաժեշտ է, որ տեղեկատվությունը լինի այդ 

անձի հրապարակային ելույթի, պաշտոնական փաստաթղթերի, լրատվության այլ մի-

ջոցի կամ հեղինակային որևէ ստեղծագործության բովանդակած տեղեկատվության 

բառացի կամ բարեխիղճ վերարտադրությունը: Այսինքն, միայն տեղեկատվության 

աղբյուրին հղում կատարելը բավարար չէ անձին պատասխանատվությունից ազատելու 

համար: Մինչդեռ, նախագծի 1-ին հոդվածով լրացվող՝ օրենսգրքի 1087.1-ին հոդվածի 9.1-ին 

մասի համաձայն տեղեկատվության հեղինակին նույնականացնող տվյալներ ներկա-
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յացնելը բավարար է անձին պատասխանատվությունից ազատելու համար: Այդ առումով 

գտնում ենք, որ լրատվական գործունեություն իրականացնողի համար պետք է բացառվի 

պատասխանատվության բացառումը միայն նույնականացման կամ տեղեկատվության 

աղբյուրին բացահայտելու հիմքով, քանի որ լրատվական գործունեություն իրականաց-

նողը պատասխանատու պետք է լինի վիրավորանք կամ զրպարտություն պարունակող 

տեղեկատվության տարածման համար՝ ելնելով անձանց արժանապատվության և բարի 

համբավի պաշտպանության նկատառումներից: Այդ առումով անհրաժեշտ է նկատի ունե-

նալ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 43-րդ հոդվածի պահանջները, 

որոնց համաձայն կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունքը, խոսքի ազատության 

իրավունքի իրականացումը կարող են նաև սահմանափակվել այլոց սահմանադրական 

իրավունքների և ազատությունների, պատվի և բարի համբավի պաշտպանության համար:   

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1-ին հոդվածի     

2-րդ մասի համաձայն, սույն օրենսգրքի իմաստով, վիրավորանքը խոսքի, պատկերի, 

ձայնի, նշանի կամ այլ միջոցով պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համ-

բավն արատավորելու նպատակով կատարված հրապարակային արտահայտությունն է: 

Հարկ ենք համարում նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանն իր 

ԵԿԴ/2293/02/10 քաղաքացիական գործով 2012 թվականի ապրիլի 27-ի որոշմամբ անդրա-

դարձել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1-ին հոդ-

վածի և բովանդակային առումով վերջինիս փոխկապված և պատվին, արժանապատ-

վությանն ու գործարար համբավին պատճառված վնասի հատուցման հետ կապված 

հարաբերությունները կանոնակարգող իրավական դրույթների մեկնաբանմանը։ Մաս-

նավորապես, նշվել է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 

1087.1-ին հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, սույն օրենսգրքի իմաստով վիրավորանքը 

խոսքի, պատկերի, ձայնի, նշանի կամ այլ միջոցով պատիվը, արժանապատվությունը 



 

AJV-12-34_2014-03-27_01d10.1d4534-14_2014-04-03 

4

կամ գործարար համբավն արատավորելու նպատակով կատարված հրապարակային 

արտահայտությունն է։ 

Սույն օրենսգրքի իմաստով հրապարակային արտահայտությունը տվյալ իրավի-

ճակում և իր բովանդակությամբ կարող է չհամարվել վիրավորանք, եթե այն հիմնված է 

ստույգ փաստերի վրա (բացառությամբ բնական արատների) կամ պայմանավորված է 

գերակա հանրային շահով։ 

Նշված դրույթների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ վիրավորանքը (պատիվը, 

արժանապատվությունը կամ գործարար համբավն արատավորելու նպատակով կատար-

ված հրապարակային արտահայտությունը) կարող է դրսևորվել խոսքով, ինչպես բանա-

վոր, այնպես էլ գրավոր, պատկերների միջոցով (նկարներ, տարածական պատկերներ), 

ձայնի (ինչպես բանավոր խոսքը, այնպես էլ տարբեր հնչերանգների կիրառումը), նշան-

ների միջոցով (ժեստիկուլացիաներ, սիմվոլներ)։ Օրենսդիրն իրավացիորեն չի սահմա-

նափակել միջոցների շարքը, որոնք կարող են կիրառվել վիրավորանքն արտահայտելիս` 

հնարավորություն տալով իրավակիրառողին, կոնկրետ գործի հանգամանքներից ելնելով, 

որոշելու` արդյոք տվյալ միջոցի օգտագործմամբ կատարված արտահայտությունը կարող 

է որակվել որպես վիրավորանք։ Հետևաբար՝ վիրավորանքը կարող է արտահայտվել 

ցանկացած այլ միջոցի օգտագործմամբ, որը ներառված չէ նշված թվարկման մեջ։ 

Հրապարակային արտահայտությունը կամ հրապարակային ներկայացումը կարող 

է դրսևորվել տպագրության միջոցով, ռադիոյի կամ հեռուստատեսության միջոցով 

հեռարձակմամբ, զանգվածային լրատվության միջոցներով տարածմամբ, համացանցի 

միջոցով տարածմամբ, ինչպես նաև հեռահաղորդակցության այլ միջոցների օգտագործ-

մամբ, հրապարակային ելույթներով կամ որևէ այլ կերպ թեկուզ մեկ երրորդ անձի դրանց 

հաղորդակից դարձնելով։  
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Ելնելով նշվածից՝ գտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիա-

կան օրենսգրքի 1087.1-ին հոդվածն արդեն իսկ կանոնակարգում է նաև սոցիալական 

ցանցերի միջոցով վիրավորանք կամ զրպարտություն պարունակող տեղեկատվությունը 

տարածելու համար պատասխանատվության ենթարկելու և պատասխանատվությունից 

ազատելու հետ կապված հարաբերությունները:  

Միաժամանակ, նախագծի 1-ին հոդվածով լրացվող՝ օրենսգրքի 1087.1-ին հոդ-

վածի 9.1-ին մասի համաձայն` լրատվական գործունեություն իրականացնողն ազատվում 

է վիրավորանք կամ զրպարտություն պարունակող տեղեկությունը վերարտադրելու համար 

պատասխանատվությունից, եթե ներկայացնում է վիրավորանք կամ զրպարտություն 

պարունակող տեղեկատվության հեղինակին նույնականացնող տվյալներ: Այսինքն՝ ստաց-

վում է, որ լրատվական գործունեություն իրականացնողն իրավունք ունի տարածելու 

վիրավորանք կամ զրպարտություն պարունակող տեղեկությունը, եթե նշում է  վիրավորանք 

կամ զրպարտություն պարունակող տեղեկության աղբյուրը: Այդ առումով անհրաժեշտ է 

նկատի ունենալ, որ վիրավորանք կամ զրպարտություն պարունակող տեղեկության 

տարածումը կարող է վնաս պատճառել անձին՝ ոտնձգելով մարդու բարի համբավի կամ 

արժանապատվության դեմ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ 

հոդվածի համաձայն մարդը, նրա արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները և 

ազատությունները բարձրագույն արժեքներ են:  

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 14-րդ հոդվածի համաձայն 

մարդու արժանապատվությունը՝ որպես նրա իրավունքների ու ազատությունների անքակտելի 

հիմք, հարգվում և պաշտպանվում է պետության կողմից:  

Բացի դրանից` անհրաժեշտ է նկատի ունենալ «Զանգվածային լրատվության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջները, 
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որոնց համաձայն արգելվում է այնպիսի տեղեկատվության տարածումը, որը խախտում 

է մարդու անձնական և ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիությունը: 

Մինչդեռ, նախագծով առաջարկվող կարգավորումների համաձայն, լրատվական 

գործունեություն իրականացնողին ոչ միայն տրվում է վիրավորանք կամ զրպարտություն 

պարունակող տեղեկությունը տարածելու (վերարտադրելու) իրավունքը՝ ոտնահարելով 

անձի բարի համբավն ու արժանապատվությունը, այլև լրատվական գործունեություն 

իրականացնողն ազատվում է վիրավորանք կամ զրպարտություն պարունակող տեղե-

կատվությունը տարածելու պատասխանատվությունից: Այդ առումով հարկ ենք համա-

րում նշել, որ լրատվական գործունեություն իրականացնողը, եթե հրապարակում է նշված 

տեղեկատվությունը, ապա նա կրում է համապարտ պատասխանատվություն, քանի որ տվյալ 

դեպքում խոսքը գնում է միջնորդավորված վնաս պատճառելու մասին: Այդ առումով 

լրատվական գործունեություն իրականացնողին պատասխանատվությունից ազատելն ընդու-

նելի չէ և չի բխում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության և «Զանգվածային 

լրատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներից:  

Այդ կապակցությամբ առաջարկում ենք նախագծից հանել 1-ին հոդվածի 1-ին 

մասի  1-ին կետը, ինչպես նաև 2-րդ մասով առաջարկվող 9.1-ին լրացումը: 

2. Նախագծում առկա են խմբագրման կարիք ունեցող դրույթներ: Այսպես՝ նախագծի  

1-ին հոդվածով լրացվող՝ օրենսգրքի 1087.1-ին հոդվածի՝ 

1) առաջարկվող 9.2-րդ մասում` 

ա. «մեկնաբանություն» եզրույթն առաջարկում ենք փոփոխել (օրինակ՝ երրորդ 

անձանց կողմից կատարված հրապարակում կամ համարժեք այլ եզրույթ), քանի որ 

«մեկնաբանություն» եզրույթը կարող է նաև ընկալվել որպես լրագրողական ժանր, ինչի 

արդյունքում կարող է առաջ բերել մի շարք խնդիրներ, 
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բ. պարզ չէ, թե մեկնաբանությունը հեռացնելու պահանջը, ինչ կարգով է (գրավոր 

դիմումով, բանավոր թե՞ տվյալ դեպքում բավարար է կայքում միայն տեղեկատվությունը 

հեռացնելու վերաբերյալ ինչ-որ գրառում թողնելը) ներկայացվելու լրատվական գոր-

ծունեություն իրականացնող անձին և թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, երբ «մեկնա-

բանությունները» հեռացնելու պահանջը ներկայացնելուց հետո ջնջվում են կայքից, 

սակայն որոշ ժամանակ հետո կրկին տեղադրվում այնտեղ:  

Միաժամանակ գտնում ենք, որ նշված կետում խոսքը պետք է գնա ոչ թե զրպար-

տություն կամ վիրավորանք պարունակող մեկնաբանության, այլ զրպարտություն կամ 

վիրավորանք պարունակող՝ երրորդ անձանց հայտարարությունների վերաբերյալ: Այդ 

առումով անհրաժեշտ է նկատի ունենալ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրա-

կան դատարանի 2011 թվականի նոյեմբերի 15-ի N ՍԴՈ-997 որոշման և Եվրոպական դա-

տարանի առաջադրած այն պահանջը, որի համաձայն հստակ տարբերակում պետք է 

կատարել փաստական տվյալների և գնահատողական դատողությունների միջև: Ընդ 

որում, Չի կարող նյութական փոխհատուցում սահմանվել գնահատողական կարծիք-

ների համար: Հետևաբար՝ նախագծի հիշյալ կետում նշված «մեկնաբանությունը» բառն 

անհրաժեշտ է փոխարինել «հայտարարությունը» բառով. 

2) 9.6-րդ մասում անհրաժեշտ է հղում կատարել Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1-ին հոդվածի 7-րդ և 8-րդ մասերին՝ խուսափելով 

անհարկի կրկնություններից:  

Ելնելով շարադրվածից  ̀Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, կարևորե-

լով և ողջունելով խնդրի կարգավորմանն ուղղված օրենսդրական նախաձեռնությունը, 

ներկայացված օրենքի նախագիծն ընդունելի կհամարի իր կողմից ներկայացված առա-

ջարկությունների ընդունման դեպքում: 
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Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Հ. Թովմասյանը: 

Նախագծի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման 

կամ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջացնում: 

Կից ներկայացվում են օրենքի նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատ-

ման  եզրակացությունները: 

 

 
            Հարգանքով` 

         ՏԻԳՐԱՆ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման 
դեպքում 

 
     «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումն 

առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա: 

 
 
 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

<<Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու 
մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի բնապահպանության բնագավառում 

կարգավորման 

 

      1. <<Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ 
կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` 
նախագիծ) ընդունման արդյունքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների` մթնոլորտի, հողի, 
ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, բուuական և կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող 
տարածքների վրա բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 
      2. Օրենքի նախագծի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  վրա բացասական 

հետևանքներ չեն առաջանա:          
      3. Օրենքի նախագիծը բնապահպանության ոլորտին չի առնչվում, այդ  ոլորտը կանոնակարգող 

իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին և պահանջներին չի հակասում:  
Օրենքի կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  կանխատեuվող  

հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության համեմատական վիճակագրական 
վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բացակայում է:  
 
 

 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու 

մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ) գործարար և ներդրումային միջավայրի 

վրա կարգավորման ազդեցության գնահատման նպատակով իրականացվել են նախնական 

դիտարկումներ:  

Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ Նախագիծը վերաբերում է 

Հայաստանի Հանրապետությունում  պատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար 

համբավին պատճառված վնասի հատուցման կարգը և պայմանները հաստատելուն և Նախագծի 

ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա 

ազդեցություն չի նախատեսվում։ 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մրցակցության բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման 
 

 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով (այսուհետ` Նախագիծ) 
առաջարկվում է սահմանել պատասխանատվություն այն լրատվական միջոցների հանդեպ, 
որոնք տարածում են վիրավորանք կամ զրպարտություն պարունակող տեղեկատվություն և այդ 
տեղեկատվության հեղինակը հայտնի չէ: 
Նախագծով կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որևէ ապրանքային շուկայի հետ, 

ուստի և Նախագծի ընդունմամբ որևէ ապրանքային շուկայում մրցակցային դաշտի վրա 
ազդեցություն լինել չի կարող:  

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը` կարգավորման ազդեցության գնահատման աշխատանքները 
դադարեցվել են` արձանագրելով Նախագծի ընդունմամբ մրցակցության միջավայրի վրա 
ազդեցություն չհայտնաբերվելու եզրակացություն: 

 
 

 

 

 

 

 

Եզրակացություն 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին», ՀՀ օրենքի  նախագծի   վերաբերյալ սոցիալական պաշտպանության 

ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու 

մասին», ՀՀ օրենքի  նախագծի   (այսուհետ` նախագիծ) սոցիալական պաշտպանության 
ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատումը կատարվել է «Իրավական ակտերի մասին»  
ՀՀ օրենքի 27.1 հոդվածի և ՀՀ Կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի թիվ 18-Ն 
որոշման համաձայն: 

Նախագծի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության 
գնահատումը կատարվել է սոցիալական պաշտպանության  ոլորտի և դրա առանձին 
ենթաոլորտների իրավիճակի բնութագրիչների և դրանց ինդիկատորների հիման վրա: 

Նախագիծը` 
ա) ռազմավարական կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունի   չեզոք   

ազդեցություն. 
բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունի  չեզոք 

ազդեցություն: 
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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ   «Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծն իր մեջ Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի «Նորմատիվ իրավական 

ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն բնագավառում կարգավորման ազդեցության 

գնահատման իրականացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1205-Ն որոշմամբ հաստատված 

կարգի 9-րդ կետով նախատեսված որևէ կոռուպցիոն գործոն չի պարունակում: 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի բյուջետային 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

             

   

             «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի թե ընդունումը, և թե 

չընդունումը ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների վրա ազդեցություն չի թողնում, Հայաստանի 

Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի փոփոխմանը 

չի հանգեցնում: 
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ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-456-04.03.2014-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի մայիսի 5-ի քաղաքացիական 
օրենսգրքի 1087.1-րդ հոդվածում՝  

1) 9-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նախադասությունով. «Տեղեկատվության 
հեղինակը համարվում է անհայտ, եթե շահագրգիռ անձը, գործադրելով ողջամիտ ջանքեր, չի 
կարող նույնականացնել հեղինակին՝ անկախ այն հանգամանքից, թե որտեղ է տեղ գտել 
վիրավորանք կամ զրպարտություն պարունակող տեղեկատվությունը:»:  

2) լրացնել 9.1-ին, 9.2-րդ, 9.3-րդ, 9.4-րդ, 9.5-րդ եւ 9.6-րդ մասերով.  

« 9.1. Լրատվական գործունեություն իրականացնողը ազատվում է վիրավորանք կամ 
զրպարտություն պարունակող տեղեկատվությունը վերարտադրելու համար 
պատասխանատվությունից, եթե ներկայացնում է վիրավորանք կամ զրպարտություն 
պարունակող տեղակատվության հեղինակին նույնականացնող տվյալներ:  

9.2. Զրպարտության կամ վիրավորանքի դեպքում անձը կարող է հրապարակային էլեկտրոնային 
կայքի իրավատիրոջից պահանջել հեռացնել իրավատիրոջ կայքում տեղ գտած զրպարտություն 
կամ վիրավորանք պարունակող մեկնաբանությունը: Իրավատերը պարտավոր է վիրավորանք 
կամ զրպարտություն պարունակող մեկնաբանությունը հեռացնել պահանջը ներկայացնելուց 
հետո՝ անհապաղ բայց ոչ ուշ, քան 12 ժամվա ընթացքում:  

9.3. Սույն հոդվածի իմաստով հրապարակային էլեկտրոնային կայք է համարվում, այն կայքը, որը 
համացանցի միջոցով հասանելի է անսահմանափակ թվով անձանց, ունի որոշակի հասցե, 
պարունակում է լրատվական կամ այլ բնույթի տեղեկատվություն` անկախ տեղեկատվության 
թարմացման պարբերականությունից, պահման ժամանակի տեւողությունից եւ այլ 
չափանիշներից:  

9.4. Սույն հոդվածի իմաստով հրապարակային էլեկտրոնային կայքի իրավատեր է համարվում 
այն անձը, ով ունի մեկնաբանությունը հեռացնելու իրավունք եւ տեխնիկական հնարավորություն:  

9.5.Համապատասխան լրատվության միջոցը պատասխանատվություն է կրում էլեկտրոնային 
կայքում տեղ գտած վիրավորանք կամ զրպարտություն պարունակող մեկնաբանությունների 
համար, եթե վիրավորանք կամ զրպարտություն պարունակող մեկնաբանությունը հեռացնելու 
վերաբերյալ պահանջ ներկայացնելուց հետո անհապաղ, սակայն ոչ ուշ քան 12 ժամվա 
ընթացքում, չի հեռացնում մեկնաբանությունը կամ հրաժարվում է հեռացնել այն:  

9.6.  Հրապարակային էլեկտրոնային կայքի իրավատիրոջ կողմից վիրավորանք կամ 
զրպարտություն պարունակող մեկնաբանությունը հեռացնելու վերաբերյալ պահանջը չկատարելու 
դեպքում տուժողը իրավունք ունի դատական կարգով հրապարակային էլեկտրոնային կայքի 
իրավատիրոջից պահանջել հետեւյալ միջոցներից մեկը կամ մի քնանիսը`հրապարակային 
ներողություն խնդրել, հեռացնել վիրավորանք կամ զրպարտություն պարունակող 
մեկնաբանությունը եւ վճարել վիրավորանքի կամ զրպարտության սույն հոդվածով նախատեսված 
չափի փոխհատուցում` անկախ մեկնաբանության հեղինակին պահանջ ներկայացնելու 
հանգամանքից»:  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 
տասներորդ օրը:  
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ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ 

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում (այսուհետ՝Օրենսգիրք) նախատեսվող լրացումները 

պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ վերջին շրջանում լայն տարածում է ստացել  
սոցիալական ցանցերում կեղծ օգտատերերի («ֆեյքերի») միջոցով վիրավորանք կամ 
զրպարտություն պարունակող տեղեկատվության տարածումը, որը խախտում է մի շարք անձանց 

ՀՀ Սահմանադրությամբ եւ միջազգային կոնվենցիաներով պաշտպանվող  անձնական եւ 
ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքը, արժանապատվության իրավունքը:  Խնդիրը առավել 
կարեւորվում է նրանով, որ մի շարք լրատվական միջոցներ վերարտադրում եւ տարածում են կեղծ 

օգտատերերի զրպարտություն  կամ վիրավորանք պարունակող տեղեկատվությունը, դրանք 
առավել հանրայնացնելով, ինչի հետեւանքով այդ տեղեկատվությունը հայտնի է դառնում նույնիսկ 
այն անձանց, ովքեր գրանցված չեն սոցիալական ցանցերում: Նշված խնդիրը ներկայումս լուրջ 
մտահոգություն է առաջացնում ինչպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջատար 
մասնագետների, բլոգերների մոտ, այնպես էլ համացանցից օգտվող բազմաթիվ անձանց մոտ: 
Ուստի կարեւոր է սահմանել այն լրատվական միջոցների պատասխանատվությունը, որոնք 

տարածում են կեղծ օգտատերերի  հրապարակումները եւ մեկնաբանությունները:  

Նախագծով առաջարկվում է Օրենսգրքի 1087.1-ին հոդվածի 9-րդ մասում նախատեսել, թե ով է 
համարվում  անհայտ հեղինակ այն դեպքում, երբ լրատվական գործունեություն իրականացնողը 
տարածել է վիրավորանք կամ զրպարտություն պարունակող տեղեկատվություն, եւ 

տեղեկատվության հեղինակը հայտնի չէ:  Հարկ է նշել, որ նման սահմանումը առավել 
հստակություն կմտցնի գործող իրավակարգավորման մեջ եւ հնարավորություն կտա խուսափել մի 
շարք գործնական խնդիրներից: Միեւնույն ժամանակ նախագծի 1087.1-ին հոդվածի լրացվող 9.1-
ին մասում սահմանվում է, որ լրատվության միջոցը ազատվում է վիրավորանք կամ 
զրպարտություն պարունակող տեղեկատվությունը վերարտադրելու համար 
պատասխանատվությունից, այն դեպքերում, երբ ներկայացնում է վիրավորանք կամ 
զրպարտություն պարունակող տեղեկատվության հեղինակին նույնականացնող տվյալներ: Նման 
կարգավորմամբ լրատվական գործունեություն իրականացնողը կազատվի անհայտ հեղինակի՝ 
զրպարտություն կամ վիրավորանք պարունակող տեղեկատվության վերատադրելու համար 
պատասխանատվությունից, եթե ներկայացնի տեղեկատվության իրական հեղինակին 
նույնականացնող տվյալներ:  

Նախագծով առաջարկվող նորույթն են  1087.1 հոդվածի 9.2-րդ, 9.3-րդ, 9.4-րդ, 9.5-րդ, 9.6-րդ 
մասերով նախատեսված լրացումները, որոնց համաձայն լրատվության միջոցը 
պատասխանատվություն է կրում իր էլեկտորոնային կայքում տեղ գտած, անհայտ հեղինակների 

վիրավորանք կամ զրպարտություն պարունակող մեկնաբանությունների  համար: Նշված 

կարգավորումը համապատասխանում է  նաեւ Մարդու Իրավունքների Եվրոպական դատարանի 
մոտեցումներին («Renaud V France», «Delfi AS vs Estonia» եւ այլն): Մասնավորապես, 2013 
թվականին «Delfi AS vs Estonia» գործի շրջանակներում Եվրոպական դատարանը նշել է, որ 
դիմումատու ընկերությանը իր լրատվական կայքում տեղակայված նյութերի առնչությամբ 
ընթերցողների կողմից արված զրպարտչական մեկնաբանությունների համար 
քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության ենթարկելը չի հակասում Եվրոպական 
կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածով պաշտպանվող խոսքի ազատության իրավունքին (դիմումատու 
ընկերությունն Էստոնիայում լրատվական գործունեություն իրականացնող եւ հանրային լայն 
շրջանակներին հայտնի Դելֆի ընկերությունն է): Միեւնույն ժամանակ Դատարանը նշել է, որ 
դիմումատու ընկերությանը քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության ենթարկելը 
համաչափ եւ հիմավորված է, քանի որ մեկնաբանությունները ծայրահեղ վիրավորական են, 
ընկերությունը ոչինչ չի ձեռնարկել այդ մեկնաբանությունները հեռացնելու համար, ինչպես նաեւ 
ստացել է եկամուտ այդ մեկնաբանությունների համար, քանի որ այդ մեկնաբանություններից էր 

կախված ընկերության գովազդային եկամուտը: Բացի  վերոգրյալից դատարանը սահմանել է, որ 
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համաչափ չէ զրպարտչական մեկնաբանությունների հեղինակների նույնականացման 

պարտականությունը տուժողի (գործի շրջանակներում) վրա դնելը:  Այսպես՝ դատարանը 

սահմանել է. «Հաշվի առնելով պետությունների 8-րդ հոդվածով սահմանված  պոզիտիվ 
պարտավորությունները, որոնք ընդգրկում են անհատների միջեւ շփման ոլորտում անձնական 
կյանքի նկատմամբ հարգանքի ապահովման չափանիշների սահմանումը՝ Դատարանը 
համոզված չէ, որ միայն զրպարտչական մեկնաբանությունների հեղինակների դեմ հայտ 

ներկայացնելու չափանիշը (ինչպես առաջարկում է դիմողը) այս գործում  կապահովի տուժող 

անձի անձնական կյանքի պաշտպանությունը: Ինչպես նշվել է,  դիմող ընկերությունը 
ընտրությունն էր թողնել ոչ գրանցված օգտատերերի մեկնաբանությունները եւ այդպիսի 
վարքագծով ենթադրվում է, որ այն իր վրա վերցրել է որոշակի պատախանատվություն 
մեկնաբանությունների համար:»:  

Այսպիսով ՝ կարելի է ամրագրել, որ նախագծով առաջարկվող կարգավորումը ոչ միայն կլուծի 
ներկայումս լայնորեն տարածում գտած խնդիրները, այլ նաեւ համապատասխանում է 
Եվրոպական դատարանի արտահայտած դիրքորոշմանը:  

 


