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       Դրմեյան Լիլի 
ԵՊՀ, Իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրանտ 

Գիտական ղեկավար՝ ի․գ․թ․, դոց. Գ․ Բեքմեզյան 
Էլ. փոստ՝ lili.drmeyan@gmail.com  

 
ՍՏՈՒՅԳ ՓԱՍՏԵՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԱՆՎԱՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  
Անվանարկումը իրավական համապարփակ հասկացություն է, որը բնու-

թագրվում է որպես անձի հեղինակությունն արատավորող ցանկացած իրավախախ-
տում։ Արտասահմանյան իրավաբանական գրականության մեջ ավանդաբար առանձ-
նացվում են անվանարկման երեք տեսակներ՝ slander, libel և insult, ընդ որում, 
առաջին երկուսը բնույթով համապատասխանում են զրպարտությանը և տարան-
ջատվում են ըստ արտահայտման ձևի (բանավոր կամ անցողիկ՝ slander, և գրավոր 
կամ մնայուն՝ libel), իսկ insult-ը նույնացվում է վիրավորանքի հետ: Տարբերակվում են 
նաև անվանարկման per se և per quod ձևեր: Առաջինն անվանարկումն է այնպիսի 
արտահայտությամբ, որն իր բովանդակությամբ դատարանն ընդունում է որպես անձի 
համբավն արատավորող, և այդ պարագայում հայցվորից պահանջվում է ապացուցել 
միայն իր մասին իրականությանը չհամապատասխանող տվյալների հրապարակման 
փաստը: Երկրորդն անվանարկումն է արտահայտությամբ, որը տուժողին վերագրում 
է հանցագործության կատարում, առևտրային, գործարար կամ հանրային գործու-
նեության մեջ անազնիվ գործելակերպ, զազրելի հիվանդություն կամ կնոջը՝ թեթևա-
բարո վարքագիծ, որի դեպքում հայցվորը պետք է ապացուցի նաև իր հեղինակության 
արատավորման և դրա հետևանքով իրեն այնպիսի իրական վնաս պատճառելու 
փաստը, որը կարող է չափվել նյութական արժեքով [1]։ 

Իրավաբանական դոկտրինայում և բացատրական բառարաններում հանդիպում 
են անվանարկման հասկացության տարբերվող բնորոշումներ․ աղբյուրների մի մա-
սում անվանարկումը բացատրվում է որպես անձի մասին ինչպես իրականությանը 
չհամապատասխանող, այնպես էլ իրականությանը համապատասխանող վարկաբե-
կիչ փաստերի (տեղեկությունների) տարածում [2], իսկ մյուս մասում՝ միայն իրակա-
նությանը չհամապատասխանող վարկաբեկիչ փաստերի (տեղեկությունների) տարա-
ծում [3]։ Էրդելեվսկին տարանջատում է անվանարկման հետևյալ տեսակները՝  

ա) անվանարկող կեղծ փաստերի դիտավորյալ հրապարակում, այսինքն՝ 
զրպարտություն կամ կեղծ անվանարկում,  

բ) անվանարկող կեղծ փաստերի հրապարակում առանց դիտավորության,  
գ) անվանարկող ստույգ փաստերի հրապարակում կամ հավաստի անվանար-

կում [4]։ 
Ստույգ փաստերի վրա հիմնված անվանարկում առկա է այն դեպքերում, երբ 

անձի մասին նրա մասնավոր կամ ընտանեկան կյանքին վերաբերող և դրանց գաղտ-
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նիությունը խախտող տեղեկություններ են հրապարակվում այդ անձի պատիվը, 
արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը արատավորելու նպատակով։  

Մասնավոր և ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի խախտումը 
հաճախ ուղեկցվում է ստույգ փաստերի վրա հիմնված անվանարկմամբ։ Լինում են 
դեպքեր, երբ թեև այդ ստույգ փաստերը բացահայտում են անձի՝ օրենքին չհակասող, 
իրավաչափ արարքները (օրինակ՝ նուդիստական լողափ հաճախելը), բայց ունակ են 
նսեմացնելու նրա հեղինակությունը, քանի որ այդ արարքները հասարակության 
տարբեր շրջանակներ կարող են միանշանակորեն չընդունել։ Հարց է առաջանում՝ 
արդյո՞ք հրապարակված փաստերի հավաստի լինելու դեպքում հնարավոր է խոսել 
անվանարկման մասին։  Այս հարցն առաջին անգամ լայն քննարկման արժանացավ 
2009 թ․-ին ԱՄՆ-ում «Նունենն ընդդեմ Սթեփլզի» գործի առնչությամբ։ ԱՄՆ Վե-
րաքննիչ դատարանը, վերահաստատելով այն փաստը, որ հրապարակված փաստերի 
հավաստիությունն ապացուցելը զրպարտության հայցից բացարձակ պաշտպանութ-
յան միջոց է և բացառում է պատասխանատվությունը, հավելեց, որ եթե ստույգ 
տվյալների հրապարակումը կատարվել է անձին անվանարկելու փաստացի դիտավո-
րությամբ (actual malice), ապա պետք է հանգեցնի պատասխանատվության։ Թեև այս 
նորմը նախատեսված է Մասաչուսեթսի նահանգային օրենսդրությամբ, սակայն 
դատարանները կիրառել են միայն հանրային անձանց անվանարկման գործեր 
քննելիս [5]։ Նունենի գործով վճիռը շրջադարձ էր ամերիկյան նախադեպային իրա-
վունքում։ Այն թեև տեսաբանների քննադատությանն արժանացավ, սակայն պետք է 
փաստել, որ սրանով ողջամիտ լուծում տրվեց խնդրին․ համաչափության սկզբունքի 
պահպանման դեպքում այս կարգավորումը արդյունավետորեն կարող է կիրառվել 
անվանարկման նպատակով անձնական կամ ընտանեկան կյանքի գաղտնիության 
խախտման ցանկացած դեպքում։  

Իրավաբանական տեսական աղբյուրներում, ինչպես նաև Մարդու իրավունք-
ների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքում քիչ չեն հանդիպում 
հայեցակարգերն, որոնց համաձայն՝ և՛ անձի հեղինակությունը, և՛ մասնավոր կյանքի 
անձեռնմխելիության իրավունքը սերտորեն փոխկապված են [6]։ Այդ տեսակետը 
հիմնավորվում է նրանով, որ մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության խախտումը 
հանգեցնում է տուժողի հեղինակության և պատվի նսեմացման։ Մասնավոր կյանքին 
վերաբերող որոշակի փաստեր չհրապարակելու շահագրգռվածությունը նպատակ 
ունի պաշտպանելու անձի հեղինակությունը։  

ՀՀ Սահմանադրության [7]  31-րդ հոդվածը սահմանում է, որ յուրաքանչյուր ոք 
ունի մասնավոր և ընտանեկան կյանքի, պատվի ու բարի համբավի անձեռնմխելի-
ության իրավունք: Մարդու մասնավոր կյանքը նրա անձնական կյանքի այն կողմն է, 
որն անձեռնմխելի է այլոց համար։ Անձի ընտանեկան կյանքը նրա ունեցած ընտա-
նեկան հարաբերություններն են, որոնք ընդգրկում են ընտանիքի անդամների՝ 
ամուսինների, ծնողների և զավակների (որդեգրողների ու որդեգրվածների) միջև 
կապերը։ ՄԻԵԴ-ը, այնուամենայնիվ, չի սահմանափակում ընտանեկան հարաբերութ-
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յունները միայն վերը նշված շրջանակով, և դրանց շարքում դիտարկում է նաև 
առնվազն մոտ ազգականների միջև հարաբերությունները, քանի որ դրանք ևս կարող 
են էական դերակատարում ունենալ ընտանեկան կյանքում: Ընտանեկան կապերը 
պետք է դիտարկել ոչ թե զուտ իրավաբանական, այլ ձևական տեսանկյունից, քանի 
որ դրանք առաջանում են անկախ այդ հարաբերություններն իրավաբանորեն 
(չ)ձևակերպելու հանգամանքից [8]: Այսպիսով՝ ստույգ փաստերի վրա հիմնված 
անվանարկմամբ միաժամանակ խախտվում են սահմանադրական երկու իրավունք-
ներ՝ մասնավոր և ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության, պատվի ու բարի 
համբավի անձեռնմխելիության իրավունքները, կոնվենցիոն երկու հիմնարար իրա-
վունքներ՝ անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու և հեղինակության պաշտպա-
նության իրավունքները։ Այնուամենայնիվ, Հայաստանը որդեգրել է բազմաթիվ 
երկրներում (այդ թվում՝ Գերմանիա [9], Ավստրիա [10], Ռուսաստան [11], Չեխիա [12], 
Լատվիա [13]) գործող այն ընդհանուր սկզբունքը, որ անվանարկումը պատասխա-
նատվության հիմք է միայն այն դեպքում, երբ անձի պատվի, արժանապատվության 
կամ գործարար համբավի արատավորման նպատակով տարածված տեղեկություն-
ները կեղծ են։  

Ստորև ներկայացվում են ստույգ փաստերի վրա հիմնված անվանարկման 
առնչությամբ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի առարկայական որոշ խնդիրներ և 
դրանց լուծման առաջարկներ՝  

1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը սահմանում է պատվի, արժանապատ-
վության և գործարար համբավի արատավորման երկու եղանակ՝ վիրավորանքի և 
զրպարտության միջոցով։ Երկուսն էլ անվանարկման տարատեսակներ են։ Վիրա-
վորանքը խոսքի, պատկերի, ձայնի, նշանի կամ այլ միջոցով պատիվը, արժանա-
պատվությունը կամ գործարար համբավն արատավորելու նպատակով կատարված 
հրապարակային արտահայտությունն է, ընդ որում՝ եթե հրապարակային արտահայ-
տությունը հիմնված է ստույգ փաստերի վրա (բացառությամբ բնական արատների) 
կամ պայմանավորված է հանրային գերակա շահով, ապա տվյալ իրավիճակում և իր 
բովանդակությամբ կարող է վիրավորանք չհամարվել։ Զրպարտությունն անձի 
վերաբերյալ փաստացի այնպիսի տվյալների (statement օf fact) հրապարակումն է, 
որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը և արատավորում են նրա պատիվը, 
արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը [14]: Միաժամանակ, անձի վերա-
բերյալ իրականությանը չհամապատասխանող և նրա պատիվը, արժանապատ-
վությունը կամ գործարար համբավն արատավորող փաստացի տվյալների հրապա-
րակումը չի համարվում զրպարտություն, եթե դա տվյալ իրավիճակում և բովանդա-
կությամբ պայմանավորված է հանրային գերակա շահով, և եթե փաստացի 
տվյալները հրապարակայնորեն ներկայացրած անձն ապացուցի, որ ողջամտության 
սահմաններում ձեռնարկել է միջոցներ` պարզելու դրանց ճշմարտացիությունը 
(աղբյուրում՝ ճշմարտությունը) և հիմնավորվածությունը, ինչպես նաև հավասա-
րակշռված և բարեխղճորեն է ներկայացրել այդ տվյալները։ Հավասարակշռվա-
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ծությունը վերաբերում է ներկայացվող տվյալների և հանրային գերակա շահի 
հարաբերակցությանը: Այսինքն՝ տվյալների հրապարակումը չպետք է պարունակի 
զրպարտող տեղեկություններ, որոնք չեն առնչվում այդ խնդրին և դուրս են մնում 
հանրային գերակա շահով պայմանավորված թույլատրելի շրջանակներից:  Բա-
րեխղճությունը ենթադրում է փաստացի տվյալների՝ ամբողջական, առանց էական 
նշանակություն ունեցող փաստերի փոփոխման շարադրանք: Ըստ էության, եթե 
անգամ հրապարակված փաստացի տվյալները կեղծ են, սակայն ողջամտության 
սահմաններում ձեռնարկվել են միջոցներ` պարզելու դրանց ճշմարտացիությունը և 
հիմնավորվածությունը, ինչպես նաև տվյալները ներկայացվել են հավասարակշռված 
և բարեխղճորեն, ապա հրապարկված փաստերը «հավասարեցվում են» ստույգ 
փաստերի։ Պետք է նկատել, որ հրապարակված արտահայտությունը կամ փաստացի 
տվյալը համապատասխանաբար վիրավորանք և զրպարտություն չհամարելու համար 
հանրային գերակա շահի իրավական նշանակությունը դրվում է տարբեր հարթութ-
յունների վրա․ առաջին դեպքում այն որպես հիմք դրսևորվում է ինքնուրույն, երկրորդ 
դեպքում՝ եթե միաժամանակ առկա է նաև մյուս պայմանը։ Կարծում ենք՝ 1087.1 
հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի և 2-րդ մասի 2-րդ պարբերության նպատակները 
համընկնում են, հետևաբար, դրանցով սահմանված չափանիշները ևս պետք է 
նույնական լինեն: Հիմք ընդունելով որոշ երկրների (Կանադա [15], Ավստրալիա [16]) 
փորձը՝ հակված ենք այն մտքին, որ երկու պայմանների միաժամանակյա առկա-
յությունը պարտադիր է և՛ վիրավորանքի, և՛ զրպարտության դեպքում։ Ուստի, 
առաջարկվում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ 
պարբերությունը խմբագրել հետևյալ բովանդակությամբ․ «Սույն օրենսգրքի իմաս-
տով` հրապարակային արտահայտությունը տվյալ իրավիճակում և իր բովանդակութ-
յամբ կարող է չհամարվել վիրավորանք, եթե այն հիմնված է ստույգ փաստերի վրա 
(բացառությամբ բնական արատների) և պայմանավորված է հանրային գերակա 
շահով»։  

2. ՌԴ քաղաքացիական օրենսգրքի 151-րդ հոդվածով սահմանված իրավա-
կարգավորումը, այն է՝ եթե քաղաքացուն պատճառվել է բարոյական վնաս նրա 
անձնական ոչ գույքային իրավունքները խախտող կամ ոչ նյութական բարիքների դեմ 
ոտնձգող գործողությամբ, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում, 
դատարանը կարող է իրավախախտի վրա դնել պատճառված վնասի դրամական 
փոխհատուցման պարտականություն։ Այսինքն՝ երբ բարոյական վնաս է պատճառ-
վում անձնական ոչ գույքային իրավունքների խախտմամբ կամ ոչ նյութական 
բարիքների դեմ ոտնձգությամբ, վնասը փոխհատուցվում է անկախ նրանից, թե նման 
փոխհատուցում օրենքով հատկապես նախատեսված է, թե ոչ, մինչդեռ գույքային 
իրավունքների խախտման դեպքում այդպիսի փոխհատուցում նախատեսող հատուկ 
օրենքի առկայությունը պարտադիր է։ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 162.1 և ՌԴ 
քաղաքացիական օրենսգրքի 150-րդ հոդվածները սահմանում են ոչ նյութական 
բարիքների հասկացությունը, ընդ որում՝ բառացիորեն նույն բովանդակությամբ, այն 
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է՝ ոչ նյութական բարիքները, սույն օրենսգրքին և այլ օրենքներին համապատասխան, 
պաշտպանվում են դրանցով նախատեսված դեպքերում ու կարգով, ինչպես նաև այն 
դեպքերում ու այն սահմաններում, որոնցում քաղաքացիական իրավունքների 
պաշտպանության եղանակների օգտագործումը բխում է խախտված ոչ նյութական 
իրավունքի էությունից և այդ խախտումների հետևանքների բնույթից: Փաստորեն, այս 
իրավական նորմի ձևակերպումը թույլ է տալիս հնարավոր համարել անձնական ոչ 
գույքային իրավունքների խախտման դեպքում քաղաքացիաիրավական պաշտպա-
նության միջոցների օգտագործումը, մասնավորապես՝ ոչ նյութական վնասի հատու-
ցումը, եթե անգամ դրանք տվյալ անձնական ոչ գույքային իրավունքի պաշտպանութ-
յան համար ուղղակիորեն նախատեսված չեն օրենքով։ Մինչդեռ ՀՀ քաղաքացիական 
օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ ոչ նյութական վնասը ենթակա է 
հատուցման միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում։  

 Կարծում ենք՝ ՌԴ քաղաքացիական օրենսգրքի 150-րդ և 151-րդ հոդվածները 
համահունչ են և ապահովում են օրենսգրքով նախատեսված անձնական ոչ գույքային 
բոլոր իրավունքների ու ոչ նյութական բարիքների պաշտպանությունը, ինչը չի կարելի 
ասել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի կապակցությամբ՝ համադրելով վերոնշյալ 162.1 
և 17-րդ հոդվածների դրույթները։ Ուստի, առաջարկվում է ՀՀ քաղաքացիական 
օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ մասը փոփոխել և խմբագրել հետևյալ բովանդակութ-
յամբ. «Եթե քաղաքացուն պատճառվել է բարոյական վնաս նրա անձնական ոչ գույ-
քային իրավունքները խախտող կամ ոչ նյութական բարիքների դեմ ոտնձգող 
գործողությամբ, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում, դատարանը 
կարող է իրավախախտի վրա դնել պատճառված վնասի դրամական փոխհատուցման 
պարտականություն»։ Սա հնարավորություն կտա պրակտիկայում արդյունավետորեն 
իրագործելու Քաղաքացիական օրենսգրքի 162.1 հոդվածի նպատակները։  

3. Հարկ է նշել, որ 2015 թ․-ից գործում է «Անձնական տվյալների պաշտպա-
նության մասին» ՀՀ օրենքը [17], որի կարգավորման առարկան կազմում են միայն 
պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետա-
կան կամ համայնքային հիմնարկների կամ կազմակերպությունների, իրավաբա-
նական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական տվյալները մշակելու, դրանց 
նկատմամբ պետական հսկողություն իրականացնելու կարգն ու պայմանները: Ընդ 
որում, անձնական տվյալ է համարվում ֆիզիկական անձին վերաբերվող ցանկացած 
տեղեկություն, որը թույլ է տալիս կամ կարող է թույլ տալ ուղղակի կամ անուղղակի 
կերպով նույնականացնել անձի ինքնությունը։ Սա նշանակում է, որ «Անձնական 
տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով չեն կարգավորվում այն դեպքերը, 
երբ առանց անձի համաձայնության այլ անձանց կողմից ապօրինաբար հրապա-
րակվում են նրա մասնավոր կամ ընտանեկան կյանքին վերաբերող տվյալներ։ 
«Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը խախտելու համար 
պատասխանատվությունը սահմանված է Վարչական իրավախախտումների վերա-
բերյալ ՀՀ օրենսգրքի 189.17 հոդվածով [18]: Միաժամանակ, ՀՀ քրեական օրենս-
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գիրքը պատիժ է նախատեսում մարդու անձնական կամ ընտանեկան գաղտնիք 
համարվող տեղեկություններն առանց նրա համաձայնության օգտագործելու կամ 
հրապարակային ելույթներով, հրապարակայնորեն ցուցադրվող ստեղծագործություն-
ներով կամ լրատվության միջոցներով այդպիսի տեղեկություններ տարածելու կամ 
հավաքելու կամ պահելու համար, եթե դրանք նախատեսված չեն օրենքով: Այս 
դեպքում պատիժը տուգանք է՝ 200.000-ից 500.000 դրամի չափով կամ կալանք՝ 
մեկից երկու ամիս ժամկետով [19]: Այս հանցակազմը ընդգրկում է հենց խնդրո 
առարկա իրավիճակը։  

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ օրենսդրությունը հնարավորություն է 
տալիս կյանքի և առողջության դեմ հանցանք կատարելու մեջ մեղադրվող անձի դեմ 
քաղաքացիական հայց ներկայացնել դատարան՝ պահանջելով պայմանագրային 
պարտավորություններ, ինչպես նաև զինվորական ծառայություն, ոստիկանական 
ծառայություն և այլ համապատասխան պարտականություններ կատարելիս քաղա-
քացու կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցում (ՀՀ քաղա-
քացիական օրենսգրքի 1077-րդ հոդված)՝ առաջարկվում է ՀՀ քաղաքացիական 
օրենսգրքով սահմանել ստույգ փաստերի վրա հիմնված անվանարկմամբ պատ-
ճառված ոչ նյութական վնասի հատուցման հնարավորություն։ Ընդ որում՝ լրացումը 
կարող է կատարվել ինչպես 1087.1 հոդվածի շրջանակներում, այնպես էլ առանձին 
հոդված նախատեսելով։ Իհարկե, նախորդ առաջարկի իրագործման պարագայում 
ստույգ փաստերի վրա հիմնված անվանարկմամբ պատճառված ոչ նյութական վնասի 
հատուցման հնարավորության հատուկ նախատեսման անհրաժեշտություն չի լինի։ 
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Դրմեյան Լիլի  
 

ՍՏՈՒՅԳ ՓԱՍՏԵՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԱՆՎԱՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Բանալի բառեր՝ ստույգ փաստերի վրա հիմնված անվանարկում, դիֆամացիա, 
պատիվ, արժանապատվություն, գործարար համբավ, հեղինակություն, մասնավոր և 

ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության իրավունք, պատվի ու բարի համբավի 
անձեռնմխելիության իրավունք, անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու 

իրավունք, հեղինակության պաշտպանության իրավունք, ոչ նյութական վնասի 
հատուցում։ 

 
Ստույգ փաստերի վրա հիմնված անվանարկմամբ միաժամանակ խախտվում են 

անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու և հեղինակության պաշտպանության  
իրավունքները, քանի որ մասնավոր կյանքին վերաբերող որոշակի փաստեր չհրա-
պարակելու շահագրգռվածությունը նպատակ ունի պաշտպանելու անձի հեղինա-
կությունը։ 

Հոդվածի շրջանակներում փորձ է կատարվել բացահայտելու ստույգ փաստերի 
վրա հիմնված անվանարկման համար իրավական պատասխանատվության էությունը 
և առանձնահատկությունները, ինչպես նաև դրա ներդրման հնարավորությունը 
ներպետական օրենսդրության մեջ։ Արդյունքում, ներկայացվել են ՀՀ քաղաքա-
ցիական օրենսգրքի առարկայական որոշ խնդիրներ և դրանց լուծման առաջարկներ։ 
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ОСОСБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОСТОВЕРНУЮ ДИФФАМАЦИЮ 
Ключевые слова: достоверная диффамация, честь, достоинство, деловая 

репутация, право на неприкосновенность частной и семейной жизни, право на 
неприкосновенность чести и доброго имени, право на защиту репутации, право на 

уважение частной и семейной жизни, компенсация неимущественного вреда․ 
 

При достоверной диффамации одновременно нарушаются право на уважение 
частной и семейной жизни и право на защиту репутации, так как личная 
заинтересованность человека в неразглашении некоторых фактов о своей частной 
жизни направлена на защиту его репутации.  

В статье была предпринята попытка раскрыть сущность и особенности 
юридической ответственности за достоверную диффамацию, а также возможность ее 
внедрения в государственное законодательство. В связи с этим были представлены 
некоторые существенные проблемы, связанные с Гражданским кодексом РА, а также 
были выдвинуты предложения по их решению.  
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SPECIFIC FEATURES OF LIABILITY FOR RELIABLE DEFAMATION  

Key words: defamation based on true facts, honor, dignity, business reputation, the right 
to inviolability of his or her private and family life, the right to inviolability of honor and 
good reputation, the right to respect for private and family life, the right to protection of 

reputation, non-pecuniary damages․ 
 

Reliable defamation simultaneously violates both the right to respect for private and 
family life and the right to protection of reputation, as individuals have personal interests 
in not disclosing certain facts of private life in order to protect their reputation.  

The article has attempted to disclose the essence and specific features of legal liability 
for reliable defamation, as well as the possibility of its incorporation into the domestic 
legislation. Thereon, the article touches upon some significant issues related to the RA Civil 
Code and provides suggestions for their solution. 

 
 
 
 
 
 


