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ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈՐՈՇԱԿԻՈՒԹՅԱՆ, ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՆԱԼՈԳԻԱՅԻ
(ՀԱՄԱՆՄԱՆՈՒԹՅԱՆ) ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԻ
ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ԳԵՎՈՐԳ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

Իրավական համակարգը սկզբունքորեն պետք է բացառի իրավակարգավորման այնպիսի երևույթ, ինչպիսին է թերի ու տարակարծությունների տեղիք տվող, ինչպես նաև հակասական իրավական ակտերի ընդունումը: Սակայն որևէ երկրի իրավական համակարգ դեռևս
ամբողջությամբ ձերբազատված չէ վերոհիշյալ թերություններից, իսկ
արդի իրավաքաղաքական զարգացումների համատեքստում, երբ
հարկ է լինում արմատապես ընդլայնել իրավակարգավորման շրջանակները և առավել հաճախ դիմել օրենսդրական փոփոխությունների,
վիճակն էլ ավելի է վատթարանում: Իրավաստեղծ գործունեության
խութերը, ըստ իրավագետ Ա. Վաղարշյանի գնահատման, թելադրված
են մի քանի գործոններով. «Իրավաստեղծ գործունեության ընթացքը ևս
կարիք ունի մեթոդաբանական, տեսական ավելի բարձր, ընդգրկուն
զինվածության, իրավաբանական ավելի բազմերանգ արտացոլման: Իրավաբանական ակտերի որակը և արդյունավետությունը մեծապես
կախված են օրենսդիրների հատկապես իրավաբանական արհեստավարժությունից: Իրավակիրառ մարմինները, դատարանները կշահեին
իրավունքի ընդհանուր տեսության իմացությունից: Իրավունքը գործողության մեջ դնելը անբաժան է այն լավ կամ ճիշտ հասկանալուց, իրավաբանական երևույթները ամբողջական համատեքստում ըմբռնելուց»1:
Այն, որ ժամանակակից օրենսդրությունը, այդ թվում՝ միջազգային
իրավական համակարգը, դարձել է ակնհայտ հարափոփոխ, չի կարող
բացասաբար չանդրադառնալ դրա որակի վրա: Իհարկե, սոցիալ-քաղաքական զարգացումներին համահունչ (իսկ այդ զարգացումները ևս
ներկայումս դարձել են աննախադեպ հարափոփոխ) օրենսդրություն
ստեղծելու անհրաժեշտությունը չի կարող վիճահարույց լինել, սակայն
նախկին, ըստ էության դասական մեթոդաբանությամբ իրավաստեղծ
1 Ա. Վաղարշյան, «Իրավունք» հասկացության տեսամեթոդաբանական և գործնական նշանակությունը, «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», № 3
(144), 2014, էջ 7:
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ու իրավակիրառ գործունեությունը, մեր համոզմամբ, այլևս ի զորու չէ
դիմակայելու իրավական համակարգին սպառնացող մարտահրավերներին: Ուստի սույն հոդվածում առանցքային ենք համարում հետևյալ
հիմնահարցերի առնչությամբ համարժեք դիրքորոշում ներկայացնելը՝
- կարո՞ղ են արդյոք իրավական որոշակիության առնչությամբ
ժամանակակից պատկերացումները բավարար համարվել իրավական
համակարգի արդի արմատական բարեփոխումների համատեքստում,
- ի՞նչ մեթոդաբանությամբ կարելի է իրավունքի և օրենքի անալոգիա կիրառելու միջոցով շտկել իրավական բացերի խնդիրը, չկա՞ արդյոք անալոգիայի կիրառման շրջանակների վերանայման և հստակեցման անհրաժեշտություն,
- մեկնաբանությունը կարո՞ղ է արդյոք սահմանափակվել միայն
տվյալ իրավունքի նորմի իմաստով, ինչպե՞ս ընդլայնել վերջինիս
շրջանակները՝ առանց իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքի երաշխավորված իրացումը խոչընդոտելու:
Նախ՝ համալիր անդրադառնանք իրավական համակարգի թերություններին և դրանց պատճառներին: Հիմնական պատճառը ողջ իրավական համակարգի աննախադեպ հարափոփոխ բնույթն է, մասնավորապես՝ արդեն բնավ արտառոց չի դիտվում այն, որ հիմնարար
օրենսդրական ակտերն անգամ մի քանի տարի անց լայնածավալ փոփոխությունների կարիք են զգում, իսկ առանձին դեպքերում նախապատվությունը պարզապես տրվում է միանգամայն նոր օրենսդրական
ակտի ընդունմանը: Այսպես, առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգիրքն ընդունվեց 2007 թ.
նոյեմբերի 27-ին, իսկ արդեն ընդամենը 6 տարի անց՝ 2013 թ. դեկտեմբերի 28-ին, ընդունվեց նոր օրենսգիրք: Դատելով դատաիրավական
բարեփոխումների ծրագրերից՝ այս «ճակատագրին» շուտով կարժանանան նաև մյուս դատավարական օրենսգրքերը: Իրավական համակարգի թերությունները թելադրված են նաև այնպիսի գործոնով, ինչպիսին է, օրինակ, հասարակական հարաբերությունների աննախադեպ բարդ ու հակասական բնույթը, ինչը հնարավորություն չի տալիս
օրենսդրությամբ սպառիչ կանխատեսելու բոլոր հնարավոր իրավիճակները: Պակաս կարևոր չէ նաև այն, որ դեռևս բացակայում է արդի
պահանջներին համապատասխան լիարժեք ձևավորված իրավաբանական տեխնիկան և այլն:
Մի կողմ թողնենք հաճախակի փոփոխությունների անհրաժեշտության հարցադրումը (դա սույն հետազոտության նյութը չէ), փաստենք միայն, որ սա գրեթե անբեկանելի գործընթաց է և կարող է վերանայվել միայն այդ խնդրին առնչվող գործոնների արմատական վերաիմաստավորման պարագայում, ինչի սաղմերը, թերևս, չեն նշմարվում:
Գիտագործնական չափանիշներով այս փուլում առավել իրատեսական ենք համարում այնպիսի եզրահանգումներ առաջադրելը, որոնք
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միտված կլինեն հարափոփոխ իրավական համակարգում անխուսափելիորեն ծագող «խութերի» վնասազերծմանը:
Այս զարգացումների համատեքստում, մեր կարծիքով, առանցքային նշանակություն է ձեռք բերում այնպիսի իրավական ինստիտուտների ու սկզբունքների վերանայումը, ինչպիսիք են իրավական որոշակիությունը, անալոգիան և մեկնաբանությունը: Նախ անդրադառնանք
իրավական որոշակիության սկզբունքին:
Ինչպե՞ս է ներկայումս բնորոշվում այս խիստ կարևոր սահմանադրական սկզբունքը: Դատելով իրավագիտության աղբյուրներում,
դատական ակտերում (այդ թվում՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի և Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշումներում) և փորձագիտական զեկույցներում
արտացոլված մոտեցումներից՝ կարող ենք եզրակացնել, որ այս փուլում իրավական որոշակիության հիմնական երաշխիք է համարվում
իրավական նորմերի, դրանցում օգտագործված եզրույթների անհրաժեշտ հստակությունը, մասնավորապես նախապատվությունը տրվում
է այնպիսի եզրույթների օգտագործմանը, որոնց իրազեկվածության
առնչությամբ գործնականում խնդիրներ չեն ծագում: Ինչ խոսք, սրանք
միանգամայն իրավաչափ պահանջներ են, սակայն չպետք է անտեսել,
որ գերխնդիրը տվյալ դեպքում ոչ թե իրավական նորմերի հստակությունն է, այլ դրանց իմաստը համարժեք բացահայտելու և դրան համապատասխան իրավակիրառ պրակտիկա ձևավորելու մշակույթը: Այս
տեսանկյունից առնվազն իրավաչափ չէ անվերապահորեն, առանց
նախապես սահմանված չափանիշների ակնկալել իրավական նորմերի
հստակություն սոսկ օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով: Ընդ
որում, նշված չափանիշների բացակայությունը իրավական ակտի որոշակիության գնահատումը անհարկի դարձնում է հեղհեղուկ, որի պարագայում միևնույն իրավական նորմը միաժամանակ կարող է գնահատվել ինչպես իրավական որոշակիության սկզբունքին հակասող,
այնպես էլ այդ սկզբունքին համահունչ:
Սակայն խնդիրը միայն չափանիշների բացակայությունը չէ. մեր
կարծիքով, դրանք սահմանելու դեպքում էլ հնարավոր չէ համակարգային լուծումներ առաջադրել վերը նշված հիմնահարցի առնչությամբ:
Կարծում ենք՝ իրավական որոշակիությանը վերաբերող գնահատականները չեն կարող սահմանափակվել սոսկ տվյալ իրավական նորմի
կամ դրանում առկա առանձին խրթին եզրույթների բովանդակային
վերլուծությամբ: Վերջին հաշվով, ցանկացած իրավական համակարգի
բնորոշ են տարաբնույթ թերություններ (կարգավորման ենթակա հարաբերությունների առնչությամբ իրավական նորմերի բացակայությունը, միևնույն իրավաբանական ուժ ունեցող իրավական նորմերի հակասությունները և այլն), սակայն դրանք չեն կարող անխուսափելիորեն հանգեցնել իրավական այդ նորմերի կիրառումը բացառելուն,
5

քանզի նման պարագայում մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը կդառնա էլ ավելի խոցելի, մասնավորապես,
այն չի իրականանա օրենսդրական փոփոխություններ կատարելու
անհրաժեշտության պատճառաբանությամբ: Իհարկե ողջունելի է կատարյալ իրավական կարգավորում ունենալը, սակայն դրանում թերությունների առկայությունը չպետք է որևէ կերպ, զուտ ձևական նկատառումներով խոչընդոտի մարդու իրավունքների իրավաչափ իրացումը:
Այսպիսով, իրավական որոշակիության սկզբունքի առումով ներկա պատկերացումների պարագայում վճռորոշ նշանակություն է
տրվում հստակության չափանիշներով իրավական ակտի որակին,
մինչդեռ անտեսվում է այն, որ այդ հիմքով իրավական ակտերն անվավեր ճանաչելը, ըստ էության, հանգեցնում է մարդու իրավունքների իրավաչափ պաշտպանության անհարկի ձգձգումների: Իրավական
մշակույթն այնպիսին է, որ ժամանակակից պատկերացումների տեսանկյունից իրավական որոշակիության սկզբունքի հետ աղերսներ ունեցող կոնկրետ իրավական ակտի կիրառման հետևանքով մարդկանց
իրավունքների խախտման պարագայում տուժող կողմը ևս հակված է
լինում սոսկ վիճարկելու տվյալ իրավական ակտը: Հաճախ նախապատվությունը տրվում է իրավական ակտը վիճարկելու բարդ ու
տևական ընթացակարգին, երբ առավել ողջամիտ կլիներ, եթե պարզապես պահանջվեր, որ թերի ակտի առկայության պարագայում կիրառվեր իրավաչափ անալոգիա, որի բուն իմաստը հենց այն է, որ դրա միջոցով հնարավոր լինի որոշակի սահմաններում հաղթահարել իրավական համակարգի թերությունները և երաշխավորել իրավունքի իրացման բնականոն ընթացքը:
Առկա իրավական մշակույթը ոչ միայն խոչընդոտում է մարդու իրավունքների պաշտպանության խելամիտ ընթացակարգերի ներդրումը, այլև օրենսդրության ողջամիտ զարգացումը: Այսպես, օրենսդրության գերխնդիրը ժամանակակից սոցիալ-քաղաքական զարգացումներին համահունչ իրավական լուծումներ առաջադրելն է, մինչդեռ զուտ
խմբագրական բնույթի հարցադրումների վրա ոչ համարժեք ուշադրություն բևեռելը և ժամանակ վատնելը հանգեցնում են ներուժի փոշիացմանը, առաջնային են դառնում իրավական նորմի ոչ այնքան բովանդակային, որքան ձևական, խմբագրական հատկանիշները2: Այսպիսով, չթերագնահատելով իրավական նորմի հստակ ու միանշանակ
ձևակերպումների անհրաժեշտությունը, այնուամենայնիվ գտնում ենք,
որ միայն այդ գործոնը չի կարող ինքնըստինքյան լուծել իրավական
համակարգի կիրառման բնականոն գործընթացին սպառնացող խոչընդոտների վերացման խնդիրը, իսկ դրա նշանակությունը գերագնաՏե՛ս Хачатуров Р. Л. Аналогия в праве // «Вектор науки ТГУ», 2009,131, № 5 (8),
էջ 130-131:
2
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հատելը խաթարում է ինչպես իրավունքի իրացման, այնպես էլ օրենսդրության զարգացման բնականոն գործընթացը:
Այս համատեքստում հարց է ծագում. ի՞նչ մեթոդաբանությամբ
կարող ենք ելք առաջադրել: Կարծում ենք, որ իրավական որոշակիության հետ աղերսներ ունեցող իրավական ակտերի կիրառման բազմաթիվ դեպքերում խնդիրը կարող է լուծվել ոչ թե դրանք հակասահմանադրական կամ օրենքին հակասող ճանաչելու, այլ ողջամիտ մեկնաբանությամբ իրավունքի կամ օրենքի անալոգիա կիրառելու միջոցով:
Ընդ որում, իրավական ակտը կարող է անվավեր ճանաչվել ոչ թե իրավական որոշակիության հետ աղերսներ ունենալու ցանկացած հիմքով,
այլ բացառապես այն դեպքում, երբ տվյալ իրավիճակում պարզապես
հնարավոր չէ կիրառել իրավունքի կամ օրենքի անալոգիա:
Այս մոտեցումը, թերևս, մասամբ իր արտացոլումն է գտել նաև ՀՀ
սահմանադրական դատարանի մի շարք որոշումներում: Այսպես, 2014 թ.
մարտի 18-ի՝ «ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման
վրա` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 75 հոդվածի 5-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» կայացված թիվ ՍԴՈ-1141 որոշմամբ արձանագրվել է. «Ինչ վերաբերում է դիմողի այն փաստարկին, որ վիճարկվող նորմը չի սահմանել
հստակ և կանխատեսելի չափանիշներ, որոնցով դատարանը պետք է
առաջնորդվի, ՀՀ սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ
եթե վիճարկվող նորմն ընկալվում է որպես առանձին, քրեական օրենսգրքի ընդհանուր կարգավորման տրամաբանությունից դուրս
դրույթ, ապա կարող է առաջանալ թյուրընկալում դատարաններին վերապահած «բացարձակ» հայեցողական լիազորությունների վերաբերյալ: Այնինչ, ճիշտ այնպես, ինչպես հանցանք կատարած անձի նկատմամբ տասը կամ ավելի տարի, կամ ցմահ ազատազրկման ժամկետով
պատիժ նշանակելու ժամանակ, դատարանը ղեկավարվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի ընդհանուր սկզբունքներով և, մասնավորապես, 60-63
հոդվածների պահանջներով: Բացի դրանից, վեճի առարկա դրույթը լուծում է կարևոր մի խնդիր ևս, անկախ այն բանից, որ անձը ցմահ ազատազրկմամբ պատժվող հանցանք է կատարել և դատարանը հնարավոր
չի գտնում վաղեմության ժամկետն անցնելուց հետո անձին ազատ արձակել, ապա, ըստ վեճի առարկա դրույթի օրենսգրքի 81 հոդվածի 5-րդ
մասի` չի կարող նաև ցմահ ազատազրկում կիրառել: Այսպիսի կարգավորումն իրավունքների պաշտպանության օրենսդրական մոտեցում է:
Կարևոր է նաև նկատի ունենալ, որ նման մոտեցումը կամ տարբեր
հանցանքների առնչությամբ վաղեմության ժամկետի սահմանումը,
ինչպես նաև դրա բացառումը օրենսդրի իրավասության հարցերն են:
Դատարանին գործի կոնկրետ հանգամանքներից ելնելով և համապատասխան արդարադատական ընթացակարգով տրվում է միայն օրենքով նախատեսված տարբերակներից ընտրություն կատարելու հնա7

րավորություն»3: Այս որոշման վերլուծությունից բխում է, որ հայեցողական լիազորությունն ինքնին չի հակասում իրավական որոշակիության սկզբունքին. իրավասու մարմինը, տվյալ դեպքում՝ դատարանը, պարտավոր է օրենսդրությամբ վերապահված հայեցողության
սահմաններում ու պայմաններով կատարել ողջամիտ ընտրություն:
Ինչո՞ւ իրավունքի կամ օրենքի անալոգիայի կիրառմանը դեռևս
պատշաճ ուշադրություն չի դարձվում, ինչո՞ւ այն չի դիտվում որպես իրավական որոշակիության հետ աղերսներ ունեցող իրավական բացերը հաղթահարելու միջոց: Այս հարցի պատասխանը, թերևս, առնչվում
է իրավական մշակույթի հետ: Վերջին հաշվով ակնհայտ է, որ հայրենական իրավական համակարգում այդպես էլ չի ձևավորվել իրավունքի կամ օրենքի անալոգիայի կիրառման կայուն պրակտիկա, ինչը խոչընդոտում է անհրաժեշտ արհեստավարժության պակասը: Նկատենք,
որ համապատասխան ուսումնական հաստատություններում իրավագիտության մասնագիտությամբ պրակտիկ աշխատողների վերապատրաստման ծրագրերում անգամ նախատեսված չեն իրավունքի կամ օրենքի անալոգիայի կիրառման դասընթացներ:
Միաժամանակ, հակված չենք կարծելու, թե անալոգիայի ինստիտուտի կիրառման շրջանակների կտրուկ ընդլայնմամբ իրավական որոշակիության հետ կապված հիմնախնդիրն ինքնըստինքյան կլուծվի:
Այս խնդիրը, մեր համոզմամբ, կարող է տրամաբանական հանգրվանի
հասնել, եթե հընթացս համարժեք վերանայվեն ինչպես անալոգիայի,
այնպես էլ մեկնաբանության ժամանակակից պատկերացումները և,
բնականաբար, դրանք ամրագրող իրավական բնորոշումները: Ավելին,
օրենսդրությունը, ըստ էության, շրջանցել է հիշյալ խիստ կարևոր իրավական ինստիտուտների կարգավորման խնդիրը. բնորոշ է այն, որ «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի «Իրավական ակտերի մեկնաբանումը և պարզաբանումը» վերտառությամբ 11-րդ գլուխը բաղկացած
է ընդամենը 3 հոդվածից (86-88 հոդվածներ), որոնք համապատասխանաբար վերաբերում են իրավական ակտի մեկնաբանմանը, իրավական ակտի պարզաբանմանը և իրավական ակտի կիրառմանը՝ անալոգիայով: Ընդ որում, դրանց տրված բնորոշումները, փաստորեն, ակնհայտորեն սահմանափակում են այդ ինստիտուտների համարժեք կիրառման հնարավորությունները:
Այսպես, իրավական ակտի մեկնաբանմանն առնչվող 86 հոդվածում սոսկ ամրագրված է հետևյալը.
«1. Իրավական ակտը մեկնաբանվում է դրանում պարունակվող
բառերի և արտահայտությունների տառացի նշանակությամբ` հաշվի
առնելով օրենքի պահանջները:
Իրավական ակտի մեկնաբանությամբ չպետք է փոփոխվի դրա իմաստը:
3
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http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=74576&m=''&sc=#:

2. Եթե իրավական ակտն ընդունվել է ի կատարումն կամ համաձայն նույն կամ ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող իրավական ակտի, ապա այդ ակտը մեկնաբանվում է` առաջին հերթին հիմք
ընդունելով ավելի բարձր իրավական ուժ ունեցող ակտի դրույթներն ու
սկզբունքները:
3. Իրավական ակտի կամ իրավական ակտի բաժնի, գլխի կամ
հոդվածի վերնագիրը չի կարող օգտագործվել իրավական ակտի կամ
համապատասխանաբար նրա բաժնի, գլխի կամ հոդվածի մեկնաբանման համար»:
Դժվար չէ նկատել, որ երեք մասից բաղկացած այս հոդվածում
մեկնաբանմանը, ըստ էության, վերաբերում է սոսկ 1-ին մասը, որից
բխում է, որ մեկնաբանելիս չի կարող փոփոխվել իրավական ակտի իմաստը: Հարց է ծագում, եթե տվյալ իրավական ակտում կոնկրետ հասարակական հարաբերության կարգավորման տեսանկյունից խիստ
անհրաժեշտ իմաստը բացակայում է, որը կարող է իրավաչափորեն
բխեցվել իրավական համակարգի համալիր վերլուծության արդյունքից, ինչո՞ւ պետք է մեկնաբանումը սահմանափակվի բացառապես այդ
իրավական ակտի իմաստով: Նկատենք, որ մեկնաբանման առնչությամբ իրավագիտության մեջ ձևավորված մոտեցումները ևս հակված են
մեկնաբանությունն ընկալելու ավելի լայն բովանդակությամբ: Մասնավորապես, ներկայումս լայն տարածում ունի այն տեսակետը, ըստ
որի` օրենքի տեքստը կարող է ընդգրկել բազմաթիվ իմաստային կառուցվածքներ և հետևաբար՝ բազմաթիվ իրավական նորմեր, որոնցից
իրավակիրառ մարմինը պետք է ընտրի այն, որն ինքը կիրառելու է:
Մինչ այդ ընտրությունը կիրառվող նորմը գոյություն չունի, գոյություն
ունի միայն տեքստը: Որոշ առումով հենց մեկնաբանությունն է տեքստը հարստացնում կոնկրետ նորմով4:
Նկատենք, որ իրավական մշակույթի մեկ այլ թերությունն էլ այն է,
որ իրավական ակտի մեկնաբանությունն ու իրավական ակտերի նորմերի կիրառման անալոգիան դեռևս դիտարկվում են մեկուսի, մինչդեռ
այս երկու ինստիտուտները գիտագործնական չափանիշներով մեկ
համակարգ են կազմում, քանզի պարզապես հնարավոր չէ մեկնաբանել իրավական նորմը՝ կտրելով ողջ իրավական համակարգի խորքային վերլուծությունից, դրա համանման նորմերի բովանդակության համեմատական հետազոտությունից ու գնահատումից: Հակառակ պարագայում իրավական ակտի մեկնաբանումը հաճախ կհանգեցնի այլ
4 Տե՛ս, օրինակ, Գ. Գ. Հարությունյան, Սահմանադրական մշակույթ. պատմության
դասերը և ժամանակի մարտահրավերները, վերահրատարակություն (լրամշակումներով), Եր., 2016, էջ 384, Тропер М. Проблема толкования и теория верховенства Конституции // "Сравнительное конституционное образование", 2005, № 4 (53), էջ 175, Reeadt de J.
Contested Constitutions: Constitutional Design, Conflict, and Change in Post-Communist East Central
Europe. Enschede: lpskamp Drukkers, 2009, http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/18202/5/ 8594.pdf,
էջ 91:
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իրավական ակտերի հետ անհարկի հակասության, ինչը ոչ թե կբացառի իրավակիրառ ոլորտում ծագած խոչընդոտները, այլ կներմուծի այդպիսի նոր խոչընդոտներ:
Խնդիրն այն է, որ անալոգիա կիրառելու համար նախ հարկ է
վստահ լինել, որ կիրառվող նորմը կարգավորում է համասեռ հասարակական հարաբերություններ5, սակայն վերջիններիս բնույթը պարզելն ինքնին պարզ խնդիր չէ, և առանձին դեպքերում միայն մեկնաբանման միջոցով է հնարավոր հիմնավորել, որ տվյալ դեպքում գործ
ունենք «համասեռ հարաբերությունների» հետ:
Այն, որ մեկնաբանության հետևանքով իրավական նորմի իմաստը
բացարձակապես չփոխելը չի բխում մեկնաբանության էությունից,
հիմնավորվում է նաև այն փաստարկով, որ այդպիսի սահմաններում
իրականացված մեկնաբանությունը, ըստ էության, ունենում է նույն
նշանակությունը, ինչ պարզաբանումը: Պարզաբանման դեպքում, իրոք, հարիր չէ փոխել իրավական նորմի իմաստը, որովհետև տվյալ
դեպքում խնդիրը սոսկ ոչ բավարար հստակ իրավական նորմի իմաստի համարժեք բացահայտումն է, մինչդեռ մեկնաբանության դեպքում
խնդիրը իրավական նորմի իմաստի այնպիսի բացահատումն է, որն առավել համահունչ է իրավաքաղաքական տվյալ իրավիճակին. վերջին
հաշվով, յուրաքանչյուր իրավական նորմ որոշակի խմբագրությամբ ու
իմաստով կարող է մի տևական ժամանակ գործել, սակայն հետագա
զարգացումների արդյունքում՝ եղած իմաստը նոր բաղադրիչներով
հարստացնելը, եթե դա չի խաթարում իրավական նորմի էությունը,
բխում է հենց իրավական համակարգի բնականոն զարգացման պահանջներից: Մեր այս դիրքորոշումը համահունչ է նաև միջազգային
դատական ատյանների գործունեությանը: Այս առնչությամբ բնորոշ է
հայ իրավագետ Վ. Հովհաննիսյանի հետևյալ դիտարկումը. «Եվրոպական կոնվենցիայում ամրագրված իրավունքները և ազատությունները
շարունակաբար հագեցվում են ոչ միայն կոնվենցիային կից նոր արձանագրությունների ընդունմամբ, այլև Եվրոպական դատարանի
վճիռների միջոցով»6:
Մեկնաբանության բովանդակության առնչությամբ սահմանափակ պատկերացումները, մեր կարծիքով, բնավ թելադրված չեն հայրենական իրավական համակարգում նախադեպային իրավունքի բացակայությամբ: Իհարկե, նախադեպային իրավունքի դեպքում մեկնաբանությամբ իրավական նորմի իմաստային նոր բաղադրիչների բացահայտումը անվերապահորեն համարվում է տրամաբանական, քանի
որ իրավական նորմը մեկնաբանող դատական ակտը ևս համարվում է
Տե՛ս «Большой юридический словарь». М., 2003, էջ 356:
Վ. Հովհաննիսյան, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան: Գործունեության առանձնահատկությունները, վճիռների իրավաբանական բնույթը և գանգատների ներկայացման կարգը, Եր., 2002, էջ 9:
5
6
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իրավունքի ինքնուրույն աղբյուր, սակայն մայրցամաքային իրավական
համակարգի պարագայում նույնպես չի կարելի բացառել լայն իմաստով մեկնաբանության ընկալումն ու կիրառումը: Նախ, ինչպես արդեն
նկատեցինք, դա բնորոշ է հենց Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանին, որը չի կարող համարվել անգլոսաքսոնական իրավական համակարգի դասական ինստիտուտ: Բացի այդ, մայրցամաքային
իրավական համակարգին քաջատեղյակ իրավագետները ևս արձանագրում են, որ իրենց երկրների իրավական համակարգում աստիճանաբար լայն տեղ է տրվում մեկնաբանության այնպիսի բնորոշմանը,
որն իր բովանդակությամբ առավել մոտ է նախադեպային իրավունքին7:
Իրավունքի մեկնաբանության հարցում միատեսակ դիրքորոշում
ձևավորելու տեսանկյունից խնդրահարույց են նաև ՀՀ վճռաբեկ դատարանի, այսպես կոչված, նախադեպային դատական ակտերում արտացոլված մոտեցումները: Նկատի ունենք այն, որ մի դեպքում իրավական նորմ մեկնաբանելիս ՀՀ վճռաբեկ դատարանը նախապատվությունը տալիս է իրավական նորմը նոր իմաստով հարստացնելու
տարբերակին, իսկ մեկ այլ դեպքում բավարարվում է սոսկ պարզաբանումներ տալով: Այսպես, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի ԵԱՔԴ/2378/02/08
քաղաքացիական գործով կայացված որոշմամբ սահմանվել է, որ ՀՀ
աշխատանքային օրենսգրքի 113 հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում առկա «մասնագիտական պատրաստվածություն» և «որակավորում» եզրույթների բովանդակությունը բացահայտելու նկատառումով անհրաժեշտ է հիմք ընդունել ոչ միայն պաշտոնական վկայականներն ու հավաստագրերը, այլև այնպիսի փաստական հանգամանքներ (աշխատանքային ստաժ, ատեստացիոն հանձնաժողովի եզրակացություն և
այլն), որոնք կհիմնավորեն տվյալ անձի որակավորված լինելը8, մինչդեռ՝ թիվ ԵԿԴ/2393/02/12 քաղաքացիական գործով կայացված որոշմամբ սոսկ սահմանվել է, որ վաղեմության ձեռքբերման ուժով անշարժ
գույքի տիրապետման փաստը գնահատելիս դատարանն անտեսել է
գործում առկա մյուս ապացույցներն անմիջականորեն հետազոտելու
անհրաժեշտությունը9: Վերջին դեպքում, ակնհայտ է, որ որևէ մեկնանաբության մասին խոսք լինել չի կարող, քանզի գործում առկա ապացույցներն անմիջականորեն հետազոտելու պարտականությունը արդեն իսկ հստակ սահմանված է օրենսդրությամբ (ՀՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 122 հոդված), իսկ այն որոշմամբ լրացուցիչ արտացոլելը չի կարող համարվել նորմի իմաստի բացահայտման
միջոցով մեկնաբանություն:
7 Տե՛ս, օրինակ, Carolina Cerda-Guzman, Droit constitutionel et Institutions de la Ve Re՛
publique, 2e e՛dition 2014-2015, Licence 1, էջ 486-487:
8 Տե՛ս քաղաքացիական գործ, թիվ ԵԱՔԴ/2378/02/08, Arlis.am:
9 Տե՛ս քաղաքացիական գործ, թիվ ԵԿԴ/2393/02/12, Arlis.am:
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Ստեղծված իրավիճակում ողջունելի կհամարվեր իրավական ակտերի անալոգիայի իրավական հիմքերի սպառիչ ամրագրումը, մինչդեռ՝ այս հարցում դեռևս կան լուրջ թերություններ: Այսպես, ըստ հիշյալ օրենքի 88 հոդվածի.
«1. Եթե ծագած հարաբերություններն ուղղակիորեն կարգավորված չեն օրենքով կամ իրավական այլ ակտերով, ապա այդպիսի հարաբերությունների նկատմամբ կարող են միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում կիրառվել համանման հարաբերություններ կարգավորող իրավական ակտերը (անալոգիա):
2. Անալոգիա չի կարող կիրառվել, եթե դրանով սահմանափակվում են ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավունքները, ազատությունները, կամ նրանց համար նախատեսվում է նոր պարտավորություն կամ պատասխանատվություն, կամ խստացվում են ֆիզիկական անձանց նկատմամբ կիրառվող հարկադրանքի միջոցները և
դրանց կիրառման կարգը, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց
կողմից հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների վճարման
կարգը, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց գործունեության
նկատմամբ հսկողություն ու վերահսկողություն իրականացնելու պայմանները և կարգը»:
Նախ, օրենքով անգամ փորձ չի արվել սահմանազատելու «իրավունքի անալոգիա» և «օրենքի անալոգիա» եզրույթները, ինչից բխում է,
որ դրանց վերաբերյալ դատողությունները շարունակելու են մնալ
զուտ տեսական հարթության վրա՝ դրանից բխող բացասական հետևանքներով: Համեմատաբար հաջողված կարող է համարվել նշված
հոդվածի 2-րդ մասում ամրագրված դրույթն այն մասին, որ անալոգիա
չի կարող կիրառվել, եթե դրանով սահմանափակվում են ֆիզիկական
և իրավաբանական անձանց իրավունքները, ազատությունները կամ
որևէ կերպ վատթարանում է նրանց վիճակը: Սա իր էությամբ սահմանադրական լուծում է, մասնավորապես համահունչ է ՀՀ Սահմանադրության 73 հոդվածում ամրագրված այն նորմին, ըստ որի՝ «Անձի իրավական վիճակը վատթարացնող օրենքները և այլ իրավական ակտերը
հետադարձ ուժ չունեն»:
Սակայն վերոհիշյալ իրավական կարգավորումը դեռևս մնացել է
հռչակագրային հարթության վրա, քանի որ կոնկրետ օրենսդրական
ակտերում այս հարցի իրավական կարգավորումն անտեսված է, կամ
տրված է «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքին հակասող իրավակարգավորում: Այսպես, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 5 հոդվածի 2-րդ մասի
համաձայն` քրեական օրենքն անալոգիայով կիրառելն արգելվում է:
Սա, ցավոք, տևական ժամանակ ընկալվել է անվերապահորեն, սակայն ժամանակն է վերանայելու այս դրույթը. վերջին հաշվով, քրեական օրենքը անալոգիայով կիրառելիս հնարավոր է անձի վիճակի էական բարելավում, որի պարագայում միանշանակ արգելքը անհիմն է:
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Այս դեպքում գերիշխում է զուտ այն մտայնությունը, որ անալոգիայով
քրեական օրենքի կիրառման արգելքը իբր երաշխիք է, որ անձին չմեղսագրվի քրեական օրենքով անմիջականորեն չնախատեսված հանցագործության կատարում10, սակայն անտեսվում է, որ գործնականում
հնարավոր է անալոգիայի կիրառման այնպիսի դեպք, երբ դրանով անձի վիճակը կբարելավվի: Խոսքը հատկապես այն բազմաթիվ իրավիճակների մասին է, երբ որոշակի հոդվածներում տրված չէ գնահատողական հասկացությունների բնորոշումը, իսկ համասեռ հարաբերություններ կարգավորող այլ հոդվածներում դրանք ունեն այնպիսի բովանդակություն, որոնց հղում անելու պարագայում անձի վիճակը կարող է էապես բարելավվել և այլն:
Ի՞նչ իրավական չափանիշներով կարող ենք որոշել, թե այս կամ
այն իրավական եզրույթը բավարարու՞մ է իրավական որոշակիության
սկզբունքի պահանջները թե՞ ոչ: Հաճախ, օրինակ, ելակետ է ընդունվում այն պարզունակ տրամաբանությունը, որ իբր, օտարածին տերմինները, որոնք դեռևս անհրաժեշտ իրավակիրառ պրակտիկա չեն ացել, ինքին չեն ապահովում երաշխավորված հստակություն: Իրականում այսպիսի դիրքորոշումը որոշ դեպքերում կարող է հիմնավորված
համարվել, սակայն նման անվերապահ մոտեցումն իրավաչափ չէ:
Բազմաթիվ դեպքերում միանգամայն նոր եզրույթի կիրառումը կարող
է խնդրահարույց չլինել, եթե այն ուղեկցվում է, օրինակ, հստակ օրենսդրական պարզաբանումներով, մեթոդական ուղեցույցներով: Ընդ
որում, այդպիսի դեպքերում նպատակահարմար է նախատեսել օրենքն
ուժի մեջ մտնելու ավելի մեծ ժամկետ, որպեսզի հաջողությամբ իրագործվի նաև իրավակիրառ հարցադրումների վերաբերյալ վերապատրաստման գործընթացը:
Այսպիսով, ելակետ ընդունելով այն, որ անալոգիան կարող է մեծապես բեռնաթափել իրավաստեղծ գործունեությունը և իրավակիրառ
պրակտիկան դարձնել առավել ճկուն, միաժամանակ նպատակահարմար ենք գտնում նկատել, որ անհրաժեշտ է հստակ սահմանել դրա կիրառման շրջանակները: Իսկ անալոգիային ոչ իրավաչափ դիմելու
վտանգ գործնականում կա, քանի որ միշտ չէ, որ համարժեք են ընկալվում իրավական նորմերի կիրառման սահմանները:
Նախ հարկ է նկատել, որ իրավական ցածր մշակույթի պարագայում օտարերկրյա իրավական համակարգերից վերցված նույնանուն
եզրույթները հաճախ անհարկի շփոթ են առաջացնում՝ խաթարելով իրավական նորմը համարժեք ընկալելու և կիրառելու ողջ գործընթացը:
Այսպես, «իրավաբանական անձ» եզրույթի բնորոշումը հայրենական
իրավական համակարգում տրված է միայն քաղաքացիական օրենս10 Տե՛ս «Пробелы в праве и пути их преодоления в практике применения. Аналогия
закона и аналогия права» (Ф. Григорьев, А. Д. Черкасов), էջ 25-37, http://www.bibliotekar.
ru/teoria-go
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դրությամբ (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 50 հոդված), սակայն այս
եզրույթը լայնորեն օգտագործված է նաև հանրային իրավունքի աղբյուրներում: Ըստ էության, բազմաթիվ դեպքերում միևնույն եզրույթը
նույն իմաստով կիրառելը խնդրահարույց չէ, սակայն երբեմն այն լուրջ
խնդիրների տեղիք է տալիս, ինչը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հանրային իրավունքում «իրավաբանական անձ» եզրույթը,
ըստ էության, ունի միանգամայն այլ բովանդակություն. արտասահմանյան իրավական համակարգերում, որպես կանոն, միաժամանակ
նախատեսված են «մասնավոր իրավունքի իրավաբանական անձինք»
և «հանրային իրավունքի իրավաբանական անձինք» եզրույթները, որոնց բնորոշումներն էապես տարբեր են: Հայրենական իրավական համակարգում «հանրային իրավունքի իրավաբանական անձ» եզրույթը,
թերևս, առաջին անգամ կիրառվեց 2015 թ. դեկտեմբերի 6-ին կայացած
հանրաքվեով ընդունված Սահմանադրության փոփոխությունների
մեջ. «Համայնքը հանրային իրավունքի իրավաբանական անձ է» (180
հոդվածի 2-րդ մաս):
Քանի որ հայրենական իրավական համակարգում դեռևս լիարժեք
ներմուծված չէ «հանրային իրավունքի իրավաբանական անձ» հասկացությունը, գերիշխում է այն մտայնությունը, որ գոյություն ունի «իրավաբանական անձ» եզրույթի բացառապես մեկ բնորոշում, որը, ինչպես
արդեն նկատեցինք, տրված է քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ըստ
այդմ էլ՝ ողջ իրավական համակարգի հետագա զարգացումն ընթացել
է ոչ իրավաչափ ուղղությամբ՝ առաջացնելով անհարկի շփոթ: Օրինակ՝ ելակետ է ընդունված այն մոտեցումը, որ վարչական պատասխանատվության սուբյեկտ կարող է լինել բացառապես իրավաբանական անձը, բայց ոչ երբեք՝ վերջինիս մասնաճյուղերը կամ ներկայացուցչությունները: Զուտ քաղաքացիաիրավական տեսանկյունից այսպիսի մոտեցումն իրավաչափ է, քանզի մասնաճյուղը չունի սեփական
գույք և իրավասու չէ կրելու գույքային ինքնուրույն պատասխանատվություն, սակայն նույն մասնաճյուղը կարող է հանդես գալ որպես
հանրային իրավունքի սուբյեկտ, որի նկատմամբ արդեն կարող են կիրառվել վարչական պատասխանատվության միջոցներ: Եթե, օրինակ,
բանկի մասնաճյուղում արձանագրվում են արտոնագրային կանոնների խախտումներ, ապա տրամաբանական է դադարեցնել ոչ թե ողջ
բանկի արտոնագրի գործողությունը, այլ այն մասնաճյուղի, որի գործունեությունում խախտումներ են արձանագրվել: Միաժամանակ,
նույն արարքի միջոցով վնաս պատճառելու դեպքում՝ քաղաքացիաիրավական կարգով արդեն պատասխանող սուբյեկտի դերում կարող է
հանդես գալ բացառապես բանկը, որը տնօրինում և տիրապետում է
համապատասխան գույքային միջոցները:
Վերոշարադրյալից բխում է, որ անալոգիա չի կարող կիրառվել
այն դեպքերում, երբ միևնույն եզրույթը իրավունքի տարբեր ճյուղերում
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ունի ոչ միատեսակ բովանդակություն, իսկ հընթացս հարկ է նաև
օրենսդրությունում վերացնել այդ թերությունները, որպեսզի բացառվեն ինչպես անհարկի շփոթը, այնպես էլ իրավական եզրույթների վերաբերյալ ոչ համարժեք գիտագործնական պատկերացումները: Միաժամանակ, չենք բացառում, որ շատ դեպքերում նույնանուն եզրույթները իրավունքի տարբեր ճյուղերում կարող են ունենալ միևնույն բովանդակությունը, ուստի յուրաքանչյուր դեպքում անհրաժեշտ կլինի պարզել այն խնդիրը, թե կոնկրետ այս կամ այն եզրույթը կարո՞ղ է տվյալ իրավահարաբերության շրջանակներում ունենալ այլ բովանդակություն, թե՞ ոչ: Իհարկե, լրացուցիչ պարզաբանումներ անելու անհրաժեշտություն չի ծագի բոլոր այն եզրույթների առնչությամբ, որոնք իրենց
բովանդակությամբ համընդհանուր են և հավասարապես կիրառելի իրավունքի բոլոր ճյուղերի կողմից կարգավորվող հասարակական հարաբերություններում, օրինակ՝ «սահմանադրություն», «օրենք», «պատիվ», «արժանապատվություն» և այլն:
Անալոգիայի կիրառման շրջանակներին անդրադառնալիս խնդիրը քննարկում էինք մասնավոր և հանրային իրավունքի նորմերի համադրման տեսանկյունից, սակայն գիտագործնական կտրվածքով պակաս կարևոր չէ նաև այն հարցը, թե ինչպես կարող է նույնանուն եզրույթը կիրառվել, օրինակ, հանրային իրավունքին պատկանող տարբեր օրենսդրական ակտերով կարգավորվող հարաբերություններում:
Այսպես, գործնականում հաճախ պաշտոնական փաստաթղթերում օգտագործվում է «պաշտոնատար անձ» եզրույթը, սակայն չի հստակեցվում, թե ինչպիսի բովանդակություն կարող է ունենալ այն կոնկրետ
այդ իրավական ակտով կարգավորվող հարաբերությունում: Արտաքուստ խնդիրը կարող է ոչ այնքան բարդ թվալ, քանի որ հանրային ծառայության մասին օրենսդրական ակտերում որոշակիորեն բացահայտված է հիշյալ եզրույթի բովանդակությունը, ուստի կարող է այն
անարգել օգտագործվել նաև հանրային իրավունքի այլ օրենսդրական
ակտերում: Սակայն չպետք է անտեսել, որ «պաշտոնատար անձ» եզրույթին միանգամայն այլ բնորոշումներ են տրված նաև մի շարք օրենսդրական ակտերում՝ օրինակ՝ «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքից բխում է, որ այդպիսին
կարող է համարվել նաև մասնավոր առևտրային կազմակերպության
տնօրենը կամ նրան փոխարինող անձը, ինչն արդեն հակասում է հանրային ծառայության մասին օրենսդրությամբ ամրագրված մոտեցումներին:
Վերը նշված իրավիճակներում, ցավոք, ծագում է նաև անհարկի
բանավեճ այն հարցի շուրջ, թե որ օրենսդրական ակտով է այս կամ
այն եզրույթին տրվել առավել համարժեք բնորոշում, մինչդեռ՝ այդպիսի հարցադրումներով բանավեճ նախաձեռնելը հիմնավորված չէ. վերջին հաշվով, միևնույն եզրույթը կարող է օգտագործվել տարբեր նշա15

նակությամբ, ինչը պայմանավորված է տվյալ իրավական ակտով կարգավորման ենթակա հասարակական հարաբերությունների էությամբ:
Այս տեսանկյունից առավել իրատեսական ու հիմնավորված են այն օրենսդրական ակտերը, որոնցում հատուկ վերապահում է արվում այն
մասին, որ տվյալ հասկացությունը այդ օրենսդրական ակտում ունի որոշակի նշանակություն, որն էլ հենց բացահայտվում է առանձին նորմով: Այլ կերպ ասած՝ երբեք չի կարելի բացառել, որ նույնանուն եզրույթները կարող են ունենալ միմյանցից էապես տարբերվող նշանակություն, պարզապես կանխատեսելի իրավակիրառ պրակտիկա ապահովելու տեսանկյունից նպատակահարմար է տվյալ օրենսդրական
ակտում բացահայտել վերջինիս բովանդակությունը: Ինչ վերաբերում է
այն դեպքերին, երբ իրավական ակտում օգտագործված եզրույթի բովանդակությունը բացահայտված չէ, իսկ այլ իրավական ակտերում
այդ եզրույթի առնչությամբ առկա են խիստ իրարամերժ բնորոշումներ,
ապա դրանցից ընտրություն կատարելու միակ չափանիշը կարող է լինել կարգավորման առարկան: Այսպես, եթե խոսքն այնպիսի եզրույթի
մասին է, որն առնչվում է պատասխանատվության ինստիտուտին, ապա հարկ է ելակետ ընդունել այդ եզրույթի բնորոշման վերաբերյալ
այն օրենսդրական ակտի համապատասխան նորմը, որը ևս առնչվում
է պատասխանատվության ինստիտուտին և, ըստ էության, նույն կարգավորման առարկային է վերաբերում:
Ամփոփելով վերը ասվածը, նպատակահարմար ենք գտնում ընդգծել, որ մեր կատարած եզրահանգումները ուղղակիորեն վերաբերում
են իրավական համակարգի հետագա զարգացման համար նախընտրելի ուղու մշակմանը և միտված են բացառելու իրավական համակարգի զարգացման այնպիսի անհեռատես ու անարդյունավետ գործընթացները, որոնք անմիջականորեն ենթադրում են օրենսդրական ակտերի զուտ քանակի անհարկի ավելացում, կիրառման որևէ լուրջ երաշխիք չապահովող խմբագրական բազում վերանայումներ և արհեստավարժության կորուստ: Մենք կողմնակից ենք իրավական համակարգի այնպիսի զարգացմանը, որի դեպքում առանցքային է դառնում
իրավական համակարգին՝ հենց որպես համակարգի վերաբերելու
խնդիրը, երբ կարևորվում է ոչ թե սոսկ խմբագրական բնույթի հստակություններ ապահովելու տեսանկյունից էլ ավելի ծավալուն օրենսդրություն ունենալը, այլ առաջադրվում են եղած իրավական համակարգի մեջ արտացոլված իրավական լուծումները բացահայտելու և
միասնական չափանիշներով ղեկավարվելու դիրքորոշումներ:
Բանալի բառեր – իրավական որոշակիություն, անալոգիա, պարզաբանում, մեկնաբանում, իրավակիրառ գործունեություն, իրավական համակարգ, սահմանադրական սկզբունք

16

ГЕВОРГ ДАНИЕЛЯН – Актуальные проблемы соотношения правовой
определённости, аналогии права и юридического толкования закона. – В статье
подчёркивается, что необходимо пересмотреть классическое определение конституционного принципа правовой определённости. В частности, обоснован вывод,
что гарантией полноценного применения названного принципа не может быть
лишь принятие чётко изложенных правовых актов. Когда редакционная сторона
оценивается как единственно верный рычаг обеспечить правовую определённость, то такая практика неизбежно приводит к часто повторяемым изменениям и
дополнениям в законодательстве. А это, в свою очередь, нарушает нормальное
регулирование общественных отношений, поскольку полномочия участников
этих правоотношений часто приостанавливаются. В статье высказано мнение, что
целесообразно пересмотреть теоретическое определение таких понятий, как «аналогия» и «толкование», переосмыслить границы и ценность их применения. В
частности, обоснована следующая точка зрения: чтобы адекватно решить, при
каких основаниях можно применить аналогию, необходимо считать определяющей не отрасль права, а возможные последствия применения аналогии; применение можно разрешить, если в результате аналогии улучшается правовое положение личности.
Ключевые слова: правовая определенность, аналогия, разъяснение, комментарии,
правоохранительная деятельность, правововая система, конституционный принцип

GEVORG DANIELYAN – Contemporary Issues of Legal Certainty, Analogy
of law and Legal Interpretation of Law Interrelation. – The article refers to the necessity to review the classical characteristics of the constitutional principle of legal certainty. Specifically, it puts forward the viewpoint according to which the pledge for full
application of the principle of legal certainty is not merely adoption of legal acts under
accurate editing to the extent possible. In the event that editorial accuracy is taken as top
priority, the process of making amendments and supplements to the legislation at extremely high frequency takes place, which itself requires suspension of legal norms for
a long time thus resulting in disrupt of normal course of regulation of relations. In the
present article the following position is substantiated: it is worth reviewing the definitions of terms «analogy» and «interpretation», reinvent their applied values and limits.
Particularly, the viewpoint set forth below has been substantiated: as the basis for
allowing analogy should serve not legislative branch but the circumstance of improvement or deterioration of the condition of a person in the result of application thereof.
Thus, analogy is deemed applicable in those cases when it leads to the improvement of
the condition of a person.
Key words: legal certainty, analogy, clarification, interpretation, law enforcement activity,
legal system, constitutional principle
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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ
ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ԱՐԹՈՒՐ ՎԱՂԱՐՇՅԱՆ

Կրթությունը առաջադիմության, մշակույթի պահպանման, զարգացման անհրաժեշտ պայմանն է, իսկ կրթվելն անհատի զարգացման
գործընթացն է՝ միտված գիտելիքների, հմտությունների տիրապետմանը, արժեքային վերաբերմունքի ձևավորմանը: Կրթության՝ որպես հասարակական առաջադիմության հիմնական գործոնի զարգացումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է կրթության հիմնահարցերի սահմանադրական պատշաճ ամրագրում, դրա վրա խարսխված՝ օրենսդրական արդյունավետ կարգավորում: Կրթության հիմնահարցերի սահմանադրական կարգավորման հայեցակարգը հասկանալու համար առաջադրենք որոշ հարցադրումներ և տանք դրանց պատասխանները:
Պարզաբանման կարիք ունեցող առաջին կարևոր հարցադրումը
կարելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ. «Ի՞նչ է կրթությունը»՝ գիտական
տեսանկյունից, և դրանով պայմանավորված՝ «որո՞նք են դրա սահմանադրական կարգավորման մեկնակետերը»: Այս հարցադրման պատասխանը շատ կարևոր է կրթությանը վերաբերող հարաբերությունների սահմանադրական-իրավական կարգավորման հայեցակարգը,
դրույթները ճիշտ հասկանալու ու մեկնաբանելու, հետագա փուլերում
օրենսդրական և ենթաօրենսդրական կարգավորումը կառուցելու համար: «Կրթություն» հասկացության կառուցման, բնութագրման հարցը
մանկավարժության հետազոտման առարկա է, որտեղ, սակայն, դրա
բնորոշումը բանավիճային է1: Տարակարծությունները հիմնականում
«կրթություն» հասկացության բնորոշման մեջ ներառվող հատկանիշներին են վերաբերում: Այդ գիտության մեթոդաբանական մոտեցումներից մեկը, հենվելով բնորոշումների տեսության վրա, համակարգայինգործառութային վերլուծության միջոցով սահմանում է կրթության
հետևյալ բնորոշումը. կրթությունը սոցիալական նշանակություն ունեցող փորձը նախորդ սերունդներից հաջորդին փոխանցելու՝ հանրորեն
կազմակերպվող ու կարգավորվող, ինչպես նաև անհատի կայացման
կենսաբանասոցիալական մշտական գործընթաց է: Այդ գործընթացի
արդյունքն անհատի ձևավորումն է կամ նրա կրթվածությունը: Կրթական գործընթացին բնորոշ են բովանդակությունը, ձևերն ու մեթոդները, ինչպես նաև կառուցվածքային երեք կողմերը՝ ճանաչողություն,
1
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Տե՛ս Леднев В. С. Содержание образования. М., 1989, էջ 48-58:

դաստիարակություն, ֆիզիկական ու մտավոր զարգացում: Կրթության
մեջ հնարավոր գործելակերպերն են ուսուցումը և ինքնակրթությունը2:
Այս բնորոշումից ակնհայտ է, որ կրթության օբյեկտն անձն է, դրա
արդյունքը՝ անհատի կրթվածությունը (գիտելիք, դաստիարակություն,
զարգացում): Մանկավարժության այսպիսի մեթոդաբանական մոտեցումներով առաջնորդվելով՝ «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 3 հոդվածի
1-ին կետը կրթությունը բնորոշում է որպես անձի, հասարակության,
պետության շահերից ելնող ուսուցման և դաստիարակության գործընթաց, որը նպատակամղված է գիտելիքները պահպանելուն ու նոր սերունդներին փոխանցելուն:
Այսպիսով, «կրթություն» հասկացության բնորոշումից և դրա
տարրերի մեկնաբանությունից կարելի է եզրակացնել, որ տվյալ հասկացությունն իրավական կարգավորման տիրույթում ներառված է երկու իմաստով՝ կրթությունը որպես հասարակական համակարգ (հասարակական գործունեության տեսակ) և կրթությունը որպես անհատի
սուբյեկտիվ հավակնություն՝ իրավաբանորեն ամրագրված սուբյեկտիվ իրավունք: «Կրթություն» հասկացության այս երկու առումները
պայմանականորեն կարող ենք անվանել օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ իմաստով կրթություն: ՀՀ Սահմանադրության 2015 թ. խմբագրությունը
«կրթություն» եզրույթն օգտագործում է մի քանի տեղերում, մասնավորապես՝ 15, 38 հոդվածներում, 86 հոդվածի 13-րդ կետում: Կրթությանը
նվիրված այդ դրույթների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ «կրթություն» հասկացությունը սահմանադրական կարգավորման տիրույթում
ենթադրում է վերը նշված երկու իմաստները՝ ա) կրթությունը որպես
համակարգ3, բ) կրթությունը որպես հիմնական (կամ սահմանադրական) սուբյեկտիվ իրավունք: Կրթության հարաբերությունների սահմանադրական կարգավորման տարբեր հիմնադրույթների հիմքում ընկած են «կրթություն» հասկացության տարբեր իմաստները: Հետևաբար, մանկավարժության մեջ վեր հանված այդ առումները պետք է օգտագործվեն սահմանադրական նոր հայեցակարգի և դրա հիմնադրույթների ճշգրիտ մեկնաբանման համար:
Հայաստանի Հնրապետությունում կրթության՝ որպես հիմնական
իրավունքի սահմանադրական կարգավորումը որոշակի զարգացումներ է ապրել: Ընդհանրապես քաղաքակիրթ յուրաքանչյուր հասարակության մեջ կրթության իրավունքը՝ որպես բնական իրավական հավակնություն, որևէ կասկած չի հարուցում, որովհետև արդի հասարակության քաղաքակիրթ գոյությունը և գործառութավորումն առանց
Տե՛ս Леднев В. С., նշվ. աշխ., էջ 52-53:
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կրթության համակարգը պետական
կրթական չափորոշիչների (կրթության բովանդակության), հաջորդական կրթական
ծրագրերի, ուսումնական հաստատությունների, կրթության կառավարման մարմինների փոխկապակցված ամբողջություն է:
2

3
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կրթության երևի թե անհնարին են: Կրթության իրավունքն անհրաժեշտաբար ենթադրվող իրավունք է: Այսօր շատ կարևոր են այդ իրավունքի ապահովման երաշխիքները, ոլորտում հավասար հնարավորությունների ստեղծումը, որպեսզի կրթությունը պայմանավորված չլինի
մարդու գույքային-նյութական վիճակով, այլ միայն և միայն ընդունակությունների4:
1995 թ. սահմանադրական կարգավորումը նոր իրողությունների,
այն է՝ անկախության պայմաններում անցում կատարեց կրթության իրավունքի սահմանադրական կարգավորման նոր հայեցակարգի: 1995
թ. Սահմանադրությունն ամրագրեց, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի կրթության իրավունք (35 հոդվածի 1-ին մաս): Որպես այդ իրավունքի երաշխիքներ էին Սահմանադրության 35 հոդվածի 3 դրույթները. ա)
միջնակարգ կրթությունը պետական ուսումնական հաստատություններում անվճար էր, բ) յուրաքանչյուր քաղաքացի ուներ պետական ուսումնական հաստատություններում մրցութային հիմունքներով անվճար բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթություն ստանալու իրավունք, գ) ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների ստեղծման և գործունեության կարգը սահմանվում էր օրենքով:
Ի տարբերություն նախորդ՝ խորհրդային սահմանադրական կարգավորման, նորանկախ հանրապետության 1995 թ. Հիմնական օրենքը
կրթության իրավունքի սահմանադրական երաշխիքների հարցում արձանագրեց հետընթաց: Սահմանադրության 2005 թ. խմբագրությունը
կրթության իրավունքի կարգավորման հարցում կատարեց էական
լրացում՝ այդ իրավունքի գործողությունը տարածելով նաև ոչ քաղաքացիների վրա: 2005 թ.-ից կրթության իրավունքը ՀՀ-ում երաշխավորվում էր ոչ միայն քաղաքացիություն ունեցողներին, այլ նաև չունեցողներին:
2005 թ. փոփոխություններով Սահմանադրության 39 հոդվածում
ամրագրված կրթության իրավունքի երաշխիքներից էին՝
ա) հիմնական ընդհանուր կրթությունը պարտադիր էր՝ բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: Օրենքով կարող էր սահմանվել պարտադիր կրթության ավելի բարձր մակարդակ (39 հոդված,
4

Կրթության հարցն ամբողջ աշխարհում դեռևս խնդրահարույց է: Չնայած միջազգային հանրության ջանքերին՝ «իրականությունը եղել և մնում է բավականին ծանր:
Նույնիսկ պաշտոնական տվյալներով, XXI դարի սկզբին աշխարհում կա 960 միլիոն
անգրագետ չափահաս մարդ, որից 2/3 կանայք են: 100 միլիոն երեխաներ, որոնց 60 միլիոնը աղջիկներ են, դպրոց չեն հաճախում: Հատկապես բարդ է վիճակը Հարավային
Ասիայում, Աֆրիկայում և արաբական աշխարհում: 2000 թ. աշխարհի 29 երկրներում,
որոնց վերաբերյալ կան տվյալներ, դպրոց է հաճախում դպրոցական տարիքի երեխաների կեսից պակասը: Աֆրիկայի երեխաների 1/3 չի ընդգրկված դպրոցական ուսուցման ոչ մի ձևում: Անգրագիտությունը, ինչպես և աղքատությունը, ավելի ու ավելի է
ձեռք բերում կնոջ կերպարանք. սովից տառապող և դպրոց չհաճախող երեխաների
բացարձակ մեծամասնությունը աղջիկներ են» (տե՛ս Мутагиров Д. З. Права и свободы
человека: теория и практика. М., 2006, էջ 199-200):

20

2-րդ մաս),
բ) միջնակարգ կրթությունը պետական ուսումնական հաստատություններում անվճար էր (39 հոդված, 3-րդ մաս),
գ) ուսումնական հաստատությունների ստեղծման և գործունեության կարգը սահմանվում էր օրենքով (39 հոդված, 5-րդ մաս),
դ) բուհերի ինքնավարության սկզբունքները որոշվում էին օրենքով (39 հոդված, 4-րդ մաս),
ե) յուրաքանչյուր քաղաքացի ուներ մրցութային հիմունքներով
անվճար պետական բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթական
հաստատություններում կրթություն ստանալու իրավունք՝ օրենքով
սահմանված կարգով (39 հոդված, 6-րդ մաս),
զ) պետությունն օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով ֆինանսական և այլ աջակցություն էր ցուցաբերում բարձրագույն և այլ
մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական
հաստատություններին և դրանցում սովորողներին (39 հոդված, 6-րդ
մաս):
Այսպիսով, 2005 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը վերարտադրեց 1995 թ. Սահմանադրության դրույթները կրթության իրավունքի երաշխավորման վերաբերյալ, իսկ որոշ դեպքերում ընդլայնեց
դրանց ծավալը: Մասնավորապես՝ սահմանադրական նորարարություն էին համարվում կրթության իրավունքի հետևյալ երաշխիքները՝
ա) հիմնական ընդհանուր կրթության պարտադիրությունը, բ) բուհերի
ինքնավարության իրավունքի ճանաչումը, առանց դրա սահմանադրական երաշխիքների որոշակիացման, գ) պետության պարտավորությունը ֆինանսապես և այլ կերպ աջակցելու բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին և դրանցում սովորողներին:
2015 թ. բարեփոխված Սահմանադրության 38 հոդվածի (կրթության
իրավունքը) 1-ին մասն ամրագրել է. «Յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության
իրավունք»: Սահմանադրության 38 հոդվածի իրավադրույթների հիմքում դրված են «կրթություն» հասկացության երկու հիմնական իմաստները՝ կրթությունը որպես սուբյեկտիվ իրավունք և կրթությունը որպես
հասարակական համակարգ: Այդ են վկայում կրթության իրավունքի
սահմանադրական-իրավական երաշխիքները՝ ամրագրված նույն հոդվածի այլ իրավադրույթներում.
ա) պարտադիր կրթության ծրագրերը և տևողությունը սահմանվում են օրենքով (38 հոդվածի 1-ին մաս): Սահմանադրության այս
դրույթը կրթական որոշակի ծրագրերին մասնակցությունը ճանաչում է
որպես պարտականություն: Կրթությունը, մնալով որպես հիմնական
իրավունք, օրենքով սահմանված որոշակի ծրագրերի դեպքում վերածվում է պարտականության: Այդ սահմանադրական պարտականության հիմքը կրթության հասարակական և անհատական-անձնական
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կարևոր նշանակությունն է, իսկ կրողները համարվում են ծնողները
կամ օրինական այլ ներկայացուցիչները,
բ) պետական ուսումնական հաստատություններում միջնակարգ
կրթությունն անվճար է (38 հոդվածի 1-ին մաս),
գ) յուրաքանչյուր ոք օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով
ունի մրցութային հիմքերով պետական բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթական հաստատություններում անվճար կրթություն ստանալու իրավունք (38 հոդվածի 2-րդ մաս),
դ) բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն օրենքով
սահմանված շրջանակներում ունեն ինքնակառավարման իրավունք,
ներառյալ ակադեմիական և հետազոտությունների ազատությունը (38
հոդվածի 3-րդ մաս):
Այսպիսով, սահմանադրական զարգացման քսան տարվա ընթացքում Հայաստանի երրորդ հանրապետությունում կրթության իրավունքի սահմանադրական կարգավորումը որոշակի զարգացումներ է ապրել: Այժմ փորձենք վերլուծել կրթության իրավունքի սահմանադրական կարգավորման հիմնական հասկացությունները և դրանց կապակցությամբ առաջացած և մասամբ առկա հիմնախնդիրները:
Իրավական կարգավորումը, հատկապես սահմանադրական,
պետք է խարսխվի այնպիսի իրավական հասկացությունների, տերմինաբանության, ինչպես նաև իրավական ձևակերպումների վրա, որոնք
ապահովում են իրավական դրույթների (նորմերի) պարզությունը,
հստակությունը, մատչելիությունը, հետևաբար՝ արդյունավետ ու ճիշտ
կիրառումը: Պահպանելով իրավական ակտերի շարադրման տեխնիկայի կանոնները (հակիրճության և լրիվության զուգակցումը, որոշակիության և վերացարկման զուգակցումը, իրավաբանական տեղեկույթի շարադրման հերթականությունը, նորմատիվ նյութի փոխկապվածությունը, համաձայնեցվածությունը և ներքին միասնությունը)՝ օրենքի տեքստը շարադրողները պարտավոր են ապահովել իրավական
ակտերի դրույթների բովանդակության (ոգու) և ձևի (տառի) համապատասխանությունը, կանխել դրույթների երկիմաստությունը, անհասկանալիությունը: Որպես այս մասնագիտական պարտավորության
երաշխիք՝ իրավաբանական տեխնիկայում մշակվել են որոշակի կանոններ: Ընդ որում, դրանց մի մասն արգելող բնույթի կանոններ են:
Մասնավորապես, իրավական ակտերում չի թույլատրվում հնացած և
բազմիմաստ բառերի ու արտահայտությունների անհարկի օգտագործումը, կրկնաբանությունը և այսպես շարունակ5: Եթե իրավաբանական տեխնիկայի տեսանկյունից դիտարկենք 1995 թ. և 2005 թ. սահմանադրական տեքստերը, ապա դրանցում կհայտնաբերենք սահմանադրական որոշակի պարադոքսներ, որոնց մի մասը ժամանակի ընթացԱյդ մասին մանրամասն տե՛ս Ա. Վաղարշյան, Պետության և իրավունքի տեսություն-2, Դասախոսություններ, Եր., 2011, էջ 184-195:
5
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քում ոչ միայն չշտկվեց, այլև վերարտադրվեց 2015 թ.:
Նման հասկացություններից է Սահմանադրության 1995 թ. տեքստում (38 հոդվածի 1-ին մաս) օգտագործված «միջնակարգ կրթություն»
հասկացությունը (պետական ուսումնական հաստատություններում
միջնակարգ կրթությունն անվճար է)6: 1995 թ. համար, երևի թե, այդ
հասկացության օգտագործումը բնական էր, որովհետև խորհրդային
կրթական համակարգում կար «միջնակարգ դպրոց» հասկացությունը:
Սակայն այն օգտագործվեց նաև հետագա խմբագրություններում: Եթե
1995 թ. համար դա ներելի էր, ապա 2005 թ. դրությամբ՝ աններելի, քանզի դա իրավաբանական տեխնիկայի աքսիոմատիկ ճշմարտության
էական խախտում էր: 1999 թ. ապրիլի 14-ին ընդունված «Կրթության
մասին» ՀՀ օրենքի 3 հոդվածում՝ օրենքում օգտագործվող հիմնական
հասկացությունների շարքում չի նախատեսվել «միջնակարգ կրթություն» հասկացությունը: Ավելին, նույն օրենքի 10 հոդվածը, կարգավորելով ՀՀ-ում կրթական ծրագրերին վերաբերող հարաբերությունները,
դրանք բաժանում է՝ 1) հանրակրթական ծրագրերի (հիմնական և լրացուցիչ), 2) մասնագիտական կրթական ծրագրերի (հիմնական և լրացուցիչ): Հանրակրթական ծրագրերը ստորաբաժանված են հետևյալ
կերպ՝ նախադպրոցական, տարրական ընդհանուր, հիմնական ընդհանուր, միջնակարգ ընդհանուր, հատուկ ընդհանուր: Մասնագիտական հիմնական կրթական ծրագրերն են նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական), միջին մասնագիտական (քոլեջ), բարձրագույն
մասնագիտական, հետբուհական մասնագիտական: Այսպիսով, իրավաբանական տեսակետից անհասկանալի է, թե ինչ է միջնակարգ
կրթությունը7: Ստացվում է, որ 2005 թ. դրությամբ «միջնակարգ կրթություն» եզրույթն արդեն հնացած իրավական հասկացություն էր, սակայն այն օգտագործվեց սահմանադրական ձևակերպումներում: Սահ6 «Միջնակարգ կրթություն» հասկացությունը օգտագործված է նաև «Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին» (1966) միջազգային դաշնագրի 13 հոդվածում, որը սահմանում է. «ա) տարրական կրթությունը պարտադիր է և
անվճար բոլորի համար, բ) միջնակարգ կրթությունն իր տարբերի ձևերով, ներառյալ
միջնակարգ տեխնիկական և մասնագիտական կրթությունը, բաց և մատչելի է բոլորի
համար՝ բոլոր համապատասխան միջոցներով, մասնավորապես առաջադիմական
անվճար կրթություն մտցնելու միջոցով»: Կարող ենք ենթադրել, որ Սահմանադրության մեջ տեղ գտած «միջնակարգ կրթություն» հասկացությունը վերցված է Դաշնագրի
բերված հոդվածից: Սակայն Դաշնագրի տրամաբանությունից բխում է, որ միջնակարգ
կրթություն են համարվում տարրական կրթությունից հետո իրականացվող բոլոր
կրթական ծրագրերը՝ մինչ բարձրագույն կրթությունը: Բայց Դաշնագիրը նման կրթությունը համարում է բաց և մատչելի բոլորի համար՝ բոլոր համապատասխան միջոցներով, մասնավորապես առաջադիմական անվճար կրթություն մտցնելու միջոցով: Հայաստանում բոլորի համար բաց և մատչելի են միայն հանրակրթական ծրագրերը, բայց
ոչ մասնագիտական, որտեղ անվճար կրթությունը չի երաշխավորված բոլորի համար,
ինչպես Խորհրդային Հայաստանում:
7
Կարող ենք ենթադրել, որ միջնակարգ կրթությունը հանրակրթական եռաստիճան՝ տարրական, միջին և ավագ դպրոցներում հաջորդական կրթությունն է:
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մանադրության 2015 թ. խմբագրությունը ևս վերարտադրեց «միջնակարգ կրթություն» հասկացությունը, այնինչ անհրաժեշտ էր հրաժարվել դրանից և օգտագործել ներկա կրթական համակարգին և օրենսդրությանը հարիր եզրույթ:
Անորոշության տարրեր էր պարունակում «անվճար բարձրագույն
և այլ մասնագիտական կրթություն ստանալու իրավունքի հարցը»:
Սահմանադրության 1995 թ. խմբագրության 35 հոդվածի 3-րդ մասը
քաղաքացիներին երաշխավորում էր պետական ուսումնական հաստատություններում մրցութային հիմունքներով անվճար բարձրագույն
և այլ մասնագիտական կրթություն ստանալու իրավունքը: Եթե հիմք
ընդունենք ՀՀ-ում կրթական ծրագրերի օրենսդրական դասակարգումը, որը տարբերում է մասնագիտական կրթության հետևյալ տեսակները՝ նախնական, միջին, բարձրագույն, հետբուհական, ապա ստացվում
է, որ Սահմանադրությունը երաշխավորում էր համընդհանուր անվճար մասնագիտական կրթություն, այնինչ իրականում այդպես չէր,
քանզի մասնագիտական կրթության գերակշռող մասը վճարովի էր և՛
այն ժամանակ, և՛ հիմա: Սահմանադրության 2005 թ. խմբագրությունը
փորձեց շտկել սահմանադրական այս դրույթի և իրականության
խզվածքը՝ սահմանելով, որ այդ իրավունքը երաշխավորվում է «օրենքով սահմանված կարգով»: Այդ ձևակերպումը վերացնում էր սահմանադրական նորմի և իրականության (այն է մասնագիտական կրթության գերակշռող մասով վճարովիության) խզվածքը՝ սահմանադրական
հիմքեր ստեղծելով մասնագիտական կրթության ոլորտում անվճար
(նվազագույն մասով) և վճարովի (գերակշռող մասով) համակարգերի
գոյատևման համար:
Սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ Սահմանադրության 2005 թ.
խմբագրության 39 հոդվածի 6-րդ մասն ուներ նաև շատ խրթին ձևակերպում. սովորել «անվճար պետական բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթական հաստատություններում»: Նախ՝ պահպանված չէին
լեզվաշարահյուսական կանոնները, երկրորդ՝ ձևական տրամաբանության տեսանկյունից ստացվում էր, որ Սահմանադրությունը երաշխավորում է նաև ոչ պետական մասնագիտական կրթական հաստատություններում անվճար մասնագիտական կրթությունը: Նման եզրակացության հիմք է տալիս սահմանադրական դրույթի մեջ «պետական»
և «այլ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ» դասակարգումը: 1995 թ. խմբագրությունն ավելի ճիշտ ձևակերպում էր պարունակում, քանզի այն մասնագիտական անվճար կրթություն երաշխավորում էր միայն պետական ուսումնական հաստատություններում:
Այսպիսով, 2005 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը, հրաժարվելով «բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթություն» ձևակերպումից, փաստորեն հրաժարվեց մասնագիտական անվճար կրթության
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այլ տեսակները երաշխավորելուց, մասնավորապես՝ արհեստագործական, միջին մասնագիտական, հետբուհական: Ուստի դրա երաշխավորումը մնաց օրենսդրի քմահաճույքին: Սահմանադրական դրույթի
նման կամայական վերաձևումը համարում ենք անթույլատրելի:
2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը սահմանադրական
քննարկվող դրույթի իրավական բովանդակության մեջ մտցրեց էական
փոփոխություն, անվճար բարձրագույն կրթությունը երաշխավորելով
նաև քաղաքացիություն չունեցողներին: Մյուս նորամուծությունը, որ
իրավաբանական տեխնիկայի տեսակետից ճիշտ լուծում է, այն է, որ
անվճար մասնագիտական կրթությունը երաշխավորվում է «օրենքով
սահմանված դեպքերում և կարգով»: Այսպիսով՝ սահմանադրական
նոր դրույթը վերացրեց սահմանադրական նորմի և իրականության
խզվածքը՝ տեղ չթողնելով համընդհանուր անվճար կրթության իրավունքի հասկացության համար, ինչը հնարավոր էր 1995 թ. և ինչ-որ
չափով 2005 թ. խմբագրությունների դեպքում: Սակայն 2015 թ. խմբագրության սահմանադրական ձևակերպումները վերարտադրեցին 2005
թ. տեքստի թերությունները՝ «մասնագիտական կրթություն» հասկացությունը «մասնագիտական կրթական հաստատություններ» ձևակերպմամբ փոխարինելով: Թե ինչ են նկատի ունեցել դրույթի հեղինակները, երևի թե իրենք գիտեն, կամ էլ ձևակերպումը տվել են առանց
խորանալու դրա իմաստի մեջ:
Հիմնախնդրային էր նաև պարտադիր կրթության սահմանադրական կարգավորման հարցը: Մարդու իրավունքների համընդհանուր
հռչակագիրը (1948 թ.) 26 հոդվածում ամրագրում է կրթության իրավունքի երեք կարևոր դրույթներ, որոնք վերաբերում են կրթության
իրավունքի հանրամատչելիությանը, կրթության նպատակներին և
ծնողների իրավունքին՝ ընտրելու իրենց երեխայի համար կրթության
տեսակը: Երաշխավորելով կրթության իրավունքը բոլորի համար՝
Հռչակագիրը միաժամանակ սահմանում է, որ կրթության առնվազն
տարրական և հանրակրթական փուլերն անվճար են, իսկ տարրական
կրթությունը պարտադիր է: Տեխնիկական և մասնագիտական կրթությունը պետք է լինի հանրամատչելի, իսկ բարձրագույն կրթությունը՝ ընդունակություններին համապատասխան հավասարապես մատչելի բոլորի համար (հոդված 26, մաս 1-ին):
Սահմանադրության 1995 թ. խմբագրությունը պարտադիր կրթության աստիճանների կարգավորում չէր իրականացնում ո՛չ կրթության
իրավունքին նվիրված հոդվածում, ո՛չ էլ մարդու և քաղաքացու պարտականություններին նվիրված սահմանադրական դրույթներում: 2005
թ. բարեփոխումներով Սահմանադրության 39 հոդվածի 2-րդ մասում
սահմանվեց, որ հիմնական ընդհանուր կրթությունը պարտադիր է,
բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի: Եթե հիմք ընդունենք
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի (1999 թ.) 10 հոդվածի 2-րդ մասը, ապա
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ստացվում է, որ հանրակրթական հիմնական կրթական ծրագրերից
(նախադպրոցական, տարրական, հիմնական ընդհանուր, միջնակարգ
ընդհանուր) պարտադիր էր երևի թե միայն հիմնական ընդհանուրը:
Կասկածելի էր մնում կրթության աստիճանական համակարգում
դրան նախորդող ծրագրերի պարտադիրության հարցը: Տառացի մեկնաբանման անհեթեթությունը հաղթահարվում է համակարգային և
տարածական մեկնաբանության դիմելիս, ինչը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ դրույթի հեղինակները նկատի են ունեցել նաև տարրական
ընդհանուր կրթության պարտադիրությունը, որովհետև այլ կերպ նույնիսկ պատկերացնելն անհնար է:
Սահմանադրության 2005 թ. խմբագրության այս անորոշությունը
հաղթահարեց 2015 թ. խմբագրությունը՝ ձևակերպելով իրավաբանորեն ավելի գրագետ սահմանադրական դրույթ. «Պարտադիր կրթության ծրագրերը և տևողությունը սահմանվում են օրենքով»: Այսպիսի
լուծումը խելամիտ է, տրամաբանական, որովհետև սահմանադրական
կարգավորումը չի կապվում կրթության ներհամակարգային ընթացիկ
տարրերի հետ և, ելնելով նաև դրանց փոփոխական լինելու հանգամանքից, տրվում է ճկուն լուծում՝ պարտադիրության և կրթական
ծրագրերի տևողության սահմանման հայեցողությունը թողնելով օրենքին:
Անորոշ հիմքեր ուներ նաև «ուսումնական հաստատությունների
ստեղծման և գործունեության կարգ» սահմանադրական դրույթը: 1995 թ.
Սահմանադրության 35 հոդվածի 4-րդ մասը սահմանում էր. «Ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների ստեղծման և գործունեության կարգը սահմանվում է օրենքով»: Այս դրույթի առկայությունը Սահմանադրության տեքստում սահմանադրական պարադոքսներից էր, որը չվերացվեց, այլ որոշակիորեն ձևափոխվեց 2005 թ. սահմանադրության տեքստում. 39 հոդվածի 5-րդ մասը սահմանեց. «Ուսումնական հաստատությունների ստեղծման և գործունեության կարգը սահմանվում է օրենքով»: Եթե 1995 թ. խմբագրությունն առաջ էր բերում
հարցադրում, թե ինչու միայն ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների, ապա 2005 թ. խմբագրությունը վերացրեց այդ հարցադրումը, սակայն ոչ պարադոքսը:
Սահմանադրության 2005 թ. խմբագրության 39 հոդվածի 5-րդ մասի դրույթի բառացի մեկնաբանությունը հանգեցնում է այն եզրակացության, որ ուսումնական հաստատության ստեղծումը և գործունեությունը պետք է կարգավորվեն օրենքով: Այս բանաձևի մեջ կար
միայն մեկ սահմանադրական տրամաբանություն ունեցող դրույթ, այն
է՝ առնվազն օրենքով կարգավորվածության երաշխիքը: Սակայն առանց սահմանադրական այդ պահանջի էլ օրենքով կարգավորվածությունն ինքնին ենթադրելի է, քանի որ քաղաքացիական իրավունքն արդեն երկու հարյուրամյակ կարգավորում է ցանկացած կազմակերպու26

թյան՝ որպես իրավաբանական անձի ստեղծման և գործունեության
կարգը, այսինքն՝ հասարակական շրջանառության մեջ եղած կազմակերպությունների կազմակերպական-իրավական ձևը: Ստացվում է, որ
39 հոդվածի 5-րդ մասն իրավական կարգավորման կրկնաբանություն
էր: Այդ հաստատվում է նաև նրանով, որ ընթացիկ կրթական օրենսդրությանը դիմելիս մենք չենք գտնում որևէ առանձնահատուկ կարգավորում: Այսպես, կրթական ոլորտի օրենքները սահմանում են, որ ուսումնական հաստատությունը կարող է ունենալ օրենքով սահմանված
ցանկացած կազմակերպաիրավական ձև:
Հարց էր առաջանում, թե որն էր այդ դրույթը Սահմանադրության
տեքստի մեջ ընդգրկելու դրդապատճառը: Ենթադրվում է, որ ուսումնական հաստատությունների կազմակերպական իրավական ձևը
պետք է ունենար որևէ առանձանահատկություն, որի պահպանաման
անհրաժեշտությունից ելնելով՝ Սահմանադրությունը պիտի տար ավելի կոնկրետ կարգավորում: Մեկնաբանվող դրույթից ակնհայտ է, որ
կարգավորումը վերաբերում է կրթության համակարգում կրթական
կազմակերպությունների կարգավիճակին՝ կազմակերպական իրավական ձևին:
Հասարակության ցանկացած ոլորտի խնդիրների լուծման համար
կարևորագույն նշանակություն ունի ոլորտի կազմակերպական կառուցվածքի հիմնահարցը: Կառույցը համակարգի բաղադրատարրերից
է և, հետևաբար, մեծապես պայմանավորում է համակարգի առջև
դրված խնդիրների լուծումը: Համակարգի կազմակերպական կառույցի
հատկանիշները նախևառաջ պայմանավորված են հասարակական
կյանքի տվյալ ոլորտի բնույթով ու առանձնահատկություններով, լուծվող խնդիրներով: Կառույցի բուն ձևի ընտրությունը ոչ միայն սուբյեկտիվ հանգամանք չէ, այլև ունի օբյեկտիվ հիմքեր: Այդպիսով, կենսական ոլորտը պայմանավորում է տվյալ ոլորտում գործող համակարգային բաղադրատարրերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, ձևը, կարգավիճակը: Վերջինս նախադրյալներից մեկն է, որ ճանապարհ է բացում համակարգի առջև դրված խնդիրների արդյունավետ լուծման համար: Եզրակացություն՝ հասարակական կյանքի իրավական կարգավորման ամեն մի ոլորտ ունի իրեն հատուկ փիլիսոփայությունը և իրավական կարգավորման կառուցակարգը: Այդ կառուցակարգի բաղադրատարրերից մեկն էլ ամեն մի ոլորտի կազմակերպական կառուցվածքն է, որը վերջին հաշվով պայմանավորում է ոլորտի
ոգին, արդյունավետությունը, հասարակական խնդիրների լուծումը: Սակայն իրավական կարգավորման նման մոդել չկար Սահմանադրության մեջ՝ ի դեմս 39 հոդվածի 5-րդ մասի:
2015 թ. տեքստը վերացրեց սահմանադրական այդ անհասկանալի
ձևակերպումը՝ դրա փոխարեն 38 հոդվածի 3-րդ մասում ամրագրելով
դրույթ, համաձայն որի՝ բուհերն օրենքով սահմանված շրջանակնե27

րում ունեն ինքնակառավարման իրավունք, ներառյալ ակադեմիական
և հետազոտությունների ազատությունը: Իրավական տեխնիկայի և բովանդակության տեսանկյունից դա, անշուշտ, առաջընթաց է, որովհետև սահմանադրական դրույթը հասկանալի է, արտացոլում է բուհական համակարգի օրենսդրական կարգավորման համար հիմք հանդիսացող երեք կարևոր սկզբունք-երաշխիքներ՝ ա) բուհերի ինքնակառավարման իրավունքը, բ) բուհերի ակադեմիական ազատությունը, գ)
բուհերում գիտական հետազոտությունների ազատության իրավունքը:
Այսպիսով, ընդհանրացնելով կրթության՝ որպես հիմնական իրավունքի սահմանադրական կարգավորման իրավադրույթների զարգացումը 1995 թ. մինչև մեր օրերը՝ կարող ենք եզրակացնել, որ 2015 թ.
խմբագրությամբ Սահմանադրությունը հաղթահարեց 1995 թ. և 2005 թ.
խմբագրություններին բնորոշ իրավատեխնիկական, բովանդակային
թերությունների հիմնական մասը՝ բացառությամբ «միջնակարգ կրթություն» հասկացության, ինչպես նաև 38 հոդվածի 2-րդ մասի (պետական բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթություն) խրթին ձևակերպումների:
2015 թ. բարեփոխված Սահմանադրության 38 հոդվածի 3-րդ մասը
սահմանեց բուհերի ինքնակառավարման իրավունքը: Բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների սահմանադրական այդ իրավունքի իրավական բովանդակությունն են կազմում հետևյալ կարևոր իրավադրույթները.
ա) բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները ՀՀ-ում ունեն ինքնակառավարման իրավունք,
բ) բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ինքնակառավարման իրավունքի շրջանակները սահմանվում են օրենքով,
գ) բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ինքնակառավարման իրավունքը ներառում է նաև ակադեմիական ազատությունը և հետազոտության ազատությունը:
Սահմանադրական նորամուծության կարևոր հասկացություններն են ինքնակառավարումը, ակադեմիական ազատությունը, հետազոտությունների ազատությունը:
Ինքնակառավարումը դասական իմաստով նշանակում է կազմակերպված սոցիալական ինչ-որ ընդհանրության կամ կազմակերպության ինքնուրույնությունը սեփական գործերը կառավարելիս8: Կազմակերպությունների ինքնակառավարումը բաժանվում է այնպիսի տեսակների, ինչպիսիք են ֆինանսականը, տնտեսականը, կառավարչականը: Ինքնակառավարումը, որպես կանոն, տրվում է որոշակի պետական մարմինների ու կազմակերպությունների՝ նրանց գործունեության յուրահատկության ուժով: Ինքնակառավարումը նպատա8
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կամղված է ձեռնահաս և օպերատիվ որոշումների ընդունմանը9: Այս
համատեքստում բուհերի ինքնակառավարման իրավունքը ենթադրում
է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ինքնուրույնություն կադրերի ընտրության, ուսումնական, գիտական, ֆինանսատնտեսական և այլ գործունեության հարցերում՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված կանոնադրությանը համապատասխան:
Բուհը՝ որպես կրթական կազմակերպություն, հիմնադրվում և
գործում է օրենսդրության հիման վրա, ունի իրավաբանական անձի
կարգավիճակ և իրականացնում է բարձրագույն մասնագիտական
կրթական ծրագրեր: Բուհի կարգավիճակը կախված է նրա տեսակից,
կազմակերպական-իրավական ձևից, պետական հավատարմագրման
առկայությունից կամ բացակայությունից: Կարգավիճակների տարբերությունը, ըստ էության, խտրականության դրսևորում է, որովհետև
զանազան ձևերում ինքնակառավարման, ակադեմիական ու հետազոտական ազատությունների ծավալը տարբեր է:
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ինքնակառավարման իրավունքի բաղադրատարրերից է ակադեմիական ազատությունը, որի գործողության տիրույթը կրթական կազմակերպության
գործունեության ուսումնական-մանկավարժական և գիտահետազոտական ոլորտն է: Ակադեմիական ազատությունը կրթության ոլորտի
(նաև գիտության) յուրահատուկ իրավունքների համախումբ է: Որպես
կանոն, այն վերապահվում է պրոֆեսորադասախոսական համակազմին, գիտաշխատողներին և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողներին: ՀՀ Սահմանադրությունն ակադեմիական ազատությունը վերագրում է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին: Սահմանադրական այդ իրավադրույթի տարածական մեկնաբանությունը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ այդ ազատությունը
կրողներն են նաև բուհական գործընթացի անհատ սուբյեկտները, ինչը
մասամբ երաշխավորված է օրենքով:
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին վերագրված
ակադեմիական ազատությունը բուհի համար վերածվում է ակադեմիական պատասխանատվության՝ ստեղծել արդյունավետ և լավագույն պայմաններ աշխատողների և սովորողների համար ճշմարտության ազատ որոնման, դրա ազատ շարադրման ու տարածման գործում:
Ակադեմիական և հետազոտական ազատությունը ներառում է
դասավանդման և սովորելու ազատությունը: Դասավանդող սուբյեկտի
ազատությունը ենթադրում է ուսումնական գործընթացի բովանդակության, մեթոդիկայի ինքնուրույն ընտրություն: Սակայն այդ ազատությունը նման չէ, օրինակ, դավանանքի ազատությանը, որովհետև
դասավանդումն ընթանում է որոշակի կրթական կազմակերպությու9
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նում, որը գործում է կրթական ծրագրերի, ուսումնական պլանների, առարկայական ծրագրերի, դասապարապմունքների, ընթացիկ ու ամփոփիչ ստուգումների շրջանակում: Հետևաբար, դասավանդողի ազատությունը հանգում է ուսումնական խնդրի որոշակիացմանը, դրա մատուցման մեթոդին:
Սակայն ուսումնական կազմակերպությունում չի վերանում սովորողի ազատությունը: Դասավանդումը «չպետք է սովորողներին հարկադրի ընկալելու որոշակի քաղաքական, աշխարհայացքային կամ
գաղափարական արժեքներ կամ գիտական կարծիքներ: Սովորելու ազատությունը և դասավանդելու ազատությունն իրականացվում են սովորեցնողների և սովորողների, հետազոտողների և ուսանողների միջև
նուրբ փոխհարաբերությունների ընթացքում: Գիտական տեսության
հասցեատերերը ևս ունեն գիտական գործունեության ազատություն:
Պարապմունքների և քննությունների ժամանակացույցների, ինչպես
նաև ուսումնական պլանների շրջանակներում սովորողները կարող են
ազատորեն ընդունել որոշումներ իրենց ուսման վերաբերյալ, մասնավորապես նաև իրենց գիտական աշխատանքի ընթացքում: Սահմանադրական իրավունքը նրանց ևս երաշխավորում է ուսման և հետազոտության շրջանակներում նոր գիտական իմացություն ձեռք բերելու
հնարավորությունը, որը չպետք է ճնշվի սովորեցնողի հեղինակությամբ: Ընդհակառակը, գիտական ուսուցման խնդիրն է սովորեցնել
քննադատական գիտական գնահատականների, ինքնուրույն մտածողության և աշխատանքի»10: Այսպիսով, ակադեմիական ազատությունը
ենթադրում է.
ա) բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մանկավարժ-աշխատողի ազատությունը՝ ուսումնական առարկան շարադրել
իր հայեցողությամբ, ընտրել գիտական հետազոտությունների թեմաներ և իրականացնել դրանք իր մեթոդներով,
բ) ուսանողի ազատությունը՝ ստանալ գիտելիքներ իր հակումներին ու պահանջմունքներին համապատասխան:
Կրթության հիմնահարցերի սահմանադրական կարգավորման
նոր հայեցակարգի նորմատիվ հիմքն են ոչ միայն կրթության՝ որպես
հիմնական իրավունքի սահմանադրական դրույթները, այլև Սահմանադրության այլ հոդվածներ: Դրանց մեջ հիմնարար տեղ է գրավում 15
հոդվածը. «Պետությունը խթանում է մշակույթի, կրթության և գիտության զարգացումը»: Այս իրավադրույթը համարվում է սահմանադրական կարգի հիմունք: Հաշվի առնելով գիտության և կրթության դերը՝
Սահմանադրությունը ճանաչում է ՀՀ սահմանադրական պարտավորությունը՝ խթանել կրթության ու գիտության զարգացումը: Լեզվաբանական տեսակետից «կրթություն» եզրույթն այս իրավադրույթում են10
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թադրում է դրա երկու իմաստները՝ սուբյեկտիվ սահմանադրական իրավունք և համակարգ:
Խթանել նշանակում է ստեղծել բարենպաստ սոցիալական միջավայր և պայմաններ սոցիալական կապերի համար: Իրավական խթաններ են համարվում իրավունքի (օրենքի) միջոցով հնարավորություններ ստեղծող, կատարելագործման և առաջադիմության համար բարենպաստ պայմաններ ու կառուցակարգեր ապահովող ամեն ինչ՝
լիազորում, արտոնություն, խրախուսում և այլն: Սահմանադրության
15 հոդվածի քննարկվող դրույթը նշանակում է, որ պետությունը խթանում է կրթության զարգացումը, կրթությունը՝ օբյեկտիվ իմաստով, այսինքն՝ կրթական համակարգ, և կրթությունը՝ սուբյեկտիվ իմաստով՝
որպես հիմնական իրավունք: Այդ երկուսի խթանման արդյունքը, ի
վերջո, կրթվածությունը զարգացնելն է:
Սակայն սահմանադրական այս իրավադրույթում «խթանում» եզրույթի օգտագործումը ճիշտ չէ, քանի որ պետության գործառույթ են
համարվում ընդհանրապես կրթության զարգացումը ու նաև գիտատեխնիկական առաջադիմությունը՝ որպես խնդիրներ, ապա Սահմանադրության մեջ տեղին կլիներ օգտագործել «ապահովել» (կամ «իրականացնել») եզրույթը: Վերջինը ենթադրում է պետության ցանկացած
գործառույթ կենսագործելու բոլոր հնարավոր ձևերը (կազմակերպական և իրավական), ինչպես նաև գործառույթ իրականացնելու բոլոր
մեթոդները (օրինականություն, տեղեկութավորում, համոզում, խրախուսում, խթանում, անմիջական կառավարում, հարկադրում և այլն)11:
Այսպիսով, պետության գործառույթների իրականացման ընթացքում
խթանումը մեթոդներից մեկն է, մինչդեռ քննարկվող գործառույթի իրականացման համար պետությունը պետք է կիրառի իր գործունեության ձևերի ու մեթոդների ողջ զինանոցը:
Կրթության հիմնահարցերը շոշափվում են նաև Սահմանադրության 86 հոդվածի 13-րդ կետում, որտեղ պետության քաղաքականության հիմնական նպատակներից մեկն է ճանաչվում «անվճար բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթության զարգացումը»: Այս հոդվածում, որ նվիրված է պետության քաղաքականության հիմնական նպատակներին, միջոցների և նպատակների հարաբերակցության հարցում
որոշակի շփոթ գոյություն ունի: Արդի գիտատեխնիկական դարաշրջանում կրթությունը երկրի զարգացման ու առաջընթացի կարևորագույն գրավական է: Կրթությունը՝ որպես մշակութային իրավունք, ոչ
միայն մարդու, այլև ողջ հասարակության զարգացման գործոն է. այն
որոշում է մարդու կյանքի բազում կողմերը՝ աշխատանքի բնույթը,
մասնագիտությունը, սոցիալական կարգավիճակը, եկամուտների քանակը և որպես դրանց արդյունք՝ այդ մարդու կյանքի մակարդակն ու ոՏե՛ս Ա. Վաղարշյան, Պետության և իրավունքի տեսություն-1, Դասախոսություններ, Եր., 2010, էջ 109:
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րակը, հասարակական ակտիվության աստիճանը և դիրքորոշումները:
Այս կարևորությունը հաշվի առնելով՝ կրթությունը զարգացնելու պետության պարտավորությունը դիտարկվել է որպես սահմանադրական
կարգերի հիմունք, այսինք՝ պետական ու հասարակական հիմնական
սկզբունք: Պետության նպատակն է կրթությունը դարձնել հասարակության զարգացումը և առաջադիմությունն ապահովող գործիք: Հենց
սա է կրթության նպատակը, հետևաբար նաև՝ «պետական քաղաքականության հիմնական նպատակներց» մեկը:
Հասարակական կյանքի խնդիրները լուծելու համար պետությունը
պետք է որոշակի գործունեություն իրականացնի, որի բովանդակությունը հենց պետության կողմից իրականացվող գործառույթներն են, որոնք նրա գործունեության հիմնական ուղղություններն են: Դրանցով
իրագործվում են հասարակության պետական կառավարման նպատակներն ու խնդիրները: Նպատակը այն արդյունքն է, որին հասնելուն
միտված են գործողությունները: Նպատակը ուղղորդում և կարգավորում է գործողությունները12: Որևէ ոլորտում պետության խնդիրները
բխում են նպատակից և պահանջում են լուծում. գործառույթն այդպիսի
լուծմանն ուղղված գործունեությունն է: Օրինակ՝ բնակարանային շինարարության խթանումը նպատակ չէ, այլ նպատակին հասնելու միջոց (Սահմանադրություն, 86 հոդված, 3-րդ կետ): Նույն կերպ նաև
կրթության զարգացմանն ուղղված ցանկացած գործունեություն նպատակին հասնելու միջոց է: Այսպիսով, Սահմանադրության 86 հոդվածի
վերտառության և հոդվածի մի շարք կետերի դրույթների միջև առկա է
տրամաբանական անհամապատասխանություն, ինչը շտկման կարիք
ունի: Անհասկանալի է մնում 86 հոդվածի 13-րդ կետը: Սահմանադրության 15 հոդվածի 1-ին մասը որպես սահմանադրական կարգի հիմունք է ճանաչում ընդհանրապես կրթության զարգացման խթանումը՝
որպես պետության պարտավորություն: Ինչպես վերևում նշեցինք,
կրթությանը բնորոշ է երկու իմաստ՝ որպես համակարգ և սուբեկտիվ
իրավունք: Ինչպես գիտության, այնպես էլ կրթության հարցում ենթադրվում է, որ հոդվածը պետք է բովանդակեր լայն մոտեցում և տար
այնպիսի ձևակերպում, որը կներառեր կրթական համակարգն իր բաղադրամասերով: Այնինչ 13-րդ կետը պետության քաղաքականության
հիմնական նպատակ է ճանաչում «անվճար բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթության զարգացումը»: Նախ, ձևակերպումն ինքնին
անհասկանալի է: Անվճարը վերաբերում է միայն բարձրագույնի՞ն, թե՞
նաև մասնագիտական այլ կրթության: Եթե այստեղ հեղինակները ենթադրում են մասնագիտական կրթության անվճար համակարգի ստեղծում ապագայում, ապա անտեղի է զարգացում եզրույթի օգտագործու12 Նպատակը կարող է դառնալ իրականությունը վերափոխող ուժ միայն դրա
պրակտիկ իրագործման համար անհրաժեշտ որոշակի միջոցների փոխգործողության
պայմաններում (տե՛ս «Философский словарь». М., 1987, էջ 534):
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մը: Իսկ եթե խոսքը կրթության համակարգում մասնագիտական
կրթության զարգացման մասին է, ապա առաջ է գալիս հարց. իսկ ինչո՞ւ միայն այդ բաղադրատարրը:
Այս դիտողությունը կարևոր է հատկապես այն պատճառով, որ
Սահմանադրությունը պետության քաղաքականության հիմնական
նպատակների իրագործման հարցում պատասխանատվությունը
դնում է կառավարության վրա: Սահմանադրության 87 հոդվածի 1-ին
մասը սահմանում է, որ պետական և տեղական ինքնակառավարման
մարմիններն իրենց իրավասությունների և հնարավորությունների
շրջանակում պարտավոր են իրագործել Սահմանադրության 86 հոդվածով սահմանված նպատակները: Անհասկանալի է, թե կառավարությունն ինչու է պատասխանատու միայն «անվճար բարձրագույն և
այլ մասնագիտական կրթության զարգացման» հարցում: Իսկ կրթական համակարգի այլ տարրերի զարգացման համար ո՞վ է պատասխանատու: Սա հասարակ հարցադրում չէ, որովհետև Սահմանադրության 87 հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ կառավարությունն Ազգային ժողովին ներկայացվող «իր ծրագրի կատարման ընթացքի և
արդյունքների մասին» զեկույցի շրջանակներում պարտավոր է տեղեկատվություն ներկայացնել Սահմանադրության 86 հոդվածով սահմանված նպատակների իրագործման վերաբերյալ: Այսպիսով, ամենամյա զեկույցի պարտադիր բովանդակային մաս պետք է լինեն միայն
«անվճար բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթության զարգացման» հարցերը, միչդեռ կրթության այլ ոլորտներում տարվող քաղաքականության կատարման ընթացքը, արդյունքները մնում են օդից
կախված:
2015 թ. բարեփոխված Սահմանադրության նորամուծություններից մեկն էլ Սահմանադրության 75 հոդվածն է, որն ամրագրում է շատ
կարևոր իրավադրույթ, այն է՝ հիմնական իրավունքները և ազատությունները կարգավորելիս օրենքները սահմանում են դրանց արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ կազմակերպական կառուցակարգեր և ընթացակարգեր: Այդ ընդհանուր պարտավորության կրողը օրենսդիր մարմինն է: Միաժամանակ, ինչպես արդեն նշել ենք,
«կրթության զարգացման խթանումը» սահմանադրական կարգի հիմունք է, իսկ «անվճար բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթության զարգացումը» պետության քաղաքականության հիմնական նպատակը: Սահմանադրությունը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պարտավորեցնում է իրենց իրավասությունների և հնարավորությունների շրջանակում իրագործել պետական քաղաքականության հիմնական նպատակները (87 հոդվածի 1-ին մաս):
Անկախությունից ի վեր ՀՀ-ն անընդհատ ձեռնարկել է իրավական
ու կազմակերպական միջոցառումներ կրթության ոլորտի կարգավորումը նոր պայմաններում ապահովելու ուղղությամբ: Կրթության ո33

լորտում պետական քաղաքականության խնդիրները էապես փոխվել
են: Եթե անկախության առաջին տարիներին գլխավոր խնդիրը տնտեսական ճգնաժամի ու շրջափակման պայմաններում գոյություն ունեցող կրթական համակարգի պահպանումն էր, ապա դրան հաջորդեց
դրա զարգացումն ապահովելու խնդիրը: Վերջին տասնհինգ տարիների ընթացքում ստեղծվել են ոլորտի իրավական կարգավորման կայուն
հիմքեր և՛ օրենսդրական, և՛ ենթաօրենսդրական մակարդակներում13:
Կրթության ոլորտը պետական քաղաքականության բացառիկ ոլորտներից է, որը, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից ի վեր (1999
թ.), գործում է կրթության զարգացման պետական ծրագրին համապատասխան14:
Կրթության ոլորտում կարգավորում իրականացնող օրենսդրական ակտերը բազմաթիվ են, որը դրա հիմնական թերություններից է:
Օրենսդրական ակտերի մեծաքանակությունը առաջ է բերում կրթության ոլորտը կարգավորող օրենքների անհամապատասխանություններ
(իրավական կոլիզիաներ), որոնց լուծման եղանակները շատ դեպքերում հստակ չեն, ինչի հետևանքով դրանք երբեմն հաղթահարվում են
օրենքները շրջանցելով:
Ժամանակակից պայմաններում, երբ անընդհատ աճում է հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտները կարգավորող օրենսդրական
ակտերի քանակը, անհրաժեշտություն է առաջանում որոշել այդ օրենքների հարաբերակցության՝ աստիճանակարգության հարցը և
դրանով իսկ՝ բացառել օրենքների մրցակցությունը: Օրինակ՝ կրթության ոլորտում գործում են «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետՆերկայումս օրենսդրական կարգավորումն իրականացվում է մի շարք օրենքների
հիման վրա, որոնցից են մասնավորապես՝ ՀՀ օրենքը «Կրթության մասին» (14.04.1999), ՀՀ
օրենքը «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» (14.
12.2004), ՀՀ օրենքը «Նախադպրոցական կրթության մասին» (15.11.2005), ՀՀ օրենքը
«Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին» (25.05.2005), ՀՀ օրենքը «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» (08.07.2005), ՀՀ օրենքը «Կրթության պետական
տեսչության մասին» (15.11.2005), ՀՀ օրենքը «Հանրակրթության մասին» (10.07.2009):
Բացի կրթության ոլորտին անմիջականորեն վերաբերող թվարկված օրենքներից, կրթության համակարգում օրենսդրական կարգավորման գործառույթ են իրականացնում նաև
ՀՀ օրենքը «Լեզվի մասին (17.04.1993), ՀՀ օրենքը «Երեխայի իրավունքերի մասին» (29.
05.1996), ՀՀ օրենքը «Մանկապատանեկան սպորտի մասին» (11.06.2004), ՀՀ օրենքը «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» (26.06.2001), ինչպես նաև ուսումնական հաստատությունների կազմակերպական իրավական ձևի հարաբերությունները կարգավորող մի շարք այլ օրենսդրական ակտեր:
14 «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 4 հոդվածի 4-րդ մասը սահմանում է, որ կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության կազմակերպական հիմքը կրթության զարգացման պետական ծրագիրն է, որը ՀՀ կառավարության ներկայացմամբ
հաստատում է Ազգային ժողովը: Ձևավորված ավադույթի համաձայն այդ ծրագրերը
մշակվում են հնգամյակային կտրվածքով: 2011 թ. Ազգային ժողովը հաստատել էր «ՀՀ
կրթության զարգացման 2011-2015 թվականների պետական ծրագիրը»: Տարօրինակ է,
բայց կրթության հետագա զարգացման պետական ծրագիր առայժմ չի հաստատվել, և
դրանով խախտվել է «Կրթության մասին» օրենքի պահանջը:
13
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բուհական մասնագիտական կրթության մասին», ինչպես նաև նախադպրոցական և հանրակրթական ենթահամակարգը կարգավորող
օրենքները, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքը, իսկ որոշ բուհերի՝ հիմնադրամի վերակազմակերպելուց
հետո ոլորտում սկսեց գործել նաև «Հիմնադրամների մասին» օրենքը:
Հայաստանում որոշված չէ թվարկված օրենքների ստորակարգությունը, իսկ դրանց միջև կան նաև հակասություններ, ընդ որում՝ նաև անլուծելի, որոնք մինչ այժմ ուղղակի շրջանցվում են օրենքները խախտելու միջոցով: Այսպես՝ պետական բուհերի մի մասը պետական ոչ
առևտրային կազմակերպություն է, այնինչ՝ «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» օրենքով սահմանված
կառավարման կոլեգիալ մարմինը՝ խորհուրդը, որի կազմը ներառում է
բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողության, հիմնադրի, կրթության կառավարման լիազորված պետական մարմնի (ԿԳ նախարարության) և հասարակայնության ներկայացուցիչների, հակասում է «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մասին» ՀՀ օրենքի 18 հոդվածին: Վերջինս որևէ կերպ չի ենթադրում, որ պետական
ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարման կոլեգիալ մարմնում
կարող են լինել նաև հիմնադրի կամ պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից դրսից նշանակվող անձինք: Այդպիսի լիազորություն չի նախատեսված նաև «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 13 և 14 հոդվածներում՝ ո՛չ պետական կազմակերպության հիմնադրի և ո՛չ էլ լիազորված պետական
մարմնի համար: Վիճակը չփոխվեց նաև, երբ որոշ պետական բուհեր
վերակազմակերպվեցին որպես հիմնադրամներ, որովհետև գործընթացն իրականացվեց առանց կրթական հիմնադրամների մասին օրենսդրության ստեղծման: Այս կապակցությամբ անհրաժեշտ է կարգավորել այդ օրենքների հարաբերակցության՝ ստորակարգության
հարցը և դրանով իսկ բացառել օրենքների մրցակցությունը:
Իրավաբանական տեխնիկայի տեսանկյունից անհասկանալի են և
խմբագրման կարիք ունեն կրթական օրենքների բազմաթիվ հոդվածներ, դրանց մասեր և կետեր: Կրթական օրենքների շատ հոդվածներ
ուղղակիորեն կրկնում են «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը, ինչի կարիքն իրավաբանական տեխնիկայի տեսանկյունից չկա: Օրինակ՝ «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» օրենքը մեկնաբանում է միայն «համալսարան», «ակադեմիա» և «ինստիտուտ» հասկացությունները: Օրենքում
որպես բուհ նշված է նաև բարձրագույն ուսումնարանը, իսկ «Կրթության մասին» օրենքում որպես բուհ նշված է նաև կոնսերվատորիան:
Դրանց մեկնաբանությունները օրենքում տրված չեն: Բացի այդ՝ պետք
է նկատի ունենալ, որ եթե «Կրթության մասին» օրենքի 3 հոդվածում
մեկնաբանվում են այդ հասկացություններից մի քանիսը, ապա «Բարձ35

րագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» օրենքում երևի կրկնելու կարիքը չկար:
Ընդհանրապես, ցանկացած օրենսդրական կարգավորում պետք է
բխի նախ կարգավորվող հասարակական հարաբերությունների բնույթից, առանձնահատկություններից, վիճակից, ինչպես նաև իրավական
կարգավորման խնդիրներից ու գործառույթներից: Կրթության ոլորտի
հասարակական հարաբերությունների գործառութավորման հիմնարար սկզբունքներից են համակարգայնությունը, աստիճանականությունը, շարունակականությունը: Օրենսդրական կարգավորումը պետք
է խարսխվի կրթության ոլորտի այս և այլ սկզբունքների վրա՝ փորձելով ամուր կապ հաստատել ոլորտի ենթահամակարգերի միջև, ստեղծել իրական նախադրյալներ համակարգի բաղադրատարրերի համագործակցության համար: Ասվածից բխում է, որ իրավական ամեն մի
կարգավորում պետք է լինի համապարփակ, ամբողջական, ավարտուն:
Նման իրավական կարգավորում ունենալու համար անհրաժեշտ է համակողմանի պատկերացում ունենալ ոլորտի առջև դրված խնդիրների
և նպատակների, համակարգում առկա և լուծման կարիք ունեցող հիմնախնդիրների վերաբերյալ: Դրա հիման վրա անհրաժեշտ է մշակել
համակարգի և նրա առանձին բաղադրատարրերի բարեփոխման հայեցակարգ, իսկ վերջինիս հիմքի վրա մշակել կրթության ոլորտը կարգավորող ամբողջական, միասնական օրենսդրական ակտ՝ «Կրթության
օրենսգիրք», որում համակարգված, աստիճանական, շարունակական
կարգավորում կստանան կրթության ոլորտի հասարակական հարաբերությունները:
Բանալի բառեր – կրթություն, միջնակարգ կրթություն, անվճար կրթություն,
պարտադիր կրթություն, բուհերի ինքնավարություն, ինքնակառավարման իրավունք,
իրավաբանական տեխնիկա, ակադեմիական ազատություն, հետազոտությունների ազատություն, կրթության օրենսգիրք

АРТУР ВАГАРШЯН – Эволюция конституционного регулирования
образования в Республике Армения. – В статье выявляется сущность новой
концепции конституционного регулирования в образовании. С этой целью
рассматривается содержание понятия образование, эволюция конституционного
регулирования права на образование, прежние и нынешние смысловые, юридические и технические проблемы основных понятий, связанных с этим регулированием. Рассматриваются также конституционные вопросы самоуправления,
академической и исследовательской свободы вузов. Поскольку образование –
одна из основных целей государственной политики, речь идёт о стимулировании
его развития; кроме того, затрагиваются некоторые вопросы текущего законодательного регулирования отношений в указанной сфере. На основе проделанного
анализа предлагаются варианты исправления ряда конституционных положений и
понятий. Рекомендуется принять соответствующий конституционной концепции
кодекс об образовании, в котором будут системно урегулированы общественные
отношения в данной сфере.
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обязательное образование, юридическая техника, сомоуправление вузов, академическая и
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ARTHUR VAGHARSHYAN – The Evolution of Constitutional Regulation of
Education and the New Conception in Republic of Armenia. – The constitutional
meanings of the “education”, the evolution of development of constitutional regulation
of the education as a fundamental right in third republic of Armenia, the basic concepts
of constitutional regulation of the right to education, and caused by these and partly
existing semantic and juridical issues, the constitutional issues of the right to selfgovernment of higher educational institutions and their academic and research freedom,
the encouragement of the education development as a constitutional framework and
main goal of the state policy, as well as, some issues of current legislative regulations of
the right to education are discussed in this article, for exposing the new conception of
constitutional regulation of education’s key issues. Based on these analyses, the correction options for some constitutional tenets and concepts are proposed, as well as, the
adoption of the Education Code corresponding to the new conception of constitutional
regulations of the educational issues is recommended, where the public relations in the
educational sector will be regulated systematically, gradually, and continuously.
Key words: education, secondary education, free education, compulsory education, legal
technique, self-government of higher educational institutions, right to self-government, academic
freedom, research freedom, the Education Code
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ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻՆ
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ԱՐԹՈՒՐ ՂԱԶԻՆՅԱՆ

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին հաջորդած ինտեգրացման գործընթացները Արևմտյան Եվրոպայում պատճառ դարձան նոր
իրավակարգերի առաջացման: Միջազգային պայմանագրերի հիմքի
վրա ձևավորված վերպետական կազմակերպություններն անդամ-պետությունների կողմից օժտվեցին որոշակի իշխանությամբ, իսկ նրանց
ինստիտուտները` այդ իշխանության իրացման համար անհրաժեշտ
լիազորություններով: Որպես այդպիսի կազմակերպության դասական
օրինակ կարելի է դիտարկել Եվրոպական միությունը, որն ունի ինքնիշխան պետությանը բնորոշ տարրեր, այդ թվում նաև՝ ավտոնոմ իրավական համակարգ: ԵՄ իրավակարգն օժտված է բավականին մեծ
ինքնուրույնությամբ. ունի իր դատական մարմինները, որոնք կոչված
են ապահովելու այդ նոր իրավակարգի պաշտպանությունն ու միատեսակ կիրառումը ինչպես վերպետական, այնպես էլ ներպետական իրավասության սահմաններում: Սակայն վերպետական իրավասությանը փոխանցված ոլորտները կանոնակարգող օրենսդրությունը, ընդունված լինելով վերպետական ինստիտուտների կողմից, այնուամենայնիվ պրակտիկայում կիրառվում և պաշտպանվում է ազգային իրավակիրառող մարմինների, մասնավորապես՝ դատարանների կողմից:
Փաստորեն ստեղծվել է մի իրավիճակ, որտեղ նույն իրավական կանոնակարգման կիրառումն ու պաշտպանությունը իրականացնում են
ինչպես վերպետական դատարանները, այնպես էլ ազգային դատական մարմինները: Այս հանգամանքը կարող էր առաջացնել լուրջ
խնդիրներ իրավունքի կիրառման դաշտում, եթե նախապես սահմանված չլիներ միջդատական համագործակցության և փոխգործակցության այնպիսի ընթացակարգ, ինչպիսին է նախնական կարգավորման
ընթացակարգը: Վերջինս, ձևավորված փոխադարձ կախվածության և
փոխգործակցության միջավայրում, կոչված է ապահովելու դատարանների միջև երկխոսությունը ծագած վեճերի կարգավորման ընթացքում1: Սակայն միջդատական փոխգործակցության պրակտիկայում ա1 Տե՛ս Karen J. Alter, Establishing the Supremacy of European Law. Oxford University
Press, 2001:
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ռաջացել են նաև որոշակի շփումներ ԵՄ անդամ պետությունների
սահմանադրական դատարանների և ԵՄ դատարանի միջև, որի պարագայում ոչ ֆորմալ երկխոսությունն ունեցել է ավելի մեծ ազդեցություն ԵՄ իրավունքի կայացման վրա, քան ֆորմալ նախնական կարգավորման ընթացակարգը: Մասնավորապես, Գերմանիայի և Իտալիայի
սահմանադրական դատարանների ճնշման ներքո ձևավորվեց ԵՄ
մարդու հիմնարար իրավունքների պաշտպանության համակարգը, որը, պետք է նշել, որևէ կերպ սահմանված չէր այդ ժամանակաշրջանի
հիմնադիր պայմանագրերում2: Գերմանիայի ՍԴ կողմից ներմուծվեց
Solange չափանիշը, որը երաշխավորում էր արտաքին իրավական համակարգի համար բացված ներպետական իրավական համակարգի
հիմնարար արժեքների և սկզբունքների, մասնավորապես` մարդու
հիմնարար իրավունքների պաշտպանությունը3: Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը (ՄԻԵԴ) Bosphorus որոշման մեջ իր հերթին հաստատեց ԵՄ մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգի հետ հավասարության փաստը4: ԵՄ դատարանը 2008թ. ընդունած Kadi ընդդեմ ԵՄ խորհրդի և հանձնաժողովի որոշման մեջ կիրառեց Solange չափանիշը` մերժելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի
կողմից ընդունված ահաբեկչության մեջ կասկածվող անձանց իրավունքների պաշտպանության ձևաչափը5:
ԵՄ դատարանի կողմից Kadi - ի գործով ընդունված որոշումը ցույց
տվեց, որ առկա է նաև ԵՄ դատարանի և այլ միջազգային դատական
մարմինների միջև համագործակցության հնարավորություն, նույն այն
պարագայում, երբ այդ դատական մարմինը ներգրավված չէ կոնկրետ
գործի քննության մեջ: ՄԻԵԴ-ը, անշուշտ, միջազգային դատական
մարմին է ինչպես միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, այնպես էլ
սեփական ընկալումով6, և տևական ժամանակ է, ինչ այն սերտորեն
փոխգործակցում է ԵՄ դատարանի հետ7: Որպես միջազգային դատական փոխգործակցության օրինակ կարելի է դիտել նաև ԵՄ դատարանի ընդունած՝ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) իրավական կանոնակարգումների և նախադեպային իրավունքի կիրառման մեխանիզմները, չնայած այն փաստին, որ ԵՄ դատարանը երբեք
2 Ավելի մանրամասն տե՛ս Grainne de Burca, The Evolution of EU Law, in the Evolution of EU Human Rights Law 465 (Paul Craig & Grainne de Burca eds., 2d ed. 2011):
3 Տե՛ս BVerfG, Solange I [1974] CMLR 540 and Wünsche Handelsgesellschaft (Solange
II) [1987] CMLR 225:
4 Տե՛ս Bosphorus v. Ireland, App No. 45036/98 (2006) 42 EHRR 1:
5 Տե՛ս Joined Cases C–402 & 415/05 Kadi v. Council and Commission EU:C:2008:461, էջ
319–325:
6 Տե՛ս Luzius Wildhaber, The European Convention on Human Rights and International
Law, 56 INT’L & COMP. L.Q. 217–31 (2007:
7 ՄԻԵԴ-ը և ԵՄ դատարանը մամուլում հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ: Տե՛ս S. Douglas–Scott, A Tale of Two Courts: Luxembourg, Strasbourg, and the
Growing European Human Rights Acquis, 43 Common MKT. L. REV. 629 (2006):
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չի հաստատել ԱՀԿ իրավունքի8 և նախադեպերի9 ուղղակի գործողությունը ԵՄ իրավական համակարգում: Միևնույն ժամանակ, ԵՄ դատարանը, իր պրակտիկայի ընթացքում քողարկված հղումներ է կատարել
նշված նախադեպային իրավունքին, ինչը որոշ գիտնականներ որակել
են «լռեցված երկխոսություն»10:
Որպես դատական մարմինների միջև երկխոսության օրինակ՝ հատուկ նշանակություն ունի ԵՄ-ի Մարդու իրավունքների եվրոպական
կոնվենցիային (այսուհետև՝ Կոնվենցիա) միանալու մասին ԵՄ դատարանի կարծիքը, որը, ընդհանուր առմամբ կարելի է որակել բացասական: Այս կարծիքը չափազանց կարևոր է ոչ միայն Կոնվենցիայում ամրագրված որոշ դրույթների, այլ նաև ԵՄ դատարանի կողմից տարիների ընթացքում մշակված ԵՄ իրավունքի ավտոնոմ բնույթի իմաստով:
Մասնավորապես, ԵՄ դատարանը, ելնելով ԵՄ իրավունքի ավտոնոմ
բնույթից, հակված է հաստատելու իր սեփական ձևաչափը այլ դատարանների կամ տրիբունալների հետ համագործակցության ընթացքում:
Այս դիրքորոշումը կարելի է տեսնել ԵՄ դատարանի նախկինում ընդունած որոշումներում, որտեղ ընդգծվում էր այլ դատական մարմինների կողմից ԵՄ իրավունքի նորմերի կիրառման և մեկնաբանության
շրջանակներում ԵՄ իրավունքի ինքնուրույնության պաշտպանության
անհրաժեշտությունը11: ԵՄ դատարանը գործադրում է «ԵՄ իրավունքի
ինքնուրույնություն» հասկացությունը` վեճերի կարգավորման միջազգային հարթակներում ԵՄ իրավունքի հատուկ բնութագրիչների ամբողջականությունն ու անվտանգությունը երաշխավորելու համար:
«ԵՄ իրավունքի ինքնուրույնություն» հասկացության կիրառումը շաղկապված է Solange սկզբունքի, ինչպես նաև միջդատական երկխոսության առկա ձևաչափերի հետ: ԵՄ դատարանը կիրառում է այս սկզբունքը միջազգային վեճերի կարգավորման ընթացքում՝ ԵՄ իրավունքի
բնութագրիչ գծերը երաշխավորելու և պաշտպանելու նպատակով:
Եվրոպական միությունը կարող է իրեն թույլ տալ մասնակցել միջազգային վեճերի քննությանը կամ միջազգային դատարանների կամ
տրիբունալների ստեղծմանը միայն այն պայմանով, որ ԵՄ հիմնարար
բնութագրիչները պատշաճ կարգով երաշխավորվեն ու պաշտպանվեն
այդ գործընթացում: Միջազգային դատարանների, այդ թվում նաև
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի միջև երկխոսության
առումով հարկ է փաստել, որ ԵՄ իրավունքի և հանրային միջազգային
Տե՛ս Case C–149/96 Portugal v. Council EU:C:1999:574:
Տե՛ս Joined Cases C–120 and 121/06 P FIAMM and Fedon EU:C:2008:312:
10 Տե՛ս Marco Bronckers, From «Direct Effect’ to ‘Muted Dialogue» – Recent Developments
in the European Courts’ Case Law on the WTO and Beyond, 11 J. INT’L ECON. L. 885 (2008):
11 Տե՛ս Opinion 1/76 re Inland Waterways EU: C: 1977: 63; Opinion 1/91 re EEA Agreement EU:C:1991:490, Opinion 1/00 re European Common Aviation Area EU:C:2002:231; Commission v. Ireland (MOX Plant), Case C–459/03, EU: C: 2006: 345, Opinion 1/09 re Unified
Patent Litigation System EU: C: 2011: 123:
8
9

40

իրավունքի իրավակարգերի միջև փոխգործակցության ձևաչափերի առումով չկա մեկ միասնական մոտեցում, և գիտնականների ու փորձագետների կարծիքները այս հարցում տարբերվում եմ: Մինչ միջդատական փոխգործակցության խնդրին անդրադառնալը հարկ է ընդգծել, որ
ԵՄ իրավունքի ընկալման ու գնահատման հարցում զգալի տարբերություն կա ԵՄ իրավունքի և միջազգային իրավունքի մասնագետների միջև: ԵՄ իրավունքի մասնագետները գտնում են, որ այն sui generis
սկզբունքով ձևավորված սահմանադրական բնույթի իրավունքի նոր
ճյուղ է, մինչդեռ միջազգային իրավունքի մասնագետները պնդում են,
որ ԵՄ իրավունքը ոչ այլ ինչ է, քան միջազգային իրավունքի տարածաշրջանային ենթահամակարգ12: Որոշակի անհամաձայնություն կա
նաև միջազգային իրավունքի հանդեպ ԵՄ իրավունքի բաց լինելու աստիճանի հարցում, որը նկատելի է մասնավորապես Kadi13 գործով ԵՄ
դատարանի ընդունած որոշման համատեքստում: ԵՄ իրավունքի և
միջազգային իրավունքի հարաբերությունների կառուցվածքն ու տրամաբանությունը հասկանալու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել
միջազգային իրավունքի դրույթներին ԵՄ իրավունքում ուղղակի կամ
անուղղակի գործողություն շնորհելու, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի նորմերի հետ հակասության հիմքով ԵՄ իրավունքի նորմերի
օրինականության վիճարկման վերաբերյալ ԵՄ դատարանի ընդունած
որոշումները: Այս համատեքստում որպես կիրառելի օրինակ կարելի է
վերցնել ԵՄ դատարանի և ՄԻԵԴ-ի միջև փոխգործակցությունը. պետք
է նշել, որ ԵՄ դատարանի գործունեության ընթացքում որևէ լուրջ
խնդիր չի առաջացել 1950 թ. Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի դրույթները ԵՄ իրավունքին ինտերգրելու հարցում: ԵՄ
դատարանը տևական ժամանակ է, ինչ կիրառում է Կոնվենցիայի
դրույթները՝ որպես ԵՄ իրավունքում մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմնական աղբյուր` ձևավորելով ԵՄ իրավունքի ընդհանուր սկզբունքների բաղկացուցիչ մասը: Չնայած որոշ ընդդիմախոսների առարկություններին՝ ԵՄ դատարանը մարդու իրավունքների
պաշտպանությանը վերաբերող գործերի քննության ընթացքում հղում
է արել ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքին14: ԵՄ ինտեգրման հետագա
փուլերում մարդու իրավունքների պաշտպանության դրույթների կոդիֆիկացիայի` Հիմնարար իրավունքների մասին ԵՄ Խարտիայի ընդունվելուց հետո Կոնվենցիայի դրույթները գրեթե ամբողջությամբ
ներմուծվեցին ԵՄ իրավունք` ուղղակի պահանջ ամրագրելով` կիրառել Կոնվենցիայի դրույթները ԵՄ իրավունքում15: Այսպիսով կարելի է
12 Տե՛ս Bruno de Witte, European Union Law: How Autonomous is its Order?, 65 ZEITSCHRIFT FÜR ÖFFENTLICHES RECHT 141, 146 (2010):
13 Տե՛ս Commission and Others v. Kadi, Case C–584/10 P, EU: C: 2013: 518:
14 Տե՛ս S. Douglas–Scott, A Tale of Two Courts: Luxembourg, Strasbourg, and the Growing European Human Rights Acquis, 43 Common MKT. L. REV. 629 (2006):
15 Տե՛ս Charter of Fundamental Rights of the European Union art. 52(3) 2000 O.J. C 364/01:
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փաստել, որ Կոնվենցիայի դրույթները ֆորմալ առումով ինտեգրված
են ԵՄ իրավունքում և օժտված են բարձրագույն դատական պաշտպանվածությամբ ինչպես ներպետական, այնպես էլ վերպետական
մակարդակներում: Բայցևայնպես, ինչպես 2/13 կարծիքում նշել է ԵՄ
դատարանը, ԵՄ-ի կողմից Կոնվենցիային միանալը հանգեցնելու է ԵՄ
իրավունքի մեջ վերջինիս դրույթների ֆորմալ ինտեգրման, դրա՝ ԵՄ իրավակարգի բաղկացուցիչ մաս դառնալուն, և, որ ամենակարևորն է,
ԵՄ ինստիտուտները, այդ թվում նաև ԵՄ դատարանը, Կոնվենցիայի
դրույթներին և ՄԻԵԴ որոշումներին իրավաբանորեն ենթարկեցնելուն,
որի դեպքում ՄԻԵԴ-ի ընդունած որոշումներն ու վճիռները կստանան
պարտադիր ուժ16: Նշված կարծիքում ԵՄ դատարանը չի հստակեցնում
Կոնվենցիայի դրույթներին ԵՄ իրավունքում ուղղակի գործողություն
շնորհելու հարցը, սակայն դժվար է գտնել այդ դրույթների գործողությունը մերժելու որևէ հիմք, քանի որ Կոնվենցիան իրավունքներ և ազատություններ է սահմանում մասնավոր անձանց համար, որոնք ենթակա են պաշտպանության Կոնվենցիայի մասնակից բոլոր պետությունների, այս դեպքում` ԵՄ ինստիտուտների կողմից17: Այս ամենից հետո
կարելի է եզրակացնել, որ միավորման պայմանագրի ուժով ԵՄ ինստիտուտները Կոնվենցիայում ամրագրված իրավունքների և ազատությունների առումով հայտնվում են ՄԻԵԴ կողմից արտաքին հսկողության ներքո, ինչին, վերջին հաշվով, դեմ չէ նաև ԵՄ դատարանը,
սակայն առկա է մտահոգություն առ այն, որ այս արտաքին հսկողությունը կարող է վտանգել ԵՄ իրավունքի ավտոնոմ բնույթը: Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ ՄԻԵԴ-ը չի կարող իրականացնել իր հսկողությունն առանց ԵՄ դատարանի հետ ուղղակի երկխոսության մեջ մտնելու, որը ինքնին ենթադրում է կոնկրետ իրավական ընթացակարգեր և
մեխանիզմներ: Միջդատական երկխոսությունը մաս է մի մեխանիզմի,
որը երաշխավորում է, որ կոնկրետ ինստիտուցիոնալ համակարգի,
այդ թվում նաև դատարանների կողմից մեկ այլ իրավական համակարգի ինստիտուտների, նաև դատարանի կողմից ընդունված իրավունքի
նորմերի ընդունումն ու կիրառումը պետք է հստակորեն ներառեն արտաքին դատարանի կողմից տվյալ իրավունքի համակարգը ընկալելու
և հասկանալու կարողություն: Եթե արտաքին դատարանը անկարող
լինի հետազոտելու իր հսկողության տակ անցած իրավական համակարգը, ապա այն ի զորու չի լինի առավելագույն արդյունավետությամբ իրականացնելու իր հսկողական գործառույթը, որը կարող է հանգեցնել նույնիսկ երկու իրավական համակարգերի միջև կոնֆլիկտի:
Տեղայնացնելով միջդատական երկխոսության այս հայեցակարգը ԵՄ –
ՄԻԵԴ հարթությունում՝ պետք է նշել, որ ՄԻԵԴ-ը պետք է կարողանա
16 Տե՛ս ԵՄ Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիային միանալու մասին
ԵՄ դատարանի 2/13 կարծիքը, կետեր 179, 180, 181-182:
17 Տե՛ս Cf. Intertanko, Case C–308/06, EU:C:2008:312, կետեր 59, 64:
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ամբողջությամբ ընկալել և հասկանալ ԵՄ իրավունքի բնույթն ու կառուցվածքը, սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները և իր հետագա գործունեության ընթացքում ընդունի այնպիսի որոշումներ և վճիռներ, որոնք չեն խաթարի ինտեգրացման գործընթացի հիմքերը ու չեն
խոչընդոտի ԵՄ ինստիտուտների կողմից իրենց վերապահված գործառույթների ամբողջական և արդյունավետ իրականացումը: Իսկ այդպիսի վտանգ, պետք է խոստովանել, առկա է, որովհետև ԵՄ միջազգային
իրավունքի առաջին սուբյեկտն է, որ միանում է Կոնվենցիային ոչ որպես ինքնիշխան պետություն, իսկ ՄԻԵԴ-ը չունի վերպետական ինտեգրացիոն միավորումների հետ աշխատանքի փորձ: Հետևաբար,
ՄԻԵԴ-ը իր հետագա գործունեության ընթացքում կիրառելու է ինքնիշխան պետությունների հետ աշխատանքային պրակտիկայում կիրառած գործիքակազմը:
Միջդատական երկխոսությունը ենթադրում է նաև, որ արտաքին
դատական հսկողություն ընդունող իրավական համակարգը պետք է
սահմանի արտաքին իրավական նորմերի ընկալման բնույթը և դրանց
հետ հետագա հարաբերակցության ձևաչափն ու տրամաբանությունը,
ինչպես նաև իրենց իրավական համակարգը այդ նորմերին համապատասխանեցնելու կարգն ու մեխանիզմները: Ըստ այդմ՝ կարող ենք ասել, որ ԵՄ – ՄԻԵԴ համագործակցության հարթությունում վերջինիս
կողմից իրականացվելիք արտաքին հսկողությունը կիրականանա
միայն այն դեպքում, եթե ԵՄ դատարանը հակված լինի մեկնաբանելու
Կոնվենցիան ու ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքը և իր որոշումներում
սահմանի ԵՄ իրավունքի կողմից Կոնվենցիայի դրույթները կիրառելու
և պահպանելու մեխանիզմներն ու ընթացակարգերը:
Հաշվի առնելով վերը նշվածը՝ ԵՄ դատարանը իր 2/13 կարծիքում
որոշակի միջոցներ է նախատեսել՝ կանխելու Կոնվենցիային ԵՄ միանալու հետևանքով ՄԻԵԴ-ի կողմից ԵՄ ներքին իրավասության մեջ
ներխուժելու հնարավոր քայլերը: Մասնավորապես, նշված կարծիքում
ԵՄ դատարանը ընդհանուր գծերով անդրադարձել է ԵՄ իրավունքի
ավտոնոմ բնույթին և առանձնահատուկ բնութագրիչ գծերին և այդ համատեքստում քննության առել Կոնվենցիային միանալու իրավական
հետևանքները, այն է` ԵՄ և ԵՄ ինստիտուտների համար Կոնվենցիայի դրույթների պարտադիր ուժը և ԵՄ դատարանի պարտադիր իրավասությունը ԵՄ իրավասության ներքո գտնվող ոլորտներում: Կարծիքում վերահաստատվում է ԵՄ իրավասությունը միջազգային կազմակերպություններին միանալու կամ ստեղծելու այդպիսիք, որոնք նախատեսում են դատական մարմնի առկայություն, որն իրավասու կլինի
մեկնաբանելու այդ կազմակերպության շրջանակներում առկա նորմատիվ իրավական ակտերը: Այդ դատական մարմնի որոշումները կարող
են լինել նաև պարտադիր ԵՄ ինստիտուտների, այդ թվում նաև ԵՄ
դատարանի համար: Փաստորեն, ԵՄ դատարանն ընդունեց, որ ԵՄ-ն
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իրավասու է անդամակցելու միջազգային այնպիսի կազմակերպության, որի որոշումները պարտադիր կլինեն ինչպես ԵՄ-ի, այնպես էլ իր
համար, և Կոնվենցիային ԵՄ-ի միանալու հարցում չկա որևէ իրավական ընթացակարգային խոչընդոտ: Սակայն դա չի նշանակում, որ այդ
կազմակերպության դատական մարմինը՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, կարող է իր որոշումներով փոխել ԵՄ իրավունքի ավտոնոմ բնույթը կամ էլ ազդեցություն ունենալ ԵՄ դատարանի լիազորությունների բնույթի և ծավալի վրա: Մասնավորապես, ԵՄ
դատարանի համար կենսական նշանակություն ունի այն հարցը, որ
Կոնվենցիայով որոշում ընդունելու իրավասություն ունեցող մարմինների կողմից ընդունված որոշումները չպետք է պարտադիր լինեն ԵՄ-ի
և իր ինստիտուտների համար իրենց ներքին լիազորությունները իրացնելու ոլորտում, հատկապես եթե այդպիսիք ի հայտ գան ՄԻԵԴ-ի
կողմից ԵՄ ներքին կանոնակարգումները մեկնաբանելու ընթացքում:
Դատարանի այս դիրքորոշումը պետք է ընկալել հստակ և կոնկրետ երկխոսության ու ինքնավարության համատեքստում: Փաստաթղթում ԵՄ դատարանը բազմիցս շեշտում է Կոնվենցիան ԵՄ իրավունքի
բաղկացուցիչ մաս դառնալու հեռանկարը` Կոնվենցիային ԵՄ-ի միանալու դեպքում: Նույնիսկ ավելին. ԵՄ մարդու հիմնարար իրավունքների խարտիայի 52 հոդվածի 3-րդ մասում սահմանված է, որ Խարտիայի այն դրույթները, որոնց նկարագրությունը և բովանդակությունը
համապատասխանում են Կոնվենցիայի դրույթներին, պետք է արտահայտեն նույն նշանակությունն ու շրջագիծը: Արդյոք սա նշանակում է,
որ ՄԻԵԴ-ի կողմից Կոնվենցիայի դրույթների մեկնաբանությունները
պարտադիր չեն ԵՄ դատարանի համար, և այն կարող է իր հայեցողությամբ մեկնաբանել Խարտիայի նաև այն դրույթները, որոնք համընկնում են Կոնվենցիայի դրույթներին: Եթե այդպես է, ապա այս
հանգամանքը չի նպաստում դատարանների միջև երկխոսությանը և
խափանում է ՄԻԵԴ-ի հսկողական գորրծառույթի իրացումը: Սա նաև
հակասում է այն սկզբունքին, համաձայն որի` ԵՄ-ն իրավասու է կնքել
միջազգային պայմանագիր, որի ուժով կստեղծվի ԵՄ դատարանի համար պարտադիր որոշումներ ընդունող դատական մարմին: Պետք է
խոստովանել, որ ԵՄ իրավունքի ավտոնոմ բնույթի մասին ԵՄ դատարանի զարգացրած թեզի շրջանակներում պարզ չէ, թե արդյոք այն տարածվում է նաև Կոնվենցիայի մեջ ամրագրված դրույթների վրա, թե
սահմանափակվում է միայն ԵՄ իրավունքի նորմերով` բացառությամբ Կոնվենցիայի հետ նույնաբովանդակ դրույթների: Այս հարցի պատասխանը պետք է փնտրել ինչպես ԵՄ դատարանի զարգացրած նախադեպային իրավունքում, այնպես էլ այս ոլորտում կատարված ակադեմիական հետազոտությունների և այնտեղ տեղ գտած քննարկումների շրջանակներում: Խարտիայի ընդունումից հետո ԵՄ դատարանի
կողմից մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
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պաշտպանության հայեցակարգի ձևավորման ոլորտում որոշակի փոփոխություններ արձանագրվեցին, որոնք սահմանեցին, թե ԵՄ դատարանը որքանով կարող է զարգացնել իր սեփական հայեցակարգը` առանց վնասելու ԵՄ բոլոր անդամ պետությունների համար պարտադիր դարձած՝ ՄԻԵԴ-ի կողմից ձևավորված նախադեպային նորմերը18:
Մյուս կողմից՝ ԵՄ դատարանի նախադեպային իրավունքում առկա է
դիրքորոշում, որ միջազգային իրավունքի նորմերը ԵՄ իրավունք ներմուծվելուց հետո վերածվում են ԵՄ իրավունքի բաղկացուցիչ մասի և
ենթակա են պաշտպանության, մեկնաբանման և կիրառման ԵՄ դատական համակարգի կողմից, ինչը ենթադրում է, որ այս նորմները
պետք է համապատասխանեցվեն ԵՄ նպատակներին19: Սակայն եթե
դա այդպես է, ապա պարզ չէ, թե ինչպես պետք է ԵՄ դատարանը երաշխավորի, որ իր կողմից ձևավորված նախադեպային իրավունքը
կհամապատասխանի միջազգային իրավական նորմի, տվյալ պարագայում՝ Կոնվենցիայի, և այդ նորմերի արդյունավետ պաշտպանության
առաքելությամբ ստեղծված դատարանի, տվյալ պարագայում՝ ՄԻԵԴ-ի
պարտադիր իրավական ուժին: Այս խնդրի վերաբերյալ ԵՄ դատարանի հետագայում որդեգրած դիրքորոշումը էլ ավելի է խորացնում առկա
հակասությունները: Մասնավորապես, իր 2/13 կարծիքում ԵՄ դատարանը սահմանել է, որ ՄԻԵԴ-ը իրավասու չէ քննության առնել ԵՄ դատարանի կողմից հաստատված գործերի քննության առարկայական իրավասության սահմանները, որոնք առնչվում են ԵՄ անդամ պետության կողմից Խարտիայում ամրագրված իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության ոլորտին: Այս խնդիրը տեղափոխվում է
ԵՄ – անդամ պետություն հարաբերությունների հարթություն, որտեղ
որոշվում է, թե ինչ պայմաններում է ԵՄ դատարանը իրավասություն
ստանում քննության առնել կոնկրետ գործը ԵՄ իրավունքի կիրառման
շրջանակներում20: Պետք է ասել, որ ԵՄ դատարանի համար այս խնդիրը դարձել է իսկական գլխացավանք, քանի որ ԵՄ դատարանը մի կողմից պետք է երաշխավորի ԵՄ իրավունքի ավտոնոմ բնույթը` թույլ
չտալով որևէ այլ իրավական համակարգի իրեն ենթարկեցնել այդ իրավակարգը, իսկ մյուս կողմից` ապահովի ԵՄ միջազգային իրավասության արդյունավետ իրացումը21: Հարկ է նշել, որ ո՛չ Կոնվենցիայում
18 Տե՛ս, օրինակ, Case C-70/10 Scarlet Extended v SABAM EU:C:2011:255, Opinion of
Cruz Villalón AG, para 33.:
19 Տե՛ս նաև՝ Opinion of AG Léger in Case C-351/04 Ikea Wholesale EU:C:2007:236:
20 Ավելի մանրամասն տե՛ս P Eeckhout, «The EU Charter of Fundamental Rights and
the Federal Question» (2002) 39 CMLRev 945:
21
Case C-617/10 Åkerberg Fransson EU: C: 2013: 105 գործը, որտեղ ԵՄ դատարանը որոշեց, որ Շվեդիայի հարկային խարդախության քրեական գործը ենթակա է ԵՄ խարտիային, քանի որ այն մասնակի ներառում է ԱԱՀ-ի խարդախություն, նույնիսկ այն պարագայում, երբ չկան ԵՄ իրավունքի հետ այլ առնչություններ, անհրաժեշտ է հակադրել
այնպիսի գործի հետ, ինչպիսին է C-40/11 Iida EU:C:2012:691, որտեղ դատարանը որոշեց,
որ Գերմանիայում Ճապոնիայի քաղաքացի ներգաղթյալի կարգավիճակի հարցը, որը
Ավստրիա տեղափոխված ԵՄ քաղաքացու հայրն է, չի մտնում ԵՄ իրավասության մեջ:
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և ո՛չ էլ ԵՄ-ի Կոնվենցիային միանալու պայմանագրում չկա որևէ
դրույթ, որը թույլ կտար դիմել ՄԻԵԴ-ին այս հարցում պարզաբանում
ստանալու համար, և, ըստ ամենայնի, դա ԵՄ դատարանին բացարձակապես չի անհանգստացնում, քանի որ փաստաթղթի հետագա շարադրանքում հղում է արվում Խարտիայի հորիզոնական բնույթ ունեցող
53 հոդվածին, որտեղ նշվում է, որ Խարտիայի ոչ մի դրույթ չպետք է
սահմանափակի ԵՄ իրավունքում, ԵՄ անդամ պետությունների սահմանադրություններում և Կոնվենցիայում ամրագրված մարդու իրավունքները կամ կոպտորեն ներգործի դրանց վրա: Այնուհետև ԵՄ դատարանը հղում է կատարում նախկինում իր ընդունած Melloni22 գործին , որում որոշել էր, որ Խարտիայի 53 հոդվածը թույլ չի տալիս անդամ պետությունների ազգային իրավունքում առկա ավելի բարձր
ստանդարտների կիրառում այն դեպքերում, երբ խնդիրը վերաբարում
է ԵՄ իրավունքի միատեսակ կիրառմանը: Այս որոշման մեջ ԵՄ
դատարանը հիմք է ընդունել ԵՄ իրավունքի գերակայության սկզբունքը, համաձայն որի` ազգային իրավունքը չի կարող ԵՄ օրենսդրությունը փոփոխության ենթարկելու հիմք լինել: Որպես այդպիսի ոլորտ Դատարանը ներկայացրեց Եվրոպական կալանքի որոշումը` սահմանելով, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ստանդարտները չպետք է թուլացնեն մարդու իրավունքների Խարտիայով
ապահովվող պաշտպանության մակարդակը կամ էլ ԵՄ իրավունքի
միասնականությունը, գերակայությունն ու արդյունավետությունը:
Հարկ է ընդգծել, որ ոչ բոլորն են համաձայն Դատարանի այս դիրքորոշմանը, որովհետև դժվար է հասկանալ, թե ինչով է սպառնում Կոնվենցիան առավել բարձր ստանդարտների վերաբերյալ ԵՄ
դատարանի ընդունած այս որոշմանը: Meloni որոշման մեջ Դատարանը գտավ, որ Եվրոպական կալանքի որոշումը համապատասխանում է
Խարտիայի 53 հոդվածին, և, եթե ՄԻԵԴ-ը երբևէ անդրադառնա այս որոշմանը, կարող է ճանաչել այն Կոնվենցիայի դրույթներին կա՛մ համապատասխանող, կա՛մ էլ հակասող: Եթե ՄԻԵԴ-ը ճանաչի ԵՄ
դատարանի այս դիրքորոշումը որպես Կոնվենցիայի դրույթներին հակասող, ապա ԵՄ դատարանը ստիպված կլինի վերանայել իր դիրքորոշումը, քանի որ ՄԻԵԴ-ի արտաքին վերահսկողական գործառույթի
տրամաբանությունն է` ապահովել Կոնվենցիայի դրույթների ճիշտ և
միատեսակ կիրառումն ու մեկնաբանությունը Կոնվենցիային միացած
բոլոր պետությունների տարածքում: Երկու դատական մարմինների
դիրքորոշումներում Կոնվենցիայի դրույթների մեկնաբանության շուրջ
առկա հակասությունների հաղթահարման հնարավորություն ներկայումս չի ուրվագծվում, քանի որ եթե ԵՄ դատարանը ընդունեց, որ
մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային առավել բարձր
ստանդարտները ենթակա են կիրառման նույնիսկ այն պարագայում,
22
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երբ այդ նույն ոլորտում առկա է ԵՄ նորմատիվ կանոնակարգում, ապա մեծ ռիսկի տակ կդրվի ԵՄ իրավունքի կայունությունն ու ավտոնոմ բնույթը: Մյուս կողմից էլ ՄԻԵԴ-ը չի կարող տարբերակված մոտեցում ցուցաբերել Կոնվենցիային միացած տարբեր սուբյեկտների
նկատմամբ: Սակայն պետք է գիտակցել նաև, որ այս սցենարը խիստ
հիպոթետիկ է, քանի որ շատ քիչ է հավանական, որ բացառապես ԵՄ
իրավունքի գերակայությանն ու միատեսակ կիրառմանը վերաբերող
ՄԻԵԴ-ի որոշումը ճանաչվի Կոնվենցիային հակասող: Կոնվենցիայի
դրույթների և ԵՄ իրավունքի գերակայության և ուղղակի գործողության միջև հակասության բացակայության մասին 2014 թ. նշել է գլխավոր փաստաբան Կոկոտը դատարանի 2/13 կարծիքում23: Եթե ենթադրենք, որ նույնիսկ տեսական հնարավորություն չկա ԵՄ իրավունքի և
Կոնվենցիայի դրույթների միջև որևէ հակասության, ապա ի՞նչն էր ԵՄ
դատարանին մտահոգել անդամակցության պայմանագրի մասին իր
կարծիքը մշակելիս: 2/13 Կարծիքի հետագա շարադրանքը ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում, որ ԵՄ դատարանին մտահոգել էր ոչ թէ
Խարտիայի, այլ Կոնվենցիայի 53 հոդվածի ուղղակի կիրառումը ԵՄ իրավունքում: Խնդիրն այն է, որ Կոնվենցիայի 53 հոդվածը մասնակից
պետություններին թույլ է տալիս կիրառել մարդու իրավունքների առավել բարձր ստանդարտներ, քան առկա են Կոնվենցիայում: 2/13
կարծիքի 188 կետում դատարանը սահմանեց, որ Կոնվենցիայի 53 հոդվածով մասնակից պետություններին շնորհվող իրավասությունը
պետք է սահմանափակվի այնքանով, որքանով որ դա անհրաժեշտ է
ԵՄ խարտիայով սահմանված պաշտպանության մակարդակն ու ԵՄ
իրավունքի գերակայությունը, միասնականությունն ու արդյունավետությունը երաշխավորելու համար24: Դատարանը նաև սահմանեց, որ
նշված խնդիրը լուծելու համար Կոնվենցիայի և Խարտիայի 53 հոդվածները պետք է համադրվեն ԵՄ դատարանի մեկնաբանությունների
շրջանակներում:
Այլ կերպ ասած՝ ԵՄ դատարանը տասնամյակների ընթացքում իր
ձևավորած և զարգացրած ԵՄ իրավունքի գերակայությունը, միասնականությունը և ուղղակի գործողությունը երաշխավորելու համար
պնդում է, որ Կոնվենցիային ԵՄ-ի միանալու մասին պայմանագրում
հատուկ կետ ներառվի, որով ԵՄ անդամ պետությունները զրկվեն ԵՄ
բացառիկ իրավասության ոլորտներում մարդու իրավունքների պաշտպանության առավել բարձր ստանդարտներ կիրառելու հնարավորությունից: Պրակտիկայում, սակայն, դժվար է պատկերացնել, որ ՄԻԵԴ-ը
երբևէ կստիպի ԵՄ անդամ որևէ պետության կիրառելու Կոնվենցիայում ամրագրված ստանդարտներից առավել բարձր ստանդարտներ
ԵՄ բացառիկ իրավասության ոլորտներում, որտեղ այդ պետություն23
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ները ունեն ստանձնած որոշակի պարտավորություններ: Աներկբա է,
որ ՄԻԵԴ-ը բացառապես գործադրում է Կոնվենցիայի դրույթները, այլ
ոչ թե Կոնվենցիայի մասնակից պետություններում առկա առավել
բարձր ստանդարտները, և հանդես չի գալիս որպես այդ ստանդարտների պաշտպան և կիրառող: Ավելին, Կոնվենցիայում չկա որևէ դրույթ,
որի ուժով Կոնվենցիայի մասնակից պետություններին կարգելվեր
միանալ որևէ այլ միջազգային իրավակարգի, որը ապահովում է Կոնվենցիայի ստանդարտներին համապատասխան մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներ և երաշխիքներ25:
Հաշվի առնելով վերը ասվածը, կարելի է եզրակացնել, որ ԵՄ
դատարանը անուղղակիորեն ընդունել է Խարտիայի և Կոնվենցիայի
53 հոդվածների միջև առկա հնարավոր իրավական կոլիզիայի առավել
լայն հնարավորություն: Հանուն արդարության պետք է ընդունել, որ
նշված երկու հոդվածները տեսականորեն կարող են դիտվել որպես իրար հակասող, քանի որ Կոնվենցիայի 53 հոդվածը պետություններին
թույլ է տալիս կիրառել առավել բարձր ստանդարտներ, իսկ Խարտիայի նույն հոդվածն արգելում է ԵՄ անդամ պետություններին կիրառել
Կոնվենցիայով նախատեսված իրենց իրավունքը, և այս համատեքստում ԵՄ դատարանը իրավացիորեն կարող էր և նույնիսկ պարտավոր էր բարձրացնել այդ խնդիրը ԵՄ-ի՝ Կոնվենցիային միանալու
մասին Պայմանագրի վերաբերյալ իր ընդունած դիրքորոշման մեջ, քանի որ Կոնվենցիայի 53 հոդվածի կիրառման պարագայում կվտանգվեր
ամբողջ ԵՄ իրավակարգը: Սակայն արդյո՞ք բացահայտ տեսական բախումը կարող է խոչընդոտել ԵՄ-ի որևէ միջազգային պայմանագրի
միանալը, թե՞ ԵՄ դատարանը պարտավոր է, տեսական ռիսկից բացի,
ցույց տալ նաև դրա պրակտիկ կիրառման հնարավորությունն ու հնարավոր հետևանքները: Եթե ընդունենք, որ միայն տեսական ռիսկը բավարար է ԵՄ դատարանի համար արգելափակելու ԵՄ-ի որևէ միջազգային պայմանագրին միանալու գործընթացը արգելափակելու համար, ապա ԵՄ-ն ուղղակիորեն կզրկվի միջազգային իրավունքի ձևավորման և դրա վրա ներգործելու որևէ հնարավորությունից` դրանով
իսկ վտանգի տակ դնելով ԵՄ արտաքին իրավասության իրացման
հնարավորությունը: Իսկ եթե հաշվի առնենք ՄԻԵԴ-ի կողմից ԵՄ անդամ պետությունների` ԵՄ շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների նկատմամբ որդեգրած դիրքորոշումը, ապա պարզ կդառնա, որ ՄԻԵԴ-ը ԵՄ-ի Կոնվենցիային միանալու պարագայում չի վնասի և վտանգի ԵՄ իրավունքի գերակայությունը, ուղղակի գործողությունն ու ավտոնոմ բնույթը: Հետևաբար, ԵՄ դատարանը իր 2/13 կարծիքում որդեգրել է չարդարացված և չհիմնավորված զգուշավորութ25 Տե՛ս Cf M Claes and S Imamovic, «National Courts in the New European Fundamental
Rights Architecture», V Kosta, N Skoutaris and V Tzevelekos (eds), The EU Accession to the
ECHR (Hart Publishing 2015), էջ 172:
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յուն, ուստի կարող էր այն ներկայացնել զուտ որպես տեսական հնարավոր ռիսկ և արտոնել Կոնվենցիային ԵՄ-ին միանալու գործընթացը:
Բանալի բառեր – Եվրոպական միություն, Մարդու իրավունքների եվրոպական
կոնվենցիա, ԵՄ դատարան, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, նախադեպային իրավունք, ԵՄ միացում Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիային,
ԵՄ դատարանի 2/13 կարծիք

АРТУР КАЗИНЯН – Правовые проблемы присоединения Европейского
Союза к Европейской конвенции по правам человека. – Политика защиты прав
человека разрабатывалась Судом Европейского Союза в течение полувека. Поначалу договоры о ЕС не включали положений о защите прав и основных свобод
человека. После подписания Лиссабонского договора и принятия Хартии основных прав начался процесс присоединения ЕС к этой конвенции. 18 декабря 2014
года Суд ЕС вынес заключение 2/13 о соответствии Соглашения о присоединении
ЕС к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод учредительным договорам ЕС. При этом Суд ЕС указал на конкретные аспекты присоединения, которые потенциально угрожают автономности права Европейского
Союза.
Ключевые слова: Европейский Союз, Суд Европейского Союза, Европейский суд по
правам человека, прецедентное право, присоединение Европейского Союза к Европейской
конвенции по правам человека, мнение Суда ЕС 2/13

ARTUR GHAZINYAN – Legal Issues of EU Accession to the European Convention on Human Rights.– EU human rights policy has been developed by the European Court of Justice in the course of 50 years of its functioning, though initially the
Treaties on EU did not contain any provision on the protection of human rights and
fundamental freedoms. Following the Lisbon Treaty and adoption of EU Charter on
Fundamental Rights the road to accession of EU to the European Convention on Human
Rights was opened and the accession process was launched. On December 18, 2014, the
ECJ adopted the opinion 2/13, regarding the compliance of Accession treaty with the
Lisbon Treaty, where it indicated certain issues stating that the Accession treaty bears
potential danger for the autonomy of EU laws.
Key words: European Union, European Convention on Human Rights, European Court of
Justice, Europan Court of Human Rights, Case law, EU Accession to the European Convention
on Human Rights, ECJ Opinion 2/13
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ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
РОМАН СОРОЧКИН

В последние годы тематика уголовной ответственности юридических лиц
обоснованно стала в России предметом нескольких законодательных инициатив1. В этой связи представляют научный интерес методологические принципы,
подлежащие применению при формулировании положений о юридических
лицах как субъектах уголовной ответственности.
Предмет данной статьи с учетом ее ограниченного объема – попытка
сформулировать подобные принципы, характеризующие возможное основание
уголовной ответственности юридического лица как принцип уголовного закона.
1. Следует имплементировать в отечественное уголовное законодательство обе международно-правовые модели уголовной ответственности
юридического лица.
Во-первых, ту, в рамках которой юридическое лицо привлекается к уголовной ответственности в связи с привлечением к таковой физических лиц,
являющихся его сотрудниками, представителями или агентами, либо в случае,
когда уголовная ответственность юридического лица увязывается с отсутствием у последнего каких-либо мер по профилактике коррупции, в результате
чего становится возможным преступление, совершенное работником или
представителем юридического лица.
Во-вторых, ту модель, где речь идет об уголовной ответственности юридического лица, которая наступает независимо от того, были ли привлечены к таковой какие-либо физические лица. Здесь, напомним, правоприменитель не обязан
доказывать признаки состава преступления в действиях руководителей юридического лица или любых других лиц; основанием ответственности является непринятие со стороны руководства юридического лица профилактических мер, в результате чего становится возможным совершение коррупционного преступления.
1
К примеру, уголовную ответственность юридических лиц предусматривали официальные проекты УК РФ. См., напр.: «Преступление и наказание. Комментарий к проекту
Уголовного кодекса России». М. 1993, с. 297-301; «Уголовный кодекс Российской Федерации (Общая часть). Проект». М. 1994, с. 56-57. В 2011 г. в Государственной Думе рассматривался внесенный депутатами А. В. Скотчем и О. В. Лебедевым проект федерального
закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием противодействия преступлениям, совершаемым от имени и в интересах
юридических лиц». Следственным комитетом РФ был представлен проект федерального
закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении юридических
лиц». В 2015 г. депутат А. А. Ремезков представлял проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в
связи с введением уголовной ответственности юридических лиц».
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Применительно к данному принципу необходимо решить, необходима ли
нам вторая модель ответственности юридического лица в том прямом, буквальном формате, в каком она закреплена в уголовном законодательстве ряда иностранных государств. По нашему мнению, нет. Противоположная позиция потребует признания вины юридического лица в преступлении, с чем мы категорически не согласны. А также приведет к установлению в правоприменительной практике тенденции объективного вменения. Будет нарушен один из важнейших принципов уголовного права – уголовная ответственность будет наступать лишь при некоей возможности (по усмотрению следователя, прокурора,
суда) совершения неким физическим лицом общественно опасного деяния.
Кроме того, эта позиция чревата риском увеличения случаев «черного» рейдерства и коррупции в правоохранительных, надзорных и судебных органах.
В связи с этим полагаем, что инструмент реализации данного принципа – это
установление общей нормы: юридическое лицо подлежит уголовной ответственности лишь в случае, если установлена вина физического лица в преступлении (то
есть деянии, содержащем все признаки состава преступления, предусмотренного
УК), совершенном им в пользу либо с использованием юридического лица.
Вместе с тем полагаем, что государство должно формально учитывать в
уголовном законодательстве те нормы международного права, которые были
им ратифицированы. А они предусматривают и вторую («невиновную») модель уголовной ответственности юридического лица. Поэтому опосредованно
правила этой модели также должны присутствовать в уголовном законе.
Объективно назначение этой модели состоит в возможности изъять у
юридического лица имущество, приобретенное им преступным путем, в том
числе в результате преступлений, совершенных третьими лицами, а не сотрудниками или представителями этой организации; восстановлении тем самым социальной справедливости; возвращении экономических субъектов в
равное положение в рамках рыночной конкуренции.
Эти благие цели должны также достигаться потенциальным российским
уголовным законом по рассматриваемой тематике. Однако достигать этих целей,
по нашему мнению, следует не через буквальное установление в УК РФ нормы о
невиновной ответственности, а иным путем: через определение субъекта уголовной ответственности юридических лиц и определение признаков объективной стороны состава преступления, являющегося основанием уголовной ответственности юридического лица. Ниже мы попытались сформулировать нормы
уголовного закона, отражающие в том числе и вышеуказанную вторую модель
(чтобы, в частности, государство могло избежать упреков при мониторинге международными организациями ее антикоррупционного законодательства).
2. Субъектом уголовной ответственности юридических лиц должны
быть: а) выгодоприобретатели в результате преступления; б) юридическое лицо, если преступление было совершено путем использования, злоупотребления или превышения его прав либо использования имущества, информации
этого юридического лица.
Назначение данного принципа – решение проблемы «коммерческой еди51

ницы» как субъекта уголовной ответственности юридических лиц2. Реализация принципа позволит: 1) обеспечить реальное возмещение (компенсацию)
вреда, причиненного потерпевшим; 2) «наказать рублем» фактических виновников тех или иных общественно опасных последствий; 3) пресечь использование имущественных и иных возможностей юридических лиц для совершения преступлений; 4) пресечь финансирование дальнейшей преступной деятельности; 5) предотвратить использование юридических лиц для ухода от
уголовной ответственности; 6) решить проблему «совместности» преступных
действий юридических и физических лиц; 7) на стадии назначения наказания
представлять реальные экономические и социальные последствия такового.
Реализация данного принципа требует принятия норм об основании уголовной ответственности юридического лица. Мы, безусловно, согласны с разделяемым в российском уголовном законе и отечественной уголовно-правовой науке мнением об основании уголовной ответственности – деянии, содержащем все признаки состава преступления, предусмотренного Особенной
частью УК. Вместе с тем полагаем, что наиболее рациональным вариантом
формулирования данной (общей) нормы является тот, в котором юридическое
лицо подлежит уголовной ответственности в случае, если преступление было
совершено в пользу (в интересах)3 данного или иного юридического лица
либо с использованием юридического лица4.
Поясним, что мы лишь отчасти разделяем широко обсуждаемую «теорию
отождествления». Так, в частности, С. Г. Демин указывает: «Вместе с тем суд
2
Речь идет о компаниях холдингового типа (по данному принципу организованы все
ведущие мировые и отечественные компании), которые за счет возможности быстрой «перестановки» имущественных активов из одного подконтрольного юридического лица в
другое могут успешно уклоняться от негативных последствий административного или
уголовного наказания, поскольку наказуемая организация на момент исполнения приговора или постановления суда не будет иметь на балансе значимых активов.
3
Так, в 2008 году Л. А. Абашина предлагала дополнить ст. 8 УК РФ частью второй:
«Основанием уголовной ответственности юридического лица является такое общественно
опасное деяние, которое содержит все признаки состава преступления, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и совершено в интересах юридического
лица» (Абашина Л. А. Юридическое лицо как субъект уголовной ответственности. Дисс…
канд. юрид. н. Орел, 2008, с. 82). «Так, согласно ст. 22.2 УК Канады в связи с преступлением, для уголовного преследования которого необходимо, чтобы обвинение доказало
вину исполнителя в иной форме, чем небрежность (negligence), организация признается
участником преступления, если один из ее старших служащих с намерением, по меньшей
мере частично направленным на пользу организации: а) действуя в рамках своих полномочий, является участником преступления; b) действуя в рамках своих полномочий при наличии соответствующего психического состояния (которое необходимо для привлечения
участника преступления к уголовной ответственности), руководит работой других представителей организации таким образом, что они совершают действия или бездействие,
подпадающие под состав преступления; с) зная, что представитель организации совершает
или собирается совершить преступление, не предпринимает всех разумных мер, чтобы
остановить его от совершения правонарушения» // Демин С. Г. Пределы уголовной ответственности юридических лиц в России. Дисс…. канд. юрид. н. Ставрополь, 2014, с. 66).
4
«Таким образом, причиной введения уголовной ответственности юридических лиц
является рост числа и масштабов преступлений, совершаемых от имени юридических лиц
или за их счет (курсив наш. – Р. С.) либо для их выгоды (в их пользу) физическими лицами» // Федоров А. В. Уголовная ответственность юридических лиц в Российской Федерации: от теории – к изменению законодательства // «Расследование преступлений. Проблемы и пути их решения». Сборник научно-практических трудов. 2015, №1 (7), с. 13-14.
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может признать корпорацию и ее служащего тождественными, а компанию
подлежащей уголовной ответственности даже в тех случаях, когда причинивший вред директор действовал вопреки интересам компании с использованием обмана. Уголовная ответственность в таком случае может возникнуть по
той причине, что виновный служащий использовал полномочия, переданные
ему корпорацией. Возможности применения теории отождествления достаточно узки, поскольку связаны исключительно с деятельностью высшего менеджмента, тогда как часто преступления совершаются и на более низких
уровнях руководства. Соответственно, чем крупнее корпорация, тем больше у
нее шансов избежать уголовного преследования»5.
На наш взгляд, с учетом широко распространенной практики «фактического владения» компаниями (через подставных лиц, оффшорные компании и
т.д.) обоснованным было бы расширить действие подобной концепции не
только на служащих компании, состоящих с ней в формально оформленных
трудовых или гражданских правоотношениях, но и на лиц, фактически распоряжающимися теми или иными возможностями компании.
Нельзя согласиться с мнением Б. В. Волженкина, предлагающего подвергать уголовной ответственности юридических лиц лишь в случаях совершения
преступлений «с ведома юридического лица (его органа управления)», или в
случае, если преступление «было им санкционировано», или в случае, если
преступление совершено «субъектом, уполномоченным юридическим лицом»6.
Подобные формулировки уголовно-правовых норм не учитывают, по нашему мнению, типичную сегодня как для отечественного, так и для зарубежного бизнеса ситуацию контроля над деятельностью и имущественными
активами хозяйствующего субъекта-организации физическим лицом – фактическим владельцем, формально никоим образом не участвующим в управлении или владении (на вещном или обязательственном праве) имуществом
юридического лица7.
Кроме того, в отличие от формулировок, предложенных Б. В. Волженкиным, наш вариант (включающий «использование юридического лица») предполагает возможность профилактики совместных преступных действий юридических
и физических лиц. Как следствие принятия таких норм – повышение бдительности юридических лиц относительно тех, кому они предоставляют (на любом законном основании) свое имущество или информацию. Две составляющие этого
принципа фактически вынудят организации внедрить у себя под угрозой наказа5

Демин С. Г. Указ. соч., с. 53. Аналогичную позицию занимают и другие ученые.
См., напр.: Есаков Г. А., Крылова Н. Е. Уголовное право зарубежных стран. М., 2008, с.
137.
6
Волженкин Б. В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб., 1998, с. 186.
7
«Кроме того, нередко цель наказания не достигается еще и потому, что компании выдвигают подставных лиц. Тот же, кто действительно виновен и должен нести ответственность,
не видит необходимости предотвращать аналогичные нарушения и впредь» // Абашина Л. А.
Указ. соч., с. 83. Аналогичная позиция: Иванов Л. Административная ответственность юридических лиц // «Закон», 1998, № 9, с. 91; Смольянинов Е. С. Уголовно-правовые средства
борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием организационно-правовых форм
юридического лица. Дисс…. канд. юрид. н. М., 2000, с. 22.
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ния комплекс практически эффективных мер по противодействию преступности
в целом и коррупции в частности (как в практике использования своих имущественных или информационных ресурсов, так и в случаях приобретения активов,
получения государственных и муниципальных контрактов и т.д.).
При формулировании уголовно-правовой нормы мы также учитываем
позицию, что коррупция в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от
25.12.2008 «О противодействии коррупции» всегда имеет исключительно
материальный характер, то есть всегда направлена на получения исключительно материальной выгоды (в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц); нематериальные блага в соответствии с российским законодательством не являются целью коррупционных деяний.
Закономерным в связи с предлагаемым принципом выглядит вопрос об
основании освобождения юридического лица от уголовной ответственности
или основании смягчения наказания юридического лица в случаях эффективного действия внутренней системы организации по противодействию преступлениям, совершенным в пользу (в интересах) юридического лица или с использованием юридического лица. Такие основания закономерно необходимы: подобный «пряник» создаст для организации необходимость внедрения и
результативной работы такой системы.
Вопрос об основании освобождения юридического лица от уголовной
ответственности требует учитывать еще одну проблему, которую мы предлагаем разрешить следующим путем.
3. Юридическое лицо не подлежит уголовной ответственности в случае
совершения общественно опасного деяния, предусмотренного настоящим
Кодексом, физическим лицом, не подлежащим уголовной ответственности в
силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных
настоящим Кодексом.
Данный вопрос весьма актуален8. В противном случае будет иметь место
«объективное вменение», прямо и обоснованно запрещенное действующим
уголовным кодексом. А также ответственность за неподлежащее ответственности лицо. «Уголовное право России, рассматривая преступление как социальное явление, исходит из того, что субъектом преступления и ответственности может быть только человек, обладающий сознанием и относительной
свободой воли. Эта позиция соответствует задачам и принципам уголовного
8
Так, А. В. Федоров обоснованно ставит его, комментируя внесенный депутатом Государственной Думы А. А. Ремезковым проект федерального закона № 750443-6 «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением
института уголовной ответственности юридических лиц»: «Но как быть в случаях, когда
физическое лицо не является вменяемым лицом (субъектом соответствующего преступления). Нет субъекта преступления – физического лица, соответственно нет и вины физического лица. Не будет в этом случае, исходя из логики законопроекта, и вины юридического лица» (Федоров А. В. Уголовная ответственность юридических лиц в Российской Федерации:
от теории – к изменению законодательства // «Расследование преступлений. Проблемы и
пути их решения». Сборник научно-практических трудов. 2015, №1 (7), с. 16).
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законодательства, понятиям преступления и наказания, сформулированным в
законе. Все предпосылки, условия ответственности не просто взаимосвязаны
между собой, а логически вытекают одно из другого: физическое лицо, достигшее нормативно определенного возраста, выступает носителем сознания и
воли как необходимых компонентов вменяемости и вины, которые, в свою
очередь, образуют субъективное основание уголовной ответственности»9.
4. Уголовная ответственность юридических лиц должна быть безусловным
основанием для создания и эффективного функционирования в них организационно-правовых систем профилактики преступности, в том числе коррупционной.
Наличие в организациях всех форм собственности подобных систем при
условии соблюдения единых стандартов их построения позволит существенно
увеличить эффективность противодействия преступности в масштабах государства. Тем самым все юридические лица, осуществляющие деятельность на
территории государства, будут отчасти выполнять функции государственного
аппарата по профилактике преступности на самом важном – микроуровне
человеческих отношений в трудовых коллективах.
5. Факт привлечения юридического лица к уголовной ответственности не
может являться преюдициальным при принятии решения о наличии в действиях физического лица состава преступления.
Привлечение юридической фикции к ответственности и ее наказание ни в
коем случае не должно носить характер прецедента при решении вопросов о
виновности какого-либо человека в совершении преступления, а также о факте
выполнения им объективной стороны состава преступления. Противоположное
решение создает серьезную угрозу внедрения в уголовный закон элементов
оценочной теории вины. При таком подходе оценка государством (в приговоре
суда) юридического лица как субъекта, подлежащего уголовной ответственности и наказанию, может повлечь повсеместную практику автоматического признания физического лица, действовавшего от имени данной организации, виновным в имевшем место преступлении10.
Полагаем, что соответствующая «заградительная» норма должна обязательно присутствовать в статье УК РФ об основании уголовной ответственности юридического лица.
На основании вышеизложенного предлагается сформулировать в качестве одной из норм будущего уголовного закона об ответственности юридических лиц следующие положения (в рамках самостоятельной тематической
главы УК РФ):
9

«Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный)». М.,
2013, «Комментарий к статье 19», (СПС Консультант Плюс»).
10
В этой связи мы в целом согласны с идеей И. В. Ситковского, предложившего следующую норму: «Привлечение юридического лица к уголовной ответственности не освобождает от уголовной ответственности за данное преступление виновное физическое лицо,
равно как и привлечение к уголовной ответственности физического лица не освобождает от
уголовной ответственности за данное преступление юридическое лицо» (Ситковский И. В.
Уголовная ответственность юридических лиц. Дисс…. канд. юрид. н. М., 2003, с. 132).
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«Основание уголовной ответственности юридического лица.
1. Юридическое лицо подлежит уголовной ответственности, если преступление было совершено в пользу (в интересах) данного юридического
лица либо с использованием юридического лица.
2. Преступление считается совершенным в пользу (в интересах) юридического лица, если оно совершено в целях получения материальной выгоды для
юридического лица или избавления юридического лица от материальных затрат.
3. В статьях данной главы настоящего Кодекса преступление считается
совершенным с использованием юридического лица, если преступление было
совершено путем использования, злоупотребления или превышения прав этого юридического лица либо использования имущества, информации этого
юридического лица в качестве средств или орудий совершения преступления,
устранения препятствий совершения преступления, заранее обещанного укрывательства преступника либо информации, имущества, предметов, добытых преступным путем, заранее обещанного приобретения или сбыта информации, имущества, предметов, добытых преступным путем в пользу (в интересах) иного юридического лица либо физического лица.
4. В статьях данной главы настоящего Кодекса преступление считается
совершенным в пользу (в интересах) физического лица, если оно совершено в
целях получения материальной выгоды для физического лица или избавления
физического лица от материальных затрат».
Подобная формулировка уголовно-правовой нормы позволит, по нашему
мнению, изъять в рамках уголовного судопроизводства любую преступную
материальную выгоду у юридического лица. И тем самым сделать преступность юридических лиц, в том числе коррупционную, заведомо экономически
невыгодной. В условиях действия подобной нормы последующая реализация
(например, продажа) имущества, полученного юридическим лицом заведомо
преступным путем, получает исключительно высокий уровень юридического
и экономического риска. Так, даже охватываемая умыслом виновного физического лица перепродажа похищенного имущества через несколько фиктивных
или реальных юридических лиц позволяет в рамках предварительного расследования наложить на него арест, а затем обеспечить изъятие и возврат потерпевшему (законному владельцу) по приговору суда. Для этого лишь необходимо будет отразить в фабуле предъявленного обвинения организацию – конечного приобретателя похищенного как юридическое лицо, в пользу которого виновные намеревались согласно их умыслу совершить преступление. Разумеется, крайне важно с учетом конкретных фактических обстоятельств дела
в ходе предварительного расследования правильно установить, изымать у
такого «конечного приобретателя» похищенное как вещественное доказательство либо привлекать его к уголовной ответственности.
Подобная формулировка объективно приведет к внедрению в бизнеспрактику на территории страны общепринятого принципа делового оборота –
56

«знай своего клиента». Поскольку риск уголовно-процессуального изъятия у
организаций (в том числе добросовестных приобретателей) активов, изначально приобретенных преступным путем, потребует строгого соблюдения
процедур duediligence (проверки контрагента). Представляется, что требование об установлении и строгом соблюдении таких процедур в организациях
должно стать неотъемлемой частью организационно-профилактических систем, внедряемых в юридических лицах всех организационно-правовых форм в
целях противодействия преступности.
Ключевые слова: противодействие коррупции, субъект коррупционного преступления, уголовная ответственность юридического лица

ՌՈՄԱՆ ՍՈՐՈՉԿԻՆ – Իրավաբանական անձի քրեական պատասխանատվության հիմքը – Հոդվածում քննարկվում են կոռուպցիոն հանցագործությունների հատուկ սուբյեկտի տարբեր տեսակների բնորոշման հատկանիշները որոշելու հետ կապված քրեաիրավական տեսական և գործնական
հարցերը:
Բանալի բառեր – կոռուպցիայի հակազդեցություն, կոռուպցիոն հանցագործության սուբյեկտ, իրավաբանական անձի քրեական պատասխանատվություն

ROMAN SOROCHKIN – The Grounds for Criminal Liability of Legal Entities. – Theoretical and practical criminal law issues connected with the definition of the
characteristic features of different types of the special subject of a corruption crime are
discussed in the article presented.
Key words: counterstand against corruption, subject of corruption crime, criminal responsibility of legal entity
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ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ
ԱՐՄԵՆ ՀԱՅԿՅԱՆՑ, ՎԱՐԴՈՒՀԻ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

Էլեկտրոնային միջավայրում սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը ներկայումս միջազգային հանրության և պետությունների
ուշադրության կենտրոնում է: Ընդունվել են իրավական բազմաթիվ ակտեր, որոնք կոչված են երաշխավորելու սպառողների պաշտպանվածությունը, մշակվել են մեխանիզմներ սպառողների խախտված իրավունքները վերականգնելու համար: Սպառողներն առավել խոցելի են
դառնում էլեկտրոնային միջավայրում, որտեղ ապրանք վաճառողը կամ
ծառայություն մատուցողը կարող է թաքցնել իր մասին տեղեկատվությունը կամ մոլորության մեջ գցել սպառողներին: Սպառողների շրջանում
անցկացված առանձին հարցումները ցույց են տալիս, որ էլեկտրոնային
եղանակով պատվիրված ապրանքների ավելի քան ինը տոկոսը չի առաքվում, իսկ առնվազն ութ տոկոսն ունենում է որակի կամ փաթեթավորման խնդիրներ: Նման դեպքերում սպառողը, իր իրավունքների
պաշտպանության նկատառումներից ելնելով, ցանկանում է հաղորդակցվել վաճառողի հետ, ինչը լեզվական արգելքներից և հեռավորության խնդիրներից բացի, բարդանում է նաև նրանով, որ վաճառողը կարող
է պարզապես փակել իր հաշիվը (account): Ավելին՝ ապրանքների վերադարձը հաճախ ենթադրում է սպառողի կողմից ծախսերի կատարում,
իսկ էլեկտրոնային եղանակով առաքվող ապրանքները վերադարձնելը
նաև տեխնիկապես է դժվար1:
Եվրոպական միությունը մշակել է սպառողների իրավունքների
պաշտպանությանն ուղղված տարբեր գործիքներ, որոնցից են «Էլեկտրոնային առևտրի մասին» 2000/31/EC և «Սպառողների իրավունքների մասին» 2011/83/EU հռչակագրերը: Այս երկու փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ դրանք չեն կարգավորում ֆինանսական
ծառայությունները, այլ առավելապես վերաբերում են առևտրաապրանքային ոլորտին: ԵԱՀԿ համանախագահները համոզմունք են հայտնել,
որ էլեկտրոնային առևտրի մասնակից սպառողները հնարավորություն
կունենան թափանցիկ ու արդյունավետ պաշտպանություն ստանալու էլեկտրոնային գործարքների դեպքում, որ էլեկտրոնային առևտրի շրջանակներում կներդրվեն շուկայական ինքնակարգավորող մեխանիզմներ,
որոնք սպառողների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կլուծեն ծա1

Տե՛ս John Dickie, Producers and Consumers in EU E-Commerce Law, Hart Publishing,
Oxford and Portland, Oregon, 2005, էջ 28:
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գող հնարավոր վեճերը և կնախատեսեն սպառողների շահերին ուղղված
համապատասխան իրավանորմեր, որ այդ ոլորտում կխրախուսվի տեխնոլոգիաների մշակումը, ինչպես նաև սպառողները կիրազեկվեն էլեկտրոնային առևտրում մասնակցության ռիսկերի մասին, ինչպես նաև իրենց իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների մասին գիտելիքներ ձեռք կբերեն2: Սպառողների իրավունքների պաշտպանության
նպատակով տարբեր երկրներ օրենսդրական փոփոխություններ են կատարել: Օրինակ՝ Նորվեգիայում սպառողների իրավունքների պաշտպանը մշակել է օրինակելի պայմանագիր, որը պետք է կիրառվի առցանց առևտրում, քանի որ պարզվել է, որ էլեկտրոնային կայքերի մեծ
մասը չի տեղադրում առաքման եղանակով գոյացվող ապրանքի գնի և
ընթացքում ծագող այլ ծախսերի վերաբերյալ բավարար տեղեկություն3:
Կայքերը կամ էլեկտրոնային փոստերը հաճախ կարող են պարունակել շփոթեցնող տեղեկություն, ապրանքների, ծառայությունների ոչ ճիշտ
նկարագրություն, ինչի հետևանքով սպառողները հաճախ չեն կողմնորոշվում, թե ում պետք է դիմեն տեղեկության հստակեցման համար: Իսկ երբ
խնդիր է ծագում, սպառողի համար պարզ է դառնում, որ համապատասխան համացանցային կայքն առանց սպառողի իմացության արդեն փոխել
է հրապարակած տեղեկությունը կամ հայտարարությունը՝ վերջինիս
զրկելով ապացուցման հնարավորությունից4: Նման իրավիճակներից
խուսափելու համար ԵՄ «Էլեկտրոնային առևտրի մասին» և «Սպառողների իրավունքների մասին» վերոնշյալ դիրեկտիվները «ծառայություն մատուցողներին պարտադրում են սպառողներին պարզ ու մատչելի ձևով
տրամադրել տեղեկատվություն իրենց ապրանքի, ծառայության, ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, իր աշխարհագրական հասցեի, հեռախոսի, էլեկտրոնային փոստի վերաբերյալ»: Բացի այդ, վերջիններս
պարտավոր են սպառողներին տեղեկատվություն տրամադրել իրենց
ապրանքի կամ ծառայության ընդհանուր արժեքի, հարկերի և առաքման
բոլոր ծախսերի, ինչպես նաև վճարման ընդունելի ձևերի մասին: Վաճառողները նախապես պետք է տեղեկացնեն, թե գործարք կնքելու համար
ինչ տեխնիկական քայլեր պետք է կատարի սպառողը հրապարակային օֆերտան ակցեպտավորելու (ապրանքը ձեռքբերելու) համար, ինչպես նաև
պետք է հստակեցնեն այն պահը, թե երբ օֆերտան կհամարվի ակցեպտավորված և ինչ քայլեր անհրաժեշտ կլինեն թույլ տրված սխալներն ուղղելու
համար: Վաճառողը պարտավոր է տեղեկացնել սպառողին գործարքից
հրաժարվելու իրավունքի, դրանից օգտվելու պայմանների մասին, ինչպես
նաև այն մասին, թե ով է կրելու ապրանքը վերադարձնելու հետ կապված
ծախսերը: Վաճառողը պարտավոր է սպառողներին տեղեկացնել նաև
2

Տե՛ս «Declaration on Consumer protection in the context of electronic commerce, made
by OECD ministers at the Conference», A borderless world: Realising the Potential of global
Electronic commerce», 1998, Ottawa, Canada, էջ 17:
3
Տե՛ս «OECD conference on Empowering E-consumers, Strengthening Consumer Protection in the Internet Economy, Background report», Washington D.C., 2009, էջ 18:
4
Տե՛ս John Dickie, նշվ. աշխ., էջ 27:
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կայքի շահագործման հասանելիության սահմանափակումների մասին՝
դրանց առկայության դեպքում, ինչպես նաև կայքի շահագործման՝ սարքավորումների և (կամ) ծրագրային ապահովման հետ համատեղելիության և (կամ) փոխգործակցության սահմանափակումների մասին, որին
տեղյակ է կամ ողջամտորեն պետք է տեղյակ լինի ինքը5: Վաճառողը
պարտավոր է նաև պայմանագրի կնքումից հետո ողջամիտ ժամանակում
սպառողին տրամադրել պայմանագրի օրինակը6:
ՀՀ օրենսդրությունը, ինչպես ուսումնասիրությունն է ցույց է տալիս,
էլեկտրոնային առևտրաշրջանառության հետ կապված սպառողների իրավունքները խախտելու կապակցությամբ առանձնահատուկ կարգավորումներ չի նախատեսում, իսկ եղածներն էլ ամբողջությամբ կիրառելի
չեն էլեկտրոնային եղանակով ծագող վեճերի նկատմամբ: Մասնավորապես՝ էլեկտրոնային առևտրի առաջին խթաններից ու սպառողների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված մեթոդներից է ապրանքը վերադարձնելու սպառողի իրավունքը: «Սպառողների իրավունքների մասին»
2011/83/EU հռչակագրի համաձայն՝ սպառողը պետք է ունենա 14 օր ժամանակ գործարքից հրաժարվելու համար՝ առանց որևէ պատճառ նշելու
և առանց լրացուցիչ ծախսերի, բացառությամբ ապրանքը վերադարձնելու ծախսերի, եթե վաճառողը նախապես չի համաձայնել անձամբ կրել
այդ ծախսերը: Ընդ որում՝ գործարքից հրաժարվելու դեպքում վաճառողը
պետք է գնորդին վերադարձնի գնորդի կողմից կատարած ցանկացած
վճարում: Սպառողը պետք է տեղեկացնի վաճառողին պայմանագրից
հրաժարվելու իր որոշման մասին: Պայմանագրից հրաժարվելը ազատում է կողմերին պայմանագիրը կատարելու պարտականությունից7:
Այս ձևով հռչակագիրը հնարավորություն է ստեղծում, որ սպառողը առաքված ապրանքը մինչև գնումը համեմատի էլեկտրոնային կայքով
ներկայացված ապրանքի նկարագրության հետ և ըստ այդմ որոշի, թե
արդյոք ցանկանում է պահել այդ ապրանքը: Էլեկտրոնային եղանակով
գործարք կնքելիս ապրանք ձեռք բերողն օբյեկտիվորեն հնարավորություն չունի շոշափելու և տեսնելու ապրանքը, գնահատելու ապրանքի իրական որակը, այդ իսկ պատճառով մեծ է հավանականությունը, որ անձը կարող է սխալվել ընտրության մեջ: Հռչակագրով նախատեսված են որոշակի ապրանքատեսակներ վերադարձնելու հնարավորության սահմանափակումներ, մասնավորապես՝ գործարքից հրաժարվելու իրավունքը կիրառելի չէ հետևյալ ծառայությունների համար. ա) որոնց մատուցումն ավարտվել է, բ) դրանց գինը ֆինանսական շուկայում տատանվում է և չի կարող կախված լինել վաճառողից, գ) շուտ են փչանում
կամ ունեն պիտանելիության կարճ ժամկետ, դ) հիգիենայի պարագաների, ալկոհոլային խմիչքների, ձայնա-և տեսաձայնագրությունների, հա5 Տե՛ս «Էլեկտրոնային առևտրի մասին» 2000/31/EC դիրեկտիվի 5 հոդվածը, «Սպառողների իրավունքների մասին» 2011/83/EU դիրեկտիվի 6 հոդվածը:
6 Տե՛ս «Սպառողների իրավունքների մասին» 2011/83/EU դիրեկտիվի 8 հոդվածը:
7 Տե՛ս «Սպառողների իրավունքների մասին» 2011/83/EU դիրեկտիվի 11, 13, 14 հոդվ.:

60

մակարգչային ծրագրերի, թերթերի, հրապարակային աճուրդում գնված
ապրանքների, թվային բովանդակությամբ ապրանքների համար8:
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 517 հոդվածի առաջին մասի համաձայն՝ գնորդն իրավունք ունի ոչ պարենային ապրանքն իրեն հանձնելու
պահից 14 օրվա ընթացքում, եթե վաճառողն ավելի երկար ժամկետ չի
հայտարարել, գնված ապրանքն այն գնելու կամ վաճառողի հայտարարած այլ վայրերում փոխարինել այլ չափի, ձևի, գույնի կամ համանման
կոմպլեկտայնության ապրանքով՝ գնի տարբերության դեպքում անհրաժեշտ վերահաշվարկ կատարելով վաճառողի հետ: Վաճառողի մոտ փոխարինելու համար անհրաժեշտ ապրանքի բացակայության դեպքում
գնորդն իրավունք ունի վաճառողին վերադարձնելու ձեռք բերած ապրանքը և ստանալու դրա դիմաց վճարած գումարը: Նմանատիպ կարգավորում է նախատեսված նաև «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 23 հոդվածով: Այսինքն՝ պատշաճ որակի ոչ
պարենային ապրանքը սպառողը կարող է վերադարձնել միայն այն
դեպքում, երբ այդ ապրանքը չի կարող փոխարինվել: Ստացվում է, որ էլեկտրոնային կայքերի միջոցով ձեռք բերված ապրանքը ևս սպառողը
կարող է վերադարձնել միայն այն դեպքում, երբ այն հնարավոր չէ փոխարինել, ինչը ԵՄ հռչակագրերի համեմատ անհամաչափ նվազ պաշտպանություն է ընձեռում սպառողին: Այս կապակցությամբ, կարծում ենք,
փոփոխություններ պետք է կատարվեն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի
517 հոդվածում, ինչպես նաև «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 23 հոդվածում: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 517 հոդվածն առաջարկում ենք շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված 517. Պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը փոխարինելուև (կամ) վերադարձնելու գնորդի իրավունքը.
1. Գնորդն իրավունք ունի պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքն իրեն հանձնելու պահից 14 օրվա ընթացքում, եթե վաճառողն ավելի երկար ժամկետ չի հայտարարել, գնված ապրանքն այն գնելու կամ
վաճառողի հայտարարած այլ վայրերում վերադարձնել և (կամ) փոխարինել այլ չափի, ձևի, գույնի կամ համանման կոմպլեկտայնության ապրանքով՝ գնի տարբերության դեպքում անհրաժեշտ վերահաշվարկ կատարելով վաճառողի հետ:
2. Ապրանքը փոխարինելու կամ վերադարձնելու մասին գնորդի
պահանջը բավարարվում է, եթե ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա սպառողական հատկանիշները, և առկա են ապրանքը հենց
այդ վաճառողից ձեռք բերելու մասին ապացույցներ:
3. Պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը վաճառողի գտնվելու
վայր վերադարձնելու հետ կապված ծախսերը կատարվում են գնորդի
հաշվին, եթե այլ բան նախատեսված չէ կողմերի համաձայնությամբ»:
Բնականաբար, պատշաճ որակի ապրանքը վերադարձնելու ռիսկն
ու դրա հետ կապված բոլոր ծախսերը պետք է կրի գնորդը: Պետք է նշել,
8

Տե՛ս «Սպառողների իրավունքների մասին» 2011/83/EU դիրեկտիվի 16 հոդվածը:
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որ նմանատիպ կարգավորում է առաջարկվում նաև 25.04.2016 թ. առաջին ընթերցում անցած «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը9: Նմանապես նոր
կարգավորում պետք է նախատեսել նաև «Սպառողների իրավունքների
պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի10 23 հոդվածում և այն շարադրել
հետևյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված 23. Պատշաճ որակի ապրանքը փոխարինելու և (կամ) վերադարձնելու սպառողի իրավունքը.
1. Սպառողն իրավունք ունի վերադարձնել և (կամ) փոխարինել
պատշաճ որակի ապրանքը նմանօրինակ ապրանքով այն վաճառողի
մոտ, ումից ձեռք է բերել ապրանքը կամ վաճառողի կողմից հայտարարված այլ վայրում, եթե նշված ապրանքը հարմար չէ ձևով, եզրաչափերով,
գույնով, չափով կամ այլ պատճառներով չի կարող սպառողի կողմից օգտագործվել իր նշանակությամբ, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքերի և կառավարության սահմանած անվանացանկով ապրանքների:
Սպառողն իրավունք ունի փոխարինելու և (կամ) վերադարձնելու
պատշաճ որակի ապրանքն իրեն հանձնելու պահից 14 օրվա ընթացքում, եթե վաճառողն ավելի երկար ժամկետ չի հայտարարել: Պատշաճ
որակի ապրանքը վերադարձնելու ժամկետը համարվում է նաև պահպանված, եթե սպառողն ապրանքը ստանալու օրվանից տասնչորսօրյա
ժամկետում այն հանձնել է փոստային, սուրհանդակային, տրանսպորտային կամ առաքման այլ ծառայության:
Պատշաճ որակի ապրանքը փոխարինվում և (կամ) վերադարձվում
է, եթե նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքատեսքը, սպառողական հատկությունները, կապարակնիքները, ապրանքային պիտակները, ինչպես նաև սպառողին տրված վճարման
փաստը հավաստող փաստաթուղթը կամ օրենքով սահմանված այլ հաշվարկային փաստաթուղթ:
2. Պատշաճ որակի ապրանքը չի կարող վերադարձվել.
1) երբ ապրանքների պատրաստումը և մատակարարումը իրականացվել են գնորդի հատուկ պահանջներին համապատասխան կամ ապրանքները անհատականացված են, եթե այլ բան նախատեսված չէ վաճառողի ու գնորդի միջև կնքված պայմանագրով,
2) երբ մատակարարվում են ապրանքներ, որոնք ունեն արագ փչանալու, քայքայվելու կամ որակի փոփոխության հատկություն, եթե այլ բան
նախատեսված չէ վաճառողի ու գնորդի միջև կնքված պայմանագրով,
3) երբ իրականացվել է կապարակնքված ապրանքների վաճառք, որոնք վերադարձման ենթակա չեն առողջապահական կամ հիգիենիկ
նկատառումներից ելնելով, և որոնք մատակարարվելուց հետո ապակապարակնքվել են գնորդի կողմից,
9

Տե՛ս http://parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=40142, մուտք 10.06.2016թ.:
Ընդունվել է 2001 թվականի հունիսի 26-ին, ՀՕ-197:
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4) այն ապրանքների վաճառքի դեպքում, որոնք մատակարարումից
հետո, իրենց բնույթով պայմանավորված, անքակտելիորեն միահյուսվում են, եթե այլ բան նախատեսված չէ վաճառողի ու գնորդի միջև
կնքված պայմանագրով,
5) կապարակնքված ձայնային կամ տեսաձայնային ձայնագրության
կամ կապարակնքված ծրագրային ապահովման մատակարարման
դեպքում, որոնք մատակարարելուց հետո ապակապարակնքվել են
գնորդի կողմից, եթե այլ բան նախատեսված չէ վաճառողի ու գնորդի
միջև կնքված պայմանագրով,
6) թերթերի, ամսագրերի, գրքերի կամ այլ տպագիր նյութերի մատակարարման դեպքում, բացառությամբ բաժանորդագրման դեպքի, եթե այլ
բան նախատեսված չէ վաճառողի ու գնորդի միջև կնքված պայմանագրով,
7) աճուրդում կամ բորսայում կնքված պայմանագրերի դեպքում,
8) թվային կրիչի վրա չմատակարարվող թվային բովանդակության
մատակարարման դեպքում, երբ դրա կատարումն սկսվել է սպառողի
անվերապահ նախնական համաձայնությամբ, համաձայն որի՝ սպառողն այդպիսով կորցնում է վերադարձնելու իրավունքը, եթե այլ բան
նախատեսված չէ վաճառողի ու գնորդի միջև կնքված պայմանագրով:
3. Կրեդիտի միջոցով, այդ թվում վարկային քարտի օգնությամբ ձեռք
բերված ապրանքը վերադարձնելու հետ կապված հարաբերությունները
կարգավորվում են «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով»:
Վերոնշյալ հոդվածի երկրորդ մասում առաջարկվող բացառությունները համահունչ են ԵՄ հռչակագրերին: Նման բովանդակությամբ իրավակարգավորման դեպքում սպառողները պաշտպանված կլինեն էլեկտրոնային կայքով ապրանքներ ձեռք բերելու հետ կապված ռիսկերից, իսկ
վաճառողների համար էլ ավելի հստակ կդառնա, որ եթե վերադարձվում
է պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանք, ապա սպառողը չի կարող
վաճառողից պահանջել ապրանքի վերադարձման հետ կապված ծախսերի հատուցում, եթե, իհարկե, կողմերն այլ պայմանավորվածություն
չունեն: Հոդվածի առաջարկվող խմբագրությունից հետևում է, որ տարբերակում չի դրվում այն հարցում, թե որ եղանակով է ապրանքն առձեռն
ձեռք բերվել՝ էլեկտրոնայի՞ն եղանակով, թե՞ խանութից, և դա պատահական չէ, քանի որ եթե էլեկտրոնային առևտրաշրջանառության մասնակից սպառողին պաշտպանելու համար նրան իրավունք ընձեռենք ապրանքը վերադարձնելու, բայց այդ նույն սպառողին զրկենք նման իրավունքից խանութից ձեռք բերելու դեպքում, ապա կստեղծվի շուկայական
ոչ հավասար իրավիճակ: Այդ իսկ պատճառով հոդվածը նախատեսված
է կարգավորելու սպառողի կողմից ցանկացած եղանակով ապրանք
ձեռք բերելը, ինչը, մեր կարծիքով, ողջամիտ է և համապատասխանում է
միջազգային մասնավոր պրակտիկային: Ավելին «eBay International AG
(2004) VIIIZR 375/03»11 գործով Գերմանիայի քաղաքացիական գործերով
11

Տե՛ս http://www.beckmannundnorda.de/bgh_ebay_widerruf.html, մուտք 14.03.2016թ.:
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դատարանը հաստատել է, որ eBay կայքով ապրանքներ ձեռք բերելիս ու
վերադարձնելիս գնորդը պարտավոր չէ պատճառաբանություններ կամ
հիմնավորումներ ներկայացնելու, նա ունի ապրանքը վերադարձնելու և
գումարը հետ ստանալու աներկբա իրավունք:
Հռչակագրերը պարտադիր պահանջ են առաջադրում կայքերին՝
տեղեկատվություն հրապարակելու և տեխնիկական չափանիշները բավարարելու տեսանկյունից12: Ըստ այդմ՝ առաջարկում ենք նաև համապատասխան փոփոխություններ կատարել և «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում ավելացնել նոր՝ հոդված
հետևյալ բովանդակությամբ.
«Հոդված 10.1 Ինտերնետային կայքում և (կամ) էլեկտրոնային հավելվածում հրապարակման ենթակա տեղեկատվությունը.
1. Ինտերնետային կայքը կամ էլեկտրոնային հավելվածը, որը հնարավորություն է ընձեռում էլեկտրոնային պայմանագիր կնքելու, պետք է
պարունակի.
1) վաճառողի էլեկտրոնային, փոստային հասցեները և հեռախոսահամարը,
2) պայմանագրի ընդհանուր դրույթները և պայմանները,
3) ապրանքի կամ ծառայության գինը, բոլոր հարկերը, իսկ առկայության դեպքում՝ առաքման և (կամ) այլ ծախսերը (վճարման ենթակա
ընդհանուր գումարը),
4) տեղեկություն վճարման ընդունելի ձևի մասին՝ մինչև սպառողի
կողմից գնելու գործողությունն սկսելը,
5) էլեկտրոնային ձևով լրացվող հաղորդագրության հետ կապակցված տվյալներն օգտագործելու կարգը, որոնց ամբողջությունը համարվում է ձեռագիր ստորագրությանը համարժեք և հնարավորություն է ընձեռում նույնականացնելու էլեկտրոնային ձևով ստորագրող անձին ու
արտահայտում է վերջինիս կամքը,
6) առաջարկվող պայմանագրի պայմանները համաձայնեցնելիս
դրանում փոփոխություններ կատարելու հնարավորությունը և կարգը,
ինչպես նաև մինչև օֆերտա կամ ակցեպտ կատարելը անճշտությունները շտկելու եղանակները,
7) նշում ապրանքը վերադարձնելու սպառողի իրավունքի մասին,
8) բողոքների քննման և վեճերի լուծման արտադատական կարգը
(հաշտարարություն, պարտադիր և ոչ պարտադիր արբիտրաժ, մասնագիտական եզրակացություն, անկողմնակալ գնահատում և այլն), որով
պարտավոր է ղեկավարվել վաճառողը (աշխատանքներ կատարողը,
ծառայություններ մատուցողը):
2. Պայմանագրի պայմանների մասին տեղեկատվությունը ինտերնետային կայքում կամ էլեկտրոնային հավելվածում պետք է ներկայացվի սպառողին մինչև պայմանագիրը կնքելը:
3. Ինտերնետային կայքը կամ էլեկտրոնային հավելվածը պետք է
12
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Տե՛ս John Dickie, նշվ. աշխ., էջ 40:

սպառողին տրամադրի վճարումը կատարելու վերաբերյալ տեղեկություն:
4. Վաճառողը (աշխատանքներ կատարողը, ծառայություններ մատուցողը) պարտավոր է սույն հոդվածի 1-ին մասում նախատեսված տեղեկությունները հասանելի դարձնել սպառողին առավել դյուրին որևէ եղանակով»:
Այսպիսով, էլեկտրոնային առևտրի բնագավառում սպառողների իրավունքների պաշտպանության մակարդակը բարձրացնելու նկատառումներից ելնելով՝ անհրաժեշտ է կատարել մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ: Պետք է նաև նկատի ունենալ, որ նման իրավակարգավորումների պահանջները չկատարելու դեպքում անհրաժեշտ կլինեն
նաև համապատասխան վարչաիրավական նորմեր պարունակող լուծումներ՝ իրավախախտներին պատասխանատվության ենթարկելու և
դրանով խնդրո առարկա ոլորտում իրավական կարգավորման մակարդակը հնարավորինս պատշաճ հարթության վրա պահելու համար:
Բանալի բառեր – սպառողների իրավունքների պաշտպանություն, էլեկտրոնային
առևտրաշրջանառություն, հրապարակվող տեղեկատվություն, ապրանքի վերադարձ, կայք

АРМЕН АЙКЯНЦ, ВАРДУИ ДАНИЕЛЯН – Защита прав потребителей в
электронной среде. – В статье проанализированы вопросы, обусловленные защитой
прав потребителей в электронной среде, исследованы принятые в этой связи международно-правовые акты и определены соответствующие пробелы и дефекты правового регулирования в законодательстве РА. В частности, в армянском законодательстве не предусмотрено специфическое регулирование защиты прав потребителей и
их нарушений, связанное с электронным товарооборотом. Статья содержит предложение внести изменения в Гражданский кодекс РА и в Закон “О защите прав потребителей”. Кроме того, предложена новая юридическая регуляция, направленная на
защиту потребителей от возможных рисков при приобретении товаров с помощью
веб-сайтов.
Ключевые слова: защита прав потребителей, электронный товарооборот, возврат
товара, веб-сайт, публикация информации

ARMEN HAYKYANTS, VARDUHI DANIELYAN – Consumer Rights Protection in the Electronic Environment. – The issues of the consumer rights protection in the
electronic environment are discussed in the article presented. International legal documents
and Armenian legislation regulating the topic of interest were analyzed and the gaps and
shortcomings of RA regulation were revealed. Particularly, the Armenian legislation does
not stipulate any specific regulation on consumer rights protection in case of e-commerce,
as well as any instrument in case of breach of those rights. The authors suggest amending
RA Civil code and the Law on Consumer rights protection in order to ensure the protection
of consumers from possible risks arising when making purchases via websites.
Key words: consumer rights protection, electronic environment, website, return of goods, publication of information
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ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ
ՎԵՐԱՑՆԵԼՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԽՆԴՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԸ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ՎԱՀԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Սահմանադրության ընդունումն արժևորվեց ՀՀ իրավական համակարգում դատական իշխանության ինստիտուցիոնալ և գործառութային որոշակի փոփոխություններով, որոնց շարքում պետք է առանձնացնել նաև վճռաբեկ դատարանի սահմանադրաիրավական նոր կարգավիճակի հստակեցումը՝ պայմանավորված մարդու իրավունքների և
ազատությունների հիմնարար խախտումները վերացնելու խնդրի իրացման անհրաժեշտությամբ։ ՀՀ Սահմանադրության (փոփոխություններով) 163, 171 և 172 հոդվածներով ոչ միայն սահմանվեց հայրենական դատական համակարգի աստիճանակարգությունը, այլև գործառութային առումով հստակ սահմանազատում մտցվեց յուրաքանչյուր դատական ատյանի գործունեության սահմանադրաիրավական
հիմքերի, նպատակների և խնդիրների միջև։ Այսպես, ՀՀ Սահմանադրության 171 հոդվածի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետությունում
բարձրագույն դատական ատյանը, բացառությամբ սահմանադրական
արդարադատության ոլորտի, վճռաբեկ դատարանն է, որը դատական
ակտերն օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակներում
վերանայելով ապահովում է օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական
ակտերի միատեսակ կիրառությունը, վերացնում է մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները (1-ին և 2-րդ մասեր)։ Սրանից հետևում է, որ վճռաբեկ դատարանի կողմից իրականացվող դատական վերանայման գործառույթն աներկբայորեն պետք է
ուղղված լինի վերջինիս սահմանադրաիրավական այն խնդիրների իրացմանը, որոնք գտնվում են փոխադարձ սերտ կապի մեջ, քանի որ
առանց մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները (սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանության վերջնական
նպատակը խաթարող նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի կոպիտ խախտումները) վերացնելու անհնար է ապահովել օրենքի և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունը և
դատական պրակտիկայի միասնականությունը։ Ինչպես տեսնում ենք,
վճռաբեկ դատարանի սահմանադրաիրավական կարգավիճակի և
խնդիրների ամրագրումը սահմանափակում է այս ատյան մուտք գոր66

ծելու հնարավորությունը, և եթե վերաքննիչ դատարանը բողոքարկման արդյունքում օրենքով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում դատական ակտը վերանայող և դատական սխալը վերացնող
(ուղղող) ատյան է, ապա վճռաբեկության կարգով դատական ակտի
վերանայումը պայմանավորված է ոչ միայն դատական սխալի առկայությամբ, այլև օրենքի միատեսակ կիրառությունն ապահովելու կամ
մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները վերացնելու անհրաժեշտությամբ։
Առանձնահատուկ ուշադրության պետք է արժանացնել այն հարցը, թե մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները վերացնելու սահմանադրաիրավական խնդրի ամրագրումը
որքանով է ուղղված «դատարանի իրավունքի» և վճռաբեկ բողոքները
վարույթ ընդունելու պայմանների մատչելիության ողջամիտ սահմանափակումների կիրարկմանը1, քանի որ սահմանադրաիրավական
նոր կարգավորման պայմաններում վճռաբեկության կարգով դատական ակտի վերանայումը կարող է ընդհանրապես օրենքի միատեսակ
կիրառություն ապահովելու խնդրի իրացմանը միտված չլինել։ Ընդ որում, ՀՀ դատավարական օրենսդրությունը հստակ չափորոշիչներ չի
սահմանում, թե որ դեպքերում մարդու իրավունքների և ազատությունների խախտումները պետք է համարել հիմնարար, կամ բողոքաբերը վճռաբեկ բողոքում ինչպիսի փաստարկներով է պարտավոր հիմնավորել այդպիսի խախտումների «հիմնարար» լինելու հանգամանքը։
ՀՀ դատական օրենսգրքի2 50.1 հոդվածի և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի3 (այսուհետ՝ նաև ՔԴՕ) 234 հոդվածի համաձայն՝ վճռաբեկ բողոքն ընդունվում է քննության, եթե վճռաբեկ դատարանը հանգում է այն հետևության, որ` 1) բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ կիրառության համար, կամ՝ 2)
առերևույթ թույլ է տրվել դատական սխալ, որը կարող էր ազդել գործի
ելքի վրա, կամ՝ 3) առկա է նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանք։ Ավելին, նշված հոդվածներում սահմանվում է, թե բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի որոշումը երբ կարող է
էական նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ կիրառության համար, սակայն որևէ դրույթ չկա մարդու իրավունքների և ազատություն1 Տե՛ս օրինակ՝ «Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումներ». Case
of Brualladel a Torrev. Spain, judgment, 19 դեկտեմբերի 1997 թվական, կետ 33, Edificacion es
March Gallego S.A. v. Spain, judgment, 19 փետրվարի 1998 թվական, կետ 34, ինչպես նաև
«Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի 07 փետրվարի 1995 թվականի քաղաքացիական
և առևտրային գործերով բողոքարկման ինստիտուտների և ընթացակարգերի ներդրման
ու դրանց գործունեության բարելավման վերաբերյալ» անդամ պետություններին ուղղված
NR (95) 5 առաջարկությունների 5-րդ կետի g) և e) ենթակետեր։
2
ՀՕ-135-Ն, ընդունվել է 21.02.2007թ., ուժի մեջ է մտել 18.05.2007 թ., ՀՀՊՏ
2007.04.18/20(544):
3 ՀՕ-247, ընդունվել է 17.06.1998 թ., ուժի մեջ է մտել 01.01.1999 թ., ՀՀՊՏ 1998.09.09/20(53)։
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ների հիմնարար խախտումների բովանդակությունը բացահայտելու
կամ հստակ չափանիշներ սահմանելու վերաբերյալ։
Հարկ է նշել, որ իրավաբանական գրականության մեջ բազմիցս
քննադատության է արժանացել դատավարության օրենքներում «հիմնարար խախտում» գնահատողական եզրույթի գործածման փաստը, որովհետև նման մոտեցմամբ անհարկի ընդլայնվում է դատական հայեցողության շրջանակը՝ հակասելով վճռաբեկության ինստիտուտի
էությանը, իսկ վճռաբեկ ատյանը դառնում է դատական ակտերի իրավաչափությունն անվերապահորեն ստուգող դատական ատյան4։ Նման
տեսակետը պայմանավորված է վերաքննության և վճռաբեկության
ինստիտուտների նպատակների միասնականությամբ և խնդիրների
նույնացմամբ, երբ երկու դատական ատյաններն էլ դիտվում են զուտ
որպես ստորադաս դատարանների ակտերի օրինականությունն ու
հիմնավորվածությունը ստուգող, դատական սխալը վերացնող կամ
ուղղող դատարաններ։ Հենց այս հանգամանքով է պայմանավորված
դատական ակտերը վերաքննության և վճռաբեկության կարգով բեկանելու հիմքերի ընդհանրությունը, որի պայմաններում ստորադաս դատարանի կողմից թույլ տրված խախտումները վերաքննիչ դատարանի
կողմից չվերացնելու պարագայում դրանք վերացնում է վճռաբեկ դատական ատյանը։
Քիչ չեն նաև այս դիրքորոշման հակառակորդները, որոնց կարծիքով վճռաբեկության կարգով դատական ակտի վերանայումը հնարավոր է միայն իրավունքի նորմերի էական և հիմնարար խախտումների
պարագայում, երբ չեն պահպանվել քաղաքացիական դատավարության սկզբունքներն ու հիմնադրույթները, ինչպես նաև կոպտորեն
խախտվել են գործին մասնակցող անձանց իրավունքներն ու օրինական շահերը5։
Ընդունելով դատական համակարգի նպատակային միասնականությունը, այն է՝ խախտված կամ վիճարկվող սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանությունը՝ անհրաժեշտ է հատուկ նշել, որ Հայաստանի
Հանրապետությունում դատական ատյաններն այնուամենայնիվ տարբեր խնդիրներ ունեն և առանձին գործառույթներ են իրականացնում։
Եթե առաջին ատյանի դատարանը սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնում է գործն ըստ էության քննելու և լուծելու
միջոցով, ապա վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանները իրավունքների
4
Տե՛ս Алексеевская Е. Существенное нарушение норм права как основание для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора // «Российская юстиция»,
2003, № 6, էջ 33-36, Яновский Я. Вопросы гражданского процесса при рассмотрении дел в
порядке надзора // «Социалистическая законность», 1970, № 10, էջ 21-24 ։
5
Տե՛ս Треушников М. К. Проект нового Гражданского процессуального кодекса РФ:
концептуальные проблемы // "Вестник МГУ". Серия 11. Право. 1995, № 4, էջ 43-46, Кац С.
Ю. Возбуждение кассации и производства в порядке надзора по гражданским делам. М.,
1965, էջ 29, Алискеров М. А. Проблемы кассационого производства по гражданским делам;
дисс. … к. юр. наук. М., 2000, էջ 30- 42:
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պաշտպանությունն իրականացնում են դատական ակտը վերանայելու, դրա օրինականությունն ու հիմնավորվածությունը ստուգելու միջոցով։ Ընդ որում, դատական վերանայման վերաքննության և վճռաբեկության վարույթները միմյանցից էականորեն տարբերվում են թե՛
ինստիտուցիոնալ (ինչը պայմանավորված է այս դատարանների սահմանադրաիրավական տարբեր կարգավիճակներով և խնդիրներով),
թե՛ գործառութային (ինչը պայմանավորված է վերաքննության և
վճռաբեկության սահմաններով) առումներով։ Ուստի քննարկվող ինստիտուտի ռուսաստանյան իրավակարգավորման առանձնահատկությունների վերլուծության հիման վրա հայրենական վճռաբեկության
սահմանադրաիրավական խնդրի իրացման վերաբերյալ հետևություններ անելն այդքան էլ տեղին չէ։ Ասվածը փաստարկված և ամրագրված
է նաև հենց նույն ՌԴ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
387 հոդվածում և նշված հոդվածում տեղ գտած իրավանորմի վերաբերյալ ՌԴ Գերագույն դատարանի պլենումի որոշումներում, որոնց
համաձայն` վճռաբեկության կարգով դատական ակտի բեկանման
հիմք կարող են լինել նյութական կամ դատավարական իրավունքի
նորմի այնպիսի էական խախտումները, որոնք ազդել են գործի ելքի
վրա, և առանց դրանք վերացնելու անհնար են խախտված իրավունքների, ազատությունների և օրինական շահերի վերականգնումը, ինչպես նաև օրենքով պահպանվող հանրային շահերի պաշտպանությունը6։
ՀՀ-ում վճռաբեկ դատարանի սահմանադրաիրավական գործառույթը որոշակիորեն տարբերվում է նաև մայրցամաքային իրավական
համակարգում դասական վճռաբեկության ֆրանսիական օրինակից,
որը, լինելով զուտ իրավունքի դատարան, սահմանափակված է առավելապես օրենքի միատեսակ կիրառության, դատական պրակտիկայի
միասնականության ապահովման գործառույթով7 և, ի տարբերություն
դատական վերանայման գերմանական կամ ավստրիական մոդելի,
ռևիզիոն տարրեր չի պարունակում8։
Մեր կարծիքով, ՀՀ-ում վճռաբեկ դատարանի սահմանադրաիրավական կարգավիճակից բխող խնդիրների իրացումը բոլորովին այլ
մոտեցում և բողոքի ընդունելիության պայմանների իրավակարգավորում է պահանջում։ Ընդ որում, արդարացված չի կարելի համարել դատավարության օրենքում դատական ակտերը վերաքննության և վճռա6
Տե՛ս «Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации
(постатейний научно практический)». М., 2015, էջ 564, Постановление Пленума Верховного
Суда от 11 декабря 2012 г. № 29 «О применении судами норм гражданского процессуального
законодательства, регулирующих производство в суде кассационой инстанции», п 1:
7
Տե՛ս «Новый Гражданский процессуальный кодекс Франции». Киев, 2004, էջ 255։
Նշված փոփոխությունները մտցվել են 12 մարտի 1992 թ. № 92-228 դեկրետով:
8
Տե՛ս Энгельман И. Е. Курс русского гражданского судопрпизводства. Юрьев, 1912,
էջ 399։
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բեկության կարգով բեկանելու առանձին հիմքերի սահմանումը։ Այսպես, վճռաբեկ դատարանը պետք է իրավական գնահատական տա և
ուղղի (վերացնի) բոլոր այն սխալները, որոնք չի ուղղել կամ չի վերացրել վերաքննիչ դատարանը, կամ էլ՝ եթե այդպիսի սխալները թույլ են
տրվել հենց այս դատական ատյանում։ Հետևում է, որ դատական ակտի բեկանման հիմքերն ընդհանուր են վերաքննիչ և վճռաբեկ դատական ատյանների համար։ Բացի այդ, եթե ստորադաս դատական ատյանում թույլ են տրվել իրավունքի հիմնարար խախտումներ, ապա վերադաս դատարանի համար բողոքի քննության արդյունքում այդ խախտումները վերացնելն ուղղակի պարտականություն է, սահմանադրաիրավական առաքելություն։ Ուստի ավելի շատ պետք է ուշադրություն
դարձնել գործի ելքի և գործին մասնակցող անձանց (գործին մասնակից չդարձված անձանց) իրավունքներին և պարտականություններին,
իրավունքի նորմերի խախտումների ազդեցության գնահատմանը, այլ
ոչ թե սահմանափակվել այն հանգամանքի դիտարկմամբ, թե քաղաքացիական գործով ինչ իրավունք է խախտվել։
Գտնում ենք, որ մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները վերացնելու՝ վճռաբեկ դատարանի սահմանադրաիրավական խնդրի բովանդակությունը բացահայտող չափորոշիչները պետք է արտացոլված լինեն վճռաբեկ բողոքը քննության ընդունելու օրենսդրական պայմաններում, այլ ոչ թե ներկայացվեն դատական ակտի բեկանման հիմքերի շրջանակներում։ Դատավարության օրենքում դատական ակտերի բեկանման հիմքերի սպառիչ ցանկ
սահմանելը գործնականում անհնար է և աննպատակահարմար։ Ընդ
որում, անընդունելի պետք է համարել նաև այն մոտեցումը, որի համաձայն` իրավունքի հիմնարար խախտում են դիտվում ՀՀ Սահմանադրությամբ և միջազգային պայմանագրերով մարդու և քաղաքացու
հիմնական իրավունքների և ազատությունների խախտումները, որի
պայմաններում գործին մասնակցող անձինք վճռաբեկ դատարան
մուտք գործելու անսահմանափակ հնարավորություն են ստանում՝
շրջանցելով իրավունքի դատարանին բնորոշ դատավարական առանձնահատկություններն ու այս ատյանի առջև դրված սահմանադրաիրավական խնդիրները։ Այսպես, արդար դատաքննության իրավունքը ՀՀ Սահմանադրության 63 և «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6 հոդվածներով ընդգրկված է մարդու հիմնական իրավունքների շրջանակներում։ Սրանից հետևում է, որ արդար դատաքննության իրավունքի բովանդակությունը կազմող յուրաքանչյուր օրգանական կամ գործառութային տարրի խախտման պարագայում գործին
մասնակցող անձը վճռաբեկ դատարան մուտք գործելու հնարավորություն է ստանում։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը
իր բազմաթիվ որոշումներով ձևավորած նախադեպային իրավունքի
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շրջանակներում բացահայտել է արդար դատաքննության իրավունքի
բովանդակությունը կազմող տարրերը, որոնք ուղղակիորեն շարադրված չեն Կոնվենցիայի 6 հոդվածի տեքստում։ Դրանց համակարգային վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ գործին մասնակցող անձինք դատական իշխանության մարմիններից առաջին հերթին օրինական,
հիմնավորված և պատճառաբանված դատական ակտ ստանալու իրավունք ունեն9։
Հարկ է նշել, որ պետությունները նախ և առաջ պարտավոր են ապահովել արդար դատաքննության իրավունքի տարրերի ձևական իրացումը։ Օրինակ, եթե դատարանը պատճառաբանել է դատական ակտը,
ապա պատճառաբանված դատական ակտ ստանալու՝ գործին մասնակցող անձի իրավունքը համարվում է պահպանված՝ անկախ այն հանգամանքից՝ դատարանը ճիշտ է պատճառաբանել դատական ակտը, թե ոչ։
Ուստի առաջին հերթին պետք է խոսել արդար դատաքննության իրավունքի պահանջների ձևական պահպանման մասին։ Ընդ որում, այս
դեպքում հիմնարար կարելի է համարել իրավունքի նորմերի այն խախտումները, որոնք հանգեցնում են արդար դատաքննության իրավունքի
տարրերի ձևական խախտման։ Այսպես, օրինակ՝ կողմերի հավասարության պայմաններում գործի քննության իրավունքը ենթադրում է
ձևական հավասարության պայմաններում գործի քննության պահանջ,
քանի որ յուրաքանչյուր կողմ օրենքով իրեն վերապահված իրավունքներից օգտվում է սեփական հնարավորությունների սահմաններում10։
Այսինքն, արդար դատաքննության իրավունքի բովանդակությունը
կազմող յուրաքանչյուր տարրի ձևական խախտման պարագայում
գործին մասնակցող անձինք վճռաբեկ ատյան «մուտք գործելու» հնարավորություն են ունենում։
Ասվածից հետևում է, որ վճռաբեկ դատարանի կողմից բողոքի
քննության ընդունելիության պայմանները սահմանելիս պետք է հիմք
ընդունել ոչ թե գործին մասնակցող անձի կամ քաղաքացիական շրջանառության մասնակցի այն իրավունքի բնույթը, որը խախտվել է, այլ իրավական նորմի խախտման բնույթը, որի հետևանքով խաթարվել են
մարդու (գործին մասնակցող կամ գործին մասնակից չդարձված անձի)
հիմնական իրավունքն ու ազատությունը։
Հարկ է նշել, որ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենս9

Տե՛ս Piter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn, Leo Zwakk, Theory and practice of
the european convention on human rights, Intersentia, Antwerpen, Oxford, 2006, p. 605, Stavros,
Stephanos, The Guarranties for Accused Persons under Article6 of the European Convention on
Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Dodrecht/Boston/London, 1993, էջ 259-260, Ինչպես
նաև տե՛ս case of Hadjianastassiou v. Greece, judgment, 16 դեկտեմբերի 1992 թվական, կետ
33, case of Van de Hurk v. Netherlands, judgment, 19 ապրիլի 1994 թվական, կետ 61.2, case of
Helle v. Finland, judgment, 19 դեկտեմբերի 1997 թվական, կետ 60:
10
Տե՛ս Philip Leach, Taking a case ot the European court of Human Rights, second edition,
oxford, university press, 2005, էջ 256, case of Beer v. Austria, judgment, 06 փետրվարի 2001
թվական, կետ 18:
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գրքում վճռաբեկ բողոքը քննության ընդունելու պայմանները սահմանելիս անհրաժեշտ է առավելագույնս խուսափել գնահատողական այնպիսի եզրույթներ գործածելուց, որոնք անհարկի կընդլայնեն դատական հայեցողության շրջանակը այն աստիճան, որ իրավակիրառ
պրակտիկայում կարող է տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղիք
տալ։ Հետևաբար անհրաժեշտ է դատավարության օրենքում կոնկրետ
սահմանել, թե որ դեպքերում են իրավունքի նորմերի խախտումները
համարվում հիմնարար, և վճռաբեկ դատարանը երբ է պարտավոր բողոքն ընդունել վարույթ։ Այսինքն, առաջնահերթ պետք է բացահայտել
մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումների դրսևորումները, որոնք միանշանակորեն տարբերվելու են դատավարության տարբեր տեսակներում։ Մեր կարծիքով, մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումներ են նյութական և
դատավարական իրավունքի նորմերի այն խախտումները, որոնք հանգեցնում են ՀՀ Սահմանադրությամբ և միջազգային պայմանագրերով
ամրագրված՝ մարդու հիմնական իրավունքների և ազատությունների
անիրացվելիության կամ խաթարման։ Այդպիսի խախտումներն ուղղակիորեն հակասության մեջ են մտնում քաղաքացիական դատավարության կարգով սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանության հիմնադրույթների և վերջնական նպատակների հետ, անխուսափելիորեն ազդում են կամ կարող են ազդել գործի ելքի և արդարադատության վերջնական արդյունքների վրա։ Ճիշտ է, գործնականում օրենսդրական մակարդակով անհնար է սպառիչ թվարկել այդպիսի խախտումների մասնավոր դրսևորումները, սակայն կարելի է մշակել հստակ չափանիշներ
և օրենսդրական ձևակերպումներ, որոնք հնարավորություն կընձեռեն
բողոքաբերին հիմնավորելու վճռաբեկ բողոքը քննության ընդունելու
պայմանի կամ վարույթ ընդունելու հիմքի առկայությունը, իսկ վճռաբեկ դատարանի իրավաչափ վարքագիծն էլ կդառնա կանխորոշելի։
Մեր կարծիքով, մարդու իրավունքների և ազատությունների
խախտումները հիմնարար կարելի է համարել բոլոր այն դեպքերում,
երբ առկա են դատական ակտի անվերապահ բեկանման հիմքեր, մասնավորապես՝ եթե դատարանը գործը քննել է ոչ օրինական կազմով,
այդ թվում՝ այնպիսի դատավորի կողմից, ով պարտավոր էր ինքնաբացարկ հայտնել, կամ դատարանը գործը քննել է գործին մասնակցող
անձանցից մեկի բացակայությամբ, որը չի տեղեկացվել դատական
նիստի վայրի և ժամանակի մասին, կամ դատական ակտը ստորագրված, կնքված չէ, կամ ստորագրված կամ կնքված է ոչ այն դատավորի
կողմից, որը կայացրել է դատական ակտը, կամ դատական ակտը կայացրել է ոչ այն դատավորը, որը մտնում է գործը քննող դատարանի
կազմի մեջ, գործից բացակայում է դատական նիստի արձանագրությունը, կամ արձանագրումը կատարվել է այնպիսի թերություններով, որոնք անհնար են դարձնում բողոքի քննության համար նշանակություն
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ունեցող հանգամանքների առկայությունը կամ բացակայությունը
պարզելը, գործի քննության ընթացքում խախտվել է դատավարության
լեզվի սկզբունքը, դատական ակտը չունի պատճառաբանական մաս,
դատական ակտն ազդում է գործին մասնակից չդարձված անձանց իրավունքների և պարտականությունների վրա, բացառությամբ այն
դեպքի, երբ դատարանը քննվող գործի մասին ծանուցել է տվյալ անձին, սակայն վերջինս չի ցանկացել ներգրավվել գործին, ինչպես նաև՝
եթե ստորադաս դատարանում առկա է եղել գործի վարույթը կարճելու
կամ հայցը (դիմումը) առանց քննության թողնելու հիմք։ Դատական
ակտի անվերապահ բեկանման հիմքերն արդարադատության այնպիսի արատներ են, որոնք անխուսափելիորեն ազդում են մարդու իրավունքների և ազատությունների վրա, սակայն չեն կարող ամբողջությամբ սպառել իրավունքների հիմնարար խախտումների դրսևորումները։ Ինչպես արդեն նշվել է, վճռաբեկության կարգով դատական ակտի
վերանայման համար իրավունքի նորմի խախտումը պետք է լինի այնպիսին, որ հանգեցնի մարդու հիմնական իրավունքների և ազատությունների խաթարման։ Այսպես, դատարանի կողմից ապացուցման բեռի ոչ ճիշտ բաշխումը դատավարական նորմի խախտում է, որը կարող
է հանգեցնել գործի սխալ լուծման։ Սակայն գործին մասնակցող անձի
վրա որևէ փաստի ապացուցման այնպիսի բեռ դնելը, որպիսին ապացուցելու պարտականություն վերջինս օրենքով չի կրում, հակասում է
հավասարության և մրցակցության պայմաններում գործի քննության
սկզբունքին և հանգեցնում է արդար դատաքննության իրավունքի
էության խաթարման։ Ուստի վճռաբեկ բողոքը քննության ընդունելու
պայմանների կամ վարույթ ընդունելու հիմքերի շրջանակներում առաջին հերթին անհրաժեշտ է բացահայտել իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումների սահմանումն ու բովանդակությունը, ինչպես նաև հնարավորինս սպառիչ ներկայացնել դրանց դրսևորումները։ Ընդ որում, վճռաբեկ բողոքում իրավունքի խախտման հիմնարար լինելու հանգամանքը հիմնավորելու պարտականությունը
կրելու է բողոքաբերը, ինչը վճռաբեկ դատարանին հնարավորություն է
ընձեռելու պատշաճորեն գնահատել գործի ելքի և գործին մասնակցող
անձանց իրավունքների և օրինական շահերի վրա այդպիսի խախտումների ազդեցությունը, դատավարական ներգործության համապատասխան միջոցների կիրառմամբ ուղղելու կամ վերացնելու դատական սխալը։ Ընդ որում, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը դատական սխալն ուղղելու և գործին մասնակցող անձանց իրավունքի խախտումները վերացնելու սահմանադրաիրավական խնդրի
իրացման համար վճռաբեկ ատյանին օժտել է անհրաժեշտ և բավարար գործիքակազմով, որն ամրագրված է վերջինիս լիազորությունների շրջանակներում։
Հիմք ընդունելով վերը ասվածը, առաջարկում ենք ՀՀ քաղաքա73

ցիական դատավարության օրենսգրքի նախագծի 357 հոդվածի 1-ին
մասում որպես վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու ինքնուրույն հիմք
նախատեսել. «եթե քաղաքացիական գործով թույլ է տրվել մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտում(ներ)», ինչպես նաև սահմանել, որ մարդու իրավունքների և ազատությունների
խախտումները համարվում են հիմնարար, եթե քաղաքացիական գործով առերևույթ առկա են նյութական կամ դատավարական իրավունքի
նորմերի այնպիսի խախտումներ, որոնք խաթարում են ՀՀ Սահմանադրությամբ և միջազգային պայմանագրերով ամրագրված մարդու
հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները և հանգեցնում են
դրանց անիրացվելիության, այդ թվում՝
1. եթե առկա է դատավարության օրենսգրքի 329 հոդվածի 1-ին
մասով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկը, կամ
2. առերևույթ թույլ է տրվել դատական սխալ, որ կարող էր ազդել
գործի ելքի վրա։
Բանալի բառեր – վճռաբեկ դատարան, իրավական նորմի հիմնարար խախտում,
բեկանման անվերապահ հիմքեր, սահմանադրաիրավական խնդիր, վճռաբեկ վարույթ,
բողոքարկման պայմաններ, գործը վարույթ ընդունելու հիմքեր

ВАГЕ ОГАННИСЯН – Реализация Кассационным судом конституционно-правовой задачи – устранить в гражданском процессе фундаментальные
нарушения прав и свобод человека. – В статье подробно проанализировано, как в
гражданском процессе реализуется конституционно-правовая задача по устранению фундаментальных нарушений прав и свобод человека. Всесторонний анализ
статуса Кассационного суда показывает, что разумные ограничения доступа к
нему обусловлены необходимостью решить поставленную перед ним конституционно-правовую задачу. Специально подчёркнуто, что, принимая жалобы на
рассмотрение, суд обязан руководствоваться сущностью нарушения правовой
нормы, в результате которого пострадали права и свободы человека (лица, участвующего в деле или не привлечённого к участию в нём). Предложено предусмотреть в проекте Гражданского процессуального кодекса РА самостоятельную основу для принятия кассационной жалобы в производство: “если в гражданском
деле было допущено фундаментальное нарушение прав и свобод человека”. Кроме того, предлагается установить, что нарушения прав и свобод человека считаются фундаментальными, если в гражданском деле были попраны основные права
человека, закреплённые в Конституции РА и международных договорах, или очевидно была допущена судебная ошибка.
Ключевые слова: Кассационный суд, фундаментальное нарушение правовой нормы,
безусловное основание для отмены, конституционно-правовая задача, кассационное производство, условие обжалования, основание для принятия в производство

VAHE HOVHANNISYAN – Realization of Constitutional-legal Task of Fundamental Human Rights Violations Elimination in Civil Procedure by the Cassation
Court.– Specifics of realization of constitutional - legal task of human rights and freedoms violations elimination in civil procedure have been thoroughly analyzed in the
article. In the result of comprehensive study of constitutional legal status of cassation
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court the author has revealed that conditions and reasonable limitations for access to the
cassation court are primarily conditioned by the necessity to realize constitutional legal
issues of the latter and directly reflect their particular manifestations. It has specifically
been underlined that while stipulating admissibility criteria for cassation appeal by the
Cassation court not the nature of violated right of person engaged in civil case or civil
turnover participant should be considered, but the nature of violation of legal norm
resulting in undermining of human (person participating or not engaged in the case)
right and freedom. It has been recommended in part 1 Article 357 of the RA Civil procedure draft to provide an independent ground for admitting cassation appeal: “if a
fundamental violation of human rights and freedoms has been taken place in civil
case”, as well as to state that human rights and freedoms violations are considered fundamental, if in civil case there are such violations of material or procedural legal norms,
which undermine fundamental human rights enshrined in the Constitution and international treaties and lead to impossibility of its realization, including:
1. If one of the grounds provided in part 1 Article 329 is present, or
2. a prima facie judicial error has been made, which could affect the outcome of
the case.
Key words: Cassation court, fundamental violation of legal norm, unconditional basis for
overruling, constitutional - legal issue, cassation process, condition for appeal, admissibility
ground
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ՑՈՒՑՄՈՒՆՔ ՏԱԼՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱԶԱՏ ԼԻՆԵԼԸ
ՈՐՊԵՍ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔ
ՍԱՄՎԵԼ ԴԻԼԲԱՆԴՅԱՆ

Ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատ լինելը սահմանադրաիրավական այն հիմքերից է, որը քրեական դատավարությունում առանձնացված է որպես ինքնուրույն սկզբունք, որը բխում է այն
տրամաբանությունից, որ կիրառվում է քրեական դատավարության
գրեթե բոլոր փուլերում, քանի որ ուղղակի կապված է ապացուցման
գործընթացի հետ ինչպես մինչդատական, այնպես էլ դատական վարույթներում:
Պետք է նշել, որ «ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատ
լինելը» համընդհանուր ճանաչում ստացած սկզբունքներից է: Այն ամրագրված է Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին
միջազգային Դաշնագրի (16 դեկտեմբերի 1966 թ.) 14 հոդվածի 3-րդ մասի (է) կետով, որի համաձայն՝ «Յուրաքանչյուր ոք իրեն ներկայացված
ցանկացած քրեական մեղադրանքի քննության ժամանակ ունի առնվազն հետևյալ երաշխիքների իրավունքը՝ լիակատար հավասարության հիման վրա.
է) պարտադրված չլինել իր դեմ ցուցմունքներ տալու կամ իրեն մեղավոր ճանաչելու»։
Այս սկզբունքը չնայած ուղղակի ամրագրված չէ Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին
եվրոպական կոնվենցիայում, սակայն Եվրոպական դատարանն իր
բազմաթիվ նախադեպային որոշումներում այն քննարկել է 6 հոդվածի
շրջանակներում՝ որպես արդար դատական քննության իրավունքի
մաս: Այսպես, Funke v France (1993 թ.) գործով, որի էությունն այն էր, որ
դիմողը հրաժարվել էր ներկայացնել իրավաբանական բնույթի փաստաթղթեր, որոնք չէին հայտնաբերվել օրինական խուզարկությամբ, և
տուգանվել էր դրա համար: Եվրոպական դատարանը նշված գործով
արտահայտեց հստակ կարծիք, որ իր դեմ ցուցմունք չտալը և դրա հետ
միասին՝ լռելու իրավունքը արդար դատական քննության իրավունքի
մասն են: Եվրոպական կոնվենցիայի 6 հոդվածի 1-ին կետի՝ լռելու և իր
դեմ ցուցմունք չտալու իրավունքը նպաստում է կանխելու քրեական
հետապնդումն այն ապացույցների հիման վրա, որոնք ձեռք են բերվել
անձի կամքին հակառակ:
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Եվրոպական դատարանը զարգացրեց իր իրավական դիրքորոշումը Saunders v. the United Kingdom (1996 թ.) գործով, որտեղ կազմակերպության աշխատակցից պահանջել էին փաստաթղթեր ներկայացնել
պետական մարմնին իր կազմակերպության գործունեության մասին,
որոնք հետագայում ուղարկել էին դատախազություն՝ տվյալ աշխատակցի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու համար:
Եվրոպական դատարանի կողմից սա նույնպես գնահատվեց որպես
ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատ լինելու սկզբունքի
խախտում:
Նշված իրավունքների հռչակումը նպատակ է հետապնդում ապահովելու մեղադրյալի իրավունքների պաշտպանությունն իշխանության
չարաշահումներից և հասնելու այն նպատակներին, որոնք դրված են 6
հոդվածի հիմքում: Մասնավորապես, նշված իրավունքը նպաստում է,
որ մեղադրանքի կողմը, մեղադրյալի կամքին հակառակ, բռնության
կամ ճնշման միջոցով ապացույցներ ձեռք չբերի1:
Միաժամանակ անհրաժեշտ է ընդգծել, որ իր դեմ ցուցմունք չտալու իրավունքը վերաբերում է միայն բանավոր ցուցմունքներ տալուն,
ինչպես նաև նյութեր տրամադրելուն: Ինչ վերաբերում է մյուս ապացույցներին, որոնք կարող են մեղադրյալից ստանալ, օրինակ` արյուն,
մազ, մաշկի նմուշ, ապա դրանք կարող են ձեռք բերվել նաև հարկադրաբար և օգտագործվել որպես ապացույց:
Որոշ երկրների օրենսդրությամբ վարույթն իրականացնող մարմնի
հարցերին չպատասխանելու իրավունքը բացարձակ չէ: Այսպես, Անգլիայում և Ուելսում հարցերին չպատասխանելու իրավունքը սահմանափակվում է հետևյալ կերպ. եթե կասկածյալը հարցաքննության ընթացքում չի պատասխանում հարցերին, բայց հետագայում հենվում է այն
փաստերի վրա, որոնք չի նշել հարցաքննության ընթացքում՝ ի պաշտպանություն իրեն, դատարանը կարող է երդվյալներին առաջարկել այդ
լռությունից հետևություն անել ոչ հօգուտ կասկածյալի: Վերջինս պետք է
իրազեկված լինի հարցերին չպատասխանելու իր իրավունքի մասին,
բայց միաժամանակ նրան պետք է տեղեկացնել այդ իրավունքն օգտագործելու հնարավոր հետևանքների մասին2:
Իհարկե, ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսդրության
իրավական կարգավորման մեջ բացակայում է դատարանի կողմից
նման գնահատական տալը, քանի որ այդ օրենսգրքի 336 հոդվածի 1-ին
մասի համաձայն` ամբաստանյալին պարզաբանվում է, որ նա իրավունք ունի ցուցմունքներ չտալ, և դա չի կարող մեկնաբանվել ի վնաս
նրա: Այսինքն՝ դատավճիռ կայացնելիս, ելնելով արդար դատաքննութ1

Տե՛ս Моул Н., Xарби К., Алексеева Л. Б. Европейская конвенция о защите прав
человека и основныx свобод. Статья 6 – право на справедливое судебное разбирательство,
прецеденты и комментарии. М., 2001, էջ 69-71:
2 Տե՛ս Виткукас, Шин Л.-Э. Право на справедливый суд в рамкаx Европеской
конвенциии о защите прав человека (статья 6), Руководство для юриста, М., 2009, էջ 54:
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յան անձի իրավունքից, դատարանը չի կարող դատավճռում հետևություններ անել անձի մեղավորության վերաբերյալ՝ հենվելով այն բանի
վրա, որ մեղադրյալը լռել է: Մեղադրյալի լռելու հետ կապված գնահատական տալիս դատարանը պետք է շատ զգույշ լինի, քանի որ ցուցմունք չտալը համարվում է նրա պաշտպանության իրավունքներից մեկը, որը չի կարող մեկնաբանվել ի վնաս նրա:
Ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատ լինելը պետք է
գնահատել որպես անձի սուբյեկտիվ իրավունք, որի իրականացումը
թողնված է նրա հայեցողությանը: Նշված իրավունքի առկայությունը
բացառում է անձին ցուցմունք տալ պարտավորեցնելը:
Քրեական դատավարության օրենսդրությամբ նախատեսված են
ցումունք չտալու այլ դեպքեր, բայց նշված իրավունքից դրանք տարբերվում են նրանով, որ քրեադատավարական օրենսդրությունը ընդհանրապես բացառում է նշված անձանց հարցաքննելու հնարավորությունը. խոսքը մասնավորապես վերաբերում է ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 86
հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված այն անձանց, ովքեր չեն կարող
հարցաքննվել որպես վկա: Այսինքն՝ եթե նշված անձինք ցանկություն
հայտնեն ցուցմունք տալու, ապա վարույթն իրականացնող մարմինը
չի կարող նրանց հարցաքննել:
Ընդհանրապես ցուցմունք տալուց հրաժարվելու իրավունքը վերապահված է միայն կասկածյալին և մեղադրյալին: Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ցանկացած հաղորդում, որն արվում է
նշված անձանց կողմից, կարող է դրվել մեղադրանքի հիմքում և օգտագործվել նրանց դեմ3: Դրանից հետևում է, որ անձն իրավունք ունի
ցուցմունք չտալ` նախ` իր դեմ, այսինքն՝ ինքն իրեն չմերկացնել հանցագործության մեջ, երկրորդ`ցուցմունք չտալ ամուսնու և մերձավոր
ազգականների դեմ:
Երկրորդ դեպքում խնդիրն ավելի բարոյահոգեբանական բնույթի
է, և օրենսդրի նպատակն է հանրային շահերից վեր դասել անձնական
և ընտանեկան հարաբերությունները և բացառել նշված անձնաց միմյանց դեմ հարկադրաբար ցուցմունք տալը: Ա. Ֆ. Կոնին այս առիթով
գրել է. «Հանուն երկրային արդարադատության նպատակների չի կարելի թուլացնել կամ խախտել մարդկանց միավորող սրբազան կապերը: Օրենքը խնայում է այն զգացմունքները, որոնք անգամ ամբաստանյալի մեղավորությունը կամ նրան մերկացնող փաստերի առկայությունը վկայի կողմից գիտակցելիս հաճախ ստիպում են ցուցմունքներ տվողի սիրտը արցունքով ու արյունով լցվելու կամ ստի մեջ
փնտրելու իր վիճակի թեթևացումը: Արյան խորհրդավոր կանչին կամ
ամուսնական նվիրվածությանն ուղղված օրենքի մարդկային հայացքի
ծիրում կարծես թե նույնիսկ թույլատրելի է սուտը, որը որոշ դեպքե3

Տե՛ս (Funke v. France), կետ 44, (O’Halloran and Francis v. the United Kingdom [GC]),
կետ 45, (Saunders v. the United Kingdom), կետ 60):
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րում ավելի հարազատ է կյանքի ներքին ճշմարտությանը, քան օբյեկտիվ ու սառը ճշմարտությունը»4:
Մերձավոր ազգականի դեմ ցուցմունք չտալը նպատակ է հետապնդում պաշտպանելու ներընտանեկան արժեքները, քանի որ ընտանիքի անդամները, միմյանց դեմ ցուցմունք տալով, կարող են էական վնաս
հասցնել ընտանեկան հարաբերություններին: Պետությունը պարտավոր է նպաստել ընտանեկան հարաբերությունների պահպանմանը և
չստեղծել խոչընդոտներ դրանց արդյունավետ գործունեության համար:
Ցուցմունք չտալու հետ կապված առկա են մի շարք խնդիրներ, որոնք լուծում են պահանջում: Հիմնական խնդիրներից մեկը հանցագործության կատարման մեջ կասկածվող անձին որպես վկա հարցաքննելիս ինքնամերկացումից ազատ լինելու իրավունքի մասին տեղեկացնելն է, ինչպես նաև ցուցմունք չտալու համար կամ ակնհայտ
կեղծ ցուցմունք տալու համար քրեական պատասխանատվության ենթարկելու մասին նրան նախազգուշացնելը: Իհարկե, հանցագործության մեջ կասկածվող վկային սխալ է հարցաքննել քրեական պատասխանատվության սպառնալիքով: Բոլոր այն դեպքերում, երբ վկան տալիս է ինքնամերկացնող ցուցմունք, վարույթն իրականացնող մարմինը
պետք է դադարեցնի տվյալ անձի հարցաքննությունը և նրան համապատասխան կարգավիճակ տա՝ առաջին հերթին ապահովելով Եվրոպական կոնվենցիայի 6 հոդվածի 3-րդ մասով, ինչպես նաև ՀՀ Սահմանադրության 67 հոդվածով նախատեսված մեղադրանքից պաշտպանվելու հիմնական իրավունքներն իրացնելու հնարավորություն: Փաստացի քրեական հետապնդման ենթարկված վկային նման իրավունքներ չապահովելը և որպես վկա հարցաքննությունը շարունակելը
կհանգեցնեն ձեռք բերված ցուցմունքների անթույլատրելիության:
Տվյալ դեպքում վկային քրեական հետապնդման ենթարկելը համարվում է Եվրոպական կոնվենցիայի խախտում:
Չնայած այն բանին, որ ցուցմունք չտալու կամ լռելու իրավունքը
որևէ բացառություն չի ենթադրում, սակայն գործնականում լինում են
դեպքեր, երբ վարույթն իրականացնող դատավարության հանրային
մասնակիցները ցուցմունք տալուց հրաժարվելու կապակցությամբ մեղադրյալից պահանջում են բացատրություն, թե ինչու է հրաժարվում
ցուցմունքներ տալուց: Այս իրավունքը պետք է պաշտպանվի ոչ միայն
քննիչի կամ դատարանի կողմից, այլև հանրային քրեական հետապնդում իրականացնող մյուս սուբյեկտների կողմից: Այն հատկապես
կարևոր է ոստիկանության աշխատակիցների համար, որոնք առաջինն են առնչվում ենթադրյալ հանցանք կատարած անձի հետ: Այսօր
այդպիսի պարտականություն չի սահմանված հետաքննության մարմինների համար, որոնք իրականացնում են ձերբակալում կամ են4

Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе // Собр. соч. Т. 4. М., 1967,

с. 52.
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թադրյալ հանցանք կատարած անձին բերման են ենթարկում: Իհարկե,
օրենսդրական այս բացը հակասում է ՀՀ Սահմանադրության 65 հոդվածին, որում ուղղակի սահմանված է. «Ոչ ոք պարտավոր չէ ցուցմունք
տալ իր, ամուսնու կամ մերձավոր ազգականների վերաբերյալ, եթե ողջամտորեն ենթադրելի է, որ այն հետագայում կարող է օգտագործվել
իր կամ նրանց դեմ: Օրենքը կարող է սահմանել ցուցմունք տալու
պարտականությունից ազատվելու այլ դեպքեր»: Պետք է նշել, որ սահմանադրական այս դրույթը կիրառվում է քրեական դատավարության
բոլոր փուլերում: Այս առումով ողջունելի է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծում տեղ գտած կարգավորումն այն մասին, որ ձերբակալված անձը մինչև մեղադրյալին վերաբերելի իրավունքներ ձեռք բերելն ունի նվազագույն իրավունքներ, որոնցից է` (…)
2) պահպանել լռություն, (…):
«Միրանդայի կանոնների» համաձայն` անձը լռելու իրավունքի
մասին պետք է իրազեկվի ոստիկանության հետ առաջին իսկ շփվելուց: Ինչպես մինչդատական վարույթում, այնպես էլ դատական
քննության փուլերում անձին չի կարելի հարկադրել ինքնամերկացնող
ցուցմունքներ տալու: Նշված իրավունքի իրացման համար կարևոր երաշխիք է այն պահանջը, որ մեղադրյալի լռելու իրավունքը չի կարող
մեկնաբանվել ի վնաս նրա:
Լ. Մ. Կարնեևան և Ի. Կերտեսը այն դատավարագետներից են, որոնք առավել մանրամասն են հետազոտել վկայի իմունիտետի հիմնահարցերը: Նրանք առաջարկում են մտցնել օրենքով նախատեսված
դեպքերում ցուցմունք տալուց հրաժարվելու իրավունքը: Նրանց կարծիքով, վկայի իմունիտետը վկայի իրավունքն է՝ հրաժարվել տալու
այնպիսի ցուցմունքներ, որոնք կարող են քրեական դատավարությունում օգտագործվել ի վնաս մերձավոր ազգականի կամ այլ մերձավոր
անձի5: Իհարկե, նման առաջարկությունն արդիական է, բայց անձանց
շրջանակի հետ կապված՝ անընդունելի է, որովհետև այդ շրջանակում
ընդգրկում են նաև «մերձավոր անձանց», որի մեջ կարող են մտնել նաև
շատ այլ անձինք: Նման մեկնաբանությունը, կարծում ենք, չի կարող
նպաստել հանրային շահի պաշտպանությանը, և դա պրակտիկայում
կարող է հանգեցնել լուրջ դժվարությունների՝ կապված հանցագործությունների բացահայտման հետ:
Դատավարական գրականության մեջ ավելի շատ է խոսվում վկայի իմունիտետի մասին, բայց նման ձևակերպումը էապես սահմանափակում է այս ինստիտուտի կիրառման շրջանակը, որովհետև այն ավելի շատ վերաբերում է վկային: Կարծում ենք, որ ավելի արդարացի է
քրեական դատավարությունում տեղ գտած կարգավորումը, այսինքն՝
ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատ լինելը:
5

Տե՛ս Корнеева Л. М., Кертэс И. Проблемы свидетельского иммунитета //
"Советское государство и право", 1989, № 6, էջ 57:
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Անձի կողմից իր դեմ ցուցմունք չտալը քրեական հետապնդումից
պաշտպանվելու կարևոր երաշխիքներց է, որի բացակայությունը նշանակում է, որ եթե անձը ինքնամերկացնող ցուցմունք է տվել, ապա դա
պետք է լինի միայն կամավոր և ոչ թե հարկադրանքի ազդեցության
տակ: Քրեական դատավարության գործող օրենսդրությունը պատասխանատվություն չի նախատեսում կասկածյալի կամ մեղադրյալի կողմից կեղծ ցուցմունք տալու համար, իսկ դա նշանակում է, որ նրանք
կարող են իրենց հայեցողութամբ կազմակերպել իրենց պաշտպանությունը:
Ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատ լինելու իրավունքը կարելի է դասակարգել երկու տեսակի՝ լրիվ և մասնակի: Ցուցմունք
տալու պարտականությունից լրիվ ազատ լինել ասելով հասկանում
ենք այն, որ անձն ընդհանրապես հրաժարվում է ցուցմունք տալուց (օրինակ՝ կասկածյալը և մեղադրյալը): Սա ըստ էության նման է լռելու իրավունքին: Ցուցմունք տալու մասնակի ազատության դեպքում անձն
ազատվում է ցուցմունք տալուց մի մասով, այսինքն՝ այն մասով, որը չի
վերաբերում գործի հանգամանքներին և որևէ վտանգ չի կարող ներկայացնել իր, ամուսնու կամ մերձավոր ազգականի համար: Դրանք
կարող են լինել ընդհանուր բնույթի տեղեկություններ, որոնք չեն կարող օգտագործվել նրա և վերը նշված անձանց դեմ: Սրանով է հենց
պայմանավորված նշված իրավունքի ճիշտ ձևակերպումը: Մինչև 2005
թվականի սահմանադրական փոփոխությունները նշված իրավունքը
ՀՀ Սահմանադրությունում (1995 թ.) ներկայացվում էր որպես «… իր,
ամուսնու և մերձավոր ազգականների դեմ» ձևակերպմամբ, իսկ սահմանադրական փոփոխություններից հետո «դեմը» փոխարինվեց «վերաբերյալ» բառով:
2015 թվականի սահմանադրական բարեփոխումներում այս իրավունքը կրկին ենթարկվեց փոփոխության և ամրագրվեց հետևյալ
խմբագրությամբ. «Ոչ ոք պարտավոր չէ ցուցմունք տալ իր, ամուսնու
կամ մերձավոր ազգականների վերաբերյալ, եթե ողջամտորեն ենթադրելի է, որ այն հետագայում կարող է օգտագործվել իր կամ նրանց
դեմ: Օրենքը կարող է սահմանել ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատվելու այլ դեպքեր»: Նշված փոփոխությունը պայմանավորված է նրանով, որ անկախ ցուցմունքի առարկայից՝ վկան հաճախ
հրաժարվում էր ցանկացած բնույթի տեղեկություններ հաղորդելուց
վարույթն իրականացնող մարմնին՝ պատճառաբանելով, որ դա վերաբերում է իրեն կամ իր մեձավոր ազգականին: Նման իրավական կարգավորումն անկասկած գործնականում բավական դժվարություններ
էր առաջացնում գործին վերաբերող ցանկացած բնույթի տեղեկություններ ստանալու հարցում: Կարծում ենք, որ սահմանադրական վերը
նշված նոր կարգավորումը կարող է այս խնդրին որոշակի լուծում տալ:
Այդ կարգավորումն առավել ընդունելի է ինչպես մասնավոր շահերի,
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այնպես էլ հանրային շահերի պաշտպանության տեսանկյունից: Այսինքն՝ վկան չի կարող յուրաքանչյուր դեպքում հրաժարվել ցուցմունք
տալուց՝ պատճառաբանելով, որ դա իր կամ իր մերձավորի վերաբերյալ է, անկախ այն բանից՝ դա իր կամ իր մերձավոր ազգականի դեմ
կարող է օգտագործվել, թե ոչ:
Բոլոր դեպքերում սահմանադրական այս կարգավորումը չպետք է
հասկանալ որպես անձի ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատվելու իրավունքի սահմանափակում: ՀՀ Սահմանադրության մեջ
այս իրավունքի իրացման շրջանակը ոչ թե սահմանափակվել է, այլ
հստակեցվել: Սահմանադրական այս իրավունքը պետք է մեկնաբանել
այն իմաստով, որ նշված իրավունքի իրացումը ենթադրում է իր, ամուսնու կամ մերձավոր ազգականների վերաբերյալ ոչ միայն ուղղակի
մերկացնող բնույթ կրող, այլև այնպիսի փաստերի մասին ցուցմունք
տալուց անձի հրաժարվելը, որոնք կարող են ուղղակի կամ անուղղակի, անմիջականորեն կամ միջնորդավորված օգտագործվել շահագրգիռ
անձանց դեմ:
Իհարկե, խնդիր կարող է առաջանալ այն դեպքում, երբ թվում է,
թե առաջադրված հարցը և դրան տրվող պատասխանը վկայի կամ
նրա մեձավոր ազգականի դեմ չեն կարող օգտագործվել, բայց հետագայում պարզվում է, որ դրանք տվյալ կամ մեկ այլ գործով կարող են
նման նշանակություն ունենալ: Այս դեպքում հարց է առաջնում, թե այդ
տեղեկությունները, որոնք հետագայում կրելու են մերկացնող բնույթ,
կարո՞ղ են արդյոք օգտագործվել ցուցմունք տվող անձի կամ նրա մերձավոր ազգականների դեմ: Կարծում ենք, որ սկզբունքի գաղափարից
ելնելով՝ դրանք չպետք է օգտագործվեն, եթե, իհարկե, անձը հետագայում չի հրաժարվում իր այդ ցուցմունքներից: Եթե դատաքննության ընթացքում վկան հրաժարվում է այդ փաստերի վերաբերյալ տեղեկություններ հաղորդել՝ գտնելով, որ դրանք իր կամ իր մերձավոր ազգականների դեմ են, ապա դատարանն իրավունք չունի հրապարակելու
նախաքննության ընթացքում նրա կողմից տրված ցուցմունքները
կոնկրետ այդ փաստական հանգամանքների մասին:
Նշված իրավունքի իրացման առումով կարևոր է նաև այն հարցը,
թե վկան կարող է արդյոք քրեական պատասխանատվության ենթարկվել, եթե հրաժարվում է ցուցմունք տալ՝ ենթադրելով, որ այդ տեղեկությունները կարող են օգտագործվել իր կամ իր մերձավոր ազգականների դեմ, սակայն հետագայում պարզվում է, որ այդ տեղեկությունները չէին կարող օգտագործվել այդ նպատակով: Կարծում ենք, որ
եթե գործի հանգամանքները վկային նման ենթադրություն անելու բավարար հիմքեր են տալիս, ապա նա չի կարող ենթարկվել քրեական
պատասխանատվության:
Քննարկվող իրավունքը պահպանվում է քրեական դատավարության բոլոր փուլերում, մասնավորապես նաև քրեական գործի հարուց82

ման փուլում: Թեև այս փուլում անձի հարցաքննություն չի թույլատրվում, բայց ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 180 հոդվածի համաձայն՝ անձից կարող են բացատրություններ վերցվել: Քրեական դատավարության օրենսդրությունը չի սահմանում բացատրություններ վերցնելու դատավարական կարգը, բայց պրակտիկայի ուսումնասիրությունները ցույց
են տալիս, որ վարույթն իրականացնող մարմինները բացատրություններ վերցնելիս անձին այս իրավունքի մասին հիմնականում տեղեկացնում են, չնայած այն բանին, որ բացատրությունները ապացույց չեն: ՀՀ
Սահմանադրության 65 հոդվածում տեղ գտած կարգավորումից հետևում է, որ «Ոչ ոք ... » արտահայտությունը վերաբերում է ցանկացած
անձի՝ անկախ նրա դատավարական կարգավիճակից: Ինչպես տեսնում ենք, ՀՀ Սահմանադրության մեջ օգտագործվում է «ցուցմունք
տալ» հասկացությունը, իսկ քրեական դատավարության օրենսդրությունը նախատեսում է նաև անձից բացատրություններ վերցնելու հնարավորություն: Այս հանգամանքը չի նշանակում, որ անձից կարելի է
բացատրություններ վերցնել առանց սահմանադրական նորմի իրազեկման: Սահմանադրության մեջ օգտագործվող «ցուցմունք» հասկացությունը պետք է հասկանալ լայն իմաստով, այսինքն՝ անձի կողմից
հաղորդվող ցանկացած տեղեկություն: Այսինքն, եթե բացատրությունները կամ ցուցմունքները կարող են ենթադրյալ հանցագործության
կատարման մեջ անձին կասկածելու կամ մեղադրելու հիմք լինել, ապա ցանկացած անձ, անկախ իր դատավարական կարգավիճակից,
կարող է հրաժարվել բացատրություններ կամ ցուցմունքներ տալուց6:
Իհարկե, նշված իրավունքից օգտվելու համար անձը պետք է անպայման իրազեկված լինի ՀՀ Սահմանադրության 65 հոդվածի մասին, այլապես նա չի կարող իրացնել այս հիմնական իրավունքը:
Եթե բացատրությունները կամ ցուցմունքները կարող են անձին
ենթադրյալ հանցագործության մեջ կասկածելու կամ մեղադրելու հիմք
լինել, ապա ցանկացած անձ, անկախ քրեական դատավարությունում
ունեցած իր կարգավիճակից, իրավունք ունի հրաժարվելու ցուցմունքներ տալուց, իսկ հետաքննության մարմինը, քննիչը կամ դատարանն
իրավունք չունեն ստիպելու անձին ընդունելու իր մեղավորությունը և
տալու ցուցմունքներ կամ բացատրություններ:
Նշված սկզբունքն անկասկած կապված է ապացույցների թույլատրելիության հետ: Եթե անձի հարցաքննությունն իրականացվել է ՀՀ
Սահմանադրության 67 հոդվածով նախատեսված իրավունքի խախտմամբ, ապա ձեռք բերված ցուցմունքները չեն կարող ապացուցողական
նշանակություն ունենալ: Պետք է նշել, որ ապացույցն անթույլատրելի
ճանաչելու նման հիմք ուղղակի նախատեսված է ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգքրի նախագծի 97 հոդվածի 3-րդ մասի 4 րդ կետով, որի համաձայն «… օրենքի էական խախտմամբ են համարվում
6

Տե՛ս (John Murray v. the United Kingdom), կետ 45):
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ձեռք բերված այն տվյալները, որոնք ստացվել են մեղադրյալի կարգավիճակ չունեցող անձից, ում նկատմամբ փաստացի իրականացվել է
քրեական հետապնդում` առանց այդ մասին նրան պատշաճ ծանուցելու»: Քրեադատավարական օրենսդրության մեջ նման նորմի առկայությունն անհրաժեշտություն է, որպեսզի անձն անհիմն քրեական հետապնդման չենթարկվի: Նշված նորմի առկայությունը կբացառի հանցագործության մեջ կասկածվող անձանց որպես վկա հարցաքննելու
հնարավորությունը:
Բանալի բառեր – սկզբունք, ցուցմունք, պարտականություն, ազատ լինել, մեղադրյալ, վկա, ինքնամերկացում

САМВЕЛ ДИЛБАНДЯН – Освобождение от обязанности давать показания как конституционная основа уголовного процесса. – Освобождение от
дачи показаний – одна из конституционных основ, которая представляется самостоятельным принципом уголовного процесса. Данное право не раз подвергалось
изменениям в ходе конституционных реформ, проведённых в Армении. Оно получило новое нормативное урегулирование в статье 65 Конституции РА. В частности, исходя из соотношения государственных и частных интересов, были уточнены границы его применения.
Ряд проблем, связанных с отказом от дачи показаний, всё ещё требуют решения и рассмотрены в статье. В их числе извещение лица, подозреваемого в
совершении преступления, право не свидетельствовать против самого себя, а
также предупреждение об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных
показаний либо отказа от них.
Ключевые слова: принцип, показания, обязанность, быть свободным, обвиняемый,
свидетель, самооговор

SАMVEL DILBANDYAN – Release from the Obligation to Testify as a Constitutional Ground of Criminal Procedure. – Release from the obligation to testify is one
of the constitutional grounds which is prescribed as an autonomous principle of criminal
procedure. This constitutional right of a person has been subject to numerous amendments in the course of the RA constitutional reforms. It has got a new legislative regulation in Article 67 of the RA Constitution. In particular, the scopes of application of this
rule were clarified based on correlation of private and public interests.
There are several problems regarding the refusal to testify which need solution. In
particular, the article has turned to the issue of informing the suspect of the right not to
incriminate himself and of the criminal liability for false testimony or for a refusal to
give testimony.
Key words: principle, testimony, obligation, to be free, defendant, witness, self-incrimination
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