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ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄ.
ՏԵՔՍՏ vs ԻՐԱՎՈՒՆՔ
ԿԱՐԵՆ ԶԱՐԻԿՅԱՆ

I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
«(1) Կարդա օրենքը, (2) կարդա օրենքը, (3) կարդա օրենքը»,- պատասխանում է փորձառու դատավորը հարցին՝ ի՞նչ հիմնական կանոններով պետք է մեկնաբանել օրենքը1: Օրենքի կիրառման վերաբերյալ
հիմնական պատկերացումն է՝ դատավորը պետք է «կարդա օրենքը և
անի այն, ինչ ասված է դրանում»2: Եթե նույնիսկ իրավական տեքստի
ընկալման հարցում կան տարաձայնություններ, պետք է ընդամենը ուշադիր կարդալ հեղինակի միտքը3 կամ ըմբռնել նրա նպատակը4 կամ
օգտվել իրավաբանական լավագույն բառարաններից5:
Հարվադի համալսարանի պրոֆեսորներ Քաս Սանստեյնը և Ռիչարդ Ֆելլոնը էլ ավելի պարզ են ձևակերպում այս խնդիրը. իրավունքի
մեկնաբանությունն «ընդամենը այն է, ինչ կա»6: Իսկ եթե իրավական
նորմի տեքստը արտահայտում է մի քանի իմաստ, դատավորները ազատ են ընտրելու այն տարբերակը, որը հավասարակշռում է իրավական դաշտը7, կամ որն առավելապես համապատասխանում է սահմանադրական պահանջներին8:
Բոլոր այս մոտեցումները հաշվի չեն առնում մի բան՝ իրավունքը:
Օրենքի մեկնաբանությունը լեզվաբանական խաղ չէ. դա կառավար1 Տե՛ս Henry J. Friendly, Mr. Justice Frankfurter and the Reading of Statutes, in
Benchmarks 196, 202 (1967):
2 Daniel A. Farber & Philip P. Frickey, Law And Public Choice: A Critical Introduction 88
(1991), տե՛ս նաև՝ Mark Greenberg, The Standard Picture And Its Discontents, In 1 Oxford Studies In Philosophy Of Law 39, 48 (Leslie Green & Brian Leiter Eds., 2011), Felix Frankfurter,
Some Reflections On The Reading Of Statutes, 47 Colum. L. Rev. 527, 528–535 (1947):
3 Տե՛ս Larry Alexander, Telepathic Law, 27 Const. Comment. 139 (2010):
4 Տե՛ս Stephen Breyer, Madison Lecture, Our Democratic Constitution, 77 N.Y.U. L.
Rev. 245, 266 (2002):
5 Տե՛ս, օրինակ, William Winslow Crosskey, Politics And The Constitution In The History Of The United States 3–4 (1953), Thomas W. Merrill, Essay, Textualism And The Future
Of The Chevron Doctrine, 72 Wash. U. L.Q. 351, 372 (1994), Cf. John F. Manning, The New
Purposivism, 2011 Sup. Ct. Rev. 113, 177–78:
6 Cass R. Sunstein, There Is Nothing That Interpretation Just Is, 30 Const. Comment. 193,
193 (2015), նաև՝ Richard H. Fallon, Jr., The Meaning Of Legal “Meaning” And Its Implications For Theories Of Legal Interpretation, 82 U. Chi. L. Rev. 1235, 1238–39 (2015):
7 Տե՛ս Fallon, supra note 6, 1303–05:
8 Տե՛ս Sunstein, supra note 6, 212:
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ման այն գործիքն է, որի միջոցով իրավունքը դառնում է իրականություն: Օրենքի մեկնաբանությունը բացահայտում է իրավական համակարգում կոնկրետ իրավիճակին նախապես տրված լուծումը: Օրենքը
շարադրվում է բառերի միջոցով, բայց դրանք սին խոսքեր չեն: Օրենքը
մեկնաբանողը չի պարզում միայն գրված բառերի նշանակությունը:
Նրա խնդիրն է հասկանալ՝ ի՞նչ լուծում է տվել օրենսդիրը կոնկրետ
այս հարցին, ինչպե՞ս է այդ լուծումը տեղավորվում ողջ իրավական
համակարգում և ամբողջության մեջ ի վերջո ի՞նչ է սահմանել օրենսդիրը9: Նման հարցերի պատասխանները, տեքստի լեզվական ընկալումից զատ, ենթադրում են ամբողջ իրավական համակարգի իմացություն: Բառերի լեզվական ընկալումն իհարկե գործընթացի մեկնարկն է,
սակայն իրավունքն է լցնում դրա բովանդակությունը10:
Այս աշխատանքի նպատակն է քննարկել մեկնաբանման այն կանոնները, որոնք բխում են ոչ թե սոսկ բառերի լեզվական իմաստից, այլ
իրավունքից կամ «իրավունքի էությունից» կամ «իրավունքի սկզբունքներից» կամ «իրավունքի ստանդարտներից»: Եզրույթները տարբեր
կարող են լինել, սակայն կարևորն այն է, որ օրենքի մեկնաբանման
նման կանոնները տեսականորեն հնարավոր են, նորմատիվորեն՝ տեսանելի և իրավական համակարգի մաս են կազմում:
Ամերիկյան մի շարք հեղինակավոր իրավագետներ իրենց աշխատություններում քննարկել են այս խնդիրը11: Նրանցից շատերը փորձել
են մեկնաբանման իրավական կանոնները բխեցնել օրենքների տարբեր դրույթներից, իրավական հայեցակարգից կամ սահմանադրական
նորմերից: Իսկ ոմանք էլ ուղղակի ընդունել են, որ մեկնաբանման կանոնները չգրված իրավունքի մաս են կազմում, նույնիսկ եթե կարգավորում են գրված իրավունքի մեկնաբանման հարցը12:
Ընդ որում, պրոֆեսորներ Ուիլիամ Բոուդը և Ստիփեն Ի. Սաքսը
տարանջատում են «մեկնաբանումը» «կառուցումից» (construction)` առաջինը համարելով իրավական նորմի սոսկ լեզվական, երկրորդը՝ իրավական իմաստի վերհանում13: Իհարկե, «կառուցում» եզրը այնքան
էլ չի համապատասխանում հայրենական իրավամտածողությանը,
սակայն իմաստը լիարժեք ընդունելի է: Իսկապես, իրավական նորմի
իրավաբանական բովանդակության բացահայտումը զուտ տեխնիկական գործընթաց չէ, այլ ենթադրում է բառերի և արտահայտություննեՏե՛ս John Finnis, Introduction To Philosophy Of Law: Collected Essays 1, 18 (2011):
Տե՛ս William Baude & Stephen E. Sachs, The Law Of Interpretation, Harward Law
Review, Volume 130, February 2017, Number 4, 1083:
11 Տե՛ս, օրինակ, Helen Silving, A Plea for a Law of Interpretation, 98 U. Pa. L. Rev. 499,
501 (1950), Abbe R. Gluck, Intersystemic Statutory Interpretation: Methodology as “Law” and
the Erie Doctrine, 120 Yale L.J. 1898, 1907–24 (2011):
12 Տե՛ս Abbe R. Gluck, The Federal Common Law of Statutory Interpretation: Erie for the
Age of Statutes, 54 Wm. & Mary L. Rev. 753 (2013), William Blackstone, Commentaries *68,
William Baude & Stephen E. Sachs, supra note 10:
13 Տե՛ս William Baude & Stephen E. Sachs, supra note 11, 1128-1132:
9

10
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րի իրավական «կառուցում», որը թույլ կտա բացահայտել օրենսդրի իրական կամքը:
Հիմք ընդունելով իրավական «կառուցման» հայեցակարգը և
պաշտպանելով իրավական նորմերի մեկնաբանման գործընթացի իրավական լինելու թեզը՝ այս աշխատանքում փորձ է արվել համակարգելու իրավական նորմերի մեկնաբանման ինչպես գրված, այնպես էլ
չգրված իրավական կանոնները:
II. ՄԵԿՆԱԲԱՆՄԱՆ «ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՊԱՏԿԵՐԸ»
(1) Պարզ իրավական նորմերը
Իրավական նորմերի մի մասը այնպես է ձևակերպված, որ բառերի
շարադրանքից ակնհայտ է օրենսդրի պատվիրանը: Դրանք պարունակում են այնպիսի արտահայտություններ, որոնք հասարակության
կողմից ընկալվում են միանշանակորեն և չեն առաջացնում երկիմաստություններ (օրինակ՝ տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական տրվում է 18 տարին լրացած անձանց): Փենսիլվանիայի
պետական համալսարանի պրոֆեսոր Մարկ Գրինբերգը նման իրավիճակը անվանում է «ստանդարտ պատկեր»14: Այս պարագայում իրավական մեկնաբանման գործիքը զուտ լեզվական է. իրավական հետեվանքի համար անհրաժեշտ է միայն հասկանալ բառերի սովորական
իմաստը15:
«Ստանդարտ պատկերի» միակ բարդությունը թերևս կարող է լինել այն, որ իրավական տեքստերը հաճախ գրված են իրավաբանական
լեզվով, որը ճիշտ կարդալու համար անհրաժեշտ են մասնագիտական
վերապատրաստումներ16: Սակայն իրավակիրառողների համար, որպես կանոն, մեծ դժվարություն չի առաջացնում իրավաբանականտեխնիկական լեզվի ճիշտ ընկալումը, քանի որ նրանք, բացի վերապատրաստումներից, նաև սովոր են այդ լեզվին:
Թեև պետք է նկատել, որ իրավական տեքստերում նեղ մասնագիտական եզրույթները ևս շատ չեն: Դրանցում հիմնականում գործածվում են այնպիսի բառեր, որոնք համագործածական են:
(2) Մեկնաբանման «ստանդարտ պատկերը» և տեքստուալ մեկնաբանությունը
Մեկնաբանման «ստանդարտ պատկերը» արդյունավետ է միայն
այն դեպքում, երբ գործ ունենք իրավաբանական պարզ տեքստերի
հետ: Այն պահից, երբ իրավական նորմի տեքստը լեզվական իմաստով
միանշանակ չէ, արդեն իսկ առաջանում են մեկնաբանման խնդիրներ:
Տե՛ս Mark Greenberg, Legislation as Communication? Legal Interpretation and the Study
of Linguistic Communication, in Philosophical Foundations Of Language In The Law 217, 223:
15 Տե՛ս Cf. Cass R. Sunstein, Interpreting Statutes In The Regulatory State, 103 Harv. L.
Rev. 405, 415 (1989):
16 Տե՛ս Frederick Schauer, Is Law A Technical Language?, 52 San Diego L. Rev. 501 (2015):
14

5

Նույնիսկ բովանդակային առումով հասարակ նորմերը լեզվական տեսանկյունից կարող են ունենալ բազմաստիճան մեկնաբանման անհրաժեշտություն: Մեկնաբանման «ստանդարտ պատկերը» այդ դեպքերում գործակցում է իրավական նորմերի տեքստաբանական մեկնաբանման կանոնի հետ, որը, սակայն, հիմնված լինելով լեզվաբանական
կանոնների վրա, իրավական նորմերը կիրառողներին կանգնեցնում է
մի շարք անլուծելի խնդիրների առջև:
(Ա) Լեզվագիտական կանոնների բարդությունները
Իրավական տեքստերի բառացի մեկնաբանման ժամանակ կիրառողները օգտագործում են մի շարք լեզվական կանոններ, որոնց նպատակն է բացահայտել օգտագործված արտահայտությունների իրական
իմաստը: Այդ կանոնները մշակում են իրավագետ-լեզվաբանները, ինչպես օրինակ՝ ԱՄՆ Գերագույն դատարանի նախկին դատավոր Անտոնին Սկալիայի և պրոֆեսոր Բրայան Գարների համատեղ աշխատությունը, որը բովանդակում է հիսունյոթ մեկնաբանման կանոն17: Նման
կանոններ սահմանում է նույնիսկ օրենսդիրը, ինչպիսիք, օրինակ,
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Ակտերի
մասին օրենք) 4-րդ գլխում ներառված օրենսդրական տեխնիկայի լեզվական կանոններն են, որոնք ևս կիրառվում են իրավական տեքստերը
բացահայտելիս:
Այս կանոնները հիմնված են «լեզվամտածողության սովորույթների» վրա, որոնք կոչված են բացահայտելու բառերի իմաստը18: Սակայն
իրական կյանքում մարդիկ չեն արտահայտում իրենց մտքերը լեզվական այդ խիստ կանոններով: Նույնիսկ իրավաբանները և օրենսդրական տեքստերի հետ աշխատող մասնագետները հաճախ շեղվում են
այս կանոններից: Առօրյա կյանքում մարդկանց հասկանալու համար
ոչ ոք չի դիմում այդ կանոնների օգնությանը: Ավելին, օրենքների տեքստեր մշակողները կարող են նույնիսկ չիմանալ այդ կանոնները կամ իմանալու դեպքում՝ համաձայն չլինել դրանց հետ19:
Օրինակ՝ Ակտերի մասին օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասում օրենսդիրն ինքն իրեն պարտադրել է նորմատիվ իրավական ակտում
միևնույն միտքն արտահայտելիս կիրառել միևնույն բառերը, տերմինները կամ բառակապակցությունները: Վարչական դատավարության
օրենսգրքի 1-ին հոդվածն իր հերթին նշում է, որ ամբողջ օրենսգրքում
«դատարան» եզրույթը գործածելիս նկատի է ունենալու Վարչական
17 Տե՛ս Antonin Scalia & Bryan A. Garner, Reading Law: The Interpretation Of Legal
Texts 140, 334 (2012):
18 Տե՛ս Manning, Supra Note 5, 180, նաև Scalia & Garner, Supra Note 31, 31:
19 Տե՛ս Abbe R. Gluck & Lisa Schultz Bressman, Statutory Interpretation From The Inside — An Empirical Study Of Congressional Drafting, Delegation, And The Canons: Part I, 65
STAN. L. REV. 901, 936 (2013), նաև՝ Lisa Schultz Bressman & Abbe R. Gluck, Statutory
Interpretation from the Inside — An Empirical Study of Congressional Drafting, Delegation, and
the Canons: Part Ii, 66 Stan. L. Rev. 725, 755 (2014):
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դատարանը, Վերաքննիչ վարչական դատարանը և Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատները միասին: Սակայն
նույն օրենսգրքի արդեն 19-րդ հոդվածի 8-րդ մասում օրենսդիրը շեղվել է այս կանոնից՝ նշելով հետևյալը. «Վարչական դատարանը գործի
քննության ընթացքում կարող է երրորդ անձին հանել դատավարության մասնակիցների կազմից, եթե ... դատարանը հանգում է այն համոզման, որ ...»: Բնական է, որ օրենսդրին չի հաջողվել պահել իր իսկ
խոստումը՝ «դատարան» ասելիս հասկանալ միմիայն երեք ատյանի
դատարանները միասին, քանի որ ամբողջ օրենսգրքում «դատարան»
բառը կրկնվում է 886 անգամ: Եվ դրա կարիքն էլ իրականում չկա, քանի որ նույն՝ 19-րդ հոդվածի 8-րդ մասում ակնհայտ է, որ խոսքը Վարչական դատարանի մասին է, և «Վարչական» եզրույթի կրկնությունն էլ
ավելի կծանրաբեռներ տեքստը:
(Բ) Տեքստուալիզմի բազմիմաստությունը
Փորձը ցույց է տալիս, որ մի շարք դեպքերում միևնույն տեքստը
կարելի է ընթերցել մեկից ավելի եղանակով: Դրա պատճառը բառերի
բազմիմաստությունն է: Ուստի պետք է որոշել՝ ո՞ր իմաստով տեքստն
ընկալել: Իսկ տեքստաբանական մեկնաբանումը ոչ մի կերպ չի բացահայտում՝ ինչպես հասկանալ տվյալ բառը:
Բավարար է միայն վկայակոչել երկու հայտնի տեսությունները,
որպեսզի պարզ լինի բարձրացված խնդրի էությունը՝ հեղինակի նպատակ և կարդացողի ընկալում: Այս երկու կողմերի ըմբռնումների տարբերության հավանականությունը միշտ կա: Տեքստի հեղինակը կարող
է ասել մի բան, որը կարդացողը կարող է հասկանալ տրամագծորեն
հակառակ կերպ20: Իսկ ո՞րն է դրանցից իսկական իմաստը:
Թեև շատերը կարող են պնդել, որ հեղինակի և կարդացողի ընկալումները, որպես կանոն, համընկնում են, և բախումները հազվադեպ
են21, իրավական համակարգը պետք է պատրաստ լինի չհաջողված
դեպքերին22: Հնարավոր չէ բացառել այն իրավիճակը, երբ օրենսդիրը
ցանկանում է կարգավորել հարցը որևէ կերպ, իսկ իրավահարաբերության մասնակիցը ողջամտորեն ընկալում է այլ կերպ23: Այս դեպքում իրավակիրառողը պետք է կարողանա որոշել՝ ո՞ր իմաստով նորմը կյանքի կոչել:
Նման դեպքերի համար կարող են մշակվել և կիրառվել տարբեր
կանոններ: Օրինակ, եթե իրավահարաբերության մասնակիցը ողջամտորեն չի հասկացել՝ ինչ նկատի ուներ օրենսդիրը, նորմը պետք է ընՏե՛ս Greenberg, supra note 13, 230–31:
Տե՛ս, օրինակ, Scott Soames, Deferentialism: A Post-Originalist Theory of Legal Interpretation, 82 Fordham L. Rev. 597, 598 (2013):
22 Տե՛ս, օրինակ, Gary Lawson & Guy Seidman, Originalism As A Legal Enterprise, 23
Const. Comment. 47, 57 (2006):
23 Տե՛ս, օրինակ, Hillel Y. Levin, Contemporary Meaning and Expectations in Statutory
Interpretation, 2012 U. Ill. L. Rev. 1103, 1128:
20
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կալվի նրա ակնկալիքներին համահունչ24: Կամ միգուցե հակառա՞կը՝
մասնակիցները պետք է պատասխանատվություն կրեն այն բանի համար, ինչը չէին կարող կանխատեսել25: Յուրաքանչյուր հասարակություն իր իրավագիտակցությանը համապատասխան կկատարի իր որոշումը՝ կախված նրանից, թե ընկալման որ տեսությանն է առավել հակված26: Եվ անկախ նրանից՝ ինչ ընտրություն կկատարի տվյալ հասարակությունը, կարևորն այն է, որ դա իրավունքի, այլ ոչ թե լեզավաբանության հարց է: Ինչպես պրոֆեսոր Գրինբերգը նշել է. «Լեզվի փիլիսոփայությունը ոչինչ չի կարող ասել այն մասին, թե ինչպես պետք է հասկանալ օրենսդրի կամքը»27: Մեկնաբանման «ստանդարտ պատկերը»
թողնում է մեզ այս բարդ խնդրի հետ միայնակ:
(3) «Ստանդարտ պատկերի» այլընտրանքը
Ինչպես նկատեցինք վերևում, տեքստուալիստական մեկնաբանումը միշտ չէ, որ հնարավորություն է տալիս կիրառողին հասկանալու իրավական տեքստը. նման դեպքերում «ստանդարտ պատկերը» չի
գործում: Ինչպես նշում է պրոֆեսոր Ֆելլոնը, միայն իրավական կանոնները կարող են բացահայտել օրենսդրի իրավական կամքը28: Սակայն խնդրահարույց դեպքերում, երբ իրավական ստանդարտները
հստակ չեն, մեկնաբանողի համար ամենահեշտ լուծումը «մեկնաբանողական էկլեկտիզմն է», որը կիրառողի որոշումները դարձնում է կազուալ (case-by-case)29: Մեկնաբանման բոլոր հնարավոր տարբերակներից կիրառողը պետք է ընտրի այն տարբերակը, որն առավել է համապատասխանում իրավունքի սկզբունքներին և ժողովրդավարության
զարգացման միտումներին՝ միասին վերցրած30:
Պրոֆեսոր Սանստեյնն իր հերթին պնդում է, որ ողջամիտ հնարավորություններից ճիշտ ընտրությունն այն է, որը «սահմանադրական
համակարգը դարձնում է ավելի լավը»31: Եվ խնդիրը լուծելիս «դատավորները և իրավաբանները պետք է հիմնվեն իրենց սեփական նորմատիվ որոշման վրա»32:
Համաձայնելով տեքստուալիզմի հանդեպ քննադատական մոտեց24 Տե՛ս, օրինակ, Larry Alexander, Originalism, the Why and the What, 82 Fordham L.
Rev. 539, 540 (2013):
25 Տե՛ս, օրինակ, Antonin Scalia, A Matter Of Interpretation 17 (Amy Gutmann Ed.,
1997), նաև՝ Jeffrey Goldsworthy, The Case for Originalism, In The Challenge Of Originalism:
Theories Of Constitutional Interpretation, 47 (Grant Huscroft & Bradley W. Miller Eds.,
2011):
26 Տե՛ս William Baude, Is Originalism Our Law, 115 Colum. L. Rev. 2349, 2363–65
(2015), նաև՝ Stephen E. Sachs, Originalism As A Theory Of Legal Change, 38 Harv. J.L. &
Pub. Pol’y 817, 829–33 (2015):
27 Greenberg, Supra Note 13, 233.
28 Տե՛ս Fallon, Supra Note 6, 1241.
29 Տե՛ս Id. 1308.
30 Տե՛ս Id. 1305.
31 Sunstein, supra note 6, 193-94:
32 Id. 193:
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մանը՝ այդուհանդերձ նշենք, որ նկարագրվածն ավելի շատ հիշեցնում
է իրավաստեղծ, քան իրավակիրառ գործընթաց: Եթե կիրառողը ինքն է
որոշում՝ հնարավոր տարբերակներից որն է ավելի լավը, ինքն էլ փաստորեն ստեղծում է իրավունքը իր պատկերացմամբ: Ինքնին պարզ է,
որ նման իրավիճակը խնդիրներ է ստեղծում իշխանությունների տարանջատման և օրենքները ներկայացուցչական մարմնի կողմից ընդունելու ժողովրդավարական սկզբունքների տեսանկյունից: Ուստի պետք
է գտնել այնպիսի տարբերակ, որը թույլ կտա կիրառողին լուծել բարձրացված խնդիրը՝ չառաջացնելով ժողովրդավարության դեֆիցիտ:
III. ՄԵԿՆԱԲԱՆՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ
(1) Ներածություն
Վերևում մենք նկատեցինք երկու իրարամերժ մոտեցում՝ զուտ
տեքստի հիման վրա մեկնաբանում՝ մի կողմից, և մեկնաբանողի սեփական կամքով ստեղծված իրավական պատվիրանով անհստակ իրավական նորմի փոխարինում՝ մյուս կողմից: Դրանցից առաջինը անտեսում
է լեզվական անորոշությունները, մյուսը իրավակիրառողին իրավունք
ստեղծելու հնարավորություն է տալիս: Նշված երկու տարբերակների
միջև անջրպետը չափազանց մեծ է: Այդ իսկ պատճառով մենք հակված
ենք երրորդ տարբերակին, որը բացառում է կիրառողի կողմից «առաջին
լավագույն քաղաքական որոշումն ընդունելու» հնարավորությունը և
ստիպում է նրան՝ ջանք չխնայել ու գտնել տվյալ իրավիճակը լուծող իրավական գործիքը արդեն իսկ գոյություն ունեցող իրավական աղբյուրներից: Եթե տեքստուալ մեկնաբանությունը չի կարող ավարտել մեկնաբանման գործը միայնակ, իսկ դա հաճախ է պատահում, օգնության են
հասնում գործող իրավունքը և դրանից բխող գործիքները33:
Ցանկացած իրավական խնդիր ունի իր հարցերը, որոնց վերաբերյալ դատավորը կամ այլ կիրառողն ունի իր մոտեցումը: Սակայն օրենքը կիրառողը նման հարցերի շուրջ որոշում կայացնելիս չպետք է առաջին պատասխանը տա դրանց վերաբերյալ: Նա պետք է փնտրի իրավական համակարգում արդեն իսկ առկա առաջնային մոտեցումը,
որից էլ պետք է բխի իր պատասխանը կոնկրետ իրավիճակում: Առաջնային այդ մոտեցումը կարող է բխեցվել ինչպես իրավական տարբեր
ակտերից, այնպես էլ դատական պրակտիկայից: Դատավորի և մյուս
կիրառողների խնդիրը ոչ թե ինքնուրույն որոշելն է, թե կոնկրետ իրավիճակում ինչ իրավական հետևանքներ պետք է վրա հասնեն, այլ այդ
հարցի պատասխանը իրավական դաշտում գտնելը34:
(2) Մեկնաբանման գրված իրավունքը
Հայաստանում մեկնաբանման կանոնների մասին խոսելիս առաջին հերթին՝ բնականաբար, երևան է գալիս իրավական ակտերում
33
34

Տե՛ս William Baude & Stephen E. Sachs, supra note 10, 1093:
Տե՛ս Id 1096-97:
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տեղ գտած կանոնների ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը: Հայրենական իրավակիրառողը առավելապես ռոմանագերմանական իրավական մշակույթի կրող է և, դրա ավանդույթներին համապատասխան, ցանկացած հարցի պատասխան փնտրում է նախ և առաջ իրավական նորմերում: Նույնիսկ իրավական նորմերը ճիշտ կարդալու և
կիրառելու համար մեզ անհրաժեշտ են գրավոր սահմանված դրույթներ, որոնք բացում են ճանապարհ դեպի այս կամ այն նորմի՝ օրենսդրի
կողմից կանխորոշված իրավական իմաստը:
(Ա) Մեկնաբանման նորմերը
Մեկնաբանման գրված իրավունքի առաջին գործիքն ընդունված
մեկնաբանման նորմերն են: Օրենսդիրը հասարակական հարաբերությունները կարգավորելու հետ մեկտեղ ընդունում է նաև կանոններ, որոնցով սահմանում է, թե ինչպես պետք է մեկնաբանել իրավական նորմերը:
Ընդ որում, բացի օրենքներում տեղ գտած իրավական նորմերից, օրենսդիրը կարող է կանոնակարգել նաև այլ մարմինների ընդունած ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի դրույթների մեկնաբանման գործընթացը: Դա բխում է ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտերի
նկատմամբ օրենքների գերակայության սկզբունքից (lex superior):
Նույնը չի կարելի պնդել սահմանադրական նորմերի վերաբերյալ:
Նույն lex superior սկզբունքը բացառում է, որ օրենսդիրը սահմանի
սահմանադրական նորմերի մեկնաբանման պարտադիր կանոններ:
Ինչպես նշել է ԱՄՆ Գերագույն դատարանը, օրենքով սահմանված
մեկնաբանման կանոնները կարող են կիրառվել միայն օրենսդրի ընդունած օրենքների նկատմամբ35:
ՀՀ Սահմանադրությունը 2015 թվականի փոփոխություններից հետո սահմանադրական նորմերի մեկնաբանման մեկ կանոն է սահմանում (մինչ այդ որևէ կանոն սահմանված չի եղել). հիմնական իրավունքների և ազատությունների վերաբերյալ Սահմանադրությունում
ամրագրված դրույթները մեկնաբանելիս հաշվի է առնվում Հայաստանի
Հանրապետության վավերացրած՝ մարդու իրավունքների վերաբերյալ
միջազգային պայմանագրերի հիման վրա գործող մարմինների պրակտիկան (հոդված 81, մաս 1): Այս կանոնը թեև նեղ շրջանակ է ընդգրկում,
սակայն լուծում է կարևոր խնդիր. այն հնարավորություն է տալիս բացառելու սահմանադրական նորմերի և միջազգային դատարանների
(այդ թվում՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի (ՄԻԵԴ))
իրավական դիրքորոշումների միջև հակասությունը: Միջազգային դատարանների իրավակիրառ պրակտիկան ժամանակակից պայմաններում արագ զարգանում է, որի պատճառով նույն սահմանադրական իրավունքներին հաղորդվում են բոլորովին նոր իրավական իմաստներ:
Մեկնաբանման այս կանոնը թույլ է տալիս ՀՀ իրավակիրառ պրակտի35
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Տե՛ս William Baude & Stephen E. Sachs, supra note 10, 1119:

կային ընթանալ նշած զարգացումներին համահունչ:
Օրենսդիրը մեկնաբանման առավել լայն շրջանի կանոններ է
սահմանում: Մինչև 07.04.2018 թվականը գործած «Իրավական ակտերի
մասին» օրենքի 86-րդ հոդվածը նախատեսում էր նորմերի մեկնաբանման հետևյալ կանոնները.
(1) նորմը մեկնաբանվում է դրանում պարունակվող բառերի և արտահայտությունների տառացի նշանակությամբ` հաշվի առնելով օրենքի պահանջները.
(2) նորմի մեկնաբանությամբ չպետք է փոփոխվի դրա իմաստը.
(3) 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.
(4) իրավական ակտի կամ իրավական ակտի բաժնի, գլխի կամ
հոդվածի վերնագիրը չի կարող օգտագործվել իրավական ակտի կամ
համապատասխանաբար դրա բաժնի, գլխի կամ հոդվածի մեկնաբանման համար:
Իսկ գործող Ակտերի մասին օրենքի 41-րդ հոդվածը սահմանում է,
որ նորմատիվ իրավական ակտի նորմը մեկնաբանվում է` հաշվի առնելով նորմատիվ իրավական ակտն ընդունելիս այն ընդունող մարմնի
նպատակը՝ ելնելով դրանում պարունակվող բառերի և արտահայտությունների տառացի նշանակությունից, ամբողջ հոդվածի, գլխի,
բաժնի կարգավորման համատեքստից, այն նորմատիվ իրավական
ակտի դրույթներից, ի կատարումն որի ընդունվել է այդ ակտը, տվյալ
նորմատիվ իրավական ակտով սահմանված սկզբունքներից, իսկ այդպիսի սկզբունքներ սահմանված չլինելու դեպքում` տվյալ իրավահարաբերությունը կարգավորող իրավունքի ճյուղի սկզբունքներից:
Մեկնաբանման նախորդ կանոնների համեմատ՝ այստեղ, փաստորեն, օրենսդիրը կատարել է հետևյալ փոփոխությունները.
(1) հատուկ ընդգծել է իրավական ակտն ընդունելիս այն ընդունող
մարմնի նպատակի կարևորությունը, թեև նախկին կանոններում
նույնպես կարելի էր դա նկատել, երբ խոսքը օրենքի պահանջները
հաշվի առնելու և նորմի իմաստը չփոխելու մասին էր (օրենսդիրը,
կարծես, ավելի հստակեցրել է իրավական նորմի նպատակային մեկնաբանման կանոնը).
(2) ամրագրել է համատեքստային մեկնաբանման կանոնը, որը
թույլ է տալիս տվյալ ոլորտը կարգավորող ողջ համակարգի օգնությամբ բացահայտել կոնկրետ դրույթի իմաստը.
(3) հրաժարվել է վերնագրերի միջոցով մեկնաբանման արգելքի
սահմանումից, ինչը, սակայն, դեռ չի նշանակում, որ օրենսդիրը հավանություն է տալիս վերնագրերի միջոցով մեկնաբանման կանոնին (հա11

կառակ դեպքում կսահմաներ նման կանոն), սակայն ուղղակի չի էլ
արգելում:
Մեկնաբանման այս գրված նորմերն առաջինն են, իհարկե, օգնության հասնում կիրառողին, երբ «ստանդարտ պատկերը» չի գործում, և նորմը լրացուցիչ բացահայտման կարիք ունի: Սակայն նույնիսկ այս կանոններից ակնհայտ է, որ դրանք վերջնականորեն չեն լուծում խնդիրը, դրանք իրենց հերթին հղում են ակտն ընդունող մարմնի
նպատակին և ոլորտը կարգավորող իրավական համակարգի համատեքստին: Դա նշանակում է, որ գրված այս կանոններն առնվազն կարիք ունեն լրացման այլ նորմերով, որպեսզի կիրառողի առջև բացեն
մեկնաբանվող նորմի իրական իմաստը:
(Բ) Մեկնաբանման նորմերը լրացնող գրված իրավունքը
Նման իրավիճակներում, երբ մեկնաբանման գրված կանոնները
չեն լուծում կիրառողի առջև ծառացած մեկնաբանման խնդիրը, վերջինիս տրամաբանական հաջորդ քայլը հարցերի պատասխանները իրավական այլ նորմերում փնտրելն է: Իրավական նորմերը հաճախ փոխկապակացված են, և մի նորմի տեքստը կարող է միաժամանակ բացահայտել մեկ այլ փոխկապակցված նորմի իմաստը:
(Բ1) Իրավունքի սկզբունքները
Իրավական նորմերը մեկնաբանելիս հաճախ օգնության են հասնում իրավական տարբեր ակտերում ամրագրված իրավունքի
սկզբունքները, որոնք խոսուն կերպով ցույց են տալիս այն տեսլականը,
որը սահմանադիրը կամ օրենսդիրը որդեգրել է տվյալ տեսակի հարաբերությունները կարգավորելիս: Դրանք որպես կանոն չեն կարգավորում կոնկրետ հարցեր, սակայն իրավական ակտերի սկզբում են զետեղվում, որպեսզի կիրառողների համար կանխատեսելի լինի հետագա կարգավորման գաղափարախոսական ուղղվածությունը: Ըստ
այդմ էլ, կիրառողը կոնկրետ հարցեր կարգավորող նորմերը մեկնաբանելիս դժվարությունների առջև կանգնելու դեպքում կարող է իրավունքի սկզբունքների օգնությամբ ճիշտ ընկալել օրենսդրի մոտեցումները:
Իրավական նորմերի մեկնաբանման համար կիրառելի սկզբունքներից նախ և առաջ պետք է մատնանշել Սահմանադրությամբ ամրագրված հիմնադրույթները: Դրանք կանխորոշում են իրավական
կարգավորման ողջ հայեցակարգը: Սակայն այստեղ պետք է զգոն լինել, որպեսզի կոնկրետ հարց կարգավորող նորմի Սահմանադրությամբ ամրագրված սկզբունքին համահունչ մեկնաբանումը չփոխարինվի օրենսդրական նորմը Սահմանադրությանը համապատասխանեցնելով: Կիրառողը, բնականաբար, նման լիազորություն չունի և եթե
պարզում է, որ օրենսդրի կարգավորումը դուրս է եկել Սահմանադրությամբ ամրագրված որևէ սկզբունքի սահմաններից, խնդրի լուծումը
Սահմանադրական դատարանի լիազորությունների դաշտում է lex
superior կոլիզիոն կանոնին համապատասխան:
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Սակայն կիրառողը իրավական նորմի մեկնաբանման բարդությունների դեպքում կարող է «գուշակել»՝ ի՞նչ նկատի պետք է ունենար
օրենսդիրը այս կամ այն կարգավորումը տալիս՝ առաջնորդվելով օրենքների իրավաչափության և սահմանադրականության կանխավարկածով: Ի վերջո, եթե իրավական նորմի տեքստը թույլ է տալիս
մեկնաբանման երկու տարբերակ, որոնցից մեկը համապատասխանում է սահմանադրական պահանջներին, մյուսը՝ ոչ, ապա չպետք է
շարժվել այն կանխավարկածով, որ օրենսդիրը դուրս է եկել իր լիազորությունների շրջանակից: Ընդհակառակը, կիրառողը չպետք է
մեկնաբանի նորմն այնպես, որ դա արհեստականորեն դառնա հակասահմանադրական: Եթե օրենքի տեքստը թույլ է տալիս այն մեկնաբանել Սահմանադրության շրջանակներում, կիրառողի պարտականությունն է անել դա:
Իրավունքի սկզբունքները հաճախ շարադրվում են նաև օրենքներում, որոնք արդեն բացահայտում են այդ տեսակ հարաբերությունները կարգավորելու օրենսդրի հիմնարար պատկերացումները: Այս դեպքում կիրառողն առավել ճկուն է և lex superior կոլիզիոն կանոնին դիմելու փոխարեն կարող է ավելի հեշտությամբ հարթել օրենքում առկա
ներքին տեքստային խրթինությունը: Եվ այստեղ օրենսդրի կամքից
դուրս գալու կամ նրա նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու
խնդիր չկա, քանի որ նույն օրենսդիրն իր կամքն արտահայտել է նաև
իրավունքի սկզբունքի միջոցով:
Այդուհանդերձ, իրավական նորմի՝ օրենքով սահմանված
սկզբունքներին համապատասխան մեկնաբանումը չպետք է փոխարինի նույն իրավական ակտի ընդհանուր և հատուկ մասերի նորմերի
կոլիզիոն լուծմանը՝ տրված Ակտերի մասին օրենքի 40-րդ հոդվածի 1ին մասի 2-րդ կետում (նույն իրավական ակտի ընդհանուր և հատուկ
մասերի նորմերի բախման դեպքում գործում է ընդհանուր մասի նորմը): Բայց պետք է հստակ տարանջատել այն դեպքերը, երբ իրավական ակտի հատուկ մասում ներառված նորմը միանշանակ է և ուղղակիորեն հակասում է նույն իրավական ակտի ընդհանուր մասում
ամրագրված սկզբունքին, և երբ իրավական ակտի հատուկ մասում
զետեղված նորմը բազմիմաստ է, որի տեքստը թույլ է տալիս մեկնաբանել այն նույն իրավական ակտի ընդհանուր մասում ամրագրված
սկզբունքին համահունչ:
Իրավունքի սկզբունքներին համապատասխան մեկնաբանման օրինակ կարող է լինել «Ոստիկանության մասին» օրենքի 29-րդ և 31-րդ
հոդվածներով սահմանված կարգով հատուկ միջոցների կիրառման
կանոնները՝ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի
մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Վարչարարության մասին օրենք) 8-րդ հոդվածում ամրագրված՝ համաչափության սկզբունքին համահունչ մեկնաբանելու անհրաժեշտությունը: Արդյունքում կիրառողի համար
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պարզ է դառնում օրենսդրի կամքն առ այն, որ ոստիկանության ծառայողի կողմից հատուկ միջոցների կիրառումը պետք է ուղղված լինի
Սահմանադրությամբ և օրենքներով հետապնդվող նպատակին, իսկ
միջոցները պետք է լինեն պիտանի, անհրաժեշտ և չափավոր:
(Բ2) Ընդհանուր դրույթները
Իրավական ակտերում հաճախ կարելի է հանդիպել այնպիսի
դրույթների, որոնք իրենց կարգավորումներով ընդգրկում են մյուս՝ ավելի կոնկրետ դրույթների բովանդակությունը: Սովորաբար դրանք անվանում ենք «ընդհանուր դրույթներ», որոնք տեղ են գտնում իրավական ակտերի ընդհանուր մասերում: Դրանք կարգավորում են այնպիսի հարցեր,
որոնք բազային նշանակություն են ունենում հետագա նորմերի ընկալման համար, սակայն իրենց էությամբ սկզբունքներ չեն համարվում:
Այսպես օրինակ՝ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
օրենսգրքի (այսուհետ՝ ՎԻՎ օրենսգիրք) 9-րդ հոդվածը բնութագրում է
զանցանքը որպես պետական կամ հասարակական կարգի, քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների, կառավարման սահմանված կարգի դեմ ոտնձգվող հակաիրավական, մեղավոր (դիտավորյալ
կամ անզգույշ) այնպիսի գործողությունը կամ անգործությունը, որի
համար օրենսդրությամբ նախատեսված է վարչական պատասխանատվություն: Իսկ ՎԻՎ օրենսգրքի հատուկ մասում թվարկված են
շուրջ երկու հարյուր զանցակազմեր, որոնք էլ լրացվում են այլ օրենքներում սահմանված մի շարք այլ զանցակազմերով: Ցանկացած զանցակազմի բացահայտման ժամանակ բառերի կամ արտահայտությունների ընկալման խնդիրներ առաջանալիս կիրառողը դրանք կարող է
լուծել ընդհանուր դրույթում վարչական իրավախախտման բնութագրիչների հաշվառմամբ (հանրային կամ մասնավոր շահերի դեմ ոտնձգություն, մեղավորություն և այլն):
Մեկնաբանման այս կանոնի կիրառման նկատմամբ ևս ամբողջությամբ տարածվում է սկզբունքների օգնությամբ մեկնաբանման կանոնի մասով վերևում նշված այն դատողությունը, որ դա չպետք է փոխարինի Ակտերի մասին օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված կոլիզիոն կանոնին:
(Բ3) Համանման հասկացությունները
Իրավական տարբեր նորմերում հաճախ կարելի է հանդիպել համանման հասկացությունների: Դրանք կարգավորում են նույնասեռ
հասարակական հարաբերություններ, սակայն մի նորմում տեղ գտած
հասկացությունը կարող է առավել լավ բացահայտված լինել, քան մյուսում: Այս դեպքում լավ բացահայտված նորմը կարող է օգտակար լինել
մյուսում տեղ գտած հասկացությունը ճիշտ ընկալելու և կիրառելու
համար: Իհարկե, նման դեպքերում պետք է ուշադիր լինել, քանի որ
կարող են հասարակական հարաբերություններում խորքային տարբերություններ լինել, որոնք պետք է հաշվի առնվեն: Բայց նույնիսկ տար14

բերություններով հանդերձ լավ պարզաբանված նորմերը կարող են օգտակար լինել համանման հասկացությունները մեկնաբանելիս:
Օրինակ՝ ՎԻՎ օրենսգիրքը որևէ կերպ չի բացահայտում տևող
և/կամ շարունակվող իրավախախտումների էությունը: Այն ընդամենը
սահմանում է, որ շարունակվող և տևող իրավախախտման դեպքում
վարչական տույժը կարող է նշանակվել իրավախախտումը բացահայտվելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում (հոդված 37, մաս 1):
Ըստ այդմ, ՎԻՎ օրենսգրքի կարգավորումներից կարելի է անել միայն
հետևյալ երկու հետևությունը՝ (1) օրենսդիրը հնարավոր է համարում
իրավախախտումների տևող և շարունակվող լինելը, (2) տևող և շարունակվող իրավախախտումները ՎԻՎ օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 1ին մասում տարանջատված են, ուստի դրանք չեն կարող լինել նույնական: Տևող և շարունակվող իրավախախտումներին առնչվող որևէ այլ
հարց, այդ թվում՝ դրանց սահմանումները, կարգավորած չէ ՎԻՎ օրենսգրքով: Ընդ որում, Սահմանադրական դատարանը անդրադարձել
է այս հարցին և արձանագրել, որ տևող և շարունակվող իրավախախտումների բացահայտված չլինելը օրենքի բաց է, որը պետք է հաղթահարվի օրենսդրի կողմից36: Այդուհանդերձ, Սահմանադրական դատարանի որոշումից ավելի քան հինգ տարի անց օրենսդրական բացը
հաղթահարված չէ:
Մեկնաբանման տեքստուալ կանոնն այս դեպքում քիչ օգուտ է
տալիս. այն ընդամենը հուշում է, որ մի դեպքում արարքի բնորոշ
հատկանիշ պետք է դիտարկել դրա տևողականությունը, իսկ մյուս
դեպքում՝ շարունակականությունը: Սակայն նշված երկու եզրույթներն
իրենց հերթին մեկնաբանման կարիք ունեն և ըստ էության լուծում չեն
տալիս խնդրին:
Տևող և շարունակվող իրավախախտումների ինստիտուտը լայնորեն կիրառվում է նաև քրեական իրավունքում: Ընդ որում, քրեական իրավունքով սահմանված հանցագործությունները և վարչական իրավունքով սահմանված զանցանքները իրավախախտման տեսակներ են,
որոնց միակ տարբերությունը հանրային վտանգավորության աստիճանն է: Իսկ իրավախախտումը տևող կամ շարունակվող բնորոշելու
համար հանրային վտանգավորությունը նշանակություն չունի: Հետևաբար՝ քրեական իրավունքում այս ինստիտուտների կարգավորումները կարող են օգնել վարչական իրավախախտումները որպես տևող
կամ շարունակվող բնորոշելու հարցում:
Թեև Քրեական օրենսգիրքը նույնպես չի բացահայտում տևող և
շարունակվող հանցագործությունների հասկացությունները, Վճռաբեկ
դատարանի քրեական պալատը օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման իր գործառույթի իրացման շրջանակներում անդրադարձել
36
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է այս հարցին՝ պարզաբանելով այն հատկանիշները, որոնք թույլ են
տալիս տարանջատել տևող և շարունակվող հանցագործությունները37:
Քրեական իրավակիրառ պրակտիկայում տևող և շարունակվող
հանցագործությունների ձեռքբերումներից լիարժեքորեն կարելի է
օգտվել վարչական իրավակիրառ պրակտիկայում: Վարչական դատարանը, մեկնաբանելով ՎԻՎ օրենսգրքում տեղ գտած՝ տևող և շարունակվող զանցանքները, ամբողջությամբ օգտագործել է տևող և շարունակվող հանցագործությունների վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի
քրեական պալատի դատողությունները և այդ կերպ բացահայտել է
տևող և շարունակվող զանցանքները38:
(Բ4) Փոփոխությունների նպատակը
Իրավական նորմի անհստակ լինելու դեպքում դրա բովանդակությունը ճիշտ ընկալելու համար կիրառողը կարող է դիմել նաև օրենսդրական փոփոխությունների նպատակին: Օրենսդրի կատարած
փոփոխությունները թույլ են տալիս հասկանալ՝ ինչ խնդիր է տեսել օրենսդիրը իրավական նորմում և ինչ եղանակով է դրան արձագանքել:
Օրենսդիրը, հետևելով իրավակիրառ պրակտիկային, արձագանքում է
դրանում տեղ գտած դատողություններին օրենսդրական փոփոխություններով: Արդյունքում իրավական նորմի որոշակի մեկնաբանմանը
համամիտ չլինելու դեպքում նա միջամտում է և փոփոխում այդ նորմն
այնպես, որպեսզի իրավակիրառ պրակտիկան փոխվի և համապատասխանեցվի իր կամքին:
Փոփոխությունների միջոցով օրենսդրի կամքի բացահայտման
հատկանշական օրինակ է վարչական մարմինների լռության հետևանքով ֆիկտիվ վարչական ակտերի ինստիտուտի առնչությամբ օրենսդիր և դատական իշխանությունների իրավական հակամարտությունը:
Այս ինստիտուտը ամրագրվել է 2004 թվականին՝ Վարչարարության
մասին օրենքի ընդունմամբ: Օրենքի 48-րդ հոդվածի տրամաբանությամբ, դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթով օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում վարչական ակտ չկայացնելու դեպքում վարչական ակտը համարվում է ընդունված, և դիմողը կարող է
ձեռնամուխ լինել համապատասխան իրավունքի իրականացմանը,
ինչպես նաև՝ եթե դիմումը վերաբերում է օրենքով նախատեսված որևէ
փաստաթղթի տրամադրմանը, որն առնչվում է որևէ փաստի (ծնունդ,
մահ, անձի բացակայություն տվյալ վայրից և այլն) հաստատմանը կամ
արձանագրմանը, ապա դիմումի հիման վրա համապատասխան ակտը չստացած կամ այդ ակտի համար դիմում ներկայացրած անձն ազատվում է այն պատասխանատվությունից կամ պարտականություններից, որոնք օրենքով սահմանվում են այդ փաստաթղթերը չունենա37 Տե՛ս, օրինակ, 2014 թվականի մարտի 28-ի թիվ ԵՇԴ/0055/01/11 որոշումը, 2016
թվականի նոյեմբերի 1-ի ԿԴ3/0034/01/15 որոշման 13-րդ կետը:
38 Տե՛ս ՎԴ/4402/05/17 գործով Վարչական դատարանի 06.09.2017 թվականի վճիռը:
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լու համար: Այս դրույթը առաջին անգամ փոփոխվել է 2005 թվականին,
մասնավորապես՝ հստակ սահմանվել է, որ վերը նշված իրավական
հետևանքները վրա են հասնում վարչական ակտ ընդունելու իրավասություն ունեցող վարչական մարմնի կողմից համապատասխան ակտ
չընդունելու դեպքում: Սակայն Վճռաբեկ դատարանը, քննարկելով
վարչական ֆիկցիայի ինստիտուտը, արձանագրել է, որ տվյալ դրույթը
չի կարող մեկնաբանվել որպես հայցվող ցանկացած ակտի ընդունված
լինելը հաստատող նորմ, և հայցվող վարչական ակտը, ինչպես նաև
հայցվող իրավունքը պետք է հիմնված լինեն օրենքի վրա, չխախտվեն
այլոց իրավունքներն ու ազատությունները, հետևաբար՝ դրա բովանդակության մաս պետք է կազմի նաև հայցվող վարչական ակտի իրավաչափությունը, որի առկայությունը հաստատվելուց հետո միայն
հնարավոր կլինի փաստել վարչական ակտի և դրա հիման վրա ծագող
իրավունքի գոյությունը39: Այս որոշմամբ Վճռաբեկ դատարանը, ըստ
էության, չեղարկեց Վարչարարության մասին օրենքի 48-րդ հոդվածի
իմաստով ֆիկցիայի կիրառումը, քանի որ դիմողը պետք է, փաստորեն,
հիմնավորեր դատարանում հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի
իրավաչափությունը, ինչը դիմողին դնում է նույն իրավիճակում, երբ
վարչական ակտի ընդունումը վարչական մարմինը մերժում է40: Այս
մոտեցումը Վճռաբեկ դատարանը վերահաստատել է նաև 2013 թվականին՝ մյուս դատարանների իրավակիրառ պրակտիկան դարձնելով
կայուն41: Դրանից հետո՝ 2017 թվականին, հարցին միջամտեց օրենսդիրը՝ լրիվ նոր բովանդակությամբ շարադրելով 48-րդ հոդվածը42: Փոփոխության մեզ հետաքրքրող մասը այն է, որ դրանով վարչական մարմնի լռության հետևանքով վարչական ակտն ընդունված համարվում է
միայն այն դեպքում, երբ դիմումը պարունակում է դիմողի անունը, ազգանունը, իրավաբանական անձի դեպքում՝ նրա լրիվ անվանումը, դիմումով ներկայացվող պահանջը (դիմումի առարկան), դիմումին կցվող
փաստաթղթերի ցանկը (եթե այդպիսիք պահանջվում են օրենքով), իսկ
հայցվող վարչական ակտով տրամադրվող իրավունքը ակնհայտորեն
ոչ իրավաչափ չէ: Դրանով իսկ օրենսդիրն առավել պարզ բացահայտեց իր կամքն այն հարցում, որ վարչական մարմնի լռությունը չի կարող համարվել վարչական ակտի ֆիկտիվ մերժում:
(3) Մեկնաբանման չգրված իրավունքը
39 Տե՛ս ՎԴ/5557/05/08 վարչական գործով Վճռաբեկ դատարանի 17.04.2009
թվականի որոշումը:
40 Տե՛ս Karen Zarikyan, The Peculiarities of Application of the Concept of Fiction in the
Judicial Practice of the Republic of Armenia; Practical Issues Related to the Improvement of
Certain Elements of Fiction in Administrative Law, South Caucasus Law Journal, 08/2017, Constitutional Reforms in South Caucasian Countries, Deutsche Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), 2017, 290:
41 Տե՛ս ՎԴ/2731/05/11 վարչական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 05.04.2013 թվականի որոշումը:
42 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2017.11.22/69(1344), հոդ. 1159:
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Ինչպես նկատեցինք վերևում, կիրառողը բարդ նորմեր մեկնաբանելիս առաջին հերթին գործում է Ակտերի մասին օրենքով սահմանված մեկնաբանման նորմերով, իսկ եթե դրանք չեն լուծում խնդիրը՝
օգտվում է այն իրավական նորմերից, որոնք հուշում են օրենսդրի՝
կոնկրետ հարցը կարգավորելու կամքի մասին: Սակայն պրակտիկայում քիչ չեն նաև դեպքերը, երբ ո՛չ Ակտերի մասին օրենքով սահմանված մեկնաբանման կանոնները, ո՛չ էլ գրված այլ նորմերը չեն բացահայտում կոնկրետ իրավիճակում օրենսդրի մոտեցումը: Այս պարագայում կիրառողին մնում է միայն դիմել մեկնաբանման չգրված այնպիսի դրույթների օգնությանը, որոնք բխում են իրավական ավանդույթներից, դրանց շրջանակներում ձևավորված իրավական ընկալումից: Թեև դրանք ուղղակի գրված չեն իրավական նորմերում, սակայն
կազմում են իրավունքի համակարգի մասը օրենսդրի լռության ուժով,
և այդ կանոնները չկիրառելու համար անհրաժեշտ է, որ օրենսդիրը
ինչ-որ կերպ արտահայտի հակառակ կամքը43:
Այս նորմերի աղբյուրը, որպես կանոն, իրավունքի հայեցակարգն
է, որը, չկաշկանդվելով գրված իրավունքով, մշակում և կիրառողի
տրամադրության տակ է դնում մի շարք իրավական դրույթներ, որոնք
կարող են կյանքի կոչվել նույնիսկ առանց օրենքներում ուղղակիորեն
գրված լինելու:
Նման նորմերի շարքում կարևոր տեղ են զբաղեցնում մեկնաբանման չգրված կանոնները, որոնք կիրառողներին օգնության են հասնում
այն իրավիճակում, երբ գրված իրավունքի միջոցով ոչ մի կերպ չի հաջողվում բացահայտել իրավական նորմի իրական իմաստը: Ստորև
կներկայացվեն մեկնաբանման չգրված այն կանոնները, որոնք բխում
են իրավունքի հայեցակարգից և ուղղակի կամ անուղղակի կիրառվում
են պրակտիկայում:
(Ա) Չգրված իմաստը
Երբեմն իրավական նորմերի հիմքում օրենսդիրը կարող է ի
սկզբանե չդնել այնպիսի իմաստ, որը հետագայում, սակայն, ողջամտորեն ենթադրվում է: Առաջին հայացքից դա անտրամաբանական է, քանի որ հարց է առաջանում՝ եթե օրենսդիրը օրենքի տեքստը կազմելիս
մտքում չի ունեցել նման իմաստ, ինչու հետագայում դա պետք է ենթադրվի: Բանն այն է, որ իրավական նորմերի տեքստերը օբյեկտիվորեն չեն կարող ընդգրկել բոլոր հնարավոր հարցերի պատասխանները,
սակայն նորմի ընդհանուր տրամաբանությունից կարող է պարզ լինել,
թե կոնկրետ իրավիճակում ինչ լուծում է ուզում տեսնել օրենսդիրը:
Փորձենք պարզաբանել այս մոտեցումը մի հիպոթետիկ օրինակի
հիման վրա: Պատկերացնենք, որ տարածքի սեփականատերը կարգադրում է անվտանգության աշխատակցին չթողնել, որ որևէ մեկ
43
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Տե՛ս William Baude & Stephen E. Sachs, supra note 10, 1108:

տրանսպորտային միջոց կայանի տարածքում: Սակայն դրանից հետո
տարածք է փորձում մուտք գործել շտապօգնության մեքենան բուժօգնություն ցուցաբերելու համար: Եթե անվտանգության աշխատակիցը
թույլ տա շտապօգնության մեքենայի մուտքը տվյալ տարածք, արդյոք
նա կխախտի՞ գործատուի հրամանը: Հարցի ողջամիտ պատասխանը
կլինի՝ ոչ, քանի որ շտապօգնությունը բացառություն է:
Պրոֆեսոր Ֆելոնը համարում է, որ նման դեպքերում շտապօգնության մեքենայի բացառություն լինելը առանձին «ողջամիտ իմաստ
է», որը թեև ի սկզբանե չի դրվել կանոնի հիմքում, սակայն ենթադրվում
է44: Թեև շտապօգնության մեքենայի մուտքը թույլատրելը բառացի չի
համապատասխանում սեփականատիրոջ հրահանգին, սակայն այն
համահունչ է և չի հակասում նրա սահմանած կանոնին45: Դա բխում է
հասարակությունում արդեն իսկ ընդունված այն կանոններից, որոնք
տարբեր իրավիճակներում շտապօգնության մեքենայի կամ այլ միջոցների մասով սահմանում են հատուկ բացառություններ (շտապօգնության մեքենան կարող է անցնել կարմիր լույսի դեպքում, հրշեջ մեքենան
կարող է ազդանշան տալ գիշերվա ժամերին և այլն): Այս կանոնները
հաճախ սահմանված են իրավական նորմերում, սակայն նույնիսկ
սահմանված չլինելու դեպքում գործում են պրակտիկայում: Ֆելոնի
այս կանոնը գերազանցապես հիմնված է մեր թաքնված ինտուիցիայի
վրա, որը բացատրելու համար հատուկ հասկացությունների կարիք
չկա: Կարևորն այն է, որ մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ այդ դեպքում
չի ոտնահարվում իրավունքը46:
Որպեսզի օրինակը չթվա չափազանց տեսական, բերենք մեկ այլ օրինակ մեր իրավակիրառ պրակտիկայից: Վարչական գործերից մեկով
հայցվորները սկզբում մեղադրվել են մաքսանենգության մեջ՝ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքները մաքսային հսկողությունից թաքցնելու համար: Քրեական օրենսգրքի 215-րդ հոդվածի` մինչև 25.05.2016 թվականը գործած
խմբագրությամբ մաքսանենգություն է որակվել inter alia Հայաստանի
Հանրապետության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների մաքսային հսկողությունից թաքցնելը, եթե դա կատարվել է խոշոր
չափերով (ապրանքների արժեքը գերազանցում է հանցագործության
պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը):
Նշված դրույթն ամբողջությամբ ուժը կորցրած է ճանաչվել 16.05.2016
թվականին ընդունված ՀՕ-83-Ն օրենքով, որն ուժի մեջ է մտել
25.05.2016 թվականին: Միաժամանակ, Մաքսային օրենսգրքի 201-րդ
հոդվածը նույն արարքի համար նախատեսում է վարչական պատասխանատվություն, եթե բացակայում են հանցագործության հատկանիշՏե՛ս Fallon, supra note 6, 1260–62:
Տե՛ս Finnis, supra note 9, 18:
46 Տե՛ս William Baude & Stephen E. Sachs, supra note 10, 1107:
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ները: Այսինքն՝ Քրեական օրենսգրքի 215-րդ հոդվածի գործողության
ժամանակ նշված հանցակազմի և զանցակազմի միակ տարբերությունը եղել է ապրանքների արժեքը՝ եթե այն գերազանցել է նվազագույն
աշխատավարձի հազարապատիկը, պատասխանատվությունը քրեական է, եթե ոչ՝ վարչական: Գործով հայցվորները, հաշվի առնելով այն,
որ Մաքսային օրենսգրքի նշված դրույթը Քրեական օրենսգրքի փոփոխության հետ մեկտեղ որևէ ձևափոխման չի ենթարկվել, իսկ իրենց
մեղսագրվող արարքը թույլ է տրվել դեռևս այն ժամանակ, երբ գործել է
Քրեական օրենսգրքի 215-րդ հոդվածով սահմանված հանցակազմը,
պնդել են, որ Մաքսային օրենսգրքի 201-րդ հոդվածով սահմանված
վարչական իրավախախտում թույլ չեն տվել: Վարչական դատարանը
խնդրի լուծման համար հիմք է ընդունել այն մոտեցումը, որ մինչև
25.05.2016 թվականը, փաստորեն, Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում մաքսային հսկողությունից թաքցնելով մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման համար գործել է հանրային-իրավական պատասխանատվության երկու տարբերակ. խոշոր
չափերի դեպքում՝ քրեական, ոչ խոշոր չափերի դեպքում՝ վարչական:
Իսկ 25.05.2016 թվականից հետո նշված արարքը, փաստորեն, լիովին
ապաքրեականացվել է և ամբողջությամբ վարչական պատասխանատվության դաշտ է տեղափոխվել: Արարքն ապաքրեականացնելը և այն
որպես վարչական իրավախախտում որակելն ինքնին ենթադրում են
պատժի մեղմացում, քանի որ հակառակ դեպքում արարքի ապաքրեականացումը կլինի ձևական: Բացի այդ, Քրեական օրենսգրքի 215-րդ
հոդվածի` մինչև 25.05.2016 թվականը գործած խմբագրությունը նշված
արարքի համար սահմանել է inter alia ազատազրկման տեսակի պատժամիջոց, ինչը, բնականաբար, բացակայում է Մաքսային օրենսգրքի
201-րդ հոդվածում: Իսկ միևնույն արարքի համար ազատազրկում տեսակի պատիժը տուգանքով փոխարինելը, անշուշտ, պատժի մեղմացում է: Արդյունքում դատարանը եզրակացրել է, որ օրենսդիրը Քրեական օրենսգրքի 215-րդ հոդվածը ուժը կորցրած ճանաչելով ոչ թե հրաժարվել է նման արարքը հանրային վտանգավոր որակելուց և, ըստ
այդմ, ընդհանրապես վերացրել է դրա համար հանրային-իրավական
պատասխանատվությունը, այլ ընդամենը մեղմացրել է արարքի իրավական գնահատականը, հետևաբար նաև՝ պատժի տեսակը47:
Փաստորեն, Վարչական դատարանը այս գործով կիրառել է մեկնաբանման քննարկվող կանոնը: Արդյունքում, թեև օրենքի տեքստում
ուղղակիորեն նշված չի եղել, որ Քրեական օրենսգրքի 215-րդ հոդվածի
գործողության ժամանակ նման հանցագործություն թույլ տված անձինք
պետք է ենթարկվեն վարչական պատասխանատվության՝ համաձայն
Մաքսային օրենսգրքի 201-րդ հոդվածի, սակայն այդ իմաստը ենթաՏե՛ս ՎԴ/6548/05/16 վարչական գործով Վարչական դատարանի 2017 թվականի
մարտի 30-ի վճիռը:
47
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դրվում է օրենսդրի մոտեցումից: Ինչպես դատարանը նշել է, օրենսդիրը
ոչ թե ցանկացել է մաքսային հսկողությունից թաքցնելով մաքսային
սահմանով ապրանքների տեղափոխումը այլևս չհամարել հանրային
վտանգավոր արարք, այլ մեղմել դրա համար սահմանված պատիժը:
(Բ) Travaux préparatoires կանոնը
Օրենքի ընդունումը բարդ գործընթաց է, որի ժամանակ ստեղծվում են մի շարք փաստաթղթեր, որոնցում արտացոլվում են տվյալ օրենքի ընդունմանն ուղղված բոլոր էական հարցերը՝ ո՞վ է նախաձեռնել գործընթացը, ի՞նչ խնդիր է նա նկատել և փորձում լուծել, ի՞նչ եղանակով է խնդրի լուծումը տրվելու և այլն: Օրենսդրական գործընթացում, քննարկվող նախագծից բացի, ստեղծվում են նաև դրա վերաբերյալ եզրակացություններ, կարծիքներ, որոնք իրենց հերթին քննարկվում են հանձնաժողովներում, և վերջնական տարբերակը դրվում է
քվեարկության: Արդյունքում ընդունված օրենքի իրական իմաստը
լիարժեք կարող է արտացոլված լինել այս տեսակի փաստաթղթերում:
Ի վերջո, հենց այս փաստաթղթերն են նաև ուսումնասիրում պատգամավորները մինչ քվեարկելը:
Ամերիկացի պրոֆեսորներ Գլաքը և Բրեսմանը նշում են, որ ԱՄՆում օրենքի ընդունման գործընթացում, երբ սկզբնական քննարկումը
տեղի է ունենում համապատասխան հանձնաժողովում, դրա անդամները նույնիսկ չեն էլ ուսումնասիրում քննարկվող նախագծի տեքստը,
այլ բանավիճում և հաստատում են ընթացքում կազմված ամփոփաթերթերը: Դրանից հետո ամփոփաթերթերը վերածվում են օրենսդրական տեքստերի, որոնք պատգամավորներից գրեթե ոչ մեկը չի ուսումնասիրում. նրանք հիմնվում են հանձնաժողովի ամփոփաթերթերի
վրա48: Արդյունքում օրենսդրական այս պատմությունը կարող է պարզ
ցույց տալ այն մանրամասները, որոնք օրենսդիրները հաշվի են առել
օրենքն ընդունելիս, սակայն դրանք անմիջականորեն տեղ չեն գտել օրենքի տեքստում:
Կարծում ենք, որ այս մոտեցումը համապատասխանում է նաև
մեր իրականությանը: Ազգային ժողովում օրենքների ընդունման գործընթացում կազմակերպվող քննարկումներից կարելի է նույն հետեվությունը անել, որ ո՛չ հանձնաժողովներում, ո՛չ էլ Ազգային ժողովում
քննարկման հիմնական առարկա չեն դառնում օրենքի տեքստուալ
ձևակերպումները. պատգամավորները քննարկում են կարգավորման
բուն առարկան: Սրա շնորհիվ օրենսդրական գործընթացում ստեղծված փաստաթղթերը, ինչպես նաև դրանց շուրջ ծավալած քննարկումները կարող են ամբողջությամբ բացահայտել օրենսդրի կամքը:
Այստեղ կցանկանայինք շեշտել, որ անհրաժեշտ է ներդնել օրենսդրական գործընթացի առավել թափանցիկ համակարգ: Դա պետք
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է ներառի ընդունված ցանկացած օրենքի վերաբերյալ պարզ և ամփոփ
տեղեկությունների հրապարակային բազա, որից հեշտությամբ կարող
են օգտվել բոլորը, այդ թվում՝ կիրառողները (բացառությամբ, իհարկե,
գաղտնի փաստաթղթերի և փակ քննարկումների): Ընդ որում, եզրակացություններն ու հիմնավորումները պետք է լինեն բովանդակային և
ոչ հռչակագրային բնույթի, ինչպես կարելի է հաճախ հանդիպել մեր
պրակտիկայում49: Ինչպես նաև՝ օրենքների ընդունման ընթացքում
հիմնական քննարկումները ևս պետք է դառնան առավել մատչելի, որպեսզի կիրառողը կարողանա առանց դժվարության ծանոթանալ ցանկացած օրենքի նախագծի քննարկման արդյունքներին:
Իրավական նորմի մեկնաբանման այս մեթոդը լայնորեն կիրառվում է միջազգային իրավունքում և անվանվում է travaux préparatoires50:
Այն հաջողությամբ օգտագործում է նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը իր իրավակիրառ պրակտիկայում: Այսպես, օրինակ, Բայաթյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով ՄԻԵԴ Մեծ պալատը
travaux préparatoires հիման վրա արձանագրել է, որ Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին եվրոպական կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի (b) ենթակետի միակ նպատակն է տալ
«պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանք» հասկացության մեկնաբանությունը, ինքնուրույն այն չի ճանաչում կամ բացառում կրոնական
համոզմունքներից ելնելով զինվորական ծառայությունից հաժարվելու
իրավունքը51:
Մեկնաբանման այս կանոնը թեև ուղղակիորեն սահմանված չէ
մեր օրենսդրությունում, կիրառողները, սակայն, չունեն որևէ արգելք օրենքի տեքստը հասկանալու համար դիմելու դրա ընդունման փաստաթղթերի օգնությանը: Բայց դրա համար, ինչպես նշվեց վերը, այդ
փաստաթղթերը պետք է լինեն բավարար չափով բովանդակալից,
մատչելի և հասանելի:
(Գ) Ռեալիստական մեկնաբանման կանոնը
Մեկնաբանման ռեալիստական կանոնը ռեալիզմի իրավական
դպրոցի հիմնական արտադրանքն է: Այս ուսումունքի ներկայացուցիչները համարում են, որ իսկական իրավունքը ոչ թե օրենսդրի ընդունած վերացական նորմերն են, այլ իշխանության իրավասու մարմինների կողմից իրավական կոնկրետ հարցերի կարգավորումը: «Կարգավորել ապագան մասամբ մանկական երազանք է ... իրականում անհնար
է հասնել միատեսակության, անվտանգության, որոշակիության, պարՕրենսդրական նախագծերի հիմնավորումները հասանելի են Ազգային ժողովի
պաշտոնական կայքում (www.parlament.am):
50 Մանրամասն տե՛ս, օրինակ, DetlevF. Vagt, Treaty Interpretation and the New
American Ways of Law Reading, European Journal of International Law, (1993), 485-87:
51 Գանգատ թիվ 23459/03, 7-ը հուլիսի, 2011 թ., վճռի հայերեն թարգմանությունը հասանելի է ԱՆ կայքում՝ http://justice.am/storage/files/legal_acts/legal_acts_6240242837_Bayatyan_
V._Armenia-Final_Version.Pdf:
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զեցման, կարգապահության և վերահսկելի աշխարհի զգացման»52,
նշում է ռեալիզմի հայտնի ներկայացուցիչ Ֆրենկը: Ռեալիստական
հայեցակարգի անկյունաքարը Լլեվելինի թեզն է. իրավունքը այն է, թե
ինչպես են դատավորները և այլ պետական պաշտոնյաները իրականում վարվում կոնկրետ վեճերը լուծելիս53:
Իրավական նորմերի մեկնաբանման ռեալիստական կանոնը հիմնված է այն իրողության վրա, որ օրենսդիրը իրավական կանոնը սահմանելիս չի փորձում սոսկ բառերով լցնել իրականությունը, այլ փորձում է
արդար կարգավորումներ տալ հասարակական հարաբերություններին:
Իսկ կիրառողները չպետք է բանտարկվեն բառերի զնդանում և բացահայտեն օրենսդրի կամքը չկտրվելով իրականությունից:
Այս մոտեցումը ԱՄՆ իրավագետները բացահայտում են հետևյալ
օրինակում: ԱՄՆ Սահմանադրությունը Նախագահ դառնալու համար
սահմանում է 35-ամյա տարիքային ցենզ: Դրա նպատակը ոչ թե խիստ
տարիքային սահմանափակում սահմանելն է, այլ ԱՄՆ Նախագահի
պաշտոնում միայն հասուն մարդու տեսնելը: Իսկ հասուն մարդու որակներով կարող է օժտված լինել նաև 34-ամյա մարդը: Ընդ որում,
կյանքն այնքան արագ է փոխվում, որ Սահմանադրության այս դրույթը
ամրագրելու պահին 35-ամյա միջին վիճակագրական մարդուն բնորոշ
որակները կարող են որոշ ժամանակ անց համապատասխանել 30-ամյա մարդկանց54:
Իհարկե, այս օրինակը խոցելի է՝ հաշվի առնելով քննարկվող նորմի հստակությունը: Սակայն դա բացահայտում է մեկնաբանման ռեալիստական կանոնի իրավական հիմքերը: Կիրառողը ոչ թե սեփական
հայեցողությամբ է որոշում նորմի բովանդակությունը, այլ հիմնվում է
օրենսդրի իրավական տրամաբանության վրա:
Մյուս կողմից, նորմերը միշտ չէ, որ այդքան պարզ են ձևակերպված: Ռեալիստական կանոնը հատկապես օգնության է հասնում այն
ժամանակ, երբ օրենսդրի ձևակերպումը լիարժեք չէ, իսկ այն ճշտելու
հնարավորություն ուղղակի չկա: Այսպես, օրինակ, ԱՄՆ նախկին դատավոր Ռիչարդ Պոզները փորձում է ռեալիստական մոտեցումը բացահայտել մի հիպոթետիկ իրավիճակով: Պատկերացնենք՝ ռազմի
դաշտում շրջափակված ջոկատի հրամանատարն ունի երկու տարբերակ՝ գնալ ուղիղ և ճեղքել շրջափակումը, կամ գնալ աջ և շրջանցել
այն: Կապվելով գլխավոր շտաբի հետ՝ վերջինս ստանում է հրահանգ՝
գնացե՛ք ...: Կապը խափանվում է, և այլևս հնարավոր չէ պարզել՝ ուր
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2012, էջ 11:
54 Տե՛ս Peller, The Metaphysics of American Law, 73 CALIF. L. REV. 1151, 1174 (1985),
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գնալ՝ ուղի՞ղ, թե՞ աջ: Եթե ջոկատի հրամանատարը չգործի այս իրավիճակում և սպասի հստակեցման, նա, վստահաբար, սխալված կլինի:
Ուստի վերջինիս մնում է միայն ինքնուրույն որոշել՝ գլխավոր շտաբը
ի՞նչ լուծում նման իրավիճակում կտար՝ ելնելով վերջինիս ընդհանուր
ռազմավարությունից55:
Նման կերպ էլ, ըստ ռեալիստական մեկնաբանման կանոնի,
պետք է գործի կիրառողն այն դեպքերում, երբ իրավական նորմը այնպես է ձևակերպված, որ հնարավոր չէ հասկանալ օրենսդրի ուղղակի
լուծումը կոնկրետ պահին կոնկրետ իրավիճակի համար: Կիրառողը
այս պարագայում պետք է փորձի հասկանալ՝ ինչպե՞ս օրենսդիրը կլուծեր այս հարցը տվյալ պահին:
Մեկնաբանման ռեալիստական կանոնը հաջողությամբ օգտագործվում է ՄԻԵԴ իրավակիրառ պրակտիկայում: Նույն «Բայաթյանն
ընդդեմ Հայաստանի» գործով դատարանը, ընդունելով հանդերձ, որ
կոնվենցիայի տեքստը չի սահմանում կրոնական համոզմունքներից
ելնելով զինվորական ծառայությունից հրաժարվելու մարդու իրավունքը, համարել է, որ այդ մոտեցումը հիմնված է եղել կոնվենցիայի ընդունման պահին Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններում գերիշխող մոտեցումների վրա, որոնք ներկայումս էապես փոխվել են:
Այդ պետությունների գերակշռող մասը (այդ թվում՝ Հայաստանը) իրենց օրենսդրություններում ճանաչել են այդ իրավունքը: Իսկ «Կոնվենցիան «կենդանի գործիք» է, որը պետք է մեկնաբանվի արդի հանգամանքների ներքո և ներկայումս ժողովրդավարական պետություններում գերակայող գաղափարների հիման վրա»56:
Մեկնաբանման ռեալիստական կանոնի հայկական իրականություն ներթափանցելը թեպետ դժվար է, սակայն՝ իրատեսական: Դա առաջին հերթին վերաբերում է իրավական նորմի տեքստի թերությունը
լրացնելու գործառույթին: Սակայն կարծում ենք, որ հեռու չէ այն ժամանակը, երբ դատարանները կսկսեն նաև զարգացնել իրավունքը՝ փոփոխելով օրենսդրական հնացած մոտեցումները: Դա ապագայի հարց
է, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ քառորդ դարից մի
փոքր է մեծ, իսկ օրենքներն ավելի երիտասարդ են և չեն հասցրել այնպես հնանալ, որ կիրառողներն արձագանքեն դրան: Մյուս կողմից՝
ժամանակակից աշխարհը փոփոխվում է կայծակնային արագությամբ,
ինչին, բնականաբար, չի հասցնում արձագանքել օրենսդիրը: Այստեղ է
կիրառողին օգնության հասնելու ռեալիստական մեկնաբանումը՝ թույլ
տալով ճիշտ արձագանքել արդի իրականությանը:
Հատկանշական են այս հարցում նաև մեր օրենսդրական կարգավորումները: Թեև մեկնաբանման ռեալիստական կանոնը ուղղակի
55 Տե՛ս Richard A. Posner,Legal Formalism, Legal Realism, and the Interpretation of Statutes and the Constitution, 37 Cas. W. Res. L. Rev. 179 (1986), 189:
56 Supra note 54, պարբ. 101-109:
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սահմանված չէ որևէ օրենքով, այն նաև արգելված չէ: Ավելին, Դատական օրենսգրքի 29-րդ հոդվածի 3-րդ մասը Վճռաբեկ դատարանի՝ օրենքների միատեսակ կիրառության ապահովման գործառույթը կապում է inter alia իրավունքի զարգացման խնդրի հետ: Դա նշանակում
է, որ օրենսդիրն ինքն էլ է գիտակցում, որ օրենքների ոչ միատեսակ
կիրառումը կարող է հետևանք լինել թերի կամ հնացած ձևակերպումների, որոնք շտկելը Վճռաբեկ դատարանի սահմանադրական առաքելությունն է:
Միաժամանակ պետք է նկատել, որ իրավունքի զարգացումը չի
կարող միայն Վճռաբեկ դատարանի մենաշնորհը լինել: Իհարկե,
Վճռաբեկ դատարանը՝ որպես գերագույն դատարան, ապահովում է օրենքների միատեսակ կիրառությունը, քանի որ մյուս ատյանների ակտերը վերջնական չեն (բացառությամբ օրենքով սահմանված որոշ
սահմանափակ դեպքերի): Սակայն առաջին կամ վերաքննիչ ատյանների կողմից իրավունքի զարգացումը ևս հնարավոր է, քանի դեռ
Վճռաբեկ դատարանը այլ մոտեցում չի արտահայտել: Ի վերջո, եթե առաջին կամ վերաքննիչ ատյանների դատարանները մեկնաբանման
ռեալիստական կանոնով զարգացնեն իրավունքը, և գործը հասնի Վճռաբեկ դատարան, վերջինս այդ մոտեցմանը համաձայնելու դեպքում,
բնականաբար, պետք է վերահաստատի այն, այլ ոչ թե բեկանի դատական ակտը միայն այն պատճառով, որ մյուս ատյանները չէին կարող
իրավունք զարգացնել:
IV. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Այսպիսով, կատարված հետազոտությունը թույլ է տալիս պնդել,
որ իրավական նորմերը սոսկ տեքստեր չեն, դրանք կարգավորում են
իրական հարաբերություններ և ազդում են իրական կյանքի վրա: Ուստի դրանց մեկնաբանումը ևս չի կարող լինել զուտ տեքստուալ-տեխնիկական, այլ պետք է համապատասխանի այն մոտեցմանը, որը օրենսդիրը որդեգրել է իրական կյանքը կարգավորելիս:
Իրավական նորմերի մեկնաբանության հնարքները բազմազան
են՝ սկսած գրված նորմերից մինչև չգրված կանոնները: Հայրենական իրավակիրառ պրակտիկան գերազանցապես հիմնվում է հենց մեկնաբանման գրված նորմերի վրա, սակայն այս կանոնների օգուտը այնքան էլ մեծ չէ: Ավելին, օրենսդրի խնդիրը չէ իր ընդունած նորմերի մեկնաբանումը: Վերջինիս գործառույթը հասարակական հարաբերությունները կարգավորելն է, որի եղանակի մասին նա հայտնում է տեքստերի միջոցով: Իսկ պրակտիկայում դրանց ճիշտ մեկնաբանման ու
կիրառման խնդիրը դատական և այլ լիազոր մարմինների իրավասության տիրույթում է: Հետևաբար սխալված կլինի օրենսդիրը, եթե
փորձի սահմանափակել իր իսկ ընդունած նորմերը իրավակիրառողի
կողմից համարժեք ընկալելու համար գործածվող մեխանիզմները: Ի25

հարկե, օրենսդիրը իրավական նորմերով կարող է հուշել կիրառողներին մեկնաբանման օգտակար գործիքների մասին, սակայն դրանք
չպետք է լինեն սպառիչ և պարտադիր: Կիրառողը պետք է ունենա
անհրաժեշտ ազատություն մեկնաբանման հնարքների ընտրության
հարցում, որպեսզի ստիպված չլինի արդարությունը ստորադասել անշունչ տեքստերին:
Վերջապես, իրավական նորմերի մեկնաբանման գործընթացը մեխանիկական չէ, այն իրավական բնույթ ունի և չի կարող սահմանափակվել զուտ լեզվական գործիքներով: Ավելին, լեզվական կանոնները
հաճախ ոչ միայն չեն բացահայտում օրենսդրի իրական կամքը, այլ
ընդհակառակը՝ խճճում են կիրառողին բառարաններում օգտագործվող բազմիմաստության լաբիրինթոսում: Ի վերջո, ո՛չ օրենք ընդունողները, ո՛չ էլ օրենսդրական տեքստեր կազմողները լեզվաբաններ չեն և
բառարանային մտածողությամբ չեն առաջնորդվում իրավական նորմեր շարադրելիս: Իրականում օրենսդրական տեքստերում օգտագործվող բառապաշարը իրավաբանական եզրույթների և առօրյա հասկացությունների խառնուրդ է, որոնց իսկական իմաստը թաքնված է օրենսդրի իրավամտածողության խորքերում:
Արդյունքում, որքան էլ որ բազմազան լինեն մեկնաբանման գրված
և չգրված կանոնները, որն էլ որ ընտրի կիրառողը կոնկրետ հարցերի
կարգավորման ժամանակ, պարզ է մի բան՝ գործ ունենք իրավունքի
հետ, և կիրառողի այս կամ այն ընտրության հիմքում դրված պետք է
լինեն ոչ թե տեսքտային-լեզվական, այլ իրավական պատկերացումները: Իրավունքը մարդկանց կյանքն է կարգավորում, իսկ ճակատագրական բառախաղերը պետք է բացառվեն իրական կյանքում: Ուստի իրավական նորմերի մեկնաբանման ռինգում տեքստի և իրավունքի
բախման դեպքում, մեր համոզմամբ, հաղթանակի նժարը անվերապահորեն իրավունքի կողմն է:
Բանալի բառեր – մեկնաբանման լեզվական կանոններ, տեքստուալիզմ, ստանդարտ պատկեր, մեկնաբանման իրավական մեխանիզմներ, իրավական կառուցում, օրենսդրի կամք

КАРЕН ЗАРИКЯН – Толкование правовых норм. Текст vs право. – В статье
сравниваются механизмы толкования правовых норм – от писаных норм до неписаных правил. Выдвигаются точка зрения о недостатках, присущих текстуальному
толкованию, и тезис о том, что правовые нормы, регулирующие реально складывающиеся общественные отношения, не должны толковаться чисто лингвистически. Ведь сколь ни многообразны возможные толкования, речь идёт о праве, и поэтому выбор правоприменителя следует обусловить не текстуальнолингвистическими, а правовыми нормами. Необходимо исключить судьбоносные
ошибки, зачастую возникающие по причине предпочтения сугубо текстуального
толкования правовому. Именно правовое толкование позволяет выявить изначальную волю законодателя.
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К ВОПРОСУ О СТАДИЯХ ЭВОЛЮЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
ВАГЕ ГЕВОРКЯН

Государственность – сложная система как специальных институтов,
органов, правил (норм), обеспечивающих политическую жизнь общества,
так и особых, имеющих решающее значение явлений, оказывающих воздействие и на социальную практику в целом, и на эффективность специализированных государственно-правовых институтов. В научной литературе высказана точка зрения о необходимости схемы эволюции государственности1:
1. ранние, со слабой централизацией, политически организующие
общества с неразвитой социальной и административно-политической
структурой;
2. развитые, с уже сложившейся централизованной системой поздней Древности, Средневековья и Нового времени, политически организующие общества с уже сложившейся сословной структурой;
3. зрелые государства с развитой экономической системой, организующие общества с более продвинутой социальной структурой, в которых
образовались нации со сформированной представительной демократией2.
Стадии эволюции государственности предопределяются прежде всего
уровнем взаимосвязи и взаимодействия между обществом и властью.
Развитость государственности усиливает эффективность целенаправленного и активного влияния на социальные процессы в обществе.
Возникновение государственности, государства и иных специализированных институтов политической власти имеет объективный характер и
связано с потребностью в управлении, вытекающей из системной природы
общества. Социальная практика сопряжена с необходимостью согласования, регулирования, соподчинения разнообразных элементов системы.
Уже с появлением первых общественных коллективов возникают стихийные механизмы управления. В примитивных обществах устанавливались и
формировались ранние табу, например, инцестное табу, не допускавшее
близкородственные брачные союзы. Брачные отношения регулировались
подобным образом стихийно, не специализированными субъектами
управления, а всем родом как социальным коллективом.
1
2
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Резюмируя сказанное, можно заключить: где общество, там и власть,
и право. «О феномене права можно говорить начиная с самых ранних стадий развития человечества. Любое общество определяется правом и невозможно без правопорядка»3.
Архаическое право имело интенцию примирения сторон, по причине
которой его называют «примирительным правом»4. Одна из важнейших
функций архаического права – достижение согласия через примирение и
принуждение.
Уже в древних государствах аппарат управления и публичная власть
были достаточно разветвленными и громоздкими. Однако и это не обеспечивало нужного уровня, позволяющего признать их государствами как
организационно, так и социально. Аппарат управления и бюрократия, являясь достаточно сильным в архаических социумах, подстраивался под
недостаточно развитое в социальном и экономическом плане общество,
что придавало ему по сравнению с состоявшимся, полным государством
менее развитой, скорее – недоразвитый характер, приближая к критериям
протогосударства. Неполнота ранних государств предопределяется несоответствием уровней развития, существующим между государством и
обществом. Большинство ранних государств имели все важнейшие свойства, черты государства, а именно – профессиональный аппарат управления, механизм контроля и подавления, систему налогов, территориальное
деление, высокую степень централизации и писанное право.
Развитое государство являет собой государство уже сформировавшееся, сложившееся, централизованное со всей необходимой атрибутикой
– профессиональным аппаратом управления и подавления, налогообложения и территориального деления. Указанные признаки могли присутствовать частично или отсутствовать у ранних государств. Однако они в полном составе обязательны и необходимы для развитых государств, являясь
итогом длительной эволюции.
Развитые государства являются состоявшимися, устойчивыми и
прочными, если их институты органично связаны с социальной структурой общества, одновременно опираясь и в то же время поддерживая общественный порядок. Развитое государство более целенаправленно и активно
влияет на социальные процессы в обществе. «Развитое государство не
только тесно связано с социальной структурой общества, но и конституирует его особенности политическими и юридическими институтами»5.
Зрелое государство формируется в результате капиталистического
способа производства и промышленной революции и опирается на экономический базис, отличающийся коренным образом от предшествующих
3
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производственных систем. Социальной основой зрелого государства является уже сложившаяся или складывающаяся нация. Зрелое государство
более развито и в организационном, и в правовом плане. Такое государство имеет качественно более развитые и специализированные институты
управления, равно как и аппарат принуждения. На высших этапах своего
развития зрелое государство трансформируется в социальное государство.
В Древности не было зрелых государств. В этот исторический период
государства были ранними и развитыми. В научной литературе их называют традиционными. Первые зрелые государства формируются в конце
VII-VIII вв. Ранние государства предлагается рассматривать как категорию, обозначающую особую форму политической организации крупного и
сложного аграрно-ремесленного общества (групп обществ или территорий), определяющую его внешнюю политику и частично социальный общественный порядок. Раннее государство является в то же время политической формой организации власти, отдельной от населения, обладающей
верховенством, способной принуждать к выполнению своих требований,
преобразовывать отношения и вводить новые нормы, перераспределять
ресурсы в основном или в большей части по принципам родства6.
В раннем государстве государственная система недостаточно сильна
и не способна решать все задачи общества. Только постепенно центральная власть формирует политическую сферу и преобразует общество в своих интересах. Однако даже при длительном процессе государственного
воздействия не формируется неразрывный симбиоз социальных, экономических и политических форм. Раннее государство – это государство, в
котором уже присутствуют политические институты, но оно пока не формирует и не создает государственного общества. С этой точки зрения
предлагается рассматривать раннее государство как особую политическую
форму управления обществом, которое осуществляется с помощью определенным образом организованной системы власти и принуждения.
Развитое государство является формой организации цивилизованного
общества, формой централизованной организации власти, управления,
принуждения, обеспечения социального порядка в виде социальных институтов, органов, законов и правил. Оно обладает суверенностью, верховностью, легитимностью, реальностью власти в рамках определенной
территории и круга лиц, бюрократией, а также возможностью изменять
отношения и нормы7.
Зрелое государство – это уже органическая форма политической организации и экономически, и социокультурно развитого общества. Оно
имеет систему бюрократических и иных специальных органов с состоявшейся публичной властью, с развитой системой управления, системой
6
7
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права, конструирует внутреннюю и внешнюю политическую жизнь социального и правового порядка, наделено суверенностью, верховностью,
легитимностью и реальностью власти с развитым аппаратом принуждения
и контроля, обеспечивает развитие и динамику отношений в обществе.
Как уже отмечено, в Древности и Средневековье не было зрелых государств, существовали только ранние и развитые. Однако наличие ранних и развитых государств не ограничено лишь историческими и хронологическими рамками. Их наличие, исходя из соотношения государства,
власти и общества, возможно и в более поздние исторические периоды.
Трехстадийное развитие государственности основывается на степени соотнесенности власти, государства и общества. От указанного фактора зависит уровень воздействия и способность к преобразованию социальной
системы.
По степени цивилизованности общества выявляется рост роли государства и расширение его функций. Рост роли государства имеет объективный характер и предопределяется постоянным усложнением управленческой деятельности, вызываемым динамикой социогенеза, конфликтующими интересами общественных групп и социальных страт. Этапы динамики социогенеза не приводят к исчезновению предыдущих стадий, определенные их элементы и особенности продолжают существовать. Их конвергенция с новыми элементами делает крайне сложной и многомерной
социальную действительность (общественную практику). Изменения в
экономической сфере, технологических процессах, а также в духовной
сфере, системе ценностей, способах взаимодействия между социальными
субъектами и институтами накладывают определенный отпечаток на общество, видоизменяя его структуру как устойчивые отношения между
элементами (социальными группами и социальными институтами).
Социальный институт представляет собой устойчивый комплекс правил, принципов, норм, установок, не только регулирующих различные
сферы человеческой деятельности, но и организующих их в систему ролей
и статусов. Количество социальных институтов во многом предопределяется уровнем и степенью разделения труда. В современном обществе существуют различные группы социальных институтов. Экономические
институты производства, рынка и собственности обеспечивают материальную базу общества. Культурные институты – образования, науки,
средств массовой информации – обеспечивают хранение, накопление и
приращение разнообразной информации. Политические институты обеспечивают управление обществом, координацию действий разнообразных
групп и организаций, распределение ресурсов общества. Социальные институты упорядочивают и регулируют поведение индивидов в обществе,
координируют действия посредством социальных ролей.
Любой социальный институт представляет собой совокупность ролей.
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Роль в свою очередь может быть определена как функция, которую осуществляет человек в обществе. Социальная роль – это одна из функций,
разделенных внутри института. Социальные функции предстают как результат разделения функциональных сфер внутри общества в целом. Каждый социальный институт осуществляет определенные функции. Согласно
концепции структурного функционализма, под функцией следует понимать последствия для общества, к которым приводит определенное социальное явление, т.е. социальный институт. Последствия действия того или
иного явления представитель функционализма Р. Мертон классифицирует
как функции и дисфункции.
«Функция – это те наблюдаемые последствия, которые способствуют
адаптации или приспособлению данной системы. Дисфункции – это те
наблюдаемые последствия, которые уменьшают приспособление или
адаптацию системы»8.
Функция соотносится с системой как с единством. Согласно теории
Мертона, функции подразделяются на явные и латентные. «Явные функции – это те объективные последствия, которые вносят свой вклад в регулирование или приспособление системы и которые входили в намерения и
осознавались участниками системы.
Латентные функции, соответственно, это те объективные последствия, которые не входили в намерения и не были осознаны»9.
С историческим развитием общества формируются новые институты.
Процесс формирования социальных институтов представлен в труде Бергера и Лукмана «Социальное конструирование реальности».
Институционализация представляет собой процесс констатации и непрерывность перманента цели определенной деятельности, в результате
которой последняя становится непрерывной и предстает как неотъемлемая
часть социального порядка.
Таким образом, институциональный мир предстает как объективная
реальность и воспринимается социумом и его членами как неоспоримый
факт.
Ценности, нормы поведения мотивируют институционализованное
поведение индивидов. Социальная реальность предстает как факт, непосредственно данный сознанию индивида и в то же время как явление, конструируемое человеческим сознанием.
Развитие и усложнение общества сопряжено с усложнением его социальной структуры, сопровождаемым усложнением функций его социальных элементов, приводящим, в свою очередь, к процессу институционализации. А тот сопровождается процессами социального контроля и легитимации. Функциональная деятельность, приобретая необходимый и имма8
9
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нентный характер, предполагает регулятивный аспект – регуляцию человеческого поведения.
Таким образом, институты приводят к установлению социального
контроля за соответствующей формой деятельности, установлению определенных рамок, ограничивающих неудобную для системы активность и
инициативу.
Легитимация, как и регуляция, устанавливающая социальный контроль, представляет корреспондирующую институционализации деятельность, предполагает осмысление и объяснение определенного ее вида, и в
результате она воспринимается как обоснованная, необходимая и узаконенная. Легитимация сопровождается трансляцией опыта подрастающим
поколениям. Трансляция же опыта предполагает усовершенствование
идей и ценностей, обосновывающих существующий социальный порядок.
Легитимация оправдывает и убеждает в необходимости установленных моделей поведения, веру в их обязательность, оправданность и законность действий составляющих общество индивидов.
Таким образом, социальную структуру общества можно рассматривать как устойчивую связь составляющих его элементов. Социальный институт как главный элемент общества позволяет индивиду занять в обществе социальную позицию, т.е. статус и возможность выполнять в обществе определенные социальные функции, осуществлять определенную роль.
Главным фактором изменения социальной структуры выступает
культура, включающая в свой состав ценности и достижения прогресса.
Культура сохраняет, регулирует и распространяет типы действия, обеспечивающие единство и согласие в обществе.
«Наша опаснейшая болезнь состоит в глубоком разногласии относительно всех основных вопросов жизни, твердое отношение к которым является первым условием истинного социального порядка»10.
Общепризнана точка зрения, согласно которой имеются три группы
факторов, существенно влияющих на формирование той или иной модели
и уровня развития государственности: природно-климатические, социально-экономические, религиозно-культурные.
В современной науке к ним присоединяется и личностнополитический фактор как субъективный момент общественного прогресса.
«Монархи и президенты порой оказывают субъективное воздействие
на политический процесс. Стиль их поведения важен в теоретическом и
практическом отношении, поскольку опыт лидерства позволяет глубже
проникнуть в суть эволюции государства и может быть востребован современным государственным управлением»11.
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Государственность, организующая и структурирующая общество,
осуществляет важнейшую функцию, создавая деонтологическую сферу
социума. Государственность с помощью своих элементов (государства,
государственной власти, государственных органов, права) формирует модели должного морально-правового поведения. Право и политика, являясь
органическими элементами государственности, государственных институтов в целом, практически охватывают все стороны социального бытия
индивидов и общества.
Такие сложные и многогранными явления, как право и политика, оказываются вовлеченными в органику, в ткань государственности. Как право, так и политика – непревзойденные по эффективности способы социального регулирования, формирующие сферу существования (сущего) и
законы долженствования.
Политика как сфера деятельности, связанная со взаимоотношениями
социальных групп, имеющих различные интересы, проявляется и выражается, охраняется и обеспечивается в условиях государственности. Политика существует по отношению к индивиду как объективное явление, как
внешняя необходимость12.
Реализация и аккумуляция интересов – эффективное средство мотивации действий, деятельности.
Право и политика как эффективные факторы социального регулирования тесно взаимосвязаны, о чем свидетельствуют исторические факты.
Так, Великую Хартию Вольностей 1215 г., принятую в результате жесточайшей и длительной политической борьбы, в которой участвовали все
сословия в Англии, поначалу оформили в виде отдельных политических
деклараций.
Как политическая необходимость были впервые сформулированы и
декларированы права и свободы в период Средневековья. С целью претворения в жизнь их закрепили в праве13.
Акты и принципы новой государственности были закреплены включением в Конституцию США 1787 г. и Конституцию Франции 1793 г.
Конституция Франции 1848 г. ставила своей целью, чтобы население
путем последовательного действия институтов и законов осознало необходимость нравственности, просвещения и свободы.
На современном этапе общественного развития право ограничивает
отрицательные тенденции политики и выступает мощным стабилизатором
общественных интересов. Политические нормы переплавляются в правовые. Право обуздывает (гуманизирует), рационализирует политику. Право
– средство сохранения необходимого баланса между обществом, властью
и политикой.
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См. Сорокина Ю.В. Указ. соч., с. 115.
См. там же, с. 119.

«Политика – большой моральный инструмент в руках государства, но
политика способствует созданию лишь предпосылки разрешения назревших социальных проблем. Реальное их разрешение остается прерогативой
права»14.
Таким образом, обеспечивая динамику развития общества, право
обеспечивает возможность достижения компромисса интересов между
социальными группами. При этом оно располагает необходимым для этой
цели механизмом защиты интересов членов социума и выступает эффективным инструментом достижения общественного согласия.
Право, мораль и нравственность Гегель рассматривал в качестве стадий развития свободы. Согласно его концепции мораль есть внутреннее
долженствование, субъективная воля и представление о должном.
«Правовое и моральное не могут существовать для себя, они должны
иметь своим носителем и своей основой нравственное, ибо праву недостает
момента субъективности, который моральность имеет только для себя»15.
Ключевые слова: государственность, эволюция, функция, дисфункция, социальный
институт, институционализация, легитимация, регуляция, право, политика

ՎԱՀԵ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ – Պետականության էվոլյուցիայի փուլերի վերաբերյալ – Պետականությունը բարդ համակարգ է, որն ընդգրկում է ինչպես հասարակության քաղաքական կյանքն ապահովող հատուկ ինստիտուտներ, կանոններ (նորմեր), այնպես էլ որոշիչ նշանակության հատուկ երևույթներ, որոնք մեծ ազդեցություն ունեն թե՛ սոցիալական պրակտիկայի, թե՛ պետաիրավական ինստիտուտների արդյունավետության աստիճանի վրա։ Գիտական գրականության մեջ հնչել է կարծիք պետականության էվոլյուցիայի եռաստիճան սխեմայի վերաբերյալ, ըստ որի պետականությունը փուլերն են.
վաղ պետականությունը՝ թույլ կենտրոնացված, քաղաքականապես կազմակերպող հասարակությունները, որոնց սոցիալական և վարչաքաղաքական
կառուցվածքները զարգացած չեն,
զարգացած պետականությունը՝ Հին աշխարհի, Միջնադարի և Նոր ժամանակաշրջանի արդեն կենտրոնացված համակարգ ունեցող քաղաքականապես կազմակերպող հասարակությունները, որոնցում արդեն ձևավորվել է
դասային համակարգը,
հասուն պետականությունը՝ զարգացած տնտեսական համակարգով, առաջադեմ սոցիալական կառուցվածքով, քաղաքականապես կազմակերպող հասարակությունները, որոնցում ձևավորվել են ներկայացուցչական ժողովրդավարությամբ ազգերը։
Պետականության էվոլյուցիայի փուլերը կանխորոշվում են նախ և առաջ
հասարակության և իշխանության փոխկապվածության ու փոխգործակցության մակարդակով։
Որտեղ հասարակությունն է, այնտեղ էլ իշխանությունն ու իրավունքն
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են։ Ցանկացած հասարակություն որոշվում է իրավունքով և անհնարին է առանց իրավակարգի։
Հասուն պետությունը քաղաքական կազմակերպության և տնտեսապես,
սոցիալապես ու մշակութային առումով զարգացած հասարակության օրգանական ձևն է։ Այն օժտված է բյուրոկրատական և այլ հատուկ մարմինների
համակարգով, ունի կառավարման ու իրավունքի զարգացած համակարգ,
ինքնիշխանություն, հարկադրանքի ու վերահսկման զարգացած ապարատ և
ապահովում է հասարակությունում զարգացման և դինամիկայի միտումները։
Սոցիալական ինստիտուտները հանգեցնում են համապատասխան գործունեության նկատմամբ սոցիալական վերահսկման, ինչպես նաև համակարգի համար անցանկալի ակտիվությունը և նախաձեռնությունը սահմանափակող որոշակի շրջանակների հաստատմանը։
Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը կարելի է դիտարկել որպես այն կազմող տարրերի հաստատուն կապ։ Սոցիալական ինստիտուտն
անհատին՝ իբրև հասարակության գլխավոր տարր, հասարակության մեջ սոցիալական դիրք, այսինքն՝ կարգավիճակ գրավելու և հասարակությունում որոշակի սոցիալական գործառույթներ իրականացնելու, այսինքն՝ որոշակի
դեր կատարելու հնարավորություն է ընձեռում։
Հասարակությունը կազմակերպող և կառուցվածքայնորեն դասակարգող
պետականությունը կարևորագույն գործառույթ է իրականացնում՝ ստեղծելով
սոցիումի դեոնտոլոգիական ոլորտը։ Պետականությունն իր տարրերի (պետական իշխանության, պետության, պետական մարմինների, իրավունքի) օգնությամբ ձևավորում է անհրաժեշտ բարոյաիրավական վարքագծի մոդելները։ Իրավունքն ու քաղաքականությունը, լինելով պետականության օրգանական տարրեր, գործնականում ընդգրկում են սոցիալական կեցության և հասարակության բոլոր ոլորտները։
Բանալի բառեր – պետականություն, էվոլյուցիա, գործառույթ, դիսֆունկցիա, սոցիալական ինստիտուտ, ինստիտուցիոնալացում, լեգիտիմացում, կարգավորում, իրավունք, քաղաքականություն

VAHE GEVORGYAN – Concerning the stages of evolution of statehood.– The
statehood is a complex system which comprises of not only the special institutions,
rules (norms) ensuring the political life of the society, but also special phenomena of
decisive nature, which have essential influence on both the social practice and the level
of efficiency of the state and legal institutions.
The scientific literature reflects an opinion concerning the three-stage scheme of
evolution of the statehood, according to which the stages of the statehood are as follows:
early statehood — the weakly centralized, politically organizing societies, the social and administrative-political structures whereof are not developed;
developed statehood — the politically organizing societies of the Ancient World,
the Middle Ages and the New Era, with the already centralized system, wherein the
class system is already fledged;
mature statehood — the politically organizing societies with the developed economic system and the advanced social structure, wherein the nations with representative
democracy are fledged.
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The stages of evolution of the statehood are first and foremost predetermined by
the level of interrelation and interaction between the society and the authorities.
The society belongs to where the power and the law
stand. Any society is determined under the law, and lack of legal order makes it impossible.
The mature state is the organic form of the political organization and of the economically, socially and culturally developed society. It is furnished with the system of
bureaucratic and other special bodies, possesses a developed system of administration
and the law, autonomy, developed mechanism of coercion and supervision, and ensures
the progress and dynamics tendencies inside the society.
The social institutions bring to formation of the social supervision over the relevant activities, as well as of certain frames limiting the activeness and initiative undesirable for the system.
The social structure of the society may be deemed as a constant link between the
elements comprising it. As a key element of the society, the social institution gives an
individual the opportunity to hold a social position in the society — have a status and
perform certain social functions, i.e. play a certain role in the society.
The statehood that organizes the society and classifies it from the structural aspect,
performs a vital function by creating the deontological area of the socium. The statehood, supported by its elements (the state power, the state, the state authorities, the law),
moulds the models of the needed moral and legal line of conduct. The law and the politics, being organic elements of the statehood, practically cover all the areas of the society and the social existence.
Key words: statehood, evolution, function, dysfunction, social institution, institutionalization, legitimization, regulation, law, politics
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ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Իրավաբանական պատասխանատվության համալիր ինստիտուտը, պատասխանատվության առանձին տեսակներով հանդերձ, իրավունքի ընդհանուր համակարգի օրգանական մասն է:
Մասնագիտական գրականության մեջ գերակշռող է հետևյալ մոտեցումը. իրավաբանական պատասխանատվությունը պետական
հարկադրանքի միջոց է, որը կիրառվում է իրավախախտ սուբյեկտի
նկատմամբ1։ Ըստ ակադեմիկոս Վ. Ս. Ներսեսյանցի. «Իրավաբանական
պատասխանատվությունը խախտված նորմի սանկցիայով նախատեսված և իրավասու պետական մարմնի կամ պաշտոնատար անձի կողմից պատշաճ դատավարական-իրավական կարգով իրավախախտի
նկատմամբ կիրառվող իրավական հարկադրանքի միջոցն է»2:
Իրավաբանական պատասխանատվության հատուկ տեսակ է
սահմանադրական պատասխանատվությունը. այն կարելի է բնութագրել որպես սահմանադրաիրավական հարկադրանքի միջոց, որը կիրառվում է այն դեպքում, երբ սուբյեկտը փաստացի սահմանադրական
իրավախախտում է կատարում։ Իսկ երբ սուբյեկտը քաղաքական կամ
այլ պաշտոնում ընտրվելու կամ նշանակվելու ուժով ինքն է կամավորությամբ ստանձնում իր սահմանադրական պարտականությունների
կատարման պատասխանատվությունը, ապա դրսևորվում է սահմանադրական պատասխանատվության ոչ թե նեգատիվ (հարկադրական), այլ պոզիտիվ (պրոսպեկտիվ՝ ապագայում, ժամանակի մեջ
դրսևորվող, կամավոր) ձևը։
Այսինքն՝ կարող ենք սահմանել, որ սահմանադրական պատասխանատվությունն իրավաբանական պատասխանատվության ինքնուրույն և առանձնահատուկ տեսակ է, որն ունի իրացման երկու ձև՝ պոզիտիվ կամ կամավոր և նեգատիվ կամ հարկադրական։
Կամավոր ձևը սահմանադրական իրավանորմերի պահանջները
պատշաճ կատարելն է, դրանք պահպանելը, որը դրսևորվում է սահմանադրական իրավահարաբերությունների սուբյեկտների իրավաչափ
վարքագծում։
1
2
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Տե՛ս Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности, СПб., 2004, էջ 20-55։
Վ. Ս. Ներսեսյանց, Իրավունքի և պետության տեսություն, Եր., 2001, էջ 285։

Կամավոր սահմանադրական պատասխանատվության հիմք է
ծառայում սուբյեկտի կողմից սահմանադրաիրավական հատուկ կարգավիճակ ձեռք բերելը, օրինակ՝ պետության նախագահ, վարչապետ
կամ օրենսդիր մարմնի անդամ ընտրվելը, նախարար կամ դատավոր
նշանակվելը, երդում տալը և երդմամբ պաշտոն ստանձնելը, սահմանադրաիրավական նորմերի դրույթներին համապատասխան գործունեություն իրականացնելը և այլն:
ՀՀ Սահմանադրության 164-րդ հոդվածի 10-րդ մասը նախատեսում է. «Դատավորի համար սահմանվում է նրա բարձր կարգավիճակին և պատասխանատվությանը համապատասխանող վարձատրություն»: Հարց է ծագում՝ դատավորի ո՞ր պատասխանատվության մասին
է խոսքը, եթե ոչ, նախ և առաջ, պոզիտիվ սահմանադրական պատասխանատվության։ Ընդ որում, դատավորը արդարադատության անաչառ իրականացման պատասխանատվություն է ստանձնում երդմամբ։
Որոշ երկրներում (Չեխիա, Իսրայել, Իռլանդիա, Մեքսիկա) դատավորների նեգատիվ սահմանադրական պատասխանատվության հիմքեր
են համարվում երդում չտալը, վերապահումով երդվելը կամ երդումը
չկատարելը, անհամատեղելիության մասին պահանջները խախտելը3:
Մասնագիտական գրականության մեջ, ինչպես նաև սահմանադրական իրավանորմերում «ստանձնել» եզրույթը նշանակում է, որ
իրավասու մարմինը կամ անձը կամավոր դառնում է պոզիտիվ սահմանադրական պատասխանատվության սուբյեկտ։ Օրինակ՝ ՀՀ Սահմանադրության 127-րդ հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում է, որ Հանրապետության նախագահը պաշտոնը ստանձնում է Ազգային ժողովի հատուկ նիստում, ժողովրդին տրված երդմամբ, ընդ որում, պաշտոնի
հետ միաժամանակ, նախագահը երդմամբ կամավոր ստանձնում է պոզիտիվ սահմանադրական պատասխանատվություն՝ հետևելու Սահմանադրության պահպանմանը4։ Այլ հարց է, թե Սահմանադրության
պահպանմանը հետևելը ինչպես է մեկնաբանվում և կյանքի կոչվում։
Կարծում ենք՝ օրախնդիր պահանջ է Հայաստանի Հանրապետության
նախագահի համար Սահմանադրությանը հետևելու գործուն կառուցակարգեր սահմանելը։
ՀՀ նախագահը, Ազգային ժողովի պատգամավորները, կառավարության անդամները, դատավորները, պաշտոնատար այլ անձինք,
պատշաճ կատարելով իրենց սահմանադրական պարտականությունները, դրսևորում են պոզիտիվ սահմանադրական պատասխանատվություն, իսկ սահմանադրական կամ այլ իրավախախտում կատարելու
դեպքում վերածվում են նեգատիվ սահմանադրական պատասխանատվության ենթակա սուբյեկտի։
Տե՛ս «Конституционное право зарубежных стран», М., 1999։
Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, 2015 թ. Փոփոխություններով» // www.arlis.am
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Այսինքն՝ սուբյեկտները ոչ թե ստանձնում են նեգատիվ (հարկադրական կամ ռետրոսպեկտիվ՝ հետահայաց) պատասխանատվություն, այլ դրան ենթարկվում են նախկինում կատարած արարքի համար, այն արարքի, որը սահմանադրական իրավախախտման կազմ է
պարունակում։ Սահմանադրական իրավախախտումներն ունեն հատուկ սուբյեկտներ, որոնք օժտված են սահմանադրական լիազորություններով և դելիկտունակությամբ։ Սահմանադրական պատասխանատվության սուբյեկտներն են՝ պետական իշխանության մարմինները, պաշտոնատար անձինք, համայնքային իշխանության ինստիտուտները, հասարակական-քաղաքական կառույցները, որոնք լիազորված
են ընդունելու քաղաքացիների, հասարակության ու պետության համար կարևոր որոշումներ, ինչպես նաև սահմանադրական դելիկտունակությամբ օժտված ֆիզիկական ու իրավաբանական անձինք։
Օբյեկտիվ առումով սահմանադրական իրավախախտումը կարող է
կատարվել ինչպես գործողությամբ, այնպես էլ անգործությամբ։ Անգործության օրինակներ են ամիսներ շարունակ պառլամենտի նիստ չգումարելը, նախագահ ընտրվելուց հետո երդում չտալը և այլն։ Սահմանադրական իրավախախտումների՝ սահմանադրական պարտականությունները չկատարելու, ոչ պատշաճ կատարելու կամ սահմանադրական իրավունքները չարաշահելու դեպքերում կիրառվում են առանձնահատուկ սանկցիաներ, որոնք բնորոշ չեն իրավաբանական պատասխանատվության ոչ մի այլ տեսակի։
Սահմանադրական պատասխանատվությունը բնութագրվում է ոչ
միայն երկակի (դուալ՝ պոզիտիվ և նեգատիվ կամ կամավոր և հարկադիր) բնույթով, հատուկ սուբյեկտներով, միայն իրեն բնորոշ սանկցիաներով, այլև այն հանգամանքով, որ որպես հարկադրական սահմանադրական պատասխանատվության փաստական հիմք կարող են լինել ինչպես սահմանադրական, այնպես էլ իրավունքի այլ ճյուղերին պատկանող նորմերի խախտումները։ Օրինակ՝ պետական դավաճանությունը,
առանձնապես ծանր կամ ծանր այլ հանցագործությունները քրեական
իրավախախտումներ են, իսկ Սահմանադրության կոպիտ խախտումը
սահմանադրական իրավախախտում է, որոնց դեպքում պետության
գլխի համար նախատեսված պատասխանատվությունը՝ պաշտոնանկությունը, սահմանադրաիրավական սանկցիա է, որին հաջորդում է
քրեական պատասխանատվությունը։ Այսինքն՝ հարկադրական սահմանադրական պատասխանատվության հիմք կարող են լինել և՛ սահմանադրական, և՛ այլ իրավախախտումները։ Միաժամանակ, հարկադրական սահմանադրական պատասխանատվության միջոցները կարող են
կիրառվել իրավաբանական պատասխանատվության այլ (քրեական,
վարչական) միջոցների հետ միասին։ Սահմանադրական պատասխանատվությունը մի դեպքում կարող է նախորդել պատասխանատվության մյուս տեսակներին (քրեական, վարչական), օրինակ՝ անձին սահ40

մանված կարգով անձեռնմխելիության իրավունքից զրկելը, ապա՝
քրեական պատասխանատվության ենթարկելը, իսկ ուրիշ դեպքում կարող է կիրառվել իրավունքի այլ ճյուղերով նախատեսված ներգործության միջոցների (օրինակ՝ քրեադատավարական) գործադրումից հետո։
Դրա օրինակը հանցանք կատարելու պահին կամ անմիջապես դրանից
հետո ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորին ազատությունից զրկելն է,
որից հետո օրենսդիր մարմինը կարող է նրան սահմանված կարգով
զրկել պատգամավորական անձեռնմխելիության իրավունքից5 :
Հարկադրական սահմանադրական պատասխանատվության միջոցներ են՝ պետության գլխին պաշտոնանկ անելը, օրենսդիր մարմինն
արձակելը, կառավարությանը, վարչապետին կամ կառավարության
անդամին անվստահություն հայտնելը, սահմանադրական պաշտոն
զբաղեցնող անձին հետ կանչելը, լիազորություններից զրկելը և այլն։
Օրինակ՝ ՀՀ Սահմանադրության 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Ազգային ժողովի խմբակցության առաջարկությամբ, հարցապնդման պատասխանի քննարկման արդյունքով, պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ երրորդի կողմից կարող է ներկայացվել
վարչապետին անվստահություն հայտնելու առաջարկ։ Միաժամանակ, հարցապնդման արդյունքով Ազգային ժողովը կարող է առաջարկել վարչապետին քննարկել կառավարության առանձին անդամի հետագա պաշտոնավարման հարցը։
Պաշտոնանկությունը (պաշտոնից զրկելը, անվստահություն
հայտնելը) պաշտոնատար անձանց նկատմամբ կիրառվող սահմանադրաիրավական խիստ սանկցիա է, որը կարող է իրականացվել իմպիչմենտի կարգով։ Օրինակ, ԱՄՆ-ի Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ «Նախագահը, փոխնախագահը և Միացյալ
Նահանգների բոլոր քաղաքացիական պաշտոնատար անձինք կարող
են իմպիչմենտի կարգով պաշտոնից զրկվել, եթե մեղավոր են ճանաչվել պետական դավաճանության, կաշառակերության կամ այլ ծանր
հանցագործությունների և իրավախախտումների համար»6:
Տարբեր պետություններում նախատեսված են պաշտոնանկության տարբեր ձևեր, օրինակ՝ պաշտոնատար անձի հետկանչ նրան նշանակած կամ ընտրած սուբյեկտի կողմից կամ պաշտոնական լիազորություններից զրկում դատական կարգով։ Շատ պետություններում
սահմանադրորեն նախատեսվում է, որ նախքան իր լիազորությունների իրականացմանն անցնելը երկրի նախագահը պարտավոր է երդվել։
Երդումից խուսափելը կամ վերապահումով երդվելը կարող է հանգեցնել նախագահի նեգատիվ սահմանադրական պատասխանատվութՏե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն, 96-րդ հոդվածի 2-րդ մաս։
Հ. Մ. Խաչատրյան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սահմանադրությունը, Եր.,
1991, էջ 110; տե՛ս նաև «Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные
акты», М., 1993։
5
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յան։ Օրինակ՝ ըստ Չեխիայի Հանրապետության Սահմանադրության
60-րդ հոդվածի՝ նախագահի ընտրությունն անվավեր է ճանաչվում, եթե նա հրաժարվում է երդվելուց կամ երդվում է վերապահումով։ Տեսականորեն չի բացառվում նախագահի ինագուրացիա՝ երդման արարողություն և երդմամբ պաշտոնի ստանձնում, ապա երդման խախտում։ Այդ պատճառով որոշ պետություններում (Լիտվայում, Տաջիկստանում և այլն) սահմանադրորեն նախատեսվում է, որ նախագահի
պաշտոնանկության հիմքերից մեկը երդմնազանցությունն է7: Նախագահը երդմամբ ստանձնում է պետության և ժողովրդի համար ամենակարևոր արժեքների պահպանության թե՛ բարոյական և թե՛ պոզիտիվ
սահմանադրական պատասխանատվություն, իսկ եթե խախտում է
Սահմանադրությունը, հավատարիմ չի մնում իր երդմանը, կատարում
է պետական դավաճանություն կամ այլ ծանր հանցագործություն, ապա ոչ միայն կորցնում է քաղաքացիների վստահությունը, այլև ենթակա է նեգատիվ սահմանադրական պատասխանատվության։
Տարբեր երկրներում նախատեսված են նախագահի հարկադրական սահմանադրական պատասխանատվության հետևյալ հիմքերը.
- Սահմանադրությունը և (կամ) օրենքները խախտելը8,
- պետության սահմանադրական կարգի նկատմամբ ոտնձգությունը,
- սահմանադրական լիազորությունները չարաշահելը,
- սահմանադրական պարտականությունների չկատարելը կամ
ոչ պատշաճ կատարելը,
- պետական դավաճանություն կամ այլ ծանր հանցագործություն
կատարելը,
- խորհրդարանի արձակման հանրաքվե նախաձեռնելը, եթե
հանրաքվեի արդյունքով պառլամենտը չի արձակվում,
- երդումից հրաժարվելը, վերապահումով երդվելը կամ երդումը
խախտելը,
- անհամատեղելիության մասին պահանջները խախտելը,
- նախագահի անհամապատասխանությունը զբաղեցրած պաշտոնին, նրա ոչ կոմպետենտ լինելը,
- երկրի տարածքը թողնելու համար անհրաժեշտ պայմանները
խախտելը, երկրի տարածքն ինքնակամ լքելը և այլն9:
ՀՀ Սահմանադրության մեջ հարկ է լրացնել ՀՀ նախագահի պաշտոնանկության հիմքերը՝ 141-րդ հոդվածի 1-ին մասում նախատեսելով, որ «Հանրապետության նախագահը կարող է պաշտոնանկ արվել
Տե՛ս «Новые Конституции стран СНГ и Балтии, Сборник документов», М., 1998։
2015 թ. փոփոխություններով ՀՀ Սահմանադրությունը ՀՀ նախագահի պաշտոնանկության հիմքերի շարքում նախատեսել է Սահմանադրության կոպիտ խախտումը
(141-րդ հոդվածի 1-ին մաս), որն այդպես էլ չի հստակեցվել։
9 Տե՛ս Виноградов В. А. Ответственность в механизме охраны конституционного
строя, М., 2005, էջ 240-250:
7
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պետական դավաճանության, այլ առանձնապես ծանր կամ ծանր հանցագործության կամ Սահմանադրության կոպիտ խախտման համար»:
Այսինքն՝ առաջարկում ենք «պետական դավաճանությունից» հետո ավելացնել «առանձնապես ծանր այլ» բառակապակցությունը, այնուհետև՝ ինչպես տեքստում, քանի որ, համաձայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի, պետական դավաճանությունը ոչ թե ծանր, այլ առանձնապես ծանր
հանցագործություն է։
Նախագահի կամ հանրային իշխանության այլ սուբյեկտի սահմանադրական պատասխանատվության բնույթը բացարձակապես քաղաքական է և գրեթե միշտ ուղեկցվում է քաղաքական պատասխանատվությամբ:
Սահմանադրական պատասխանատվությունը սերտորեն կապված է սահմանադրական վերահսկողության և սահմանադրական արդարադատության ինստիտուտների հետ։
1995 թվականին ընդունված Սահմանադրությամբ Հայաստանի
Հանրապետությունում ներդրվեց սահմանադրական արդարադատության և վերահսկողության համակարգը, սակայն չամրագրվեց սահմանադրական պատասխանատվության ինստիտուտը։ Այն չնախատեսվեց
նաև 2005, ապա 2015 թվականների սահմանադրական փոփոխություններում, թեպետ վերջինիս բարեփոխումների հայեցակարգում նախատեսված էր դա։ «Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի
դրույթները և դրանց իրացման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում» գիտագործնական հետազոտությունում
նշվում է. «Իրավական պետությունում պետք է բացառվի քաղաքական,
տնտեսական և վարչական ներուժի սերտաճումը, երաշխավորված ու
ապահովված պետք է լինի քաղաքական ուժերի նպատակների ու գործունեության սահմանադրականությունը, ... պետք է կարևորվեն իշխանության քաղաքական ու հանրային վարքագծի սահմանադրականացումը, ... իրավունքի գերակայության սկզբունքը: Այս գերխնդրի լուծմանը կծառայեն ոչ միայն արդեն իսկ ձևավորված սահմանադրական ինստիտուտների բարելավմանն ուղղված միջոցները, այլև միանգամայն
նոր գաղափարախոսությամբ ներծծված ինստիտուտները: Մասնավորապես, նախատեսվում է ներդնել սահմանադրական պատասխանատվության նոր համակարգ»10։ Հատկանշական է, որ ոչ միայն կարևորվել է
սահմանադրական պատասխանատվության ինստիտուտը, այլև անդրադարձ է կատարվել դրա իրականացման կառուցակարգին. «Անհրաժեշտ է ներդնել սահմանադրական պատասխանատվության ինստիտուտը, որի պարագայում կերաշխավորվի պետական իշխանության
մարմինների ու պաշտոնատար անձանց հանրային-իրավական պատասխանատվությունն իրենց ծրագրանպատակային գործունեության
«Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի դրույթները և դրանց իրացման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում», Եր., 2015, էջ 31-32։
10

43

ու լիազորությունների իրականացման հարցում։ Տվյալ դեպքում կարող
են կիրառելի լինել ինչպես գործող արդարադատության ատյանները,
այնպես էլ կարող է նախապատվությունը տրվել սահմանադրական
մարմինների ներկայացուցիչներից կազմված ատյանի ձևավորմանը:
Կարևորը տվյալ դեպքում այնպիսի իրավական լուծումներ առաջադրելն է, որի արդյունքում բացառվի անպատժելիության հենքով սահմանադրական խախտումների երևույթը»11։
Նման տեսական հիմնավորումներից հետո սահմանադրական
պատասխանատվության ինստիտուտը նախատեսվեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի նախնական տարբերակում, սակայն այդպես էլ տեղ չգտավ ժողովրդի դատին ներկայացված և հանրաքվեով ընդունված վերջնական փոփոխություններում։ Պատճառը,
ենթադրում ենք, սահմանադրական իրավախախտման բացահայտման, նեգատիվ սահմանադրական պատասխանատվության միջոցների կիրառման հիմքերի ու մեխանիզմների բարդությունն է։
Ի տարբերություն Հայաստանի՝ բազմաթիվ երկրներում ոչ միայն
սահմանվում են սահմանադրական պատասխանատվության միջոցներ, այլև իրավական ակտերում գործածվում է «սահմանադրական
պատասխանատվություն» հասկացությունը։ Այսպես, Լեհաստանի
Հանրապետության Սահմանադրությունը 198-րդ հոդվածում ամրագրում է սահմանադրական պատասխանատվության ինստիտուտը և
նախատեսում այն անձանց, որոնք «սահմանադրական պատասխանատվություն են կրում Սահմանադրության կամ օրենքի խախտման
համար՝ կապված իրենց զբաղեցրած պաշտոնի կամ ծառայողական
պարտականությունների կատարման հետ»12: Իսկ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության հիմնական օրենքը սահմանում է պատասխանատվություն Սահմանադրության խախտման համար, որը
կիրառվում է Սահմանադրության պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմինների կողմից՝ օրենքով սահմանված կարգով13:
Իսկ ինչո՞ւ ենք կարևորում սահմանադրական պատասխանատվության ինստիտուտի կայանալը Հայաստանի Հանրապետությունում.
քանի որ օրենքների խախտումների համար համապատասխանաբար
նախատեսված են քրեական, վարչական կամ իրավաբանական պատասխանատվության այլ տեսակներ, իսկ հիմնական օրենքի՝ Սահմանադրության խախտման համար պատասխանատվության առանձին
ինստիտուտ նախատեսված չէ, ինչը համարում ենք անհասկանալի և
Նույն տեղում, էջ 152։
«Конституция Республики Польша» // Конституционное (государственное) право
зарубежных стран, Т. 3, М., 1995։
13 Տե՛ս Трощинский П. В. Юридическая ответственность по законодательству КНР //
Журнал российского права, 2000, № 4, էջ 148-149, 154։
11
12
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անընդունելի։ Սահմանադրական պատասխանատվության ինստիտուտը սահմանադրական իրավախախտումների կանխման և սահմանադրական օրինականության ապահովման լուրջ երաշխիք է։ Իրավաբանական պատասխանատվության ինքնուրույն տեսակ լինելով հանդերձ՝ այն միաժամանակ սահմանադրաիրավական հատուկ ինստիտուտ է, սահմանադրական կարգի հիմունքների իրականացմանը
նպաստող գործիք, իշխանության բաժանման, «զսպումների ու հակակշիռների» կառուցակարգի անհրաժեշտ բաղադրիչ, ինչպես նաև սահմանադրական մարմինների իրավական կարգավիճակի տարր։ Ուստի
սահմանադրական պատասխանատվության ինստիտուտի կայացումը
Հայաստանի Հանրապետությունում օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է,
երաշխիք՝ ապահովելու Սահմանադրության «կենսունակությունը»,
սահմանադրական սկզբունքների ու նորմերի անմիջական գործողությունը ոչ միայն միջնորդավորված, այլև ուղղակիորեն՝ պատասխանատվության «սեփական զինանոցով»։ Այն հակասահմանադրական որոշումներն ու ձեռնարկները, ժողովրդի և պետության շահերին հակասող զարգացումները կանխելու միջոց է։ Սահմանադրական պատասխանատվության ինստիտուտը պետք է դառնա ՀՀ-ում սահմանադրական անվտանգության ապահովման համակարգի անբաժանելի մասը։
Սահմանադրական անվտանգությունն ապահովվում է, եթե սահմանադրական կարգը կայուն է և զերծ անկանխատեսելի ցնցումներից, եթե պետական մարմինների ու պաշտոնատար անձանց գործունեությունը համապատասխանում է Սահմանադրությանը։ Պետության սահմանադրական անվտանգության պաշտպանության շահը պահանջում
է, որ սահմանադրական պատասխանատվությունն իրապես դառնա
հանրային իշխանության մարմինների սահմանադրաիրավական կարգավիճակի բաղկացուցիչ տարր։ Սահմանադրական պատասխանատվության ինստիտուտն ունի իշխանական լիազորությունների չարաշահումները և վերազանցումները կանխելու ներուժ։ Ստանձնելով պետական բարձր պաշտոններ՝ անձինք պետք է կամավոր կրեն ոչ միայն
բարոյական, քաղաքական, այլև սահմանադրական պատասխանատվություն։ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով Հայաստանի Հանրապետությունն ընդունեց կառավարման պառլամենտական ձևը, ուստի ընդլայնվեցին Ազգային ժողովի սահմանադրական
լիազորությունները, և համապատասխանաբար ընդլայնվեցին նրա
սահմանադրական պատասխանատվության ոլորտները։ ՀՀ Սահմանադրության 88-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Ազգային ժողովը
պոզիտիվ սահմանադրական պատասխանատվություն է կրում օրենսդիր իշխանության իրականացման համար14։ Ազգային ժողովը նույնԱզգային ժողովի մասին մանրամասն տե՛ս Հ. Հ. Հակոբյան, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի գործունեության մի քանի հիմնախնդիրների շուրջ,
14

45

պիսի պատասխանատվություն է կրում նաև կառավարության նկատմամբ իր վերահսկողական լիազորությունների ուժով։ Ժողովրդի առջև
բարոյական, քաղաքական և սահմանադրական պատասխանատվություն է կրում ոչ միայն խորհրդարանը՝ որպես սահմանադրական իրավահարաբերությունների հավաքական (բազմանձնյա) սուբյեկտ, այլև
Ազգային ժողովի մարմինները՝ խորհրդարանի նախագահը, նրա տեղակալները, Ազգային ժողովի խորհուրդը, հանձնաժողովներն ու
պատգամավորները15։ Ազգային ժողովը պոզիտիվ սահմանադրական
պատասխանատվություն է կրում առանցքային պաշտոնատար անձանց՝ ՀՀ վարչապետին, ՀՀ նախագահին, Սահմանադրական դատարանի դատավորներին, Բարձրագույն դատական խորհրդի հինգ անդամին, Վճռաբեկ դատարանի նախագահին, գլխավոր դատախազին,
Մարդու իրավունքների պաշտպանին, Կենտրոնական ընտրական
հանձնաժողովի նախագահին և անդամներին, Հեռուստատեսության և
ռադիոյի հանձնաժողովի անդամներին, Հաշվեքննիչ պալատի նախագահին և մյուս անդամներին, Կենտրոնական բանկի նախագահին և
խորհրդի անդամներին ընտրելու համար16: Սակայն պրակտիկան
ցույց է տալիս, որ ոչ լիարժեք սահմանադրաիրավական կարգավորումների պատճառով ՀՀ Ազգային ժողովը պաշտոնատար անձանց
ընտրության հարցում երբեմն ակնհայտ սուբյեկտիվություն է դրսևորում, սահմանադրական զարգացումները մտնում են փակուղի, և չկա
պատասխանատվության որևէ մեխանիզմ ժամանակի, հանրային-պետական ռեսուրսների կորստի, սահմանադրական մարմինների փաստացի անգործության կամ կաթվածահար վիճակի համար։ Օրինակ՝
2018-2019 թվականներին քանիցս արձանագրվեցին փաստեր, երբ Ազգային ժողովը չկարողացավ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի և
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներ ընտրել։ Նման իրավիճակները կանխելու և սահմանադրական ճգնաժամից խուսափելու
համար առաջարկում ենք հետևյալ լուծումները.
1. ՀՀ Սահմանադրությամբ նախատեսել, որ Սահմանադրական
դատարանի, Բարձրագույն դատական խորհրդի կամ սահմանադրական այլ մարմնի անդամը շարունակում է իր պաշտոնավարումն այնքան ժամանակ, մինչև Ազգային ժողովը նոր անդամ ընտրի՝ պայմանով, եթե տվյալ անձն ի վիճակի է կատարել իր պարտականությունները։ Նման մոտեցում արդեն իսկ դրսևորվել է Հայաստանի ՀանրապեԵր., 2005, 120 էջ, նույնի՝ Պառլամենտը և պառլամենտարիզմը Հայաստանի Հանրապետությունում, Եր., 2007, 708 էջ։
15 Ազգային ժողովի սահմանադրական պատասխանատվության մասին տե՛ս
Акопян Г. Г., Акопян Р. Х. Парламент как субьект конституционной ответственности //
Конституционное правосудие, Вестник Конференции органов конституционного контроля
стран молодой демократии, Вып. 1 (31), Ер., 2006, էջ 97-114։
16 Տե՛ս «ՀՀ Սահմանադրություն», Եր., 2015։
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տության պետական-սահմանադրական շինարարության գործընթացում։ Այսպես, ի տարբերություն 1995 թվականի սահմանադրական
իրավակարգավորման, 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով հոդված 55-ի 4-րդ կետում ամրագրվեց դրույթ, ըստ որի՝
«Հանրապետության Նախագահի կողմից կառավարության հրաժարականի ընդունումից հետո կառավարության անդամները շարունակում
են իրենց պարտականությունների կատարումը մինչև նոր կառավարության կազմավորումը»։ Նման լուծումը համարում ենք ճիշտ՝ ցանկացած իրավիճակում դատական համակարգի, պետական կառավարման մարմինների անխափան գործունեությունն ապահովելու առումով:
2. ՀՀ Սահմանադրությամբ նախատեսել, որ ՀՀ Սահմանադրական
դատարանի, Բարձրագույն դատական խորհրդի կամ սահմանադրական այլ մարմնի անդամի ընտրության նպատակով իրավասու սուբյեկտի կողմից Ազգային ժողով է ներկայացվում առնվազն երեք թեկնածու։ Այսպիսով կիրականացվի այլընտրանքային ընտրություն՝ մրցակցային կարգով։ Նման առաջարկի համար հիմք ենք ընդունել 2015 թվականին փոփոխված ՀՀ Սահմանադրությամբ սահմանված՝ ՀՀ նախագահի ընտրության կարգը։ Այսպես, ըստ 125-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝
«Հանրապետության նախագահ է ընտրվում այն թեկնածուն, որը ստացել է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք քառորդը: Եթե Հանրապետության նախագահ չի ընտրվում, ապա անցկացվում է ընտրության երկրորդ փուլ, որին կարող են մասնակցել առաջին փուլին մասնակցած բոլոր թեկնածուները: Երկրորդ փուլում
Հանրապետության նախագահ է ընտրվում այն թեկնածուն, որը ստացել է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք
հինգերորդը: Եթե Հանրապետության նախագահ չի ընտրվում, ապա
անցկացվում է ընտրության երրորդ փուլ, որին կարող են մասնակցել
երկրորդ փուլում առավել ձայներ ստացած երկու թեկնածուները: Երրորդ փուլում Հանրապետության նախագահ է ընտրվում այն թեկնածուն, որն ստանում է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությունը»:
Նշված առաջարկն ընդունելու դեպքում Ազգային ժողովում պաշտոնատար անձանց ընտրության գործընթացում անհարկի «տեղապտույտ» չի արձանագրվի։
Մենք այն կարծիքին ենք, որ թեև Սահմանադրությունը կոչված է
ապահովելու սոցիալական-պետական կարևոր արժեքների պաշտպանությունը, այդուամենայնիվ՝ կարիք ունի պաշտպանության երաշխավորված համակարգի, որի գործուն տարրերից է սահմանադրական
պատասխանատվության ինստիտուտը։ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական պատասխանատվությունը պետք է կայանա որպես սահմանադրական իրավանորմերի իրացման կարևոր ե47

րաշխիք, անհրաժեշտ գործիք՝ երկրում սահմանադրական կայուն իրավակարգի ձևավորման, օրինականության ռեժիմի ապահովման, ժողովրդավարության հաստատման համար։ Այդ նպատակով անհրաժեշտ է թե՛ սահմանադրական պատասխանատվության ատյանների և
թե՛ սահմանադրական պատասխանատվություն կրող սուբյեկտների
լիազորությունների խոր վերլուծություն, նրանց սահմանադրական
պատասխանատվության իրավական, փաստական և դատավարական
նորմատիվ հիմքերի հստակեցում, սահմանադրական պատասխանատվության միջոցների կիրառման մեխանիզմների կատարելագործում, կազմակերպական ապահովում, պաշտոնատար անձանց իրավագիտակցության և իրավական մշակույթի մակարդակի բարձրացում
և, մասնավորապես, պատշաճ սահմանադրական իրավակրթության ու
սահմանադրական մշակույթի, պետական նոր մտածողության ձևավորում։
Իսկ ինչպե՞ս ապահովել սահմանադրական պատասխանատվության ինստիտուտի կիրառմանն առնչվող հարաբերությունների հստակ
իրավակարգավորումները։ Այս հարցի վերաբերյալ եղել են տարբեր առաջարկություններ։ Որոշ հեղինակների կարծիքով՝ պետք է ընդունել
սահմանադրական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք,
ինչպես վարչական իրավախախտումների դեպքում է, որը կնախատեսի սահմանադրական պատասխանատվության միջոցներ17: Այլոց
կարծիքով՝ պետք է ընդունել օրենք, որը կբովանդակի սահմանադրական իրավախախտումների հիմնական կազմերը և դրանց համար
կնախատեսի սահմանադրաիրավական սանկցիաներ18: Մենք գտնում
ենք, որ սահմանադրական պատասխանատվության ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում նախ պետք է ունենա սահմանադրական ամրագրում19։ Պետության հիմնական օրենքը պետք է ուղենիշ
դառնա հասարակության զարգացման համար, ըստ այդմ՝ խուսափի
սահմանադրական ճգնաժամերից ու բախումներից, հաղթահարի հակասությունները, հիմնի նոր ինստիտուտներ, այդ թվում, սահմանադրաիրավական սանկցիաներ ամրագրելուց բացի, պետք է սահմանի
սահմանադրական պատասխանատվության ինստիտուտը՝ որպես
Հայաստանի Հանրապետության իրավակարգի պահպանության կարևորագույն երաշխիք։
17 Տե՛ս Скифский Р. М. Ответственность за конституционные правонарушения,
Тюмень, 1998, էջ 6։
18 Տե՛ս Колосова Н. М. Конституционная ответственность в Российской Федераци։
ответственность органов государственной власти и иных субъектов права за нарушение
конституционного законодательства Российской Федерации, М., Городец, 2000, էջ 35,
Авдеенкова М. П., Дмитриев Ю. А. Конституционное право Российской Федерации.
Курс лекций, Ч. 1, էջ 250-251։
19 Տե՛ս Акопян Р. Х. Конституция Республики Армения как нормативная основа
позитивной конституционной ответственности государства // Конституционное и
муниципальное право, № 24, М., 2007, էջ 10-14։
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Ելնելով վերոգրյալից՝ առաջարկում ենք քննարկվող ինստիտուտի
սահմանադրական ամրագրման երկու տարբերակ:
1. ՀՀ Հիմնական օրենքի 6-րդ հոդվածի առաջին մասի՝ «Պետական
և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով»
դրույթից հետո ավելացնել հետևյալ պարբերությունը. «Պետական և
տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք սահմանադրական պատասխանատվություն են կրում իրենց
լիազորությունների իրականացման համար»:
2. Բացի վերը նշվածից, առաջարկում ենք ՀՀ Ազգային ժողովին, ՀՀ
նախագահին, կառավարությանը, արդարադատության և այլ մարմիններին վերաբերող հոդվածներում նախատեսել, որ նրանք սահմանադրական պատասխանատվություն են կրում իրենց լիազորությունների
իրականացման համար։ ՀՀ Սահմանադրության հիման վրա սահմանադրական պատասխանատվության ինստիտուտը պետք է ամրագրվի նաև ՀՀ օրենքներում («Ազգային ժողովի կանոնակարգ», «ՀՀ ընտրական օրենսգիրք», «ՀՀ դատական օրենսգիրք», «Սահմանադրական դատարանի մասին»), սահմանադրական օրենքներում, կառավարության
և ՀՀ նախագահի մասին օրենքներում, նորմատիվ իրավական այլ ակտերում։
Միաժամանակ հարկավոր է նախատեսել օրենսդրական երաշխիքներ՝ անհիմն հետապնդումներից պաշտոնատար անձանց պաշտպանելու, ինչպես նաև նրանց օրինական գործունեությունը խոչընդոտելը կանխելու համար։
Մենք բնավ էլ սահմանադրական իրավահարաբերությունների
«քրեականացման» կողմնակիցը չենք կամ չենք գտնում, որ քրեաիրավական կամ վարչաիրավական ինստիտուտները կարելի է մեխանիկորեն վերագրել սահմանադրական ոլորտին: Սահմանադրաիրավական
սանկցիաները պետք է կիրառվեն Սահմանադրությամբ և օրենքներով
նախատեսված անհրաժեշտ ու բավարար հիմքերի առկայության դեպքում, սահմանված սկզբունքներով և կարգով՝ սահմանադրական վարույթի շրջանակում։
Սահմանադրությամբ իշխանական լիազորություններով օժտված
մարմինները չպետք է գործեն իրենց ոչնչով չսահմանափակված կամահայեցողությամբ։ Նրանց իրավասությունները, ձևավորման ու գործունեության սկզբունքները սահմանված են Սահմանադրությամբ,
հետևաբար, նույն կերպ՝ հիմնական օրենքով պետք է նախատեսվեն
նաև նրանց սահմանադրական պատասխանատվության հիմքերն ու
կարգը։ Ժողովրդի կողմից ընտրվելը և պետաիշխանական լիազորություններով օժտվելը անմիջականորեն փոխպայմանավորված են իշխանության աղբյուրի՝ ժողովրդի առջև սահմանադրական պատասխա49

նատվություն կրելու անհրաժեշտությամբ։ Ընդ որում, սուբյեկտի սահմանադրաիրավական լիազորությունների ծավալը և նրա սահմանադրական պատասխանատվության չափը պետք է համարժեք լինեն։ Այսպիսով, սահմանադրական իրավունքի գիտության մեջ և Հայաստանի
պետաիրավական համակարգում սահմանադրական պատասխանատվությունը պետք է ընկալվի որպես՝
1. իրավաբանական պատասխանատվության ինքնուրույն տեսակ,
2. սահմանադրաիրավական հատուկ ինստիտուտ,
3. պետության գլխի, պետական իշխանության օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմինների, հանրային իշխանության մյուս սուբյեկտների սահմանադրաիրավական կարգավիճակի բաղկացուցիչ
մաս,
4. պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների և
պաշտոնատար անձանց, սահմանադրական իրավահարաբերությունների այլ մասնակիցների պոզիտիվ գործունեություն՝ ուղղված իրենց
սահմանադրական իրավունքների ու պարտականությունների կատարմանը (սահմանադրական պատասխանատվության պոզիտիվ ասպեկտ կամ իրացման կամավոր ձև),
5. լիազոր մարմինների (սահմանադրական պատասխանատվության ատյանների) կողմից անհրաժեշտ հիմքերի առկայության դեպքում
սահմանադրաիրավական սանկցիաների կիրառում (սահմանադրական պատասխանատվության նեգատիվ ասպեկտ կամ իրացման հարկադրական ձև) սահմանադրական իրավախախտում կատարած սուբյեկտի նկատմամբ,
6. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական անվտանգության ապահովման, սահմանադրական կարգի պաշտպանության
կառուցակարգի կարևոր տարր, պետական իշխանության բաժանման,
«զսպումների ու հակակշիռների» մեխանիզմի բաղկացուցիչ մաս, սահմանադրականության ռեժիմի ձևավորման անհրաժեշտ գործոն։
Ժողովրդավարական հասարակությունում ոչ ոք չի կարող վեր լինել Սահմանադրությունից, ուստի ոչ ոք չի կարող ազատ լինել սահմանադրական պատասխանատվությունից։
Մեր երկրում սահմանադրական պատասխանատվության ինստիտուտը պետք է ստանա ոչ միայն «կյանքի իրավունք», այլև «քաղաքացիության իրավունք»՝ նպաստելով Հայաստանի Հանրապետության՝
որպես իրավական պետության կայացմանն ու զարգացմանը։
Բանալի բառեր – սահմանադրություն, սահմանադրական պատասխանատվություն, սահմանադրաիրավական կարգավիճակ, սահմանադրական լիազորություն ու
պարտականություն,
սահմանադրական
իրավախախտում,
սահմանադրական
սանկցիա
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РУЗАННА АКОПЯН – Институт конституционной ответственности
в Республике Армения. – В статье утверждается, что в государственно-правовой
системе Армении конституционная ответственность должна восприниматься как
самостоятельный вид юридической ответственности, особый конституционноправовой институт, компонент конституционно-правового статуса субъектов
публичной власти. Кроме того, названный институт – часть системы обеспечения
конституционной безопасности страны. Отмечается, что в РА институт
конституционной ответственности должен получить не только «право на жизнь»,
но и «право на гражданство».
Ключевые
слова:
конституция,
конституционная
ответственность,
конституционно-правовой статус, конституционные полномочия и обязанность,
конституционное правонарушение, конституционная санкция

RUZANNA HAKOBYAN – Institute of Constitutional Responsibility in the
Republic of Armenia. – The article is dedicated to the institute of constitutional responsibility. It is stated that in the state legal system of Armenia, constitutional responsibility
should be perceived within the following perspectives: as an independent type of legal
responsibility; a special constitutional legal institution; a constituent part of the constitutional legal status of public authorities; as well as a part of the Republic of Armenia`s
constitutional security system.It is noted that the institute of constitutional responsibility
in the Republic of Armenia should receive not only a "right to life" but also a "right to
citizenship".
Key words: constitution, constitutional responsibility, constitutional legal status, constitutional powers and obligation, constitutional violation, constitutional sanction
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ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՁԵՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ
(ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ) ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՓՈՒԼՈՒՄ
ԳՏՆՎՈՂ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ *
ՀԱՅԿ ԿԵՍՈՅԱՆ

Կայուն ժողովրդավարական արժեքներ դեռևս չձևավորած, սակայն ժողովրդավարական զարգացման ուղին որդեգրած պետությունների համար առանցքային հարցերից մեկը պետական կառավարման
ձևի ընտրության հիմնախնդիրն է: Ժամանակակից աշխարհում մի
շարք պետություններ դեռևս շարունակում են պետական կառավարման լավագույն ձևի փնտրտուքները, դրանով պայմանավորված՝ այդ
պետություններում առավել հաճախ են կատարվում պետական կառավարման ձևի «մոդեռնիզացմանն» ուղղված քայլեր կամ փորձեր:
Յուրաքանչյուր դեպքում պետական կառավարման ձևի ընտրությունը իրականում բարդ գործընթաց է: Պետությունների մի մասում պետական կառավարման ձևը զարգացել է ժամանակի ընթացքում՝ պատմական և քաղաքական տարբեր գործոնների ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցությամբ: Այդպիսի պետություններում պետական կառավարման ձևը արմատական փոփոխության գրեթե չի ենթարկվում, ինչի
շնորհիվ այդ պետություններում ձևավորվել է բավականին կայուն և
արդյունավետ գործող պետական կառավարման համակարգ: Մինչդեռ
անցումային փուլում գտնվող պետություններում առավել հաճախ է
տեղի ունենում պետական կառավարման ձևի փոփոխություն: Ընդ որում, որոշ պետություններում դա արմատական բնույթի է, այսինքն՝
պետական կառավարման գործող մի ինստիտուցիոնալ համակարգից
անցում է կատարվում տրամագծորեն այլ համակարգի:
Անցումային փուլում գտնվող պետություններում պետական կառավարման ձևի ընտրությունը կամ փոփոխությունը հիմնականում
պայմանավորված է որոշակի հանգամանքներով, որոշակի խնդիրների
լուծման անհրաժեշտությամբ, որոնց հիմքում կարող են ընկած լինեն
ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ բնույթ կրող գործոններ և շահեր: Նշվածով պայմանավորված՝ անցումային փուլում գտնվող պետություններում երբեմն արհեստականորեն ներմուծվում են այլ պե*

Աշխատանքը կատարված է ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի նախագահի 04
սեպտեմբերի 2018 թ. № 36-Ա/Ք հրամանով հաստատված 18T-5E130 գիտական
հետազոտական թեմայի շրջանակներում:
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տություններում գործող պետական կառավարման ձևերը, որոնք երբեմն արմատավորվում և հաջողությամբ գործում են, իսկ երբեմն՝ ձախողվում: Վերը նշված հիմնախնդիրը բնորոշ է նաև հետխորհրդային
մի շարք պետությունների: Խորհրդային Միության փլուզումից հետո
նորանկախ պետությունները հայտնվեցին այսպես կոչված «անորոշ»
վիճակում, և որոշակի ժամանակ էր անհրաժեշտ կողմնորոշվելու, թե
պետական կառավարման որ ձևը կարող է արդյունավետ գործել, և
միևնույն ժամանակ լուծել գործող իշխանության առջև ծառացած քաղաքական խնդիրները: Հետխորհրդային պետությունների մեծ մասը
ընտրեց կառավարման նախագահական կամ կիսանախագահական
ձև, իսկ որոշ պետություններ՝ խորհրդարանական (Լատվիա, Մոլդովիա, Էստոնիա):
Սակայն ժամանակի ընթացում հետխորհրդային մի շարք պետություններում ի հայտ եկան որոշակի թեզեր, որոնք պետական կառավարման ձևի փոփոխության հիմք դարձան: Այդ պետություններում
պետական կառավարման ձևի փոփոխությունը հիմնականում հիմնավորվում էր հանրապետության նախագահի ձեռքում պետական իշխանության կենտրոնացմամբ և պետական իշխանության ճյուղերի միջև
զսպումների ու հավասարակշռման մեխանիզմների անկատարությամբ, որոնք հանգեցնում են գերնախագահական կառավարման մոդելի արմատավորման կամ դրա վտանգի: Որոշ հետխորհրդային պետություններ, հենց նշված հիմնավորումներով պայմանավորված, կառավարման ձևը արմատական փոփոխության ենթարկեցին. օրինակ՝
Հայաստանը, Ղրղզստանը, որոշ առանձնահատկություններով՝ նաև
Վրաստանը, անցում կատարեցին կառավարման խորհրդարանական
ձևին, որը նորույթ է այդ պետությունների համար: Ի դեպ, հետխորհրդային պետություններից Ղազախստանում ևս ակտիվ քննարկումներ եղան կառավարման խորհրդարանական ձևին անցնելու հնարավորության վերաբերյալ:
Կառավարման խորհրդարանական ձևը առավելապես բնորոշ է
Արևմտյան և Կենտրոնական Եվրոպայի պետություններին, որտեղ կայուն ժողովրդավարական ինստիտուտները ձևավորվել են պատմական
զարգացման ընթացքում (Բելգիա, Միացյալ Թագավորություն, Դանիա,
Նորվեգիա, Շվեդիա), իսկ որոշ եվրոպական պետություններում պառլամենտական կառավարման ձևը հաստատվել է ռեժիմի փլուզման
հետևանքով (Իտալիա, Գերմանիա, Ճապոնիան, Իսպանիա): Կան նաև
խորհրդարանական որոշ պետություններ, որտեղ կառավարման
խորհրդարանական ձևը հաստատվել է սոցիալիզմի փլուզումից հետո
(Լատվիա, Չեխիա, Սլովակիա, Հունգարիա, Մոլդովա, Էստոնիա), իսկ
որոշ հետխորհրդային պետություններում՝ պետական կառավարման
ձևի փոփոխության արդյունքում (Վրաստան, Ղրղզստան, Հայաստան):
Կարող ենք արձանագրել, որ հետխորհրդային պետություններում գոր53

ծող կառավարման նշյալ ձևը, ի տարբերություն Արևմտյան Եվրոպայի,
պակաս կայուն է, ժողովրդավարական արժեքները՝ թերզարգացած,
հետևաբար՝ կառավարման խորհրդարանական ձևը գործում է ոչ այնքան արդյունավետ:
Ինչպես նշեցինք, հետխորհրդային որոշ պետությունների, այդ
թվում՝ Հայաստանի Հանրապետությանը, առավել բնորոշ է պետական
կառավարման համակարգում «հաճախակի» փոփոխություններ կատարելը, որն ունի տարբեր դրդապատճառներ և դրան նպաստող քաղաքական ու իրավական նախադրյալներ՝ սկսած պետական կառավարման համակարգի բարեփոխման «արդար» մղումներից մինչև
դրանց ներքո քողարկված սեփական իշխանության գոյապահպանության քաղաքական խնդրի կենսագործում:
2015 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցան սահմանադրական փոփոխություններ, որոնցով կառավարման
կիսանախագահական ձևից անցում կատարվեց խորհրդարանական
ձևի: ՀՀ-ում կառավարման խորհրդարանական ձևին անցումը լայն առումով հիմնավորվում էր պետական կառավարման համակարգում
առկա անհաղթահարելի խնդիրներով, որոնք պարունակում են սահմանադրական ճգնաժամերի առաջացման վտանգներ1: Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի մշակման և սահմանադրական
հանրաքվեի ժամանակաշրջանում հասարակական և քաղաքական
կյանքում շարունակվում էին քննարկումները առ այն, թե ՀՀ-ում կառավարման ձևի առաջարկվող փոփոխությունը ինչ նպատակ է հետապնդում՝ պետական կառավարման համակարգի գործունեության
արդյունավետության բարձրացու՞մ, թե՞ գործող իշխանության գոյապահպանության ապահովում: Այս հարցի մասին պրոֆեսոր Վ. Ստեփանյանը նշում է, որ «Թավշյա հեղափոխության» արդյունքում համընդհանուր ճանաչում ստացավ այն թեզը, որ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հիմնական և իրական նպատակը եղել
է ոչ թե պետական կառավարման համակարգը կատարելագործելը, այլ
գործող նախագահի իշխանությունը «հավերժացնելը»: Արդարության
համար նշենք, որ տոտալիտար, ավտորիտար և անցումային ռեժիմ ունեցող պետություններին ընդհանուր առմամբ բնորոշ են այդպիսի մանիպուլյացիաները2: Այնուհետև պրոֆեսոր Վ. Ստեփանյանը նշում է,
որ 2015 թվականի ՀՀ սահմանադրական փոփոխությունները և դրան
հաջորդած իրադարձությունները հիմք են տալիս պնդելու, որ ՀՀ-ում
1 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների
հայեցակարգ», մշակել է ՀՀ Նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը, Եր., 2014: http://www.parliament.am/library/
sahmanadrakan%20barepoxumner/hayecakarg.pdf
2 Տե՛ս Степанян Ваге, Особенности моделей формы государственного правления
Армении, Уроки «Бархатной революции», LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, էջ 28:
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կառավարման կիսանախագահական ձևից խորհրդարանական ձևին
անցումը առավելապես պայմանավորված է եղել սահմանադրական
փոփոխությունները իրականացնողների սուբյեկտիվ ձգտումներով,
քան օբյեկտիվ գործոններով, քանզի այդ փոփոխությունների որոշ
դրույթեր միտված էին գործընթացը նախաձեռնողների և գաղափարակիցների, սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի անդամների անհատական շահերի կենսագործմանը: Սակայն ստացվեց
յուրօրինակ «խաղ՝ զրոյական արդյունքով»: Մարդիկ, որոնց շահերով
էին թելադրված սահմանադրական փոփոխությունները, ոչինչ չստացան3:
Տեսականորեն հասարակական հարաբերությունների բոլոր
ոլորտների իրավական կարգավորման նպատակը պետք է լինի հասարակության և պետության շահերի իրականացումը և պաշտպանությունը, բնակչության տարբեր շերտերի և խմբերի շահերը, մարդու և
քաղաքացու իրավունքերի և ազատությունների ու համընդհանուր արժեքների պաշտպանության ապահովումը: Սակայն հետխորհրդային
պետությունների մեծ մասի օրենսդրություններում (ոչ միայն ենթաօրենսդրական ակտեր, այլև օրենքներ, նույնիսկ Սահմանադրություն)
արտահայտված են ոչ հասարակական նշանակության շահեր, այլ օբյեկտիվորեն այդ շահերին հակասող իշխող էլիտայի առանձին շահեր
և նույնիսկ այդ էլիտայի ներկայացուցիչների նեղ անձնական շահեր4:
Այս առումով տեղին է նշել Բ. Գեդդեսի այն դիտարկումը, ըստ որի՝
Սահմանադրության հեղինակները հետապնդում են իրենց շահերը, որոնք ամեն ինչից նախապատվելի են5:
Ինչ վերաբերում է ՀՀ-ում կառավարման խորհրդարանական ձևին
անցնելու իրավական հիմնավորվածությանը, ապա կարող ենք արձանագրել, որ հնարավոր չէ համոզիչ հիմնավորել ՀՀ-ում կառավարման
կիսանախագահական ձևի բացասական, միևնույն ժամանակ պառլամենտական կառավարման ձևի ակնհայտ առավելությունները, որոնցով պայմանավորված՝ պետք է իրականացվեին պետական իշխանության համակարգում այդպիսի արմատական փոփոխություններ6:
Միևնույն ժամանակ, պետական կառավարման գործող համակարգում
առկա թերությունները մատնանշելը դեռևս պետական կառավարման
ձևի փոփոխության բավարար հիմք չէ, քանի որ պետական կառավարման յուրաքանչյուր ձև ունի իրեն բնորոշ դրական և բացասական
հատկանիշներ և կարող է կիրառելի լինել կոնկրետ պետության պաՏե՛ս նույն տեղը, էջ 28-30:
Տե՛ս նույն տեղը:
5 Տե՛ս Geddes B. Initiations of New Democratic Institutions in Eastern Europe and Latin
America // Institutional Design in New Democracies: Eastern Europe and Latin America / Ed. by
A. Lijphart, C.H. Waisman. – Boulder, CO; Oxford: Westview Press, 1996, էջ 18:
6 Տե՛ս Степанян Ваге, նշվ. աշխ., էջ 30:
3
4
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րագայում: Անհրաժեշտ է դիտարկել գործող կառավարման ձևին այլընտրանք համարվող կառավարման ձևի դրական և բացասական
կողմերը ևս: Այս առումով տեղին է մեջբերել Գ. Սարդորիի այն դիտարկումը, ըստ որի՝ երբեմն արդարացիորեն քննադատվում է կառավարման այն համակարգը, որտեղ ապրում ենք, սակայն հաճախ սխալներ ենք թույլ տալիս դրան այլընտրանք սահմանելիս՝ դրանց երբեմն
պատկերավոր առավելություններ բնութագրելով: Եթե կառավարման
նախագահական ձևը ժխտվում է, դա չի նշանակում, որ դրա բացարձակապես հակառակը՝ խորհրդարանական համակարգը, օրհնություն
է7 ։
Կառավարման խորհրդարանական ձևը արդյունավետ կիրառվում
է խորհրդարանական կառավարմամբ եվրոպական մի շարք պետություններում, սակայն դա դեռ բավարար երաշխիք չէ՝ հուսալու, որ այն
կարող է արդյունավետ գործել նաև ՀՀ-ում: Թերևս այդ մտայնությամբ
է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ ՀՀ-ում խորհրդարանական
կառավարման ձևին անցնելուց հետո էլ հասարակական և քաղաքական շրջանակներում շարունակվում են քննարկումները այն մասին,
թե արդյոք կառավարման խորհրդարանական ձևին անցումը լուծել է
կամ լուծում է քաղաքական համակարգի գերանձնավորվածության ու
գերկենտրոնացվածության, գործադիր իշխանության համակարգում
գործառույթների ու լիազորությունների հստակ սահմանազատման,
Ազգային ժողովի քաղաքական դերակատարության բարձրացման,
հանրային վստահություն վայելող արդարադատական համակարգի
անկախության երաշխավորման և նմանատիպ առանցքային կարևորություն ունեցող հարցերը, որոնք վեր են հանվել Սահմանադրական
բարեփոխումների հայեցակարգում8:
Հասարակական և քաղաքական դաշտում առկա վերը նշված
մտահոգությունը գոյության իրավունք ունի և հիմնավոր է թվում հատկապես այն համատեքստում, որ ՀՀ-ում տեղի ունեցած 2005 թվականի
սահմանադրական բարեփոխումների իրականացման առանցքային
հարցերի շրջանակը նույնպես շոշափվում էր վերը նշված խնդիրների
լուծման համատեքստում: Սակայն, ինչպես ցույց տվեց իրականությունը և արձանագրվեց 2015 թվականի Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգով, նշված խնդիրները 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով լայն առումով չհաջողվեց լուծել, և, համաձայն Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի, այդ
խնդիրների լուծման նպատակով սահմանադրական նոր փոփոխութ7 Տե՛ս Sartori G. Neither Presidentialism nor Parliamentarism // The Failure of Presidential
Democracy / Ed. by J.J. Linz, A. Valenzuela. – Baltimore, MD: Johns Hopkins Univ. Press, 1994.
– V. 1: Comparative Perspectives, էջ 115:
8 Այս մասին առավել մանրամասն տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության
սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ», էջ 6-10:
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յունների իրականացնելու անհրաժեշտություն առաջացավ: Կարծում
ենք, որ վերը նշվածը բավարար հիմք է պնդելու, որ խորհրդարանական կառավարման ձևին անցումը ինքնին դեռևս բավարար երաշխիք
չէ զարգացնելու այն պնդումը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում
լուծվել է կամ լուծվելու է պետական իշխանության առջև ծառացած և
Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգում վեր հանված
խնդիրները:
Հարկ է նշել, որ ՀՀ-ում կառավարման խորհրդարանական ձևին
անցումը Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման
համակարգ է բերել կառավարման տվյալ ձևին բնորոշ մի շարք հիմնախնդիրներ: Ակնհայտ է, որ կառավարման խորհրդարանական ձևին
անցնելը առաջացրել է պետական իշխանության օրենսդիր և գործադիր ճյուղերի «միատեղման» և «կենտրոնացման» իրական վտանգ: Ընդ
որում՝ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգում ևս նշվել է, որ կառավարման խորհրդարանական մոդելին անցնելով դեռևս
չի հաղթահարվում պետական իշխանության գերանձնավորման հնարավորությունը՝ սուբյեկտիվիզմի տարաբնույթ դրսևորումներով հանդերձ։ Դա իր հերթին դառնում է իշխանությունների իրական բաժանման ու հավասարակշռման արգելակ9:
Կառավարման խորհրդարանական ձևը կարող է արդյունավետ
գործել այն պետություններում, որտեղ առկա է զարգացած և կայուն
քաղաքական համակարգ: Արդարության համար նշենք, որ հետխորհրդային պետություններում քաղաքական և կուսակցական համակարգերը անհրաժեշտ չափով կայուն չեն: Այդ հանգամանքը տեսական հարթությունում տարբեր տեսանկյուններից դարձել է քննարկման և քննադատության առարկա, և մի շարք հեղինակներ գտնում են, որ դրանով
պայմանավորված՝ հետխորհրդային պետություններում կառավարման խորհրդարանական ձևին անցումը վտանգավոր է: Այսպես, Զ. Չոտաևը նշում է, որ Ղրղզստանում պառլամենտական կառավարման
ձևին անցումը եղել է վաղաժամ, քանի որ ձևավորված չի եղել քաղաքական էլիտա, ինչը բացասական ազդեցություն է ունենում պետական
կառավարման համակարգի վրա, քանզի խորհրդարանական կառավարման համակարգին բնորոշ են անկայունությունը և քաղաքական
ճգնաժամեր առաջացնելու հնարավորությունը10։ Բ. Մուհամեդջանովը,
քննարկելով Ղազախստանում կառավարման խորհրդարանական
ձևին անցնելու հեռանկարները, նշում է, որ այն վտանգավոր է, քանի
որ չկան ո՛չ քաղաքական և ո՛չ էլ իրավական հիմքեր՝ ազատական-ժողովրդավարական պառլամենտական ավանդույթներ, սոցիալ-տնտեՏե՛ս նույն տեղը, էջ 9:
Տե՛ս Чотаев З. Д. Парламентская форма правления в Кыргызстане: проблемы и
перспективы, Баку, 2012, էջ 40:
9
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սական զարգացածության բավարար մակարդակ և այլն11: Կ. Թյորին
նշում է, որ հետխորհրդային պետություններում կուսակցական համակարգը կայուն չէ, ինչը խոչընդոտում է կառավարման պառլամենտական ձևին անցնելը12, իսկ Ա. Մեդուշևսկին նշում է, որ կառավարման
խորհրդարանական ձևի դեպքում բարդանում է արագ որոշում ընդունելու հնարավորությունը, ինչը հետխորհրդային պետություններում
կարող է հանգեցնել կառավարման ճգնաժամի13։
Նշված խնդիրը բնորոշ է նաև Հայաստանի Հանրապետությանը,
որտեղ դեռևս բավարար չափով կայացած չեն քաղաքական համակարգի տարրերը, այդ թվում՝ կուսակցությունները և այլ քաղաքական միավորներ: Այս առումով կառավարման խորհրդարանական ձևը Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին «ճաքերը» տվեց կառավարման
այդ ձևին անցնելուց անմիջապես հետո, երբ Ազգային ժողովը հայտնվեց քաղաքական ճգնաժամում: Մասնավորապես, պառլամենտում մեծամասնություն ձևավորած քաղաքական ուժը ստիպված եղավ ապահովել պետության բարձրագույն՝ վարչապետի պաշտոնում ընդդիմության ներկայացուցչի ընտրությունը, որի հետևանքով իշխող միասնական քաղաքական ուժը կորցրեց իր ազդեցությունը14: Ինչպես նշում
է պրոֆեսոր Վ. Ստեփանյանը, «Թավշյա հեղափոխությամբ» պայմանավորված՝ ՀՀ-ում առաջացավ աննախադեպ իրավիճակ, երբ ստեղծվեց փոքրամասնության կառավարություն՝ պառլամենտական մեծամասնության առկայության պարագայում: Վերջինս իրեն հայտարարեց
ընդդիմություն: Սակայն, միևնույն ժամանակ, իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները շարունակում էին զբաղեցնել Ազգային ժողովի
նախագահի և երկու տեղակալների, ինչպես նաև մշտական հանձնաժողովների մեծ մասի նախագահների պաշտոնները: Այդ պարագայում
առաջացել էր վտանգավոր քաղաքական իրադրություն՝ անկայուն հավասարակշռությամբ, որը կարող է բնորոշվել որպես «երկիշխանություն» 15:
Կառավարման խորհրդարանական ձևին անցում կատարելով՝ ՀՀում չպետք է շրջանցվեին այնպիսի առանցքային հարցեր, ինչպիսիք
են, օրինակ, սահմանադրական և քաղաքական համակարգի կայացածության աստիճանը, Ազգային ժողովի՝ որպես պետության օրենսդիր և
բարձրագույն ներկայացուցչական մարմնի ցածր հեղինակությունը և
պառլամենտարիզմի հիմնարար տարրերի բավարար չափով արմաՏե՛ս Мухамеджанов Б. А. Форма правления Республики Казахстан: конституционная модель и практика государственного управления. Дисс…. д.ю.н., М., 2007:
12 Տե՛ս Tuori K. Constitutional Design and the Choice of the Political Regime // Armenian
Journal of Political Science. 2015, № 2, էջ 11:
13 Տե՛ս Медушевский А. Н. Сравнительное конституционное право и политические
институты. М.: ГУ ВШЭ, 2002, էջ 274:
14 Տե՛ս Степанян Ваге, նշվ. աշխ., էջ 27:
15 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 28:
11
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տավորված չլինելը։ Բացի այդ, ինչպես իրավացիորեն նշում է պրոֆեսոր Գ. Դանիելյանը, փաստացի պատերազմական վիճակում գտնվող
երկրի պարագայում էական նշանակություն է տրվում անվտանգության ու պաշտպանունակության գործոնին: Հետևաբար, կառավարման
առավել ժողովրդավարական ու ճկուն համակարգ նախատեսող
խորհրդարանական կառավարման ձևը, այնուամենայնիվ, կարող էր
նախընտրելի համարվել միայն երկու սկզբունքային նախապայմանների դեպքում: Այն պետք է ուղեկցվեր պետության պաշտպանության
հուսալի կառավարման համակարգի ներդրմամբ: Բացի այդ՝ հարկ էր
հանրային քննարկումներով միանշանակ վստահ լինել, որ ուրվագծվելու է կառավարման այդ ձևի նկատմամբ նախապատվություն տալու
հասարակական-քաղաքական գերակայող դիրքորոշում16:
Վերը նշվածի համատեքստում հարկ է նշել, որ ցանկացած պետությունում, այդ թվում նաև ՀՀ-ում, պետական կառավարման ձևի
արդյունավետության տեսանկյունից առանցքային է սահմանադրական կայունության ապահովումը: Դա պետությունում սահմանադրականության ամրապնդման և զարգացման նախապայմաններից է, որը
ենթադրում է սահմանադրական ձևավորված արժեքների շարունակական զարգացման միջոցով Սահմանադրության կայունության ամրապնդում և ժամանակի մեջ գործունեության դինամիկայի ապահովում: Այս համատեքստում պետական կառավարման համակարգում
տեղի ունեցող հաճախակի և արմատական փոփոխությունները, եթե
նույնիսկ իրականում միտված լինեն պետական կառավարման համակարգում բարեփոխումների իրականացմանը, այդուհանդերձ գործնականում խաթարում են պետությունում ձևավորված սահմանադրական
կայունության ամրապնդումը և զարգացումը: ՀՀ-ում պետական կառավարման ձևը, սահմանադրական փոփոխություններով պայմանավորված, անցել է զարգացման մի քանի հաջորդական փուլ, ընդ որում՝
յուրաքանչյուր փուլին անցնելը ենթադրել է պետական կառավարման
ձևի փոփոխություն: Այսպես, 1990-1991 թթ. ՀՀ-ում գործում էր խորհրդային մոդել՝ որոշ առանձնահատկություններով, 1991-1995 թթ.՝ նախագահական մոդել՝ նույնպես որոշ առանձնահատկություններով,
1995-2005 թթ.՝ կիսանախագահական կառավարման նախագահականխորհրդարանական մոդել էր, 2005-2015 թթ.՝ կիսանախագահական
կառավարման խորհրդարանական-նախագահական մոդել, իսկ 2015
թվականի սահմանադրական փոփոխություններով անցում կատարվեց խորհրդարանական մոդելի:
ՀՀ-ում պետական կառավարման ձևերի փոփոխությունը, որքան
էլ միտված է եղել պետական իշխանության կազմակերպման ոլորտում
առկա խնդիրների հաղթահարմանը, այդուհանդերձ գործնականում չի
16
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նպաստել սահմանադրական ձևավորված արժեքների ամրապնդմանը,
քանի որ յուրաքանչյուր դեպքում կառավարման ձևի փոփոխությունը
ենթադրել է պետական իշխանության ճյուղերի ինստիտուցիոնալ համակարգի վերափոխում, գործառույթների վերաբաշխում, ինչպես նաև
իշխանության ճյուղերի միջև գործող զսպումների և հավասարակշռման նոր մեխանիզմների ամրագրում, որոնց «հարմարվելու» և արդյունավետ գործարկման համար անհրաժեշտ է որոշակի տևական ժամանակ՝ պետական իշխանության մարմինների միջև զսպումների, հավասարակշռման և փոխլրացումների մեխանիզմների ներդաշնակ գործարկման համար։
Ամփոփելով նշենք, որ անցումային փուլում գտնվող մի շարք պետությունների բնորոշ են պետական կառավարման լավագույն ձևի
փնտրտուքներ, ուստի այդ պետություններում առավել հաճախ են տեղի ունենում պետական կառավարման ձևի «արդիականացմանն»
ուղղված քայլեր կամ այդպիսի փորձեր, որոնց հիմքում ընկած են ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ դրդապատճառներ՝ պետական
կառավարման համակարգի բարեփոխման «արդար» մղումներից
սկսած մինչև պետական կառավարման համակարգի բարեփոխման
«արդար» մղումների ներքո քողարկված սեփական իշխանության գոյապահպանության քաղաքական խնդրի լուծումը: Դրանով հանդերձ՝
կարող ենք արձանագրել, որ պետական կառավարման համակարգում
տեղի ունեցող համակարգային և «հաճախակի» փոփոխությունները,
որքան էլ իրականում միտված լինեն պետական կառավարման համակարգի կատարելագործմանը, այդուհանդերձ գործնականում խաթարում են պետական կառավարման մարմինների գործունեության կայունության ամրապնդումն ու զարգացումը:
Բանալի բառեր – կառավարման ձև, անցումային պետություններ, խորհրդարանական կառավարում, սահմանադրական կայունություն, «Թավշյա հեղափոխություն»

АЙК КЕСОЯН – Проблема выбора (изменения) формы государственного
управления в странах, находящихся на переходном этапе. – В статье выявляются причины, побуждающие изменить форму государственного управления и
способствующие им политические и правовые предпосылки. В результате отмечается, что в странах, находящихся на переходном этапе, выбор или изменение
формы государственного управления в основном обусловлены конкретными обстоятельствами, необходимостью решить конкретные задачи, в основе которых
лежат как объективные, так и субъективные мотивы.
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HAYK KESOYAN – The Problem of Choice (Change)of the Form of
Government in Transition Countries. – The article deals with the problem of the
choice (change) of the form of government in transition states. The reasons of changing
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the form of public government in other countries, as well as theirpolitical and legal
backgrounds have been revealed. The study shows that the choice or change in the form
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ԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ ԵՎ ՍԵՓԱԿԱՆԱԶՐԿՈՒՄ.
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ
ԳՐԻԳՈՐ ՉՈԲԱՆՅԱՆ

Օտարերկրյա ներդրումների ոլորտում միջամտությունը պետությունների տնտեսական ինքնիշխանության իրացման կարևորագույն
դրսևորումներից է1: Միջամտության առանձին ձևերից է, առանձնակի
անհրաժեշտության պայմաններում և սեփական շահերից ելնելով, պետության կողմից սեփականազրկման (expropriation) կամ ազգայնացման իրավունքի իրացումը:
Սեփականազրկման/ազգայնացման իրավունքը պետության ինքնիշխանությունը բնորոշող տարրերից է: Այն ճանաչվել է ժամանակակից միջազգային իրավունքում՝ տեղ գտնելով միջազգային իրավական
բազմաթիվ գործիքներում, ինչպիսիք են ՄԱԿ-ի ԳԱ բանաձևերը, միջազգային դատարանների և տրիբունալների որոշումները և այլն:
Ազգայնացման իրավունքին անդրադարձ է կատարվել 1952-1974
թթ. բնական ռեսուրսների մշտական ինքնիշխանության սկզբունքին
վերաբերող՝ ՄԱԿ-ի ԳԱ բանաձևերից շատերում: Միջազգային արդարադատության մշտական պալատի (PCĲ) Chorzow Factory գործով2 կայացած որոշումը միջազգային պրակտիկայում առաջիններից է, որ ճանաչեց պետության իրավունքը՝ «բացառիկ պայմաններում» զրկել օտարերկրյա ներդրողներին և մասնավոր անձանց պատկանող տարածքում տեղակայված սեփականությունից:
Սեփականազրկման (expropriation) էությունն այն է, որ կառավարությունը պետության ինքնիշխանության ուժով բռնագանձում է մասնավոր սեփականությունը: Ազգայնացումը (nationalization), ըստ էության, սեփականազրկման տեսակ է, որն ընդգրկում է ամբողջական ոլորտը կամ աշխարհագրական գոտին: Դա հիմնականում կատարվում
է սոցիալական, քաղաքական կամ տնտեսական էական փոփոխությունների հետևանքով: Լայն բնորոշման համաձայն՝ ազգայնացում է
համարվում «օրենսդիր գործընթացի արդյունքում մասնավոր սեփականություն հանդիսացող ակտիվների, ինչպես նաև դրանց օգտագործ1 Տե՛ս Գ. Չոբանյան, Պետությունների տնտեսական ինքնիշխանությունը // Բանբեր
Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն, 2019, № 2 (29), էջ 77:
2 Տե՛ս Factory at Chorzów, Germany v Poland, Jurisdiction, Judgment, PCIJ Series A, № 9,
ICGJ 247 (PCIJ 1927), 26th July 1927:
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ման, կառավարման կամ վերահասցեագրման իրավունքի փոխանցումը պետությանը հանրային շահի հիման վրա»3: Ազգայնացումը սովորաբար սեփականության լայնածավալ յուրացումն է ամբողջ տնտեսական ոլորտից կամ արդյունաբերությունից: Պատճառը հիմնականում
այն է, որ պետությունը ցանկանում է ստանձնել տնտեսության կառավարումը կոնկրետ ոլորտում:
Յուրացման դեպքում խոսքը սովորաբար կոնկրետ սեփականության կամ ձեռնարկության մասին է, որի նկատմամբ սեփականության
իրավունքը փոխանցվում է պետությանը, կամ պետությունը փոխանցում է այլ սուբյեկտի: Հետևաբար կարող ենք ասել, որ ուղղակի ազգայնացման և սեփականազրկման դեպքերում գործ ունենք մեկ սուբյեկտից մյուսին սեփականության իրավունքի փոխանցման հետ: Կան
դեպքեր, երբ ուղղակիորեն տեղի չի ունենում սեփականության փոխանցում, սակայն պետության գործողությունները հանգեցնում են
նրան, որ արժեզրկվում է ներդրման տնտեսական արժեքը, կամ սեփականատերը զրկվում է իր սեփականությունը լիարժեք կառավարելու,
օգտագործելու կամ հսկողություն իրականացնելու հնարավորությունից: Սա կարող է որակվել որպես անուղղակի սեփականազրկում:
Ուղղակի և անուղղակի սեփականազրկումները, իրականացման
մեթոդներն ու եղանակները: Գոյություն ունի սեփականազրկման երկու
տեսակ՝ ուղղակի կամ անուղղակի: Ուղղակի սեփականազրկումը սովորաբար տեղի է ունենում այն դեպքում, երբ պետությունն ուղղակիորեն փոխակերպում է ակտիվների իրավաբանական տիտղոսը պետությանը, օրինակ՝ ինչպես ազգայնացման դեպքում: Ներկայումս թե՛
ուղղակի սեփականազրկումները, թե՛ ազգայնացումները դարձել են
ավելի հազվադեպ, և սեփականազրկման վերաբերյալ վեճերը ավելի
հաճախ անդրադառնում են անուղղակի սեփականազրկմանը:
Ամենախրթին հարցերից մեկը, որին արբիտրաժային տրիբունալները բախվում են ներդրումային վեճեր քննելիս, հետևյալն է՝ արդյոք
առհասարակ տեղի՞ է ունեցել սեփականազրկում: Եթե տրիբունալը
կարողանում է հաստատել սեփականազրկման փաստը, հատուցման
հարցն ինքնին ավելի դյուրին է դառնում:
Սեփականազրկման փաստն արձանագրելիս նախևառաջ հարց է
առաջանում, թե ինչը կարող է դիտարկվել ներդրում: «Ներդրման»
սահմանումները լայն և նեղ իմաստով տեղ են գտել ներդրումային
տարբեր պայմանագրերում: Որոշ փաստաթղթերում առհասարակ
ձեռնպահ են մնացել «ներդրում» հասկացության սահմանումը տալուց:
Համընդհանուր ճանաչում ստացած Սալինիի թեստի համաձայն՝
ներդրումը պետք է ներառի հետևյալ չորս տարրերը. 1) դրամային կամ
այլ ակտիվներով աջակցություն, 2) որոշակի տևողություն, 3) ռիսկի
3 Jerzy Menkes, Protection of Foreign Investment Property under International Law, 9 Pol.
Q. Int'l Aff. 63, 2000, p. 73.
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առկայություն և 4) հյուրընկալ պետության տնտեսությանն աջակցություն4: «Օտարերկրյա ներդրումներ» սահմանումը հաճախ ներկայացվում է «ցանկացած տեսակի ակտիվներ» արտահայտությամբ:
Մի շարք միջազգային պայմանագրեր և երկկողմ ներդրումային
համաձայնագրեր պարունակում են ներդրումների սեփականազրկման և ազգայնացման վերաբերյալ դրույթներ5, սակայն դրանք ոչ միշտ
են օգնում տրիբունալներին միանշանակ գնահատելու անուղղակի սեփականազրկման դեպքերը: Անուղղակի սեփականազրկման համապարփակ սահմանումներ դժվար է գտնել միջազգային պայմանագրերում, քանզի սեփականազրկման եղանակները այնքան տարբեր
կարող են լինել, որ դժվար է դրանք ամփոփել մեկ սահմանման մեջ: Անուղղակի սեփականազրկման առկայությունը գնահատելու համար
անհրաժեշտ է պարզել, թե արդյոք ներդրումը էապես արժեզրկվել է:
Այս գնահատումն իրականացվում է յուրաքանչյուր գործի շրջանակներում առանձին՝ հաշվի առնելով գործի փաստական հանգամանքները:
Մասնավորապես «Sempra-ն ընդդեմ Արգենտինայի» գործով արբիտրաժային տրիբունալը նշել է, որ հետևյալ հանգամանքների առկայությունը կարող է հանգեցնել էական զրկման. «Ներդրողին զրկել ներդրման նկատմամբ հսկողությունից, ընկերության առօրյա կառավարման
գործառություններից, ընկերության պաշտոնատար ներկայացուցիչներին կամ աշխատակիցներին ձերբակալելը և կալանավորելը, պաշտոնատար ներկայացուցիչների աշխատանքը վերահսկելը, վարչարարությանը միջամտելը, շահութաբաժինների բաշխումը խոչընդոտելը,
պաշտոնատար ներկայացուցիչների կամ ղեկավարների նշանակմանը
միջամտելը կամ ընկերությանը իր սեփականությունից կամ ընկերության նկատմամբ հսկողությունից ամբողջապես կամ մասամբ զրկելը»6:
Անուղղակի սեփականազրկման դեպքերին անդրադարձող մի
քանի արբիտրաժային որոշումների հիման վրա կարող ենք նշել անուղղակի սեփականազրկման կամ հավասարազոր միջոցների
հետևյալ մեթոդները/եղանակները. ա) ներդրողի սեփականությունը
յուրացնելը, որը արժեզրկում է կառավարող ընկերության պայմանագրերը7, բ) հարկերի բարձրացում այնքանով, որ ներդրումը դառնա
տնտեսապես ոչ կայուն8, գ) ներդրման մեջ էական դեր ունեցող անձի
4 Տե՛ս Salini et al v. Morocco, ICSID Case No. ARB/00/4, Decision on Jurisdiction, 152
(Jul. 23, 2001), 42 I.L.M. 609 (2003):
5 Տե՛ս, օրինակ՝ «Բազմակողմ ներդրումների երաշխավորման գործակալության հիմնադրման մասին» 1985 թ. կոնվենցիա, հոդվ. 11, «Ազատ առևտրի հյուսիսամերիկյան համաձայնագիր (ՆԱՖՏԱ)», հոդվ. 1110:
6 Daniel A. Krawiec, Sempra Energy International v. the Argentine Republic: Reaffirming
the Rights of Foreign Investors to the Protection of ICSID Arbitration, 15 Law & Bus. Rev. Am.
311, 2009, https://scholar.smu.edu/lbra/vol15/iss2/4, p. 331.
7 Տե՛ս, օրինակ՝ Factory at Chorzów, Germany v Poland, Jurisdiction, Judgment, PCIJ Series A № 9, ICGJ 247 (PCIJ 1927), 26th July 1927, League of Nations (historical) [LoN]:
8 Տե՛ս Revere Copper & Brass, Inc. v. OPIC, 17 ILM 1978, at 1321 et seq.:
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հեռացում9, դ) որոշ թույլտվությունների մերժում՝ չնայած նախապես
տրված խոստումներին10, ե) արդեն իսկ տրամադրված լիցենզիայի չեղարկում11:
Սեփականազրկման մեկ այլ տեսակ է պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելը։ Սակայն հարկ է նշել, որ պետության
կողմից ոչ բոլոր պայմանագրային պարտավորությունները չիրականացնելն է համարվում սեփականազրկում, անգամ եթե դրանք խախտելը հանգեցնում է պայմանագրից բխող իրավունքների կորստի12:
«SGS-ն ընդդեմ Ֆիլիպինների» գործով արբիտրաժային տրիբունալը
գտավ, որ պարտքերը վճարելուց հրաժարվելն ինքնին չի կարող սեփականազրկման հիմք դառնալ, քանի դեռ այդպիսի դեպքի համար
նախատեսված են իրավունքի պաշտպանության միջոցներ13: Սա նշանակում է, որ ներդրողը նախևառաջ պետք է ձգտի իրացնել նշյալ
պաշտպանության միջոցները հյուրընկալ պետությունում (եթե պայմանագիրը տալիս է այդ հնարավորությունը) և կարող է բարձրացնել
սեփականազրկման իրականացումից բխող պահանջները միայն այն
դեպքում, եթե պայմանագրային իրավունքի պաշտպանության միջոցներն արդյունավետ չեն:
Որոշ դեպքերում պետությունները, հանրային շահը հաշվի առնելով, իրացնում են իրենց կարգավորիչ գործառույթներն իրականացնելու իրավունքը, ինչը կարող է զգալիորեն խաթարել բիզնեսի բնականոն գործունեությունը: Հետևաբար՝ նման դեպքերում հարց է առաջանում, թե ինչպես տարբերել պետության կարգավորիչ գործառույթները
սեփականազրկումից: Այստեղ հարկ է վկայակոչել «Methanex-ն ընդդեմ ԱՄՆ-ի» գործը, որում տրիբունալը նշում է, որ «հանրային նպատակով ոչ խտրական կարգավորումը, որը իրականացվել է պատշաճ
ընթացակարգով, և որն ազդեցություն ունի օտարերկրյա ներդրողի
կամ օտարերկրյա ներդրման վրա, չի համարվում յուրացում և փոխհատուցման ենթակա չէ, քանի դեռ կարգավորող կառավարության
կողմից հստակ ջանքեր չեն գործադրվել»14 օտարերկրյա ներդրողին
ուղղված կարգավորումներ նախատեսելով, որոնցից այլ պայմաններում կառավարությունը ձեռնպահ կմնար:
9 Տե՛ս Ad Hoc-Award of October 27, 1989 and June 30, 1990, Antoine Biloune (Syria) and
Marine Drive Complex Ltd. (Ghana) v. Ghana Investment Centre and the Government of Ghana,
YCA 1994, at 11 et seq.:
10 Տե՛ս Metalclad Corporation v. The United Mexican States, ICSID Case №
ARB(AF)/97/1:
11 Տե՛ս Tecnicas Medioambientales Tecmed S.A. v. United Mexican States, ICSID Case №
ARB(AF)/00/2:
12 Տե՛ս Dolzer, R. and Schreuer, C., Principles of international investment law. Oxford:
Oxford University Press, 2008, էջ 117:
13 Տե՛ս SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Republic of the Philippines, ICSID
Case № ARB/02/6:
14 Methanex Corporation v. United States of America, UNCITRAL, Part IV, Chapter D,
page 4, para. 7.
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Սեփականազրկման պայմանները: Ինչպես նշվեց, միջազգային իրավունքը ճանաչում է պետության՝ օտարերկրացիների՝ իր տարածքում գտնվող գույքի սեփականազրկման կամ ազգայնացման իրավունքը: Սակայն այս իրավունքը, միջազգային իրավունքի համաձայն, ենթակա է մի շարք պայմանների, որոնց պահպանումը կամ խախտումը
հանգեցնում է «իրավաչափ» կամ «ոչ իրավաչափ» սեփականազրկման:
Սեփականազրկումը կարող է իրավաչափ համարվել այն դեպքում, երբ այդպիսի միջոցները կիրառվում են հանրային նպատակներով և չունեն խտրական բնույթ: Ազգայնացման պայման է նաև իրավունքի պատշաճ ընթացակարգի (due process of law) պահպանումը:
Իրավաչափության առաջին նախապայմանի՝ «հանրային շահի»
կամ «հանրային նպատակի» առկայության վերաբերյալ ժամանակակից
միջազգային իրավունքում գերակայում է այն մոտեցումը, որ հյուրընկալ պետությունն է այն սուբյեկտը, որը լավագույնս կարող է որոշել
հանրային շահի առկայությունը: Հետևաբար՝ հենց հանրային նպատակներով ազգայնացման չափորոշիչը ամենաթույլերից է15:
Միջազգային իրավունքը հստակ չի սահմանում, թե ինչ է «հանրային նպատակը»: Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի
մոտեցման համաձայն՝ յուրացնող պետությունը լավագույնս կարող է
որոշել՝ յուրացումը տեղի է ունեցել հանրային շահով, թե ոչ: Մասնավորապես, Ջեյմսի գործով դատարանը նշում է, որ ցանկացած պետություն ավելի լավ է տիրապետում իր հասարակության կարիքների
մասին տեղեկատվությանը, հետևաբար ավելի լավ կարող է որոշել
հանրային շահի առկայությունը, իսկ դատարանը կարող է խախտում
արձանագրել միայն այն դեպքում, երբ հանրային շահի առկայության
մասին որոշում կայացնելն առերևույթ անհիմն է16:
Միջազգային նախադեպային իրավունքում հակասական տեսակետներ կան հանրային շահի չափորոշչի վերաբերյալ: Միջազգային
դատական ատյանների կամ տրիբունալների մի մասը պաշտպանում է
հանրային շահի պահանջի անհրաժեշտությունը, իսկ մյուս մասը
գտնում է, որ հանրային շահի առկայությունն այդքան էլ անհրաժեշտ
չէ17: Միջազգային արդարադատության մշտական պալատը Chorzow
Factory գործով նշում է, որ պետությունը կարող է յուրացնել օտարերկրյա սեփականությունը հանրային նպատակներով18:
Միևնույն ժամանակ, Texaco-ի գործով արբիտրաժային տրիբուՏե՛ս Ali Ghassemi, Expropriation of Foreign Property in International Law, Department
of Law, The University of Hull, Thesis or Dissertation, June 1999, էջ 89:
16 Տե՛ս James et al. v. The United Kingdom, Judgment of 21 February 1986, E.C.H.Rep.,
1986, Series A, No. 98, 9 at 32, para. 46.
17 Տե՛ս Ali Ghassemi, Expropriation of Foreign Property in International Law, Department
of Law, The University of Hull, Thesis or Dissertation, June 1999, էջ 93:
18 Տե՛ս Factory at Chorzów, Germany v Poland, Jurisdiction, Judgment, PCIJ Series A № 17,
էջ 46-48:
15
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նալն առհասարակ անդրադարձ չկատարեց յուրացման նպատակներին, մասնավորապես՝ հանրային շահի առկայության վերաբերյալ
հանգամանքներին: Այս գործով կարևորություն էր տրվել այն հանգամանքին, որ Լիբիայի գործողություններն ամբողջովին բխել էին իր ինքնիշխանությունից19: Այս մոտեցմանը կարելի է համաձայնվել՝ հաշվի
առնելով այն հանգամանքը, որ պետություններն իրենց ինքնիշխանության ուժով ունեն լայն հայեցողություն՝ տնօրինելու իրենց ինքնիշխանությունից բխող իրավունքները և գնահատելու հանրային շահին
առնչվող հանգամանքները:
Պետք չէ, սակայն, մոռանալ, որ հանրային շահով յուրացման իրավունքի սահմանափակման չափորոշիչն ուղղակի կամ անուղղակի
տեղ է գտել մի շարք միջազգային պայմանագրերում և այլ փաստաթղթերում: Մասնավորապես՝ 1950 թ. Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի առաջին արձանագրության 1-ին հոդվածը սահմանում է հետևյալը. «Ոչ ոքի չի կարելի զրկել նրա գույքից, բացառությամբ
ի շահ հանրության և այն պայմաններով, որոնք նախատեսված են օրենքով ու միջազգային իրավունքի ընդհանուր սկզբունքներով»: «Օտարերկրյա սեփականության պաշտպանության մասին» 1967 թ. ՏՀԶԿ
կոնվենցիան նույնպես պարունակում է համանման դրույթ20: Այդպիսի
դրույթներ առկա են նաև մի շարք երկկողմ և բազմակողմ ներդրումային պայմանագրերում21: Միևնույն ժամանակ, 1974 թ. Խարտիան անդրադարձ չի կատարում հանրային նպատակի չափորոշչին:
Ամփոփելով, կարող ենք նշել, որ թեպետ հանրային նպատակին
վերաբերող չափորոշիչը յուրացման համար պարտադիր պայման է,
սակայն դրա դերը շատ դեպքերում ձևական է, քանզի պետությունը, իր
ինքնիշխանությունից ելնելով, հանրային նպատակի առկայությունը
գնահատելու լայն լիազորություն ունի:
Օտարերկրյա ներդրումը յուրացնելու իրավաչափության համար
կարևոր հաջորդ նախապայմանը ոչ խտրական վերաբերմունքն է: Խտրական վերաբերմունք ասելով կարելի է հասկանալ օտարերկրացիների
նկատմամբ այնպիսի վերաբերմունքը, որը էապես տարբերվում է սեփական քաղաքացիների նկատմամբ վերաբերմունքից: Խտրական վերաբերմունքի արգելման մասին սկզբունքն արտացոլված է բազմակողմ
և երկկողմ ներդրումային պայմանագրերում, ինչպես նաև մի շարք օրենսգրքերում և օտարերկրյա ներդրումներին վերաբերող ուղեցույցներում: Օրինակ՝ Միջազգային առևտրային պալատի ուղեցույցը կոչ է անում խուսափել ցանկացած տեսակի «ոչ ողջամիտ» խտրական վերա19 Տե՛ս Texaco Overseas Petroleum Company v. The Government of the Libyan Arab Republic, YCA 1979, at 177 et seq.:
20 Տե՛ս «Օտարերկրյա սեփականության պաշտպանության մասին» 1967 թ. ՏՀԶԿ
կոնվենցիա, հոդվ. 3, I կետ:
21 Տե՛ս Ali Ghassemi, նշվ. աշխ., էջ 97:
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բերմունքից22: Եթե ուսումնասիրենք ներդրումային պայմանագրերը և
խտրականության արգելքի սկզբունքը պարունակող այլ փաստաթղթեր,
ապա կնկատենք, որ հաճախ անդրադարձ է կատարվում «անարդար»,
«անիրավաչափ» կամ «ոչ ողջամիտ» խտրականության տեսակներին:
Սակայն նույն փաստաթղթերում չի նշվում, թե ինչ պետք է հասկանալ,
օրինակ, անարդար խտրականություն ասելով: Սա նշանակում է, որ
ներդրումային վեճ քննող տրիբունալը կոնկրետ գործով որոշում է, թե
ինչն է տվյալ դեպքում համարվում անարդար կամ ոչ ողջամիտ խտրականություն՝ ելնելով քննվող գործի փաստական հանգամանքներից:
Իրավաչափության երրորդ նախապայմանը պատշաճ ընթացակարգին վերաբերող սկզբունքն է, որը պահանջում է, որ սեփականազրկումը համապատասխանի ներպետական օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգերին և միջազգայնորեն ճանաչված կանոններին:
Այս սկզբունքի համաձայն՝ ներդրողներին պետք է հնարավորություն
տրվի քննելու իրենց գործը անկախ և անաչառ մարմնի կողմից23: Պատշաճ ընթացակարգի սկզբունքին անդրադարձել են մի շարք արբիտրաժային տրիբունալներ: Մասնավորապես, «ADC-ն ընդդեմ Հունգարիայի» գործով տրիբունալն արձանագրել է պատշաճ ընթացակարգի
խախտում՝ նշելով, որ իրավունքի պատշաճ ընթացակարգը յուրացման
համատեքստում ենթադրում է իրավական ընթացակարգի առկայություն օտարերկրյա ներդրողի համար, ինչի շնորհիվ վերջինս կարող է
պահանջներ ներկայացնել պետության կողմից իր դեմ կատարվող
քայլերի դեմ24: Տրիբունալը նշել է, որ պատշաճ ընթացակարգի պահպանումը հավաստող ապացույցներ կարող են լինել այնպիսի իրավական մեխանիզմները ներդրողի համար, ինչպիսիք են ողջամիտ ծանուցումը, արդար լսումները և վեճը լուծող անաչառ մարմինը25: Ընդհանուր առմամբ, իրավական ընթացակարգը պետք է լինի այնպիսին, որ
ներդրողը «ողջամիտ հնարավորություն» ունենա «ողջամիտ ժամանակահատվածում պահանջելու իր իրավաչափ իրավունքները և լսելի
դարձնելու իր պահանջները», այլապես կարելի է արձանագրել պատշաճ ընթացակարգի սկզբունքի խախտում26:
Սեփականազրկման իրավաչափության կարևորագույն նախապայմաններից է նաև յուրացման դեպքում պետության կողմից փոխհատուցում տրամադրելու պարտավորությունը: Փոխհատուցմանը վե22 Տե՛ս «Միջազգային առևտրային պալատի ուղեցույց միջազգային ներդրումների
համար», 1972, բաժին V(3)(a)(ii):
23 Տե՛ս UNCTAD, Series on Issues in International Investment Agreements II, Expropriation, UNITED NATIONS New York and Geneva, 2012, էջ 36, հասանելի է՝ https://unctad.org/
en/Docs/unctaddiaeia2011d7_en.pdf :
24 Տե՛ս ADC Affiliate Limited and ADC & ADMC Management Limited v. The Republic
of Hungary, Award of 2 October 2006, ICSID Case № ARB/03/16, Tribunal: N Kaplan (President), C N Brower, A J van den Berg, para. 435:
25 Տե՛ս նույն տեղը:
26 Տե՛ս նույն տեղը:
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րաբերող գլխավոր չափորոշիչը «ամբողջական» կամ «համարժեք»
փոխհատուցումն է, որը պահանջում է, որ յուրացված սեփականության կամ ձեռնարկության գինը որոշվի արդարացի՝ շուկայական արժեքով՝ ոչ միայն հաշվի առնելով ապագայում եկամուտ ստանալու
հնարավորությունները, այլև ոչ նյութական ակտիվները27: Օտարերկրյա
ուղղակի ներդրումների վերաբերմունքի մասին Համաշխարհային
բանկի ուղեցույցը սահմանում է, որ փոխհատուցումը պետք է կատարվի շուկայական արժեքին համապատասխան. «Արժեք, որը գնել ցանկացողը սովորաբար կվճարի վաճառող ցանկացողին՝ հաշվի առնելով
ներդրման բնույթը, հանգամանքները, որոնցում իրականացվելու են
դրա գործունեությունը և հստակ բնորոշիչները, ներառյալ այն ժամանակահատվածը, որում [ներդրումն] իրականացվել է, նյութական ակտիվների մասնաբաժինը ամբողջ ներդրման մեջ և համապատասխան
այլ գործոններ…»28:
Միջազգային տարբեր պայմանագրերում փոխհատուցման արժեքի վերաբերյալսահմանվել են տարբեր չափորոշիչներ, որոնցից կարելի է առանձնացնել «արդարացի շուկայական արժեքը»29, «իրական արժեքը» (genuine value)30, արդարացի փոխհատուցում31 և այլն: «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի երկրորդ
պարբերությունը սահմանում է հետևյալը. «Օտարերկրյա ներդրողների կրած բոլոր այն վնասները, որոնք նրանց հասցվել են սույն օրենքի
8-րդ հոդվածում և 9-րդ հոդվածի առաջին մասում նշված գործողությունների հետևանքով, ենթակա են անհապաղ փոխհատուցման ընթացիկ շուկայական կամ անկախ աուդիտների գնահատումներով որոշված
գներով՝ այն արժույթով, որով կատարվել է ներդրումը կամ, կողմերի
փոխադարձ համաձայնությամբ՝ մեկ այլ արժույթով» (ընդգծումը մերն
է): Ավելին՝ «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքը ոչ միայն
անդրադառնում է ներդրման շուկայական արժեքի չափով փոխհատուցմանը, այլև նշում է, որ փոխհատուցման գումարի նկատմամբ
հաշվարկվում են տոկոսներ փոխհատուցման իրավունքի ծագման
պահից մինչև դրա իրացման պահը ժամանակահատվածի համար:
Հաջորդ պայմանի համաձայն՝ փոխհատուցումը պետք է լինի արագ (prompt) և արդյունավետ: Այս հասկացությունը կապվում է ողջամտության սահմանների հետ: Մասնավորապես, փոխհատուցումը
պետք է իրականացվի համապատասխան իրավիճակում ողջամտորեն
արագ (այն է՝ որքան հնարավոր է արագ) և ողջամտորեն արդյունավետ։ Արդյունավետություն ասելով պետք է հասկանալ նաև, որ փոխՏե՛ս Chorzow Factory Case (1927) P.C.I.J. Series A № 13, էջ 47:
World Bank Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment, art IV (5),
հասանելի է՝ https://www.italaw.com/documents/WorldBank.pdf
29 ASEAN Comprehensive Investment Agreement (2009).
30 Netherlands-Oman BIT (2009).
31 Տե՛ս Chile-Tunisia BIT (1998):
27
28
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հատուցումը պետք է լինի այնպիսի արժույթով, որի նկատմամբ կիրառված չեն պատժամիջոցներ կամ սահմանափակումներ, և որը կարող է հեշտությամբ փոխարկվել այլ արժույթների:
Սեփականազրկումը բացառող հանգամանքներ: Պետք է նկատի ունենալ, որ միշտ չէ, որ առաջանում է փոխհատուցում տրամադրելու պետության պարտավորությունը կամ ձեռնարկված գործողությունները
հանգեցնում են սեփականազրկման։ Համաձայն Police powers հայեցակարգի՝ պետության որոշ գործողություններ ենթակա չեն հատուցման:
Ընդհանուր մոտեցման համաձայն՝ Police powers հայեցակարգը վերաբերում է պետության հետևյալ գործողություններին. ա) հանցանքը
պատժելու կամ ճնշելու համար բռնագրավում կամ տուգանք, բ) հարկային եղանակով գույքի առգրավում, գ) օրենսդիր գործունեությունը, որը սահմանափակում է գույքի օգտագործումը, ներառյալ պլանավորումը, շրջակա միջավայրի, անվտանգության, առողջության և սեփականության իրավունքի պաշտպանության հետ կապված սահմանափակումները, դ) պաշտպանություն արտաքին սպառնալիքներից, ռազմական գործողությունների հետևանքով չեզոք պետությունների ունեցվածքի ոչնչացումից և թշնամու ունեցվածքի առգրավումից՝ որպես պատերազմի հետևանքների համար հատուցման մաս32: Օրինակ՝ սեփականազրկում չի կարող համարվել այն դեպքը, երբ սեփականության
բռնագրավումը տեղի է ունեցել գույքի սեփականատիրոջ կողմից հյուրընկալ երկրի օրենսդրության/ իրավունքի խախտման հետևանքով:
Ներկայումս ներդրումային պայմանագրերի պրակտիկայում առկա
են մի շարք օրինակներ, որոնք հստակ ճանաչում են հանրային նպատակով իրականացվող ոչ խտրական կարգավորիչ միջոցները, և այս
համատեքստում դրանք չեն դիտարկվում որպես անուղղակի սեփականազրկում33: Հանրային նպատակներով պետության կողմից կարգավորումներ իրականացնելու լիազորություններին անդրադարձել են նաև
մի շարք տրիբունալներ: Մասնավորապես, «Sedco, Inc. v. National Iranian
Oil. Co.» գործով տրիբունալը նշել է, որ միջազգային իրավունքում ընդունված սկզբունք կա առ այն, որ «պետությունը պատասխանատու չէ
տնտեսական վնասի համար, որը հանդիսանում է բարեխիղճ «կարգավորման» հետևանք պետությունների կողմից իրականացված police
power-ի շրջանակներում»34: Նույն կերպ, «Saluka-ն ընդդեմ Չեխիայի
Հանրապետության» գործով տրիբունալը նշել է, որ միջազգային իրավունքի համաձայն՝ պետությունները պատասխանատվություն չեն կրում
օտարերկրյա ներդրողների այն վնասների համար, որոնք ներդրողը
32 Տե՛ս Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford University Press,
2008, էջ 532:
33 Տե՛ս UNCTAD, Series on Issues in International Investment Agreements II, Expropriation, UNITED NATIONS New York and Geneva, 2012, էջ 83:
34 Sedco Inc v National Iranian Oil Co, 1985, 9 Iran-US CTR 248 p. 275.
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կրել է պետության կողմից իր լիազորությունների նորմալ իրականացման պայմաններում, երբ այդ լիազորությունները եղել են ոչ խտրական
և իրականացվել են բարեխղճորեն35: Police powers հայեցակարգը տեղ է
գտել միջազգային մի շարք պայմանագրերում՝ հետևյալ ձևակերպմամբ.
«Բացառությամբ բացառիկ դեպքերի, կողմերի ոչ խտրական կարգավորիչ գործողությունները, որոնք միտված են և կիրառվում են պաշտպանելու իրավաչափ հանրային բարօրության նպատակներ, ինչպիսիք են
հանրային առողջությունը (public health) և շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը, չեն համարվում անուղղակի յուրացում»36:
Միջազգային պայմանագրերը ներառում են նաև հանրային քաղաքականության մի քանի այլ նպատակներ: Մասնավորապես, Առևտրի և սակագների ընդհանուր համաձայնագրի (GATT) XX հոդվածը և
Ծառայությունների առևտրի վերաբերյալ ընդհանուր համաձայնագրի
(GATS) XIV հոդվածը ներառում են այնպիսի նպատակներ, ինչպիսիք
են մարդկանց, կենդանիների կյանքի կամ առողջության պաշտպանությունը, Երկիր մոլորակի, սպառվող բնական ռեսուրսների և հանրային բարքերի պաշտպանությունը:
Այսպիսով, կարող ենք առանձնացնել մի քանի պայման, որոնց
միաժամանակյա առկայության դեպքում չհատուցվող կարգավորիչ
գործողությունները տարբերվում են սեփականազրկումից: Այդ պայմանները հետևյալն են՝ ա) հյուրընկալ պետության կողմից կիրառված
միջոցների ճանաչումը որպես police powers, բ) հանրային նպատակը և
միջոցի ազդեցությունը, գ) միջոցի կիրառման ոչ խտրական բնույթը, դ)
կիրառված միջոցների համաչափությունը նպատակներին, ե) միջոցների բարեխիղճ կիրառումը37:
Սեփականազրկման սահմանափակումներ: Պետք է նկատի ունենալ, որ միջազգային ներդրումային իրավունքում մշակվել են պետության՝ սեփականազրկում իրականացնելու ինքնիշխանությունը սահմանափակող որոշակի գործիքներ։ Այդպիսիք են կայունացնող դրույթները (Stabilisation Clause), որոնք իրենց բնույթով յուրացման նախապայման չեն։
Կայունացման դրույթները, որոնք ներառված են ներդրողի և հյուրընկալ պետության միջև պայմանագրում, վերաբերում են պետության
ինքնիշխան գործողություններին, որոնք կարող են խաթարել ներդրողի բնականոն գործունեությունը հյուրընկալ պետությունում: Կայունացնող դրույթները նախատեսված են պաշտպանելու ներդրումը հյուրընկալ պետության միակողմանի կամ կամայական գործողություննե35 Տե՛ս Saluka Investments B.V. (The Netherlands) v. The Czech Republic, UNCITRAL,
Partial Award (17 March 2006), para. 276:
36 UNCTAD, Series on Issues in International Investment Agreements II, Expropriation,
UNITED NATIONS New York and Geneva, 2012, p. 86.
37 Տե՛ս Fireman's Fund Insurance Company v. The United Mexican States, ICSID Case No.
ARB(AF)/02/1:
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րից: Մասնավորապես, դրանք նախատեսված են կանխելու պետության օրենսդիր կամ վարչական այն գործողությունները, որոնք միտված
են վտանգելու օտարերկրյա ներդրումները:
Իհարկե, դատական նախադեպեր և դոկտրինալ բազաթիվ մեկնաբանություններ, վկայակոչելով պետությունների ինքնիշխանության
սկզբունքը, նշում են, որ այս դրույթները չունեն պարտադիր ուժ: Տեսաբանները միանշանակ մոտեցում չունեն կայունացնող դրույթների իրավաբանական ուժի վերաբերյալ: Դրանք անհամատեղելի են մասնավորապես բնական ռեսուրսների նկատմամբ մշտական ինքնիշխանության սկզբունքի և այլ սկզբունքների ու տեսությունների հետ38: Այլ
տեսակետների համաձայն՝ օրենսդիր իշխանություն ունեցողը չի կարող պայմանագրային դրույթներով (այդ թվում՝ կայունացնող) սահմանափակել իր օրենսդիր ինքնիշխանությունը: Սակայն այս պնդմանն ի
հակադրություն կարող ենք հարց տալ՝ ինչո՞ւ են առհասարակ պետությունները կնքում պայմանագրեր, որոնք պարունակում են կայունացնող դրույթներ:
Պետք է նկատի ունենալ, որ երկրում տնտեսական վիճակը ենթակա է փոփոխության, ինչը կարող է ազդել պետության բնական ռեսուրսների գնի վրա: Aminoil-ի դեպքում նավթի գինը տասնամյակներ
շարունակ բարձրանում է, ինչը նշանակում է, որ շահագրգիռ նավթային ընկերություններն ուղղակիորեն գերշահույթ էին ստանում այդ իրողությունից: Քուվեյթի կառավարությունը ցանկանում էր բաժնեմաս
ունենալ այստեղ և այդ իսկ պատճառով նրանք ազգայնացրին Aminoil-ը:
Հենց այս համատեքստում դատարանը եզրահանգեց, որ կայունացնող
դրույթը չէր կարող արգելել Քուվեյթին ազգայնացնել Aminoil-ի բաժնեմասերը:
Ընդգծելով կայունացնող դրույթների արժեքը՝ որպես պետության
կամայական գործողություններից պաշտպանող գործիք, Letco-ի գործով ICSID արբիտրաժային տրիբունալը նշել է, որ այդպիսի դրույթը չի
կարող կանխել ազգայնացումը՝ պայմանով, որ նման գործողության
դիմող պետությունը պետք է կատարի ամբողջական, արագ և արդյունավետ հատուցում39:
Վերը նշված պատճառներով կայունացնող դրույթները շատ դեպքերում համարվում են ոչ անարդյունավետ և չեն ներառվում ներդրումային պայմանագրերում: Սակայն սա չի նշանակում, որ դրանք առհասարակ չունեն որևէ նշանակություն: Որոշ տեսաբանների կարծիքով կայունացնող դրույթ պարունակող պայմանագրի լուծման դեպքում հնարավոր է ակնկալել հատուցման ավելի մեծ չափ40:
Տե՛ս Ali Ghassemi, նշվ. աշխ., էջ 146:
Տե՛ս Liberian Eastern Timber Corporation v. The Republic of Liberia, Award of 31
March, 1986, reprinted in 26 I.L.M., 1987, էջ 647:
40 Տե՛ս Ali Ghassemi, նշվ. աշխ., էջ 147:
38
39
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Այսպիսով, կատարված ուսումնասիրության հիման վրա կարող
ենք հանգել հետևյալին.
 Սեփականազրկմանն առնչվող վեճերի դեպքում առավելապես
խնդիրներ են առաջանում ենթադրյալ անուղղակի սեփականազրկման
գործեր քննելիս, քանզի չկան միասնական ստանդարտներ, որոնցով
կարելի է առաջնորդվել անուղղակի սեփականազրկում կատարելիս:
 Թեպետ սեփականազրկման իրավունքը պետության տնտեսական ինքնիշխանության դրսևորումներից է, այն չպետք է հասկանալ բացարձակ իմաստով, ինչը նշանակում է, որ սեփականազրկումը կարող է
համարվել իրավաչափ միայն որոշակի պայմանների առկայությամբ:
 Կան որոշակի դեպքեր (օրինակ՝ Police powers), երբ սեփականազրկման հետ նույնականացվող գործողությունները չեն առաջացնում
փոխհատուցում տրամադրելու պետության պարտավորությունը:
 Պետության՝ սեփականազրկում իրականացնելու ինքնիշխանությունը սահմանափակող գործիքներից են կայունացնող դրույթները
(Stabilisation Clause), որոնց իրավաբանական ուժի վերաբերյալ չկա
միասնական մոտեցում:
Բանալի բառեր – սեփականազրկում, ազգայնացում, տնտեսական ինքնիշխանություն, օտարերկրյա ներդրումներ, ներդրումային իրավունք
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Գ. Գրիգորյան
Г. Григорян
G. Grigoryan

Համակարգչային ձևավորում՝
Компьютерная верстка
Computer designer

Մ. Աբգարյան
М. Абгарян
M. Abgaryan

Ստորագրված է տպագրության` 25. 05. 2020:
Տպաքանակ՝ 100: Չափսը՝ 70x108 1/16: Թուղթ՝ օֆսեթ:
Տպագրական 5 մամուլ:
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