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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՇԱՀԵՐԻ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՄԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
ԳԱԳԻԿ ՂԱԶԻՆՅԱՆ

Հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռման հիմնախնդիրը մշտապես արդիական է քրեադատավարական կարգավորումների
համատեքստում: Իհարկե չպետք է մոռանալ, որ այս հարցում սկզբունքային և ելակետային նշանակություն ունի ՀՀ Սահմանադրությունը,
քանի որ այն քրեադատավարական օրենսդրության մշակման և դրա
շրջանակում քրեական դատավարության մասնակիցների օրինական
շահերի ու իրավունքների, դրանց իրացմանը, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կամայականությունների կանխմանն ուղղված
նորմերի ամրագրման իրավական հիմքն է։
Վերջին շրջանում քրեական դատավարության մասնակիցների իրավունքների և օրինական շահերի պատշպանությունն առանձնապես
արդիական է դարձել՝ պայմանավորված 2015 թվականի դեկտեմբերի
6-ի սահմանադրական փոփոխություններով, ինչպես նաև 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած իրադարձություններով։ Բնականաբար, դրանք իրենց արտացոլումն են գտել
գիտական հանրության շրջանում տարբեր քննարկումներում։ Եվ այս
առումով հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռման խնդրի
զարգացման պատմությունը կարելի է բաժանել երկու փուլի, որոնք
ժամանակագրական առումով համընկնում են սահմանադրական
զարգացման փուլերին։ Առաջին փուլում՝ սկսած 1990-ական թվականներից, հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռության խնդիրը
որոշակիորեն հանգուցալուծվեց 1995 թվականի Սահմանադրության
ընդունմամբ, ապա 2005 թվականին՝ դրա էվոլյուցիոն կատարելագործմամբ, երբ ընդունվեց Սահմանադրության նոր խմբագրությունը, որում
զգալիորեն ուժեղացվեցին դատավարության մասնակիցների սահմանադրական իրավունքները և դրանց երաշխիքները։
Թե՛ 1995 թվականի և թե՛ 2005 թվականի խմբագրությամբ ՀՀ Սահմանադրությունը նախատեսում էր անձի իրավունքների և ազատությունների բավական մեծ շրջանակ, պետության և անհատի փոխհարաբերությունների հիմնարար սկզբունքները այնպիսի կարևորագույն ոլորտում, ինչպիսին քրեական դատավարությունն է, որտեղ առավելագույնս սահմանափակվում են անձի իրավունքները և ազատություննե3

րը, կիրառվում են դատավարական հարկադրանքի միջոցներ։
Մեզ հետաքրքրող հարցի առնչությամբ հիմնարար նշանակություն ունեին Սահմանադրության և օրենքների հիման վրա միջազգային
իրավունքի սկզբունքներին համապատասխան մարդու և քաղաքացու
իրավունքներն ու ազատություններն ապահովելու` պետության պարտականություն սահմանելու, մարդու և քաղաքացու իրավունքները և
ազատությունները բարձրագույն արժեք ճանաչելու, մարդու և քաղաքացու իրավունքները և ազատությունները օրենքի հիման վրա և բացառապես այն դեպքում սահմանափակելու մասին դրույթները, երբ դա
անհրաժեշտ է պետական և հասարակական անվտանգության, հանրային կարգի, առողջության և բարոյականության, այլոց իրավունքների և ազատությունների, պատվի և բարի համբավի պաշտպանության
համար։
Բացի վերոշարադրյալ դրույթներից, 1995 և 2005 թվականների
խմբագրությամբ ՀՀ Սահմանադրությունը նախատեսում էր բազմաթիվ
այլ դրույթներ ևս, որոնք իրացվել են քրեական դատավարության մասնակիցների իրավունքների և ազատությունների վերաբերյալ քրեադատավարական կարգավորումներում։ Դրանց շարքին կարելի է դասել
անձի իրավունքների ու ազատությունների պետական պաշտպանության, անձի մասնավոր և ընտանեկան կյանքի, հաղորդակցության
գաղտնիության իրավունքի սահմանափակման նկատմամբ դատական
վերահսկողության, օրենքի խախտմամբ ձեռք բերված փաստական
տվյալները որպես ապացույց օգտագործելու անթույլատրելիության
վերաբերյալ սահմանադրական դրույթները և այլն։
Ինչ վերաբերում է 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի փոփոխություններով Սահմանադրության մեջ քննարկվող խնդրի առնչությամբ
տեղ գտած կարգավորումներին, ապա հիմնական օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն՝ «1. Հայաստանի Հանրապետությունում մարդը բարձրագույն արժեք է: Մարդու անօտարելի արժանապատվությունն իր իրավունքների և ազատությունների անքակտելի հիմքն է:
2. Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների հարգումն ու պաշտպանությունը հանրային իշխանության
պարտականություններն են:
3. Հանրային իշխանությունը սահմանափակված է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներով և ազատություններով՝ որպես
անմիջականորեն գործող իրավունք»:
Միևնույն ժամանակ, Սահմանադրության 2-րդ գլուխն ամրագրում է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները և ազատությունները՝ նախատեսելով նաև օրենքով սահմանված դեպքերում և
կարգով դրանց որոշակիորեն սահմանափակման հնարավորություն
(օրինակ՝ անձնական ազատությունը, բնակարանի անձեռնմխելիությունը, հաղորդակցության ազատությունը և գաղտնիությունը և այլն)։
Եվ այդ նույն՝ 2-րդ գլխում առաջին անգամ իբրև սահմանադրական
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արժեք ամրագրվեց համաչափության սկզբունքը, համաձայն որի` հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման համար ընտրված միջոցները պետք է պիտանի և անհրաժեշտ լինեն Սահմանադրությամբ սահմանված նպատակին հասնելու համար: Սահմանափակման համար ընտրված միջոցները պետք է համարժեք լինեն
սահմանափակվող հիմնական իրավունքի և ազատության նշանակությանը:
Նշված սկզբունքի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այն իրավունքի տարբեր ճյուղերում հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռման սահմանադրական չափանիշն է, որը պետք է հիմք ծառայի
առանձին իրավական ինստիտուտների օրենսդրական կարգավորումների համար այնքանով, որքանով դրանք առնչվում են մասնավոր իրավունքների հնարավոր սահմանափակումներին:
Ընդ որում, Սահմանադրությունը ոչ միայն սահմանում է մարդու և
քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների
սահմանափակման ընդհանուր չափորոշիչը, այլև առանձին կարգավորումներում պարունակում է հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռման օրինակներ։ Մասնավորապես, արդար դատաքննության
իրավունքը սահմանող՝ Սահմանադրության 63-րդ հոդվածի համաձայն՝ հիմնական իրավունքների խախտմամբ ձեռք բերված կամ արդար դատաքննության իրավունքը խաթարող ապացույցի օգտագործումն արգելվում է: Վերոհիշյալ նորմի վերլուծությունից բխում է, որ, ի
տարբերություն նախորդ սահմանադրական կարգավորման, երբ առհասարակ արգելվում էր օրենքի խախտմամբ ձեռք բերված ապացույցի
օգտագործումը (2005 թվականի նոյեմբերի 27-ի փոփոխություներով
Սահմանադրության 22-րդ հոդված), քննարկվող սահմանադրական
արգելքը չի տարածվում օրենքի ոչ էական խախտմամբ ձեռք բերված
փաստական տվյալները՝ որպես ապացույց օտագործելու թույլատրելիության վրա։ Կամ` Սահմանադրության մեջ հանրային և մասնավոր
շահերի հավասարակշռման օրինակ են կարգավորումներն այն մասին, որ մասնավոր և ընտանեկան կյանքի, բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունքը, հաղորդակցության ազատությունը և գաղտնիությունը կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով` պետական
անվտանգության, երկրի տնտեսական բարեկեցության, հանցագործությունների կանխման կամ բացահայտման, հասարակական կարգի,
առողջության և բարոյականության կամ այլոց հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության նպատակով (Սահմանադրության 31-33-րդ հոդվածներ): Ընդ որում, տարբեր իրավունքների
սահմանափակման նման հավասարակշռված հնարավորություն նախատեսող նորմերի շրջանակը վերը թվարկված օրինակներով չի սահմանափակվում: Պարզապես կոնկրետ դեպքերի վկայակոչումը պայմանավորված է քրեադատավարական համապատասխան կարգավորումների տեսանկյունից դրանց ելակետային նշանակությամբ, քանի
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որ քրեական դատավարությունում առկա օրենսդրական սահամափակումներն առավելապես վերաբերում են հենց նշված իրավունքներին:
Համաչափության սկզբունքի ամրագրումը ներպետական օրենսդրության մեջ և գործնականում դրա կիրառությունը սահմանադրական և ընդհանուր իրավասության դատարանների կողմից` իբրև պետության կողմից մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքը երաշխավորելու ընթացակարգ, բնորոշ է և՛ ընդհանուր, և՛ մայրցամաքային
իրավունքի երկրներին, ինչպիսիք են՝ ԱՄՆ-ն, Արգենտինան, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, Իսպանիան, Իտալիան, Ֆրանսիան, Բելգիան, Դանիան, Լյուքսեմբուրգը, Հոլանդիան, Պորտուգալիան, Շվեյցարիան և այլն։ Այն կիրառվում է նաև վերպետական դատական այնպիսի ատյանների պրակտիկայում, ինչպիսիք են՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, Մարդու իրավունքների միջամերիկյան դատարանը, ԵՄ արդարադատության դատարանը1։
Այս սկզբունքի կիրառության միջազգային բնույթն ընդգծելու համար արտասահմանյան տեսության մեջ բավական հետաքրքիր դիտարկում է արվում այն մասին, որ ողջամտության չափանիշը (համաչափության պահանջը), անկախ դրա կոնկրետ դրևսորումից, նույն
ԱՄՆ գերագույն դատարանի կողմից մշակված «ողջամիտ հիմքի» կամ
Շվեյցարիայի Դաշնային Գերագույն դատարանի կողմից առաջ քաշված «ողջամիտ հիմնավորման» կամ տեսության մեջ ձևավորված և
Գերմանիայի Սահմանադրական դատարանի կողմից օգտագործվող
«ոչ կամայականության» կամ Իտալիայի Սահմանադրական դատարանի ոոշումներով իրավունքի ընդհանուր սկզբունք դարձած «ողջամտության» (ragionevolezza) կանոնն է2։
1 Տե՛ս JÜRGEN SCHWARZE, EUROPEAN ADMINISTRATIVE LAW 680-702 (1992);
NICHOLAS EMILIOU, THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN EUROPEAN LAW
(1996); Michael Akehurst, The Application of General Principles of Law by the Court of Justice
of the European Communities, 1981 BRIT. Y.B. INT’L L. 29, 38-51 (U.K.); Sophie Boyron,
Proportionality in English Administrative Law: A Faulty Translation?, 12 OXFORD J. LEGAL
STUD. 237 (1992) (U.K); Javier Barnes, Introducción al principio de proporcionalidad en el
derecho comparado y comunitario, 135 REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 495, 49599 (1994) (Spain); George A. Bermann, The Principle of Proportionality, 26 AM. J. COMP. L.
(SUPP.) 415 (1978); Guy Braibant, Le principe de la proportionnalité, in MÉLANGES OFFERTS
À MARCEL WALINE 297 (1974); Jean-Marie Auby, Le contrôle jurisdictionnel du degré de
gravité d’une sanction disciplinaire, REVUE DU DROIT PUBLIC ET DE LA SCIENCE
POLITIQUE EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER, janvier-fevrier 1979, էջեր 227-238 (Fr.);
JUAN FRANCISCO LINARES, RAZONABILIDAD DE LAS LEYES (2d ed. 1989); JUAN
CARLOS GAVARA DE CARA, DERECHOS FUNDAMENTALES Y DESARROLLO
LEGISLATIVO 293-326 (1994); ROBERT ALEXY, TEORÍA DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES 111-112 (2d ed. 2001); WESTEL WOODBURY WILLOUGHBY, THE
CONSTITUTIONAL LAW OF THE UNITED STATES (2d ed. 1929); Anna N. Georgiadou, Le
principe de la proportionnalité dans le cadre de la Jurisprudence de la Cour de Justice de la
Communauté Europée, 81 ARCHIV FÜR RECHTS- UND SOZIALPHILOSOPHIE 532 (1995)
(Ger.); and Javier Jiménez Campo, La igualdad jurídica como límite al legislador, 1983
REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL, № 9, էջ 71, 72 (Spain),
մեջբերումն ըստ՝ Juan Cianciardo, The Principle of Proportionality: The challenges of human
rights, January 2010, հասանելի է՝ https://www.researchgate.net/publication/ 216827143
2 Տե՛ս Jiménez Campo, նշվ. աշխ., էջ 73, Jürgen Schwarze, նշվ. աշխ., էջ 677։
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Համաչափության սկզբունքը ենթադրում է, որ բոլոր այն իրավական կարգադրագրերը, որոնք ազդում են մարդու իրավունքների վրա,
պետք է լինեն համաչափ և ողջամիտ։ Համաչափության պահանջը
կազմված է երեք ենթապահանջներից կամ չափանիշներից՝ համարժեքություն, անհրաժեշտություն և համաչափություն՝ նեղ իմաստով
(stricto sensu):
Առաջին՝ համարժեքության ենթապահանջը սահմանում է, որ
մարդու իրավունքներին առնչվող նորմերը պետք է համահունչ լինեն
օրենսդրի կողմից նախանշված նպատակներին։ Այլ կերպ՝ եթե իրավակիրառը բացաhայտել է օրենսդրի նախանշած նպատակը և դրան
հասնելու միջոցները, ապա պետք է պարզի, թե արդյոք դրանք կարող
են ապահովել այդ նպատակի իրացումը։
Երկրորդ սկզբունքի միջոցով իրավակիրառը գնահատում է, թե
արդյոք ցանկալի նպատակին հասնելու համարժեք արդյունավետ միջոցներից օրենսդիրն ընտրել է մարդու իրավունքները նվազագույնս
սահմանափակողը։
Իրավական նորմի՝ այս երկու սկզբունքներին համապատասխանությունը գնահատելուց հետո իրավակիրառը պետք է գնահատի`
արդյո՞ք այն ողջամիտ է նեղ իմաստով` stricto sensu, թե՞ ոչ, ինչը ենթադրում է օրենքով պայմանավորված առավելությունների և թերությունների հավասարակշռության վերլուծություն3։ Համաչափության
սկզբունքը (stricto sensu) ենթադրում է, որ անհրաժեշտ նպատակի կամ
վերջնարդյունքի իրացման միջոցը կամ գործիքը պետք է ողջամիտ լինի4։ Իրավակիրառը պետք է գնահատի, թե արդյոք այս հավասարակշռությունը համաչափ է (ողջամիտ)։ Չնայած տեսության մեջ և գործնականում համաչափության էության բացահայտման հարցում որոշակի
միասնականությանը` այդուհանդերձ մոտեցումները կարող են տարբերվել այն հարցում, թե որ հարաբերություններն են ողջամիտ։ Գերակշռող դիրքորոշման համաձայն՝ դատարանները պետք է գնահատեն կիրառման ենթակա միջոցի առավելություններն ու թերությունները։ Այս մոտեցման այլընտրանքային բնորոշումը ֆրանսիական իրավունքում հետևյալն է՝ «ծախսերի և օգուտների հավասարակշռում»5։
Իսպանիայի Սահմանադրական դատարանը ևս նմանատիպ մոտեցում է զարգացրել6։ Այսպես, օրինակ, թիվ 66/1995 գործով Սահմանադրական դատարանը նշել է, որ իրավունքի սահմանափակումը համաՏե՛ս Juan Cianciardo, նշվ. աշխ., էջ 179-180:
Տե՛ս Gavara de Cara, նշվ. աշխ., էջ 308։
5 Cf. Jeanne Lemasurier, Expropriation:”Bilan-cout-avantages” et necessite publique, LA
REVUE ADMINISTRATIVE, septembre-octobre 1979, էջ 502 (Fr.), մեջբերումն ըստ՝ Juan
Cianciardo, նշվ. աշխ., Nicholas Emiliou, նշվ. աշխ., էջ 67-114, 92-95; Jean-Marie Auby, նշվ.
աշխ., Guy Braibant, նշվ. աշխ.։
6 Տե՛ս MANUEL MEDINA GUERRERO, LA VINCULACIÓN NEGATIVA DEL LEGISLADOR A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 132, 134 (1996) (Spain), մեջբերումն
ըստ՝ Juan Cianciardo, նշվ. աշխ.։
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չափ է stricto sensu, եթե այն հավասարակշռված է, քանի որ դրանից օգուտն ընդհանուր շահի համար ավելի մեծ է, քան վնասը հակասության մեջ գտնվող այլ բարիքներին կամ արժեքներին7։
Միջազգային-իրավական մի շարք փաստաթղթերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դրանք, ամրագրելով մարդու հիմնարար իրավունքները, այդուհանդերձ բացարձակ և սահմանափակման ոչ ենթակա դիտարկում են դրանցից ոչ բոլորը։ Ընդ որում, առանձին դեպքերում սահմանվում է կոնկրետ փաստաթղթով նախատեսված իրավունքների նկատմամբ կիրառելի ընդհանուր սահմանափակում, որոշ
դեպքերում առանձին իրավունքների համար կարող են նախատեսված
լինել սահմանափակման կոնկրետ պայմաններ։
Այսպես, օրինակ, համաչափության թեստը կիրառվում է Եվրոպական կոնվենցիայով նախատեսված՝ համապատասխան իրավունքին միջամտության՝ «ժողովրդավարական հասարակության մեջ անհրաժեշտ լինելու» պայմանի մեկնաբանության համատեքստում Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքում։ Եվրոպական դատարանը կայուն նախադեպային իրավունք է ձևավորել այն մասին, որ
կիրառվող միջոցը պետք է համահունչ լինի հետապնդվող իրավաչափ
նպատակներից որևէ մեկին, որի իրացման համար թույլատրվում է իրավունքի սահմանափակումը: Դատարանի հետագա պահանջն այն է,
որ համապատասխան միջոցը պետք է համապատասխանի գերակա
սոցիալական շահին:
Պարզելու համար, թե արդյոք այս կամ այն իրավունքին միջամտություն նախատեսող միջոցը համահունչ է հետապնդվող իրավաչափ նպատակին, Եվրոպական դատարանը հաշվի է առնում մի շարք
գործոններ։ Մասնավորապես, Եվրոպական դատարանը գնահատում
է, թե արդյոք կիրառվող միջոցն արդյունավետ է կոնկրետ նպատակին
հասնելու համար, արդյոք առկա են նույն նպատակի նվաճման նվազ
խիստ միջոցներ, և թե արդյոք իրավունքի սահմանափակումն արդարացված է հանրային շահով:
Դրանք ըստ էության նույն համարժեքության, անհրաժեշտության
և նեղ իմաստով համաչափության չափանիշներն են։
Իրավաչափ նպատակի առկայության և դրա հետ համաչափության մեջ իրավունքի սահմանափակումը գնահատելու գաղափարն առկա է նաև այլ երկների ներպետական օրենսդրության մեջ և դատական
պրակտիկայում:
Այսպես, օրինակ, կանադական դատարանները, մեկնաբանելով
Մարդու իրավունքների և ազատությունների կանադական խարտիայի
1-ին բաժնում ամրագրված այդ իրավունքների և ազատությունների
Տե՛ս S.T.C., May 8, 1995 (S.T.C., № 66/1995) (Spain), մեջբերումն ըստ՝ Juan
Cianciardo, նշվ. աշխ.։
7

8

սահմանափակման հնարավորություն նախատեսող այն դրույթը, որ
նման ողջամիտ սահմանափակումներ կարող են նախատեսված լինել
օրենքով, եթե դրանք կարող են ակնհայտորեն արդարացվել անկախ
ժողովրդավարական հասարակությունում, իրավական դիրքորոշում
են արտահայտել, որ նշված թեստն անցնելու համար կոնկրետ սահմանափակումը պետք է համապատասխանի երկու չափանիշի՝ օբյեկտիվ,
այսինքն՝ պետք է բավարար կարևորություն ունենա՝ շրջանցելու սահմանադրորեն երաշխավորված իրավունքը կամ ազատությունը, և երկրորդ՝ ընտրված միջոցները պետք է լինեն ողջամիտ և ակնհայտորեն
արդարացված։ Այս վերջին պահանջը համաչափության թեստի դրսևորում է։ Մասնավորապես, նախատեսված միջոցները պետք է համապատասխանեն ընտրված նպատակին, հնարավորինս նվազ սահմանափակեն կոնկրետ իրավունքը և ազատությունը, ինչպես նաև պետք է
ապահովվի համաչափությունը այդ միջոցների կիրառման արդյունքների և «բավականաչափ կարևոր» գնահատված նպատակների միջև8։
Ինչ վերաբերում է սահմանադրական այս կարգավորումների համատեքստում հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռման
գաղափարախոսության իրացմանը ՀՀ քրեական դատավարության
նոր օրենսգրքի նախագծում (այսուհետ՝ նաև Նախագիծ), ապա արժանահիշատակ է, որ նման հավասարակշռության ապահովման անհրաժեշտությունը դիտարկվել է քրեադատավարական նպատակների
շարքում: Այսպես, Նախագծի 2-րդ հոդվածի համաձայն՝ օրենսգրքի
նպատակն անձի իրավունքների և ազատությունների երաշխավորման
վրա հիմնված՝ ենթադրյալ հանցանքների վերաբերյալ վարույթի իրականացման արդյունավետ կարգի սահմանումն է։ Նշված նորմի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Նախագիծը սկզբունքի մակարդակով
ամրագրում է մասնավոր (քրեական գործով վարույթի ընթացքում
մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանություն) և
հանրային (ենթադրյալ հանցանքների վերաբերյալ վարույթի իրականացման արդյունավետ կարգի սահմանում) շահերի փոխկապակցվածությունը։
Հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռված պաշտպանության գաղափարն ամրագրված է նաև հանրայնության սկզբունքի օրենսդրական կարգավորման շրջանակում (Նախագծի 15-րդ հոդվածի
1-ին մաս)։ Նույն սկզբունքի շրջանակում սահմանվել է, որ անձի իրավունքների կամ ազատությունների սահմանափակումը պետք է համաչափ լինի հակակշիռ հանրային շահերի պաշտպանության նպատակին (Նախագծի 15-րդ հոդվածի 4-րդ մաս):
8 Տե՛ս Denise Meyerson, Why courts should not balance rights against the public interest,
էջ 867-868, հասանելի է՝ https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/1707801/
31_3_6.pdf
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Այս համատեքստում Նախագծում կարևոր նորամուծություն
պետք է համարել նաև ոչ իրավաչափ վարքագծի արգելքի սկզբունքը,
համաձայն որի՝ վարույթի մասնավոր մասնակիցները և վարույթին օժանդակող անձինք պետք է իրենց իրավունքներից օգտվեն և իրենց
պարտականությունները կատարեն բարեխղճորեն: Արգելվում է իրավունքների չարաշահումը, որը վնաս է հասցնում այլ անձանց կամ արդարադատության շահերին (Նախագծի 29-րդ հոդվածի 1-2-րդ մասեր):
Քանի որ հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռման գաղափարը ամրագրված է իբրև քրեադատավարական օրեսնդրության
նպատակ և սկզբունք, այն իրացվել է քրեադատավարական առանձին
ինստիտուտների մանրամասն կարգավորումներում։
Այսպիսով, Նախագիծը հանրային և մասնավոր շահի հավասարակշռման գաղափարը դիտարկում է երկու տեսանկյունից։ Մի կողմից՝ ցանկացած քրեադատավարական ընթացակարգ պետք է կարգավորվի այն հաշվով, որ երաշխավորվի նշված շահերի հավասարակշռումը, մյուս կողմից՝ այս գաղափարը պետք է արտացոլվի կոնկրետ իրավունքի համաչափ սահմանափակման մեջ։ Իհարկե, ցանկացած
քրեադատավարական ընթացակարգ ևս վերջին հաշվով կապված է
դատավարական տարբեր իրավունքների հետ, և հանրային շահի
պաշտպանությունը, բնականաբար, հանգեցնելու է այդ իրավունքների
իրացման որոշակի սահմաններ նախատեսելուն։ Պարզապես առաջին
դեպքում թե՛ օրենսդրի և թե՛ իրավակիրառի համար խնդիրն ավելի է
բարդանում այն պատճառով, որ օրենսդիրը քրեադատավարական
հարաբերությունները պետք է կարգավորի, իսկ իրավակիրառը գործնականում դրանք մեկնաբանի և կիրառի՝ մտքում ունենալով հավասարակշռման ենթակա հանրային և մասնավոր շահերի չափազանց
լայն շրջանակ։ Այսպես, իբրև հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռման օրինակ Նախագծում սահմանվել են օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձեռք բերված տվյալների՝
որպես ապացույց օգտագործելու թույլատարելիության վերաբերյալ
նոր կարգավորումներ։ Նախագծի 96-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ քրեական վարույթի շրջանակներից դուրս իրականացված օպերատիվ-հետախուզական գործունեության արդյունքում դատարանի
թույլտվությամբ ստացված տեսագրությունները, տեսաձայնագրությունները, ձայնագրությունները և այլ օբյեկտիվ փաստաթղթերը կարող
են ճանաչվել արտավարույթային փաստաթուղթ և կցվել վարույթի
նյութերին միայն այն դեպքում, երբ համապատասխան միջոցառումն
իրականացվել է ենթադրյալ հանցագործությունը կանխելու, խափանելու կամ ենթադրյալ հանցանք կատարած անձին հանցանքի կատարման պահին կամ դրանից անմիջապես հետո բացահայտելու նպատակով: Նույն օրենսգրքի 97-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն՝ նշված
արտավարույթային փաստաթղթերը չեն կարող օգտագործվել ոչ մեծ
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կամ միջին ծանրության հանցանքով մեղադրանքը հիմնավորելու համար: Այդ արտավարույթային փաստաթղթերը կարող են օգտագործվել
միայն այն դեպքում, երբ դրանք ստացվել են քրեական վարույթ նախաձեռնելուց առավելագույնը չորս ամիս առաջ` ծանր հանցագործության
մեղադրանքը հիմնավորելու համար, կամ ութ ամիս առաջ` առանձնապես ծանր հանցագործության մեղադրանքը հիմնավորելու համար:
Եվ միայն նույն նորմով նախատեսված կոնկրետ հանցանքների վերաբերյալ է (օրինակ՝ ծանրացնող հանգամանքներով սպանություն), որ
արտավարույթային փաստաթղթերի օգտագործման ժամկետային
սահմանափակում չի կիրառվում:
Այս կարգավորումները ոչ թե կոնկրետ իրավունքի համաչափ
սահմանափակման, այլ հանրային և մասնավոր շահի հավասարակշռված կարգավորման հիման վրա օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձեռք բերված տվյալների՝ որպես ապացույց
օգտագործելու թույլատրելիության դատավարական լուծումներ են, որոնք, իհարկե, արդյունքում կապված են նաև իրավունքների որոշակի
սահմանափակումների հետ։ Նշված կարգավորմամբ Նախագիծը,
հաշվի առնելով մի կողմից՝ հանցավորության դեմ պայքարի հանրային շահի տեսանկյունից կոնկրետ տվյալները որպես ապացույց օգտագործելու կարևորությունը, մյուս կողմից՝ վարույթից դուրս իրականացված համապատասխան օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացման ընթացքում անձի բազմաթիվ իրավունքների սահմանափակման հնարավորությունը, փորձել է տալ հավասարակշռված
լուծում։ Վերջինս արտահայտվում այն բանով, որ չի բացառվել նշված
տվյալների օգտագործման հնարավորությունը, այդուհանդերձ դա նախատեսվել է միայն ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանքների վերաբերյալ գործերով, ընդ որում` որոշակի վաղեմության ժամկետով։
Նախագծի էական նորամուծություններից պետք է համարել վերաքննության և վճռաբեկության սահմանների նորովի օրենսդրական
կարգավորումը։ Մի կողմից՝ վերաքննիչ (վճռաբեկ) դատարանը կաշկանդված է բողոքի հիմքերով և հիմնավորումներով, մյուս կողմից՝
Նախագիծը հնարավոր է համարում օրենքով նախատեսված նյութական և դատավարական հիմքերի առկայության դեպքում դուրս գալ բողոքի սահմաններից (Նախագծի 359-րդ հոդվածի 2-րդ մաս)։ Ընդ որում,
Նախագծով սահմանված համապատասխան հիմքերի վերլուծությունը
ցույց է տալիս, որ բողոքի սահմաններից դուրս գալը հնարավոր է
միայն դատական ակտի անվերապահ բեկանմանը հանգեցնող խախտումների առկայության պարագայում (օրինակ՝ քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքների առկայությունը, արարքին
տրված սխալ իրավական գնահատականը, դատարանի կողմից ոչ օրինական կազմով դատական ակտի կայացումը, պաշտպանի բացակա11

յությունը` վերջինիս պարտադիր մասնակցության դեպքում, և այլն)։
Այս դեպքում ևս հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռության գաղափարն արտահայտվել է այն բանով, որ Նախագիծը սահմանել է բողոքի սահմաններից հօգուտ անձի դուրս գալու հնարավորություն, սակայն բացառապես սահմանափակ հիմքերի առկայության պարագայում։ Նման կարգավորումների շրջանակը բնականաբար չի սահմանափակվում վերը նշված օրինակներով, պարզապես դրանց առանձնացումը նպատակ ունի ցույց տալու, որ Նախագիծը ոչ միայն
հռչակում է, այլ նաև կոնկրետ կարգավորումներում հետևողականորեն իրացնում է հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռման
խնդիրը։
Ինչ վերաբերում է կոնկրետ իրավունքի սահմանափակման՝ Նախագծի կարգավորումներին, ապա, օրինակ, ապացուցողական գործողությունների կատարման դատական երաշխիքներն ամրագրող՝ 38-րդ
գլխում տեղ գտած 292-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 9-րդ կետի համաձայն՝
քննիչի միջնորդությունը պետք է պարունակի այն փաստարկները, որոնք հիմնավորում են անձի սահմանադրական իրավունքի սահմանափակման անհրաժեշտությունը և համաչափությունը։
Տեսության մեջ քննարկվել է այն հարցը, թե նեղ իմաստով համաչափության տեսանկյունից ինչպես պետք է դատարանը ընտրություն
կատարի իրավունքների և հանրային շահի միջև, այլ կերպ՝ որոշի, թե
արդյոք իրավունքի սուբյեկտի վրա դրված բեռն արդարացված է հանրության ձեռքբերումներով։ Համարժեքության և անհրաժեշտության
չափանիշները կոչված են բացառելու կառավարության կողմից անձի
իրավունքների սահմանափակման այնպիսի միջոցների ընտրությունը, որոնք համահունչ կամ անհրաժեշտ չեն հանրային կառավարման
նպատակներին հասնելու համար։ Փաստելով, որ այս կամ այն իրավունքը սահմանափակող միջոցը ոչ արդյունավետ է կամ ոչ անհրաժեշտ՝ դատարանը ոչ թե հանրային շահի հետ համեմատությամբ նախապատվությունը կտա իրավունքի պաշտպանությանը, այլ կչեզոքացնի հանրային շահի և իրավունքի միջև հակասությունը՝ արձանագրելով, որ հնարավոր է և՛ պաշտպանել իրավունքը, և՛ հասնել կառավարման նպատակներին9: Եվ հակառակը, եթե դատարանը գտնում է,
որ իրավունքը սահմանափակող ընտրված միջոցն արդյունավետ է
կառավարման նպատակներին հասնելու տեսանկյունից, և որ առկա չէ
այդ նպատակներին հասնելու նվազ խիստ միջոց, ապա պետք է ընտրություն կատարի իրավունքի և հանրային շահի միջև։ Եվ հենց այդ
ընտրությունն է, որ կառավարվում է համաչափության թեստով՝ նեղ իմաստով։ Եթե համարժեքության և անհրաժեշտության չափանիշները
Տե՛ս Stephen Gardbaum, ‘Limiting Constitutional Rights’ (2007) 54 UCLA Law Review
825–6,849, մեջբերումն ըստ՝ Denise Meyerson, նշվ. աշխ.։
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կոչված են պատասխանելու այն հարցին, թե արդյոք այս կամ այն միջոցը համահունչ է կառավարման նպատակներին, և թե արդյոք առկա
չեն դրանց հասնելու նվազ խիստ միջոցներ, ապա համաչափության
թեստը պետք է պատասխանի այն հարցին, թե արդյոք հանրության
ձեռքբերումներն արդարացնում են միջամտությունը իրավունքին10:
Քննարկելով հանրային շահի և մարդու իրավունքների հավասարակշռման խնդիրը ամերիկյան և եվրոպական տեսության մեջ՝ հեղինակները նշված խնդրի երկու հիմնական մոդել կամ մոտեցում են առանձնացնում՝ զուտ հավասարակշռման (balancing model) և վերագնահատման (reweighting approach)11։
Զուտ հավասարակշռման մոդելի էությունը հանգում է մրցակցող
շահերը բացահայտելուն, գնահատելուն և համեմատելուն12: Այսպես,
տեսության մեջ այս մոդելը պաշտպանություն է գտել ԱՄՆ օրինակով`
փաստելով, որ ԱՄՆ Սահմանադրությունը չի նախատեսում դրանով
սահմանված իրավունքների որևէ սահմանափակում, սակայն կառավարման նպատակները կարող են գերակայել սահմանադրական իրավունքների նկատմամբ, և կառավարությունը, օրինակ, կարող է կարգավորել անգամ քաղաքական ճառը՝ պայմանավորված գերակա հանրային շահով, կամ սահմանել ռասսայական դասակարգումներ՝ ելնելով խիստ անհրաժեշտությունից։ Եվ դրա հիմնավորումն այն է, որ թե՛
իշխանական լիազորությունները և թե՛ մարդու իրավունքները ծառայում են որոշակի շահերի, որոնք պետք է դրվեն կշեռքի նժարներին13։
Եվրոպական տեսության մեջ մարդու իրավունքները և խմբային
շահերը դիտարկվում են իբրև սկզբունքներ, որոնցից յուրաքանչյուրը
պահանջում է, որ դրանով պաշտպանվող շահերն առավելագույնս իրացվեն՝ ելնելով որոշակի իրավական և փաստական հանգամանքներից։ Երբ նշված սկզբունքները մտնում են հակասության մեջ, դրանցից
որևէ մեկը կարող է բավարարվել՝ ի հաշիվ մյուսի, ինչը ենթադրում է
նշված մրցակցող շահերը հավասարակշռելու, դրանցից յուրաքանչյուրի կշիռը որոշելու անհրաժեշտություն, որը պահանջում է համեմատել
իրավունքի միջամտության աստիճանը և ինտենսիվությունը մրցակցող շահը բավարարելու կարևորության հետ. որքան խիստ է սահմանափակումը, այնքան ծանրակշիռ պետք է լինի նման սահմանափակման անհրաժեշտությունը14։ Կամ մեկ այլ բնորոշման համաձայն, որը
հիմնվում է առաջնային պատճառների տեսության վրա, շահերի պարզ
Տե՛ս Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights (Julian Rivers trans, 2002 ed) 397–
9 [trans of: Theorie der Grundrechte], մեջբերումն ըստ՝ Denise Meyerson, նշվ. աշխ.։
11 Տե՛ս Denise Meyerson, նշվ. աշխ.։
12 Տե՛ս Alexander Aleinikoff, ‘Constitutional Law in the Age of Balancing’ (1987) 96 Yale
Law Journal 943, մեջբերումն ըստ՝ Denise Meyerson, նշվ. աշխ.։
13 Տե՛ս Richard H Fallon Jr, ‘Individual Rights and the Powers of Government’ (1993) 27
Georgia Law Review 37, 343,360, 362, Stephen Gardbaumn նշվ. աշխ., 800:
14 Տե՛ս Robert Alexy, նշվ. աշխ., 31, 47–8, 50–1, 65, 47, 67, 105, 102։
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հավասարակշռման մոտեցումը ենթադրում է բոլոր հանգամանքների
հաշվառմամբ այս կամ այն վարքագծի ընտրության պատճառների
գնահատում և առավել ծանրակշիռ պատճառ ունեցող վարքագծի նախապատվություն15։
Տեսության մեջ, ընդհանրացնելով զուտ հավասարակշռման մոդելի հիմնական բնութագրիչները, իբրև այդպիսին նշում են այն, որ այս
մոդելը պարզապես պահանջում է գնահատել իրավունքների և հանրային շահի միջև հակասությունը, այդպիսիք դիտարկել իբրև հավասարարժեք երևույթներ և լուծել հակասությունը՝ հօգուտ ավելի ուժեղ
արժեքի16։ Այլ կերպ՝ պետք է կշռել իրավունքը բավարարելու անհրաժեշտությունն այն սահմանափակելու պատճառների հետ՝ նպատակ
ունենալով առաջ տանել լավագույն շահը։
Այս տեսության հակառակորդները պնդում են, որ առաջնային
նշանակություն պետք է տալ իրավունքների պաշտպանությանը։ Ընդունելով իրավունքների ոչ բացարձակ բնույթը՝ այնուամենայնիվ որոշ
տեսաբաններ գտնում են, որ իրավունքը պետք է դիտարկվի իբրև առաջնահերթ գործոն, որի սահմանափակման իրավաչափությունը
պետք է բխի բացառապես ծանրակշիռ հանգամանքների առկայությունից, ընդ որում նշված հանգամանքները պետք է առավել կարևոր նշանակություն ունենան, քան զուտ հավասարակշռման մոդելի պարագայում։ Այս առնչությամբ զուգահեռներ են անցկացվում ընդհանուր իրավունքի համակարգում նախորդ նախադեպից շեղվելու իրավաչափության` այլ որոշում կայացնելու ծանրակշիռ փաստարկների առկայության պայմանի հետ17։
Վերոշարադրյալ ներպետական կարգավորումներից, մասնավորապես համաչափության սկզբունքի սահմանադրական բնորոշումից
բխում է, որ գերնպատակ դիտվում է անձի իրավունքի պաշտպանության շահը, որի սահմանափակումը կարող է արդարացված լինել գերակա հանրային շահի առկայությամբ։ Նախագծի կարգավորումներից
բխում է, որ անձի սահմանադրական իրավունքների սահմանափակմանն ուղղված ապացուցողական գործողությունների նկատմամբ դատական վերահսկողության առարկան ներառում է դրանց համաչափության ստուգումը։ Դա ենթադրում է, որ ներպետական օրենսդրական կարգավորումներն արդեն իսկ նախատեսում են համապատասխան սահմանադրական իրավունքների համաչափ սահմանափակման
պահանջ, սակայն, թե որքանով է հնարավոր յուրաքանչյուր կոնկրետ
դեպքում ապահովել հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշՏե՛ս Joseph Raz, Practical Reason and Norms (1975) 36, մեջբերումն ըստ՝ Denise
Meyerson, նշվ. աշխ.։
16 Տե՛ս Denise Meyerson, նշվ. աշխ.։
17 Տե՛ս Stephen R Perry, ‘Judicial Obligation, Precedent and the Common Law’ (1987) 7
Oxford Journal of Legal Studies, մեջբերումն ըստ՝ Denise Meyerson, նշվ. աշխ.։
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ռումը, մեծապես կախված է իրավակիրառից։ Ինչ վերաբերում է օրենսդրական այն կարգավորումներին, որոնք ուղղակիորեն չեն արտացոլում համաչափության սկզբունքը, այլ ենթադրում են հանրային և
մասնավոր շահերի հավասարակշռմամբ որոշակի վարույթային լուծումներ, ապա այս դեպքում օրենսդիրը նախ խնդիր ունի որոշելու
մրցակցող հանրային ու մասնավոր շահերը և ապահովելու դրանց հավասարակշռությունը։ Այս դեպքում ևս, կարծում ենք, օրենսդիրը պետք
է հիմնվի (Նախագծի կարգավորումներից բխում է, որ հիմնվում է)
մասնավոր շահի առաջնահերթ ապահովման գաղափարի վրա։ Մեր
կարծիքով, այս շահերի հավասարակշռման խնդրի ծագումը ինքնին
պայմանավորված է հենց անձի իրավունքների պաշտպանության առաջնահերթության գաղափարով։ Պարզապես, հասարակական հարաբերությունների զարգացմանը զուգահեռ երկրի սոցիալ-տնտեսական,
քաղաքական իրավիճակով և միջազգային գործոններով պայմանավորված՝ բովանդակային փոփոխության է ենթարկում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, և այն հանրային շահի հետ նորովի հավասարակշռելու անհրաժեշտություն է ծագում՝ կանխելու համար նաև
հանրային շահի գոյությունն անտեսելու հակառակ ծայրահեղությունը։
Ամփոփելով կարող ենք եզրահանգել, որ հանրային և մասնավոր
շահի հավասարակշռման գաղափարը պետք է ուղենիշային լինի թե՛
օրենսդրական կարգավորումներ սահմանելու և թե՛ գործնականում
այդպիսիք իրացնելու տեսանկյունից։ Այս գաղափարն իրացվում է համաչափության սահմանադրական սկզբունքի ձևով։ Ընդ որում, եթե համաչափության սկզբունքի միջոցով հանրային և մասնավոր շահի հավասարակշռման գաղափարի դրսևորումն ակնհայտ է առանձին իրավունքների սահմանափակման հատուկ կարգավորումներում, ապա օրենսդրական որոշ կարգավորումներ, լինելով նշված խնդրի լուծման
օրինակներ, այդուհանդերձ ուղղակիորեն չեն արտացոլում այն։
Բանալի բառեր – հանրային շահ, մասնավոր շահ, համաչափության սկզբունք, շահերի
հավասարակշռում, անհրաժեշտություն, համարժեքություն, իրավունքի սահմանափակում

ГАГИК КАЗИНЯН – Реализация конституционной идеи баланса
публичных и частных интересов в контексте положений проекта
нового Уголовно-процессуального кодекса РА. – Закрепление принципа
соразмерности во внутреннем законодательстве и его практическое
применение конституционными судами и судами общей юрисдикции в
качестве процедуры обеспечения прав человека типично для стран общего
и континентального права. Этот принцип отражён во внутреннем
законодательстве на уровне Конституции РА, а конкретные положения,
направленные на уравновешивание публичных и частных интересов, предусмотрены в уголовно-процессуальном законодательстве. В статье
выявлены существующие теоретические подходы к принципу соразмерности, а также международно-правовые требования, в свете которых
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GAGIK GHAZNIYAN – Realization of the Constitutional Idea of Balance of
Public and Private Interests in the Context of the Provisions of the Draft New Code of
Criminal Procedure of the RA. – The enshrinement of the principle of proportionality
in domestic law and its practical application by the constitutional courts and courts of
general jurisdiction, as a procedure for ensuring respect for human rights by the state - is
typical for both of the countries of common and continental law. This principle is reflected in the domestic legislation at the level of the RA Constitution, and the specific
regulations aimed at balancing public and private interests have been included in the
criminal procedural regulations. The article highlights the existing theoretical approaches to the principle of proportionality, international legal requirements, in the light
of which the relevant solutions of the Draft new Code of Criminal Procedure of the RA
Criminal Procedure Code were analyzed.
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ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՀԵՏԱՊՆԴՈՒՄԸ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍԻՆ
ՎԵՐԱԳՐՎՈՂ ՀԱՆՑԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԱՐՈՒՅԹՈՎ*
ԳԱԳԻԿ ՂԱԶԻՆՅԱՆ, ՏԱԹԵՎԻԿ ՍՈՒՋՅԱՆ

«Երեխայի իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի1 40-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ «Մասնակից պետությունները ձգտում
են նպաստել մեղադրվող կամ քրեական օրենսդրությունը խախտած
համարվող երեխաների նկատմամբ (…) անհրաժեշտության և ցանկալիության դեպքում (…) միջոցներ ձեռնարկել՝ առանց դատաքննության
դիմելու, մարդու իրավունքների լիակատար պաշտպանության և իրավական երաշխիքների պահպանման պայմանով»: ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1985 թվականի նոյեմբերի 29-ի 40/33 բանաձևով հաստատված՝ անչափահասների նկատմամբ արդարադատություն իրականացնելու վերաբերյալ նվազագույն ստանդարտ կանոնները (Պեկինյան
կանոններ) սահմանում են, որ անչափահաս իրավախախտների գործերի քննության ժամանակ հնարավորության սահմաններում պետք է
ձեռնպահ մնալ դատական իշխանության իրավասու մարմինների
կողմից գործի պաշտոնական քննությունից, և որ ոստիկանությունը,
դատախազությունը կամ անչափահասների գործերի քննություն իրականացնող մյուս մարմինները պետք է լիազորված լինեն այդպիսի գործերի կապակցությամբ որոշում կայացնելու սեփական հայեցողությամբ, առանց այդ գործերով պաշտոնական լսումների՝ համապատասխան իրավական համակարգում այդ նպատակով սահմանված չափանիշների, ինչպես նաև նույն միջազգային-իրավական փաստաթղթում
ամրագրված սկզբունքների համաձայն։ Ի ապահովումն նշված պահանջի կատարման՝ այդ նույն կանոնները անհրաժեշտ են համարում
անչափահասների գործերի քննության ընթացքում հայեցողական որոշումներին նպաստելու նպատակով ջանքեր գործադրել համայնքային
ծրագրեր առաջարկելու ուղղությամբ, ինչպիսիք են՝ ժամանակավոր
հսկողությունը, տուժողին պատճառված վնասի հարթումը կամ փոխհատուցումը2: Անչափահասներին մեղսագրվող հանցագործություննե*

Հոդվածը պատրաստվել է 18T-5E230՝ «Անչափահասների հանցավորության
կանխարգելման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմատիկ
հայտի շրջանակում։
1 Տե՛ս ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1989 թվականի նոյեմբերի 20-ի 44/25 բանաձևով ընդունված Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիան, ՄՊՀՀՊՏ 2008/Հատուկ
թողարկում (ՀՀ-ի համար կոնվենցիան ուժի մեջ է մտել 22.07.1993 թ.), https://www.
arlis.am/documentview.aspx?docID=60503
2 Տե՛ս Պեկինյան կանոների 11.1 և 11.2-րդ կետեր, կից մեկնաբանություններով
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րի վերաբերյալ քրեական գործերի լուծման արտադատական մեխանիզմներ նախատեսելու պահանջ ամրագրում են նաև ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1990 թվականի դեկտեմբերի 4-ի թիվ 45/110 բանաձևով հաստատված՝ ազատությունից զրկելու հետ չկապված միջոցների վերաբերյալ ՄԱԿ-ի նվազագույն ստանդարտ կանոնները (Տոկիոյի
կանոններ)3, Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի թիվ
R(87)20 հանձնարարականը:
Վերոշարադրյալ միջազգային-իրավական կարգավորումների
վերլուծությունից բխում է, որ դրանք պահանջում են ներպետական օրենսդրության մեջ անչափահասների վերաբերյալ գործերի քննության
այլընտրանքային եղանակների, այդ թվում՝ հայեցողական քրեական
հետապնդման դատավարական ընթացակարգերի նախատեսում, որոնք հնարավորություն կտան անչափահասին հնարավորինս զերծ
պահելու գործի քննության անհարկի ձգձգումներից՝ մեղմելով նաև
դատավարության բացասական ազդեցությունը վերջինիս վրա։
Գործող քրեադատավարական կարգավորումները թեև նախատեսում են հայեցողական քրեական հետապնդման ինստիտուտը (ՀՀ
քրեական դատավարության օրենսգրքի 37-րդ հոդված), սակայն այն
հավասարապես կիրառելի է թե՛ չափահասներին, թե՛ անչափահասներին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթով, և քրեադատավարական որևէ առանձնահատկություն անչափահասների վերաբերյալ
գործերով նախատեսված չէ։ Ինչ վերաբերում է անչափահասների
քրեական պատասխանատվության այլընտրանքային եղանակներին,
իբրև այդպիսին թերևս կարելի է նշել ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ նաև Օրենսգիրք) 443-րդ հոդվածում ամրագրված այն օրենսդրական դրույթը, որ դատարանը, դատավճիռ կայացնելիս հանգելով այն եզրակացության, որ անչափահասը կարող է ուղղվել
առանց քրեական պատժի միջոցներ կիրառելու, կարող է անչափահասին ազատել պատժից և նրա նկատմամբ կիրառել դաստիարակչական
բնույթի հարկադրանքի միջոցներ։ Վերոշարադրյալ դրույթը, սակայն,
ոչ թե նախատեսում է այլընտրանքային դատավարական ընթացակարգեր, այլ բովանդակային առումով կրկնում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 85-րդ և 91-րդ հոդվածներով նախատեսված՝ անչափահասի նկատմամբ դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու նյութական նորմը, դեռ ավելին նյութական օրենսդրությունն այս
ինստիտուտի կիառման հիմքերի առումով ավելի մանրամասն լուծումներ է նախատեսում4։ Ընդ որում, եթե քրեական օրենսդրությունը
հասանելի է՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18505, https://www.ohchr.org/
Documents/ ProfessionalInterest/beijingrules.pdf
3 Տե՛ս Տոկիոյի կանոնների 2-րդ բաժնի 5.1-րդ կետը, հասանելի է՝ https://www.
ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/tokyorules.pdf
4 Խոսքը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 91-րդ հոդվածի 1-ին մասի մասին է, համաձայն
որի՝ «Առաջին անգամ ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցանք կատարած անչափա-
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նախատեսում է նշված միջոցների կիրառմամբ քրեական պատասխանատվությունից ազատելու մասին նորմ, ապա Օրենսգրքի վկայակոչված նորմում նշվում է պատժից ազատելու մասին։ Դա իր հերթին ենթադրում է, որ անչափահասի վերաբերյալ քրեական գործն անցնելու է
դատավարական բոլոր հիմնական փուլերով՝ առանց որևէ այլընտրանքային լուծման, որի ավարտին, սակայն, անձը կարող է ազատվել
միայն պատժից։ Վերոհիշյալ նկատառումներից ելնելով՝ կարծում ենք՝
իրավաչափ է հայրենական դատավարական գրականության մեջ արտահայտված այն տեսակետը, որ այս առնչությամբ քրեադատավարական գործող կարգավորումները համահունչ չեն անչափահասների
գործերով այլընտրանքային արդարադատության վերաբերյալ հիշատակված միջազգային փաստաթղթերով նախատեսված պահանջներին5։
Այս առումով սկբունքորեն նոր լուծումներ են նախատեսված ՀՀ
քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում (այսուհետ՝
նաև Նախագիծ)։ Այսպես, Նախագծի 416-րդ հոդվածի համաձայն՝ «1.
Եթե մինչդատական վարույթում ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցանքի քննության ընթացքում պարզվում է, որ նախկինում հանցանք
չկատարած անչափահաս մեղադրյալի ուղղումը հնարավոր է առանց
նրան քրեական պատասխանատվության ենթարկելու, ապա հսկող
դատախազը, քննիչի միջնորդությամբ կամ սեփական նախաձեռնությամբ, որոշում է կայացնում քրեական հետապնդումը դադարեցնելու
մասին և հարուցում է անչափահաս մեղադրյալի նկատմամբ դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոց կիրառելու միջնորդություն, որը վարույթի նյութերի հետ միասին հանձնում է դատարանին:
2. Հսկող դատախազն իրավասու է անչափահաս մեղադրյալի
նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնել առանց դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոց կիրառելու միջնորդություն
հարուցելու, ինչպես նաև նրա նկատմամբ չհարուցել քրեական հետապնդում, եթե առկա են Հայաստանի Հանրապետության քրեական
օրենսգրք[ով] (…) նախատեսված [գործուն զղջալու] բոլոր պայմանները։ (…)»:
Նախագծի այս կարգավորումներից բխում է, որ այն նախատեսում
է անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթով
հասը դատարանի կողմից կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից,
եթե դատարանը գտնի, որ նրա ուղղվելը հնարավոր է դաստիարակչական բնույթի
հարկադրանքի միջոցների կիրառմամբ»:
5 Տե՛ս Ն. Խ. Աղաբաբյան, Անչափահասների գործերով վարույթի իրավական և
տեսական հիմքերի զարգացումը ՀՀ քրեական դատավարությունում, Եր., ԵՊՀ հրատ.,
2019, Ս. Ռ. Մարաբյան, Անչափահասի նկատմամբ դաստիարակչական կամ պատժիչ
բնույթի հարկադրանքի միջոց կիրառելով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու
առանձնահատկություններն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի
նախագծի/ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի
գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(1), 2018, ԵՊՀ հրատ., էջ 340-341:
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քրեական հետապնդումը դադարեցնելու երկու ինքնուրույն մեխանիզմ՝ դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառմամբ և առանց նման միջոցներ կիրառելու։ Նախքան կոնկրետ օրենսդրական կարգավորումները քննարկելը պետք է փաստել, որ Նախագծում առկա այս ինստիտուտները ներպետական օրենսդրություն և հետագայում նաև պրակտիկա անչափահասների վերաբերյալ գործերի
քննության այլընտրանքային տարրեր ներմուծելու կարևոր քայլ են։
Տեսության մեջ քննարկվել է նախ և առաջ այն հարցը, թե բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելը վարույթն իրականացնող մարմնի պարտականությո՞ւնն է, թե՞ իրավունքը։ Եվ այս առնչությամբ մոտեցումները խիստ հակասական են6:
Մեր կարծիքով՝ դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելը հայեցողական քրեական հետապնդման տեսակ է։ Թեև Նախագծի վկայակոչված նորմի վերլուծությունից բխում է, որ այն նախատեսում է համապատասխան հիմքերի և պայմանների առկայության պարագայում
նշված ինստիտուտի կիրառման պարտադիր օրենսդրական պահանջ,
սակայն այնքանով, որքանով առանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու անչափահասի ուղղման հնարավորությունը պետք է
գնահատի հսկող դատախազը, քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշում կայացնելը և համապատասխան միջնորդությամբ
դատարան դիմելը վերջինիս հայեցողական լիազորությունն է։
Նախագծի 416-րդ հոդվածի 1-ին մասի վերլուծությունից բխում է,
որ հսկող դատախազը քննիչի միջնորդությամբ կամ սեփական նախաձեռնությամբ որոշում է կայացնում քրեական հետապնդումը դադարեցնելու, անչափահաս մեղադրյալի նկատմամբ դաստիարակչական
բնույթի հարկադրանքի միջոց կիրառելու միջնորդություն հարուցելու
մասին՝ հետևյալ հիմքերի առկայության դեպքում՝
հանցանք կատարած անձը անչափահաս է, որի տաuնութ տարին չի լրացել մեղադրանք ներկայացնելու պահին7,
6 Տե՛ս Кузнецова Н. Частичное прекращение уголовного дела при множественности
преступлений // Законность. 2001, № 3, էջ 31, Сверчков В. В. Актуальные вопросы освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием // Государство и
право. 1999, № 12, էջ 56, Лянго Л. Н. Проблемы прекращения уголовного дела в связи с
примирением с потерпевшим: Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2000, էջ 105-106,
Авалиани К. А. Особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних, дис. ... канд. юрид. наук. Кемерово, 2009, էջ 162:
7 Այն դիտարկումը, որ այս ինստիտուտն իրավաչափորեն կարող է կիրառվել ոչ
միայն անչափահաս տարիքում հանցանք կատարած, այլ նաև վարույթի ընթացքում
դեռևս 18 տարին չլրացած անձի նկատմամբ, բխում է Նախագծի 409-րդ հոդվածի
ընդհանուր բնույթի այն կարգավորումից, որ անչափահասին վերագրվող հանցանքի
վերաբերյալ Նախագծի 50-րդ գլխում ամրագրված դրույթները կիրառվում են այն
անձանց վերաբերյալ վարույթներով, որոնց տաuնութ տարին չի լրացել ձերբակալման
կամ մեղադրանք ներկայացնելու պահին։
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անչափահասը նախկինում հանցանք չի կատարել,
անչափահասը կատարել է ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցանք։ Տեսական գրականության մեջ քննարկվում է նաև հանրային
բարձր վտանգավորություն չներկայացնող որոշ ծանր հանցագործություններով (սեփականության դեմ ուղղված ծանր հանցագործություններ, ծանր հանցագործություններ, որոնք չեն հանգեցրել մարդկային
կորուստների կամ այլ ծանր հետևանքների) ևս այս ինստիտուտի կիրառման հնարավորությունը կամ, առհասարակ, հանցագործության
ծանրության աստիճանի վերաբերյալ օրենսդրական պահանջի բացառումը: Որոշ տեսաբաններ այս դեպքում ևս քրեական հետապնդումը
դադարեցնելու մասին որոշում կայացնելը հնարավոր են համարում
այն պատճառաբանությամբ, որ հանցավորի անձնային առանձնահատկությունները և քրեական գործով ձեռք բերված ապացույցների
համակցությունը կարող են վկայել, որ անչափահասը հնարավոր է՝
ուղղվի դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելով8: Հակառակ տեսակետի կողմնակիցները պնդում են, որ ծանր
կամ առանձնապես ծանր հանցանք կատարած անչափահասի անձնային առանձնահատկությունների ուժով դեպքերի ճնշող մասի դեպքում
վերջինիս ուղղումը չի կարող իրականացվել դաստիարակաչական
բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելով9։ Ընդհանուր առմամբ իրավաչափ համարելով այն դիտարկումը, որ առավել մեծ է ոչ մեծ կամ
միջին ծանրության հանցանք կատարած անչափահասի՝ դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառմամբ ուղղվելու
հավանականությունը, այդուհանդերձ կարծում ենք, պետք է նախատեսել նաև բացառիկ դեպքերում ծանր հանցագործություն կատարած
անչափահասներին ևս այս մեխանիզմի գործադրմամբ քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հնարավորություն։ Նշված դիրքորոշումը թերևս կարելի է հիմնավորել այն բանով, որ, որոշ դեպքերում,
օրինակ, սեփականության դեմ ուղղած մի շարք հանցագործությունների որակումը որպես միջին ծանրության կամ ծանր հանցանք կախված
է սոսկ հափշտակության չափից։ Եվ կարող է առաջանալ ոչ իրավաչափ այնպիսի իրավիճակ, երբ հափշտակության չափի չնչին տարբերությամբ պայմանավորված՝ բացառվի միջազգային-իրավական չափանիշներին խիստ համահունչ այս ինստիտուտի կիրառումը։ Կարծում ենք՝ այս դեպքում վարույթն իրականացնող մարմինը, ելնելով
կոնկրետ գործի հանգամանքներից, պետք է գնահատի դաստիարակՏե՛ս Аликперов Х. Д., Курбанова К. Ш. УК РФ и некоторые проблемы освобождения от уголовной ответственности/Государство и право. 2000, № 1, էջ 56, Косова С. А.
Прекращение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего в связи с применением
принудительных мер воспитательного воздействия, Дис. канд. юрид. наук. Омск, 2002, էջ
105, Исакова Т. В. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних,
Дис. канд. юрид. наук. Иркутск, 2009, էջ 150:
9 Տե՛ս Авалиани К. А., նշվ. աշխ., էջ 167:
8
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չական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառմամբ անչափահասի
ուղղվելու հնարավորությունը։
Անչափահասի ուղղումը հնարավոր է առանց նրան քրեական
պատասխանատվության ենթարկելու. ինչպես նշվում է տեսության
մեջ: Անչափահասի ուղղումը ենթադրում է վերացնել դաստիարակաչական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառմամբ վերջինիս բացասական որակները, որոնց ազդեցությամբ կատարվել է հանցանքը,
ձևավորել հարգալից վերաբերմունք օրենքի, այլոց իրավունքների և
շահերի նկատմամբ՝ բացառելով անչափահասի կողմից այլ հանցանքների կատարումը։ Անչափահասի ուղղման հնարավորությունը փաստելը որոշակի առումով ռիսկային է, քանի որ դա կապված է վերջինիս
հետագա վարքագիծը կանխատեսելու հետ։ Եվ այդ կանխատեսումների հավաստիության աստիճանը պայմանավորված է այն բանով, թե
որքան մանրակրկիտ են վերլուծված գործի բոլոր հանգամանքները և
անչափահասի անձի վերաբերյալ տվյալները10։ Ինչպես արդեն նշել
ենք, ի տարբերություն քննարկվող ինստիտուտի կիրառման մյուս հիմքերի, անչափահասի ուղղվելու հանգամանքը ենթադրում է դատախազի կողմից որոշակի գնահատողական գործունեության իրականացում։
Սակայն ո՛չ ՀՀ գործող քրեական դատավարության օրենսգիրքը և ո՛չ էլ
Նախագիծը չեն հստակեցնում, թե ինչ հանգամանքներ պետք է հաշվի
առնի վարույթն իրականացնող մարմինը՝ գնահատելու համար դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառմամբ անչափահասի ուղղման հնարավորությունը։
Տեսության մեջ իբրև այդպիսին առանձնացվում են՝
1) հանցանքի կատարման շարժառիթները.
2) հանցանքի կատարման մեջ երկրորդական դերը.
3) նախքան հանցանք կատարելը անչափահասի դրական վարքագիծը (դատվածության բացակայությունը, ուսումը, աշխատանքային
գործունեությունը, դրական կենսաձևը, այլ անձանց հետ լավ փոխհարաբերությունները և այլն).
4) անչափահասի դրական հետհանցավոր վարքագիծը. մեղքի ընդունումը, հանցանքի կատարման համար զղջալը, մեղայականով ներկայանալը, արարքի հակաիրավական բնույթը գիտակցելը, պատճառված վնասը կամավոր հատուցելը կամ այլ կերպ հարթելը, տուժողի
հետ հաշտվելը11։
Որոշ տեսաբաններ անչափահասի ուղղվելու և առանց հասարակությունից մեկուսացնելու վերադաստիարակման հնարավորության
Տե՛ս նույն տեղը, էջ 167-168:
Տե՛ս Авалиани К. А., նշվ. աշխ., էջ 169: Իհարկե, այս վերջին պայմանի դեպքում
կարող է խնդիր առաջանալ սահմանազատելու քննարկվող ինստիտուտը գործուն
զղջալու և տուժողի հետ հաշտվելու դեպքում քրեական հետապնդումը դադարեցնելու
և քրեական գործի վարույթը կարճելու դատավարական կառուցակարգերի հետ։
10
11
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մասին խոսելիս առանձնացնում են սուբյեկտիվ հանգամանքներ՝ անչափահասի անձի և կատարած արարքի վերաբերյալ տվյալներ, և օբյեկտիվ հանգամանքներ՝ ընտանեկան և կենցաղային առողջ միջավայրի, ուսումնական և աշխատանքային կոլեկտիվի առկայություն, և
այլն12: Ն. Վ. Ուգոլնիկովան առանձնացնում է անչափահասի ուղղվելու
հնարավորությունը գնահատելու չորս խումբ պայմաններ՝ մեղքի ապացուցվածությունը, այն հանգամանքների ապացուցված լինելը, որոնք հաստատում են առանց պատժի կիրառման անչափահասի ուղղվելու հնարավորությունը, այն միջավայրը պարզելը, որտեղ վերադառնալու է անչափահասը հարկադրանքի միջոցների կիրառումից հետո և
մասնագետների (հոգեբանների, մանկավարժների) կարծիքը անչափահասի անձի և վերջինիս ուղղվելու հնարավորության մասին13։ Որոշ
տեսաբաններ այս առնչությամբ կարևորում են քրեական պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող ու ծանրացնող հանգամանքները14։
Չնայած տեսության մեջ առաջարկվող լուծումներին՝ կարծում
ենք՝ նպատակահարմար չէ գնահատման ենթակա նման հանգամանքների որոշակի, առավել ևս սպառիչ ցանկ նախատեսելը։ Նման դիրքորոշումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ գործի արդարացի
քննության դատավարական սկզբունքի՝ գործի հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության պահանջը ենթադրում է առհասարակ գործով ապացուցման առարկան կազմող, իսկ անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթով, նաև առանձնահատուկ որոշ հանգամանքներ (Օրենսգրքի 440-րդ հոդված)։
Ինչպես իրավաչափորեն նշվում է տեսության մեջ, անչափահասի
ուղղվելու հնարավորությունը պարզելու համար պետք է մանրամասն
գնահատել գործով ապացուցման առարկան կազմող և պարզման ենթակա այնպիսի հանգամանքներ, ինչպիսիք են՝ երեխայի կյանքի և
դաստիարակության պայմանները, անձնային առանձնահատկությունները, հանցանքի կատարման պատճառներն ու նպաստող պայմանները։ Իսկ այդ հանգամանքները կարող են պարզվել վկաների (ծնողների,
հարևանների, մանկավարժների, ընկերների և այլոց) ցուցմունքներով,
տարբեր բնութագրերով։ Ընդ որում, տեսության մեջ կարևորվում է նաև
հոգեբանի կարծիքը նշված միջոցի կիրառման արդյունավետության
12 Տե՛ս Николюк В. В. Применение отсрочки исполнения приговора по делам о
преступлениях несовершеннолетних. Омск: Ом. ВШМ, 1982, էջ 34:
13 Տե՛ս Угольникова Н. В. Прекращение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного воздействия: дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2000, էջ 92:
14 Տե՛ս Романовский М. Э. Смягчающие и отягчающие обстоятельства как элемент
основания освобождения от уголовной ответственности // Уголовно-процесеуальные и криминалистиуеские проблемы правоприменительной деятельности: Сб. науч. Статей, Омск:
Омская ВШ милиции, 1989, էջ 66-73, Уголовная ответственность несовершеннолетних:
Науч.- практ.пособ. / Отв. ред. В. П. Кашепов. М.: Юрид. лит, 1999, էջ 110:
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գնահատման և կոնկրետ տեսակի ընտրության հարցում15։
Տեսության մեջ քննարկվել է նաև անչափահասի կողմից մեղքը
չընդունելու պարագայում դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի
միջոցների կիրառման հնարավորությունը։ Առանձին դատավարագետների կարծիքով՝ այս ինստիտուտի կիրառումը հնարավոր է բացառապես անչափահասի կողմից իր մեղքը ընդունելու և կատարվածի
համար զղջալու պարագայում։ Մեղքի ընդունումը դիտում են որպես
անչափահասի ուղղման հնարավորություն, այլ ոչ թե մեղավորության
փաստի հաստատում։ Եթե անչափահասը չի ընդունում իր մեղքը հանցանքը կատարելու մեջ, ապա կասկածի տակ է դրվում դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառման հնարավորությունը, քանի որ այս դեպքում անչափահասի համար կարող է պարզ չլինել, թե վերջինս ինչ պետք է ուղղի իր վարքագծում16։
Այս առնչությամբ, կարծում ենք, կարելի է զուգահեռներ անցկացնել մասնավոր մեղադրանքի գործերով վարույթի դադարեցման կարգի
առնչությամբ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական
դիրքորոշումների17 հետ, որոնց վերլուծությունից բխում է, որ ոչ արդարացնող հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշումը թեև չի հավասարվում մեղադրական դատավճռին, որով հաստատվում է անձի մեղքը, սակայն նշված որոշմամբ առնվազն փաստվում է քրեական օրենքով արգելված արարքի կատարումը։ Ուստի
պատահական չէ, որ վերոշարադրյալ հիմքերից զատ, Նախագիծը
իբրև քննարկվող ինստիտուտի կիրառման պայման նախատեսում է,
որ դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառմամբ քրեական հետապնդման դադարեցում չի թույլատրվում, եթե
դրա դեմ առարկում են անչափահաս մեղադրյալը կամ նրա օրինական
ներկայացուցիչը։ Իսկ անչափահասի համաձայնությունը ենթադրում է
իր կողմից կոնկրետ արարքը կատարած լինելու փաստի ընդունում։
Իսկ թե արդյոք անձն իսկապես ընդունում է իր մեղքը և զղջացել է արարքի կատարման համար, պետք է պարզի վարույթն իրականացնող
Տե՛ս Авалиани К. А., նշվ. աշխ., էջ 170-171:
Տե՛ս Чувилев А. Новые основания прекращения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего // Законность, 1998, № 2, էջ 22, Вуколов В. К. Производство по делам
несовершеннолетних. Ростов-на-Дону. 1982, էջ 63, Косова С. А. Прекращение уголовного
дела в отношении несовершеннолетнего в связи с применением принудительных мер воспитательного воздействия: Дис. канд. юрид. наук. Омск, 2002, էջ 100-110, Пустовая И. Н.
Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования с освобождением
лица от уголовной ответственности (ст. 6-9 YПK РСФСР): Автореф. дис. каид. юрид.наук.
Челябинск, 2001, էջ 27, Анферова О. А. Проблемы прекращения уголовного дела (преследования) с применением к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия: Дисс. канд. юрид. наук. Волгоград, 2003, էջ 90-91, Авалиани К. А., նշվ. աշխ.,
էջ 170։
17 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի՝ 2014 թվականի մարտի 28-ի թիվ ՇԴ/0012/11/13
որոշման 17-րդ կետը, 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ ԵԱՔԴ/0009/11/13
որոշման 19-րդ կետը։
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մարմինը։ Բնականաբար, սոսկ ձևական համաձայնությունը մեղքը ընդունելու մասին հայտարարություններով, ինչպես նշվում է տեսության
մեջ, կարող է դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցների
կիրառմամբ անձի ուղղվելու հնարավորությունը կասկածի տակ դնող
գործոն ծառայել։
Պեկինյան կանոնները ևս պահանջում են այս առնչությամբ անչափահասի և ծնողների կամ խնամակալի համաձայնությունը18։ Անդրադառնալով քննարկվող պայմանին՝ պետք է փաստել, որ, տեսաբանների կարծիքով, այն կոչված է երաշխավորելու անչափահասի բարի անունն ու համբավը, բացառելու անչափահասին անհիմն և անօրինական քրեական պատասխանատվության ենթարկելը19։ Քրեական հետապնդումը այս հիմքով դադարեցնելու անչափահասի համաձայնությունը ենթադրում է, որ վերջինս պարտավորություն է ստանձնում
նոր հանցանք չկատարելու և պահպանելու իր նկատմամբ կիրառված
դաստիարակաչական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կանոնները։
Սակայն ոչ միայն անչափահասի, այլ նաև օրինական ներկայացուցչի
համաձայնությունը ստանալու պահանջը միանշանակ չի ընկալվում
տեսաբանների կողմից, քանի որ մի կողմից՝ այն սահմանափակում է
անչափահասի սեփական կարծիքն արտահայտելու ազատությունը,
մյուս կողմից՝ ուղղված է բացառապես անչափահասի իրավունքների
ապահովմանը, քանի որ չափահասի համար ավելի հեշտ է նշված գործողության էությունը հասկանալը և դրա հետևանքները գիտակցելը20։
Կարծում ենք՝ օրինական ներկայացուցչի գրավոր առարկության
բացակայությունը որպես այս ինստիտուտի կիրառման պայման նախատեսելը ընդհանուր առմամբ իրավաչափ է, սակայն, հաշվի առնելով, օրինակ, շահերի հնարավոր բախման կամ օրինական ներկայացուցչի ոչ բավարար իրավական գիտելիքների առկայության փաստը,
կարծում ենք՝ այս դեպքում խնդրի լուծում կարող է լինել օրինական
ներկայացուցչին վարույթից հեռացնելու կարգավորումների առկայությունը։
Քրեական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ անչափահասի և օրինական ներկայացուցչի համաձայնությունը, ինչպես նշվում
է տեսության մեջ, ենթադրում է քրեական գործի նյութերին ծանոթ լինելու անհրաժեշտությունը, ուստի առաջարկվում է քրեադատավարական օրենսդրության մեջ նախատեսել նախքան համաձայնություն տալը մեղադրյալի, ինչպես նաև պաշտպանի և օրինական ներկայացուցչի
կողմից գործի նյութերին ծանոթանալու հնարավորություն, եթե դա չի
Տե՛ս Պեկինյան կանոնների 11.3-րդ կետը։
Տե՛ս Кириллова Н. П. Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. CП6., 1998, էջ 10:
20 Տե՛ս Авалиани К. А., նշվ. աշխ., էջ 175:
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հակասում անչափահասի շահերին21։
Նախագիծը սահմանում է միայն քրեական վարույթը կարճելու22
հիմքերից որևէ մեկի առկայության դեպքում քննիչի կողմից նախաքննության ավարտի մասին վարույթի մասնավոր մասնակիցներին
գրավոր ծանուցելու, ինչպես նաև վարույթի նյութերին ծանոթանալու
իրավունք ունեցող անձանց գրավոր խնդրանքով այդպիսիք ծանոթացման ներկայացնելու հնարավորություն (Նախագծի 202-րդ հոդվածի 12-րդ մասեր)։ Կարծում ենք՝ այս կարգավորման օրինակով նախքան
անչափահասի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի դիրքորոշումը
ճշգրտելը վերջիններիս, ինչպես նաև անչափահասի պաշտպանին
պետք է վարույթի նյութերին ծանոթանալու հնարավորություն տրվի։
Ըստ էության իրավաչափ ենք համարում վարույթն իրականացնող մարմնի համար նման պարտականություն սահմանելը: Պարզապես կարծում ենք՝ առավել նպատակահարմար կլիներ նախքան նման
համաձայնություն տալը համապատասխան պարզաբանումներ տրամադրելու պահանջ նախատեսելը։
Տեսության մեջ քննարկվել է նաև անչափահասի կամ նրա ներկայացուցչի կողմից համաձայնությունը հետ վերցնելու հնարավորության
հարցը։ Եվ այս առնչությամբ առկա է այն մոտեցումը, որ վերջիններս
մինչև դատարանի՝ խորհրդակցական սենյակ հեռանալը կարող են
հանդես գալ համաձայնությունը հետ վերցնելու միջնորդությամբ, ինչը
ենթադրում է, որ գործի քննությունը շարունակվելու է23։
Մենք, սակայն, համաձայն չենք այս դիրքորոշմանը, քանի որ այս
ինստիտուտը կիրառելու և պետության կողմից համապատասխան
դատավարական ռեսուրսներ վատնելու պայմանն ի սկզբանե անձի
համաձայնությունն է, որը հետ վերցնելու հնարավորություն նախատեսելը կհանգեցնի մասնավոր շահի ոչ իրավաչափ առավելության։ Ընդ
որում, երբեմն նշված համաձայնությունը հետ վերցնելը կարող է նույնիսկ անչափահասի շահերից չբխել։
Նախագծի կարգավորումներից բխում է, որ այն տարանջատում է
բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառմամբ և առանց
նշված միջոցների կիրառման գործուն զղջալու հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու երկու տարբեր դատավարական մեխանիզմներ։ Որոշակի հետաքրքրություն է ներկայացնում այն հարցը
պարզելը, թե ինչպես են միմյանց հետ հարաբերակցվում հայեցողական քրեական հետապնդման այս երկու մեխանիզմները։ Տեսության
մեջ քննարկվել է ոչ միայն գործուն զղջալու, այլ նաև տուժողի հետ
21 Տե՛ս Николюк В. В., Дунин В. А. Прекращение предварительного следствия с
передачей уголовного дела в комиссию по делам несовершеннолетних. Учебное пособие.
Омск: Издательство Омской высшей школы МВД CCCP, 1983, էջ 43:
22 Նախագիծը տարանջատում է քրեական վարույթը կարճելու և քրեական հետապնդումը դադարեցնելու ինստիտուտները։
23 Տե՛ս Авалиани К. А., նշվ. աշխ., էջ 177:
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հաշտվելու դեպքում հայեցողական քրեական հետապնդման, այսպես
կոչված, ընդհանուր տեսակի և այս կոնկրետ մեխանիզմի սահմանազատման հարցը։ Եթե տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով հայեցողական
քրեական հետապնդման և բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու ընթացակարգերը, ինչպես իրավաչափորեն նշվում է տեսության մեջ, միմյանցից սահմանազատելը բարդություն չի ներկայացնում, ապա որոշակիորեն խնդրահարույց կարող է լինել իրավիճակը գործուն զղջալու
դեպքում, երբ, օրինակ, անչափահասի կատարած արարքը ոչ մեծ կամ
միջին ծանրության հանցանք է, և նա կամովին աջակցել է հանցագործությունը բացահայտելուն, չի վիճարկում իրեն մեղսագրվող փաստերը, վնաս պատճառած լինելու դեպքում հատուցել կամ այլ կերպ հարթել է հանցագործությամբ պատճառված վնասը։
Այս առնչությամբ դատավարագետների կարծիքները չեն համընկնում։ Որոշ տեսաբաններ այն տեսակետն են պաշտպանում, որ միայն
այն դեպքերում, երբ բացակայում են տուժողի հետ հաշտվելու կամ
գործուն զղջալու հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հիմքերը, կարող է քննարկվել անչափահասին դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառմամբ քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հարցը24:
Հակառակ տեսակետի կողմնակիցները պնդում են, որ քրեական
պատասխանատվությունից ազատելու փաստական և իրավական
միատեսակ նախապայմանների առկայության դեպքում նախապատվությունը պետք է տալ դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի
միջոցների կիրառմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելուն՝ որպես անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթով
կիրառման ենթակա հատուկ նորմ։
Բացի այդ, նշված տեսակետը հիմնավորվում է նրանով, որ բավարար չէ միայն անչափահասի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելը, անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել վերջինիս վերադաստիարակելու և վարքագծի նկատմամբ հսկողություն սահմանելու ուղղությամբ, համոզել անչափահասին, որ նրա կողմից կատարված թեկուզ և ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցանքը հանրությունը և պետությունը բացասական են գնահատում, և որ նա պետք է պատասխանատվություն կրի՝ դրանով իսկ կանխելով նոր հանցանքների կատարումը։ Իսկ այլ հիմքերով քրեական հետապնդումը դադարեցնելիս անչափահասի նկատմամբ ներգործության որևէ միջոց չի կիրառվելու։
24 Տե՛ս Аликперов Х. Д. Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних // Законность. 1999, № 9, էջ 11, Головко Л. В. Классификация оснований освобождения от уголовнои ответственности // Законность. 1998, № 11, էջ 37, Анферова О.
А., նշվ. աշխ., էջ 24-25, 29, Чувилев А. Новые основания прекращения уголовного дела в
отношении несовершеннолетнего/Законность. 1998, № 2, էջ 22, Косова С. А., նշվ. աշխ., էջ
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Ընդ որում, ներկայացնելով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու
այս եղանակի առավելությունները՝ տեսության մեջ իբրև դրա առանձնահատկություններ նշվում է, որ
1) քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հնարավորության մասին եզրահանգումը հիմնված է ոչ միայն անցյալում տեղի ունեցած և
ներկա պահին առկա հանգամանքների վրա, այլ նաև ենթադրում է որոշակի կանխատեսումների անհրաժեշտություն,
2) բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառմամբ
քրեական հետապնդումը դադարեցնելը պայմանական է, քանի որ օրենքը մի շարք պարտադիր պահանջներ է ներկայացնում ապագայում
անչափահասի վարքագծին, և դրանց խախտումը կարող է հանգեցնել
համապատասխան միջոցների կիրառումը վերացնելուն և անչափահասին քրեական պատասխանտվության ենթարկելուն25։
Կարծում ենք՝ համապատասխան հիմքերի առկայության դեպքում
խնդիրը նշված ինստիտուտներից որևէ մեկին արհեստականորեն նախապատվություն կամ առավելություն տալը չէ։ Երկու դեպքում էլ
քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հնարավորությունը գնահատելիս ըստ էության հաշվի են առնվելու նմանատիպ հանգամանքներ։
Վարույթն իրականացնող մարմնի խնդիրը անչափահասին քրեական
պատասխանատվությունից ազատելու դեպքում վերջինիս կողմից
կրկին ոչ իրավաչափ վարքագիծ դրսևորելու ռիսկի աստիճանը գնահատելը և այն հնարավորինս զրոյացնելու համար լրացուցիչ դաստիարակչական միջոցներ կիրառելու անհրաժեշտությունը որոշելն է։
Նման միջոցներ կիրառելու անհրաժեշտության բացակայութան դեպքում, բնականաբար, քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի
գործուն զղջալու հիմքով, ինչը թույլ կտա առհասարակ խուսափել որոշակի դատական քննությունից՝ առավել համահունչ լինելով միջազգային պահանջներին։ Իսկ վարույթն իրականացնող մարմնի գնահատականը պետք է բխի գործի հանգամանքների և անչափահասի անձի,
վերջինիս վարքագծի, շրջապատող միջավայրի վերաբերյալ փաստական տվյալների համակողմանի վերլուծությունից, որը պետք է արտացոլվի կոնկրետ դատավարական որոշման մեջ։ Ուստի պատահական
չէ, որ տեսության մեջ իրավաչափորեն ընդգծվում է, որ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու և անչափահաս մեղադրյալի նկատմամբ
դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոց կիրառելու միջնորդություն հարուցելու մասին որոշումը պետք է լինի օրինական, հիմնավորված և պատճառաբանված։ Ընդ որում, հատուկ ուշադրություն է
դարձվում որոշման նկարագրական-պատճառաբանական հատվածին,
որում պետք է շարադրվեն դեպքի հանգամանքները, ապացույցները,
որոնք հաստատում են անչափահասի մեղքը մեղսագրվող արարքի
25
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Տե՛ս Авалиани К. А., նշվ. աշխ., էջ 173-174։

կատարման մեջ, ինչպես նաև այն հանգամանքները, որոնք վկայում են
այն մասին, որ անչափահասը կարող է ուղղվել դաստիարակչական
բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառմամբ։ Իսկ նշված դատավարական ակտի եզրափակիչ մասը պետք է պարունակի որոշում քրեական հետապնդումը դադարեցնելու, դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու միջնորդությամբ դատարան դիմելու,
խափանման միջոցները կամ դատավարական հարկադրանքի այլ միջոցները վերացնելու, իրեղեն ապացույցները տնօրինելու, շահագրգիռ
անձանց նշված որոշման մասին ծանուցելու, քաղաքացիական հայցն
առանց քննության թողնելու և որոշումը բողոքարկելու դատավարական կարգի և ժամկետների մասին26։
Ըստ էության, նույն մոտեցումն է որդեգրել Նախագիծը, որի 196-րդ
հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ համապատասխան որոշման մեջ շարադրվում են քրեական վարույթ նախաձեռնելու առիթը և հիմքը, անձի
նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու հիմքը, նախաքննության ընթացքում հաստատված փաստական հանգամանքները, դրանք
հաստատող ապացույցները, քրեական հետապնդում չհարուցելու կամ
այն դադարեցնելու իրավական հիմքերը և հիմնավորումները, կիրառված խափանման միջոցի վերացման, արգելադրված կամ առգրավված
գույքի և իրեղեն ապացույցների տնօրինման հետ կապված հարցերը,
ինչպես նաև որոշումը բողոքարկելու կարգը և ժամկետները։
Ինչ վերաբերում է դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի
միջոցներ կիրառելու մասին միջնորդությունը դատարանում քննելու
կարգին, ապա այս առնչությամբ ևս տեսության մեջ մոտեցումները
տարբեր են։ Այսպես, Վ. Պ. Կաշեպովի կարծիքով, դատարանը պետք է
միանձնյա կարգով ուսումնասիրի քրեական գործի նյութերը, գործով
ձեռք բերված ապացույցները պետք է ամբողջ ծավալով հետազոտվեն,
լսվեն դատավարության բոլոր մասնակիցների (դատախազ, տուժող, օրինական ներկայացուցիչ և պաշտպան) կարծիքները դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառման հնարավորության
և դրանց կոնկրետ տեսակի մասին27։ Հակառակ տեսակետի կողմնակիցները գտնում են, որ դատարանում քննություն չպետք է իրականացվի, շահագրգիրռ անձին դատարան չպետք է կանչեն, և դատարանը պետք է բավարարվի գործի նյութերին ծանոթանալով28։
Ինչ վերաբերում է Նախագծի կարգավորումներին, ապա քննարկվող միջնորդության քննարկման կարգի առումով դրանք հղում են կա26 Տե՛ս Вуколов В. К. Производство по делам несовершеннолетних. Ростов-на-Дону.
1982, էջ 64, Косова С. А., նշվ. աշխ., էջ 128, Авалиани К. А., նշվ. աշխ., էջ 179-180:
27 Տե՛ս Кашепов В. П. Уголовная ответственность несовершеннолетних: Научнопрактическое пособие. М.: Юридическая литература, 1999, էջ 145:
28 Տե՛ս Николюк В. В. Уголовный процесс по делам несовершеннолетних: Лекция.
Омск: Юридический институт МВД России, 1998, էջ 45:
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տարում խափանման միջոց կիրառելու վարույթի կարգին։ Սակայն որոշ կարգավորումներ այս դեպքում կիրառելի չեն, ուստի իրավաչափ
կլիներ սահմանել, որ համապատասխան կարգավորումները կիրառելի են վերաբերելի մասով։ Խոսքը վերաբերում է, մասնավորապես, մեղադրյալի պարտադիր մասնակցության կանոնից բացառության դեպքերին (Նախագծի 287-րդ հոդվածի 2-րդ մաս):
Այսպես, այդ հոդվածի համաձայն՝ «1. Խափանման միջոց կիրառելու կամ կիրառված խափանման միջոցի ժամկետը երկարացնելու միջնորդությամբ անցկացվում են դատալսումներ՝ կողմերի հավասարության և մրցակցության հիման վրա, քննիչի և մեղադրյալի պարտադիր
մասնակցությամբ29։
(…)
3.Խափանման միջոց կիրառելու կամ կիրառված խափանման միջոցի ժամկետը երկարացնելու միջնորդությամբ դատալսումներին
մասնակցության իրավունք ունեն հսկող դատախազը, ինչպես նաև մեղադրյալի պաշտպանը և օրինական ներկայացուցիչը։
4.Խափանման միջոց կիրառելու կամ կիրառված խափանման միջոցի ժամկետը երկարացնելու հարցի քննության դատական նիստը
դռնբաց է (…)։
5.Խափանման միջոց կիրառելու կամ կիրառված խափանման միջոցի ժամկետը երկարացնելու միջնորդությամբ դատալսումներին առաջինը բացատրություն է տալիս մեղադրանքի կողմը, ապա՝ պաշտպանության կողմը։ Բացատրություն ներկայացնող կողմին հարցեր
տալու իրավունք ունի հակառակ կողմը, ինչպես նաև դատավորը։
6.Կողմերը կարող են դատարանին ներկայացնել վարույթի առարկային վերաբերող լրացուցիչ նյութեր։ Վերաբերելի չլինելու դեպքում
դատարանը քննության չի առնում լրացուցիչ նյութերը, սակայն պարտավոր է կցել դրանք վարույթին։ Վերաբերելի լինելու դեպքում հակառակ կողմին տրվում է լրացուցիչ նյութերին ծանոթանալու ողջամիտ
հնարավորություն։
7.Խափանման միջոց կիրառելու կամ կիրառված խափանման միջոցի ժամկետը երկարացնելու միջնորդությամբ դատալսումների կարգի նկատմամբ, վերաբերելի մասով (mutatis mutandis), կիրառվում են
սույն օրենսգրքի 8-րդ բաժնի դրույթները։
8.Դատալսումներն ավարտելով՝ դատարանը հեռանում է առանձին սենյակ՝ որոշում կայացնելու»։
Այս կարգավորման առնչությամբ քննարկման կարիք ունի 7-րդ
Նախագիծը սահմանում է, որ խափանման միջոց կիրառելու միջնորդության
քննությանը մասնակցում են քննիչը և մեղադրյալը, կարող է մասնակցել նաև դատախազը։ Կարծում ենք՝ այս դեպքում պարտադիր մասնակցության պահանջ պետք է նախատեսվի դատախազի համար, իսկ քննիչը պետք է հնարավորության ունենա մասնակցելու դատալսումներին։
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մասի նորմը, քանի որ դրանում վկայկոչվող 8-րդ բաժնի 268-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ «Բոլոր ապացույցները և վարույթի այլ
նյութերը դատական նիստում ենթակա են անմիջական հետազոտման
դատարանի և դատական վարույթի մասնակիցների կողմից»: Այս առնչությամբ հարց է ծագում. արդյոք միջնորդության քննության ընթացքում քրեական գործով ձեռք բերված բոլոր ապացույցները ենթակա՞ են
անմիջական հետազոտման, թե՞ նշված պահանջը կիրառելի է միայն
վարույթի այն նյութերի վրա, որոնք վերաբերում են դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու եղանակով անչափահասին ուղղվելու հնարավորությունը գնահատելու հանգամանքներին։ Կարծում ենք՝ քրեական գործով ձեռք բերված բոլոր ապացույցները դատարանի կողմից անմիջականորեն հետազոտելու պահանջի նախատեսումը չի բխում դատավարական այս ինստիտուտի ներդրման՝
միջազգային-իրավական փաստաթղթերով նախատեսված նպատակից, այն է՝ առանց պաշտոնական դատալսումների անչափահասի
մեղսագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթի հանգուցալուծումը։
Կարծում ենք՝ այս դեպքում դատարանի խնդիրը ոչ թե անձին առաջադրված մեղադրանքի օրինականությունը և հիմնավորվածությունը
գնահատելն է, այլ դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելով՝ անձի ուղղվելու հավանականությունը որոշելը, ինչը
ենթադրում է բացառապես դրան վերաբերող ապացույցների հետազոտման անհրաժեշտություն։
Նախագծի 416-րդ հոդվածի վերլուծությունից բխում է, որ դատարանը կարող է կայացնել կոնկրետ միջնորդությունը մերժելու կամ բավարարելու մասին որոշում։ Սակայն Նախագիծը չի կարգավորում այն
հարցը, թե ինչ որոշում պետք է կայացնի դատարանը, երբ, օրինակ,
առկա է քրեական հետապնդումը առերևույթ բացառող Նախագծով
նախատեսված այլ հանգամանք (օրինակ՝ վարույթը նախաձեռնվել է
Օրենսգրքով չնախատեսված աղբյուրից ստացված տեղեկության հիման վրա, վարույթով քրեական հետապնդումն իրականացվել է հանրային կարգով, մինչդեռ Oրենuգրքի պահանջներին համապատասխան՝ քրեական հետապնդումը պետք է իրականացվեր միայն մասնավոր կարգով, անձն արարքի կատարման պահին չի հաuել քրեական
պատաuխանատվության ենթարկելու՝ oրենքով նախատեuված տարիքին կամ գտնվել է անմեղսունակության վիճակում, անձը համաներմամբ ենթակա է ազատման քրեական պատասխանատվությունից
(Նախագծի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-10-րդ և 13-րդ կետեր) և այլն:
Կամ զուգահեռներ անցկացնելով համաձայնեցման վարույթի հետ՝
պետք է վկայակոչել Նախագծի 461-րդ հոդվածի 2-րդ մասի կարգավորումը, համաձայն որի՝ «Դատարանը չի ընդունում համաձայնության
մասին արձանագրությունը և ընդհանուր կարգով շարունակում է
նախնական դատալսումները, եթե կողմերի բանակցությունների ըն31

թացքում ծանոթանալով քրեական գործին՝ հանգել է հետևության,որ
1) մեղադրյալին մեղսագրվող արարքը ակնհայտորեն կատարվել
է մեղադրյալ չհանդիսացող այլ անձի կողմից կամ նրա մասնակցությամբ.
2) մեղադրյալին մեղսագրված արարքին տրված իրավական գնահատականն ակնհայտորեն չի համապատասխանում մեղադրանքի
փաստական հանգամանքներին»:
Կարծում ենք՝ այս դեպքում ևս առկա է համանման կարգավորում
նախատեսելու անհրաժեշտությունը։ Ուստի առաջարկում ենք նախատեսել, որ վերը նշված հիմքերի, ինչպես նաև քրեական հետապնդումը
առերևույթ բացառող հանգամանքների առկայության դեպքում դատարանը մերժում է դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ
կիրառելու մասին միջնորդությունը։ Ինչ վերաբերում է վարույթի հետագա ճակատագրին, ապա այս դեպքում ևս կիրառելի է Նախագծի
416-րդ հոդվածի 6-րդ մասի կարգավորումը, համաձայն որի՝ միջնորդությունը մերժելու դեպքում դատարանը վերացնում է քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշումը և վարույթի նյութերը վերադարձնում է դատախազին՝ քրեական հետապնդումը վերսկսելու
համար։ Իսկ քրեական հետապնդումը վերսկսելուց հետո վարույթն իրականացնող մարմինը պետք է կոնկրետ հանգամանքների գնահատմամբ համապատասխան հետևության հանգի։ Ինչ վերաբերում է ինքնին դատարանի կողմից համապատասխան վերջնական դատավարական որոշման կայացմանը, ապա կարծում ենք՝ դա դուրս է այս ըստ
էության հատուկ վարույթի սահմաններից։
Այսպիսով, ամփոփելով կարող ենք փաստել, որ հայեցողական
քրեական հետապնդումը՝ որպես անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթի հանգուցալուծման այլընտրանքային
տարբերակ, համահունչ է միջազգային-իրավական հիմնական պահանջներին։ Այս առնչությամբ գործող օրենսդրական կարգավորումներում առկա լուրջ բացը լրացվել է Նախագծի համապատասխան կարգավորումներում, որոնք ևս, սակայն, որոշակի լրամշակման և հստակեցման կարիք ունեն։
Բանալի բառեր – անչափահաս, հայեցողական քրեական հետապնդում, դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոց, դատարան, դատախազ, գործուն զղջալ

ГАГИК КАЗИНЯН, TАТЕВИК СУДЖЯН – Дискреционное уголовное
преследование при производстве по делам несовершеннолетних. – Анализ
международных требований в сфере ювенальной юстиции показывает, что они
предполагают внедрить альтернативные методы расследования дел несовершеннолетних, включая дискреционное уголовное преследование, которое
позволит несовершеннолетнему в максимальной степени избежать затягивания
судебного разбирательства, исключив его возможное негативное влияние. В
статье представлены нормы внутреннего законодательства, направленные на
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реализацию указанных требований, т.е. особенности применения принудительных
мер воспитательного характера, существующие пробелы в действующем УПК РА
и проекте нового УПК, возможные пути их усовершенствования.
Ключевые слова: несовершеннолетний, дискреционное уголовное преследование,
принудительные меры воспитательного воздействия, суд, прокурор, деятельное раскаяние

GAGIK GHAZNIYAN, TATEVIK SUJYAN – Discretionary Criminal Prosecution in Juvenile Proceedings. – An analysis of international juvenile justice requirements reveals the need to introduce alternative methods of solution of juvenile cases,
including discretionary prosecution proceedings. The latter one will allow the juvenile
to avoid undue trial as much as possible excluding also it`s possible negative impact.
The article presents the domestic legislative regulations aimed at the implementation of
the mentioned requirements, that is, the peculiarities of the application of coercive
measures of educational nature, the existing gaps in the RA Code of Criminal Procedure
and draft new Code of Criminal Procedure, and the possible ways of their improvement.
Key words: juvenile, discretionary criminal prosecution, coercive means of educational
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ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ.
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ ԵՎ ԱՐՁԱԳԱՆՔ
ՏԱԹԵՎԻԿ ԴԱՎԹՅԱՆ

Ներածություն: Ժամանակակից թվային աշխարհում արհեստական ինտելեկտի1 (այսուհետ նաև՝ ԱԻ) անսահման ներուժի (ինքնագնաց տրանսպորտային միջոցներից, անօդաչու թռչող սարքերից
մինչև վիրտուալ բուժաշխատողների, ավտոմատացված անձնական
օգնականների և ԱԻ այլ համակարգերի) բացահայտումը և զարգացումը վկայում է, որ հիմնովին փոխվել և դեռ փոխվելու են մարդկանց
ապրելու, աշխատելու և միմյանց հետ փոխհարաբերվելու գոյություն
ունեցող ձևերը։ Թեև մասնագիտական գրականության մեջ տարբերում
են թույլ (նեղ) և ուժեղ (ընդհանուր) արհեստական ինտելեկտ հասկացությունները, և ընդունվում է, որ ներկայումս մարդկությանը հասանելի է միայն թույլ (նեղ) արհեստական ինտելեկտը2, այնուամենայնիվ
փաստ է, որ առավել զարգացած ԱԻ համակարգերն այսօր կարող են
ստանալ կամ ձեռք բերել արդյունքներ3, որոնք եթե ստեղծված լինեին
մարդու կողմից, կհամարվեին, օրինակ, պոեմներ, գեղանկարներ, երաժշտական կամ գրականության, գիտության և արվեստի բնագավառի այլ յուրօրինակ ստեղծագործություններ, նույնիսկ՝ գյուտեր և ենթակա կլինեին իրավական պաշտպանության։ Այսպես, որոշ ԱԻ համակարգեր բնական լեզվի զարգացման շնորհիվ կարող են չմշակված
տվյալներն ուղղակիորեն վերափոխել ընթեռնելի տեքստերի4 (օրինակ՝
1 Սույն հոդվածում արհեստական ինտելեկտն ընկալվում է որպես համակարգչային համակարգերի ամբողջություն, որն ունակ է հաղթահարելու սովորաբար բնական ինտելեկտի կողմից կատարվող առաջադրանքներ։
2 Տե՛ս, օրինակ, Kiseleva, A., What is Artificial Intelligence and Why Does It Matter for
Copyright. (January 2019). 4iP Council, էջ 8-9:
3 Օգտագործվում են տարբեր եզրույթներ՝ «ինքանավար ԱԻ ստեղծած, հեղինակած, գեներացրած» «աշխատանք, ստեղծագործություն»։ Մենք օգտագործում ենք՝ «ԱԻ
ձեռքբերած կամ ստացած արդյունքներ»։
4 Տե՛ս, օրինակ, Cade Metz, Finally, a Machine That Can Finish Your Sentence, N.Y. TIMES
(Nov.18, 2018), [https://www.nytimes.com/2018/11/18/technology/artificial-intelligencelanguage.]:
Ավելի վաղ օրինակներ տե՛ս [https://repository.uchastings.edu/hastings_comm_ent_law_journal/
vol4/iss4/11] Timothy L. Butler, Can a Computer be an Author - Copyright Aspects of Artificial
Intelligence, 4 Hastings Comm. & Ent. L.J.707(1982), էջ 715; Denicola, Robert, Ex Machina:
Copyright Protection for Computer-Generated Works (2016). 69 Rutgers University Law Review
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բիզնեսի և ֆոնդային բորսայի զեկույցներ, եղանակի կանխատեսումներ), պատրաստել տեղական նորությունների մասին հոդվածներ5։
Դրանք կարող են նույնիսկ սթենդ-ափ ոճի կատակերգություններ գրել6
և գեներացնել համակարգչային ծրագրի կոդի մասեր7։ Հանրային մեծ ուշադրություն գրավեցին «Հաջորդ Ռեմբրանտը» արվեստի նոր գործը8,
Ճապոնիայի գրականության ազգային մրցանակի երկրորդ փուլ անցած
ԱԻ գրած կարճ վեպը9, Շուբերտի 8-րդ և Բեթհովենի 10-րդ անավարտ
սիմֆոնիաներն ԱԻ կողմից ավարտելը10։ Վերջապես, 2019 թ. Սյուրեի
համալսարանի պրոֆեսոր Ռայան Աբոտի գլխավորած թիմն առաջին
անգամ աշխարհում արտոնագրային հայտ ներկայացրեց «ԴԱԲՈՒՍ»
ԱԻ ստացած երկու գյուտերի համար, որոնք Եվրոպական արտոնագրային գործակալությունը և Միացյալ Թագավորության Մտավոր սեփականության գործակալությունը ճանաչեցին գյուտին ներկայացվող
արտոնագրաունակության պայմանները լիովին բավարարող11։
ԱԻ համակարգերը և դրանց կապակցությամբ առաջացող հարաբերությունները սերտորեն առնչվում են մտավոր սեփականության իրավունքներին, հետևաբար՝ մարտահրավերներ են ստեղծում նախևառաջ մտավոր սեփականության ինստիտուտների համար և պահանջում ոլորտի օրենսդրական քաղաքականության արագ արձագանքը։
Դա պայմանավորված է նաև այն բանով, որ մտավոր սեփականության
քաղաքականության հիմնական նպատակներից մեկը տնտեսության և
մշակութային ոլորտներում նորարարության և ստեղծագործականության խթանումն է12: Այս տեսանկյունից ողջունելի է Մտավոր սեփակա251(2016), [ https://ssrn.com/abstract=3007842], հղումները վերցված են՝ Tim W. Dornis,
Artificial Creativity: Emergent Works and the Void in Current Copyright Doctrine, 22 Yale J. L.
& Tech.1 (2020), էջ 5:
5 Տե՛ս, օրինակ, Andres Guadamuz, Artificial intelligence and copyright. WIPO Magazine,
October 2017, [https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html]
6 Տե՛ս Robert Hart, If an AI Creates a Work of Art, Who Owns the Rights to It?’(Quartz,
15 August 2017), [https://qz.com/1054039/google-deepdream-art-if-an-ai-creates-a-work-of-artwho-owns-the-rights-to-it/]
7 Տե՛ս Jade Boyd-Rice, ‘New A.I. Application Can Write Its Own Code’ 25 (Futurity, 25
April 2018), [https://www.futurity.org/artificial-intelligence-bayou-coding-1740702/]
8 Դա 30-ամյա կովկասյան արտաքինով տղամարդու եռաչափ դիմանկար է, որը ստացել է ԱԻ-ն՝ վերլուծելով 17-րդ դարի հոլանդացի նկարիչ Ռեմբրանտի 346 գործերը, տե՛ս
[https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/apr/05/new-rembrandt-to-be-unveiled-in-amsterdam]
9 Տե՛ս Andres Guadamuz, նշվ. աշխ․։
10 Տե՛ս, օրինակ, Justin Huggler, Computer Is Set to Complete Beethoven’s Unfinished
Symphony, Telegraph (Dec. 13, 2019), [https://perma.cc/33DT-KEM7]; John Kennedy, How AI
Completed Schubert’s Unfinished Symphony No 8, Silicon Republic (Feb. 22, 2019),
[https://perma.cc/F7N6-2RVB]
11 Տե՛ս Ryan Abbott, The Artificial Inventor Project, WIPO Magazine, December 2019,
[https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/06/article_0002.html]: Որպես գյուտարար հայտում
նշված էր «ԴԱԲՈՒՍ» ԱԻ-ն։ Հայտը մերժվել է այն պատճառաբանությամբ, որ գյուտարար
կարող է լինել միայն ֆիզիկական անձը։
12 Տե՛ս WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI)․
Second Session․ Draft issues paper on intellectual property policy and artificial intelligence,
prepared by the WIPO Secretariat, WIPO/IP/AI/2/GE/20/1; Date: December 13, 2019, կետ 1։
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նության համաշխարհային կազմակերպության ակտիվությունը ԱԻ
համակարգերի և մտավոր սեփականության փոխազդեցության մի
շարք ասպեկտների վերաբերյալ լայն քննարկումներ կազմակերպելու
հարցում։ Փաստ է, որ ԱԻ-ն դարձել է ընդհանուր նպատակ ունեցող
տեխնոլոգիա, որի կիրառություններն արդեն իսկ մեծ ազդեցություն
ունեն մշակութային բարիքների և տնտեսական ապրանքների ու ծառայությունների ստեղծման, արտադրության և բաշխման գործում13։
Սակայն չպետք է անտեսել այն իրավական, էթիկական, քաղաքական,
սոցիալական, անվտանգության և այլ խնդիրները, որոնք առաջանում
են ԱԻ համակարգերը կյանքի կոչելու հետևանքով։ Այդ խնդիրները
պետք է լուծումներ գտնեն միջառարկայական և միջճյուղային հիմնարար հետազոտությունների շրջանակներում, արժանանան համապատասխան ոլորտների քաղաքականությունների արագ արձագանքին և
ըստ անհրաժեշտության հանգեցնեն կարգավորումների վերանայման
ու նոր իրողություններին հարմարեցման։
Սույն հոդվածում համապարփակ կերպով քննարկվում են արհեստական ինտելեկտի և հեղինակային իրավունքի ինստիտուտի փոխազդեցության հիմնական ասպեկտները, վերլուծվում են այդ կապակցությամբ մասնագիտական հարուստ գրականության մեջ տեղ
գտած առաջնակարգ դիրքորոշումները։ Մենք կներկայացնենք ԱԻ
զարգացման պատճառով հեղինակային իրավունքի առջև ծառացած
հետևյալ էական հարցադրումները. արդյո՞ք ներկա սերնդի արհեստական ինտելեկտն այլևս վերացնում է ստեղծագործականության՝ մինչ
այժմ տիպիկ մարդկային ունակություն համարվելու մենաշնորհը, և
կարելի՞ է ասել, թե այն կարող է ինքնուրույն «ստեղծել» գիտության,
գրականության և արվեստի բնագավառի յուրօրինակ ստեղծագործություններ։ Եթե ո՛չ, ապա արդյո՞ք արհեստական ինտելեկտի ձեռք
բերած կամ ստացած արդյունքները, որոնք համադրելի, համարժեք
կամ երբեմն նույնիսկ գերազանցելի են մարդու ստեղծած յուրօրինակ
ստեղծագործություններին, այնուամենայնիվ պետք է որևէ իրավական
պաշտպանություն ստանան հեղինակային իրավունքի կամ հարակից
իրավունքների ինստիտուտների ներքո։ Եթե այո՛, ապա ի՞նչ հիմնավորմամբ, ո՞վ(քեր) և ի՞նչ ժամկետներով պետք է ունենա(ն) արհեստական ինտելեկտի ձեռք բերած (ստացած) արդյունքների նկատմամբ իրավունքներ և ի՞նչ իրավունքներ։
Հարկ է հստակեցնել, որ սույն հոդվածում չեն քննարկվում ԱԻ
արդյունքների ստացմամբ հեղինակային իրավունքի հնարավոր խախտումների (օրինակ՝ ԱԻ մեքենայական ուսուցման ժամանակ հեղինակային իրավունքի օբյեկտ համարվող աշխատանքների տվյալների օգտագործմամբ պայմանավորված) և ստեղծագործության ազատ օգտաՏե՛ս WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI), նշվ․ աշխ.,
կետ 1, [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_ai_ge_20/wipo_ip_ai_2_ge_20_1.pdf]
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գործման դեպքերի հնարավոր ընդլայնման հարցերը, ԱԻ համակարգի
ստեղծման համար օգտագործվող համակարգչային ծրագրերի նկատմամբ հեղինակային իրավունքի հարցերը, ինչպես նաև՝ այն իրավիճակները, երբ ԱԻ-ն օգտագործվում է որպես գործիք, ուստի արդյունքը
ստացվում է մարդու ուղղակի ուղղորդմամբ կամ ստեղծագործական
ներդրման շնորհիվ։ Փոխարենը սույն հոդվածում քննարկվում են ինքնավար14 արհեստական ինտելեկտի համակարգերի ձեռք բերած արդյունքներին հեղինակային կամ հարակից իրավունքների ինստիտուտների ներքո իրավական պաշտպանություն տրամադրելու նպատակահարմարության, հնարավորության և թույլատրելիության հարցերը։
I բաժնում ներկայացվում է, թե ինչ է ԱԻ-ն, և բնութագրվում են
դրա որոշ տեխնիկական ասպեկտները, քննարկվում են ԱԻ ինքնավարության հարցերը, ԱԻ ձեռք բերած արդյունքների կապակցությամբ օգտագործվող եզրույթները և արհեստական ստեղծագործականության
գոյության հնարավորությունը։ II բաժնում քննարկվում են հեղինակային իրավունքի ինստիտուտի հիմնարար հայեցակարգերը՝ յուրօրինակություն և հեղինակություն/իրավատիրություն, դրանց վերաբերյալ
ընդհանուր և մայրցամաքային իրավական համակարգերում ձևավորված հակադիր մոտեցումները, որոշ ներդաշնակեցված չափանիշները,
և քննարկվում է ԱԻ արդյունքների կապակցությամբ դրանց կիրառելիության, հետևաբար՝ հեղինակային իրավունքի ինստիտուտի ներքո
պաշտպանություն տրամադրելու հնարավորությունը։ III բաժնում,
հոդվածի սահմանափակ ծավալներից ելնելով, հակիրճ ներկայացվում
է ԱԻ ձեռք բերած արդյունքներին իրավական պաշտպանություն տրամադրելու անհրաժեշտությունը, ամփոփվում են այդ կապակցությամբ
տարբեր երկրների գիտական համայնքների դիրքորոշումներն ու առաջարկությունները։ Եզրակացություն է արվում, որ նման արդյունքներին պաշտպանություն տրամադրելը հնարավոր և նպատակահարմար է ոչ թե հեղինակային իրավունքի, այլ հարակից իրավունքների
ինստիտուտի շրջանակում։ Սակայն որոշ էական հարցերի շուրջ միջազգային հանրության շրջանում արդարացիորեն բացակայում է ընդհանուր համաձայնությունը, ուստի դրանք պահանջում են հետագա
ուսումնասիրություն, որի արդյունքներից ելնելով էլ հնարավոր կլինի
հարակից իրավունքների ինստիտուտը դիտարկել որպես արդյունավետ մեխանիզմ և կյանքի կոչել կամ այլ եզրահանգման գալ։
Արհեստական ինտելեկտը և ստեղծագործական գործընթացը:
Տասնամյակներ շարունակ15 մասնագիտական գրականության մեջ
14 Մենք օգտագործում ենք առավելագույն ինքնավարություն ունեցող արհեստական ինտելեկտ, որտեղ արդյունքի առաջացման գործում մարդկային միջամտությունը
նվազագույն է և չի հասնում ստեղծագործական մակարդակի։
15 Որպես գիտական հետազոտության բնագավառ ԱԻ-ն սկիզբ է առել 1956 թ.
Դարտմուտի կոնֆերանսի ժամանակ, որի նախաձեռնողները ևս չեն տվել ԱԻ սահմանումը, տե՛ս Tim W. Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 3:
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տրվել են ԱԻ ազատ բնորոշումներ՝ հիմքում ունենալով այն գաղափարը, որ համակարգչային ծրագիրը կարող է իրականացնել այնպիսի գործառույթներ, որոնք սովորաբար կարող են կատարվել մարդկային բանականության շնորհիվ16, մասնավորապես՝ պատկերի ճանաչում, լեզվի
ընկալում, որոշումների կայացում և լեզուների թարգմանություն17։ Արհեստական ինտելեկտ և ռոբոտ հասկացությունների ճկուն, համընդհանուր ընդունելի և ինովացիայի զարգացումը չխոչընդոտող սահմանման
անհրաժեշտության մասին նշվում է Եվրոպական պառլամենտի՝ «Ռոբոտաշինության կապակցությամբ քաղաքացիական իրավունքի կանոնների վերաբերյալ» առաջարկություններում18։ Դա բարդ գործ է, քանի որ
արհեստական ինտելեկտը ոչ միայն ունի տեխնիկական և տեխնոլոգիական, այլև իրավական, սոցիալական, էթիկական, անվտանգային և
մի շարք այլ ասպեկտներ։ Սակայն այդ հանգամանքը չպետք է խոչընդոտի, որ ԱԻ որոշ տեխնիկական ասպեկտներ ուսումնասիրվեն, և դրա
ազդեցության հետևանքով հեղինակային իրավունքի ինստիտուտի առաջ ծառացած մարտահրավերները քննարկվեն։
Արհեստական ինտելեկտը հավաքական եզրույթ է, որն ունի մի
շարք ենթաոլորտներ՝ մեքենայական ուսուցում (machine learning),
բնական լեզվի մշակում (natural language processing), ռոբոտաշինություն (robotics), համակարգչային տեսլական (computer vision), նյարդային ցանցեր (neural networks), խոր ուսուցում (deap learining) և այլն19։
Սույն հոդվածի տեսանկյունից կարևոր է քննարկել մեքենայական ուսուցումը և դրա ենթահամակարգ համարվող խոր ուսուցումն ու նյարդային ցանցերի մեթոդը20, քանի որ շնորհիվ դրանց ներկայիս սերնդի
ԱԻ հնարավորություններն էապես գերազանցում են նախորդ երկու
16 Տե՛ս, օրինակ, Artificial Intelligence, Oxford Dictionary, [https://www.oxfordreference.
com/search?q=artificial+intelligence&searchBtn=Search&isQuickSearch=true], մեկ այլ բնորոշմամբ՝ արհեստական ինտելեկտը ալգորիթմները և համակարգչային կամ ռոբոտ սարքավորումներն են, որոնք ունակ են իրականացնելու առաջադրանքներ, որոնց կատարումը պահանջում է մարդկային կամ բնական ինտելեկտ, տե՛ս Tim W. Dornis, նշվ․
աշխ․, էջ 1; ԱԻ նաև սահմանվում է որպես «հետազոտություն մեր միջավայրում գոյություն ունեցող ընկալող և գործող գործակալների վերաբերյալ», S. J. Russell and P. Norvig,
Artificial Intelligence: A Modern Approach (Pearson, 3rd edn, 2010), էջ 1։
17 Տե՛ս, օրինակ, [https://perma.cc/B6L2-JDQ4]
18 Տե՛ս Recommendations on Civil Law Rules in Robotics, Recital C։ [https://www.europarl.europa.
eu/RegData/etudes/STUD/2016/571379/IPOL_STU(2016)571379_EN.pdf]
19 Տե՛ս, օրինակ, Hristov Kalin, Artificial Intelligence and the Copyright Survey (April 1,
2020). JSPG, Vol. 16, Issue 1 April 2020, [https://ssrn.com/abstract=3490458]։ Տեղին է նշել, որ
ռոբոտ և արհեստական ինտելեկտ հասկացությունները հոմանիշներ չեն: ԱԻ ծրագիրն է,
որում դրսևորվում է ինտելեկտը, իսկ ռոբոտը ֆիզիկական տարրն է, որն իրականացնում է ԱԻ կայացրած որոշումները: Սակայն ոչ բոլոր ռոբոտներն են «խելացի», և ոչ բոլոր
դեպքերում է, որ արհեստական ինտելեկտը կարիք ունի ռոբոտի տեսքով արտաքին ձևի՝
իր գործառույթներն իրականացնելու համար, տե՛ս Kiseleva A., նշվ․ աշխ․, էջ 7, հղում 2:
20 Տե՛ս, օրինակ, [https://towardsdatascience.com/what-is-deep-learning-and-how-does-it-workf7d02aa9d477], [https://www.freecodecamp.org/news/want-to-know-how-deep-learning-works- heresa-quick-guide-for-everyone-1aedeca88076/], [https://www.hy.w3ki.com/data_mining/artificial_neural_
network.html]
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տեխնոլոգիական հեղափոխությունների ձեռքբերումները, որոնց
խնդիրը ստեղծագործական աշխատանքների արագացված կրկնօրինակումն էր կամ դրանց համատարած տարածումը համացանցի միջոցով: Այժմ, ինչպես դիպուկ նկատում է պրոֆեսոր Թիմ Դորնիսը, մարդկային ստեղծագործականությունը արհեստական ստեղծագործականությամբ փոխարինելու դարաշրջանի շեմին ենք21։
Մեքենայական ուսուցումը բնորոշվում է որպես «սովորելու ունակություն՝ առանց հստակ ծրագրավորված լինելու»22. մեքենան ապահովվում է տվյալներով և սկսում ինքնուրույն սովորել23: Խոր ուսուցումը համարվում է ԱԻ բոլոր ենթաճյուղերից ամենախոստումնալիցը, որ
մի օր կստեղծի ընդհանուր (ուժեղ) արհեստական ինտելեկտ24։ Արհեստական նյարդային ցանցերը խոր ուսուցման մեջ օգտագործվող ալգորիթմներն են: Խոր ուսուցումը կառուցված է գործելու ինչպես մարդու
ուղեղը․ օգտագործելով նյարդային ցանցերի ալգորիթմները՝ այն տեղեկատվությունը վերամշակում է մարդու պես25։ Երբ նյարդային ցանցերի շնորհիվ խոր ուսուցման համակարգի սովորող ալգորիթմները
գործում են, մարդը չի վերահսկում, թե ինչպես են դրանք համատեղում
և համեմատում տվյալները26։ Այս համակարգի աշխատանքը թափանցիկ չէ և բնութագրվում է որպես սև արկղի միջոցով տվյալներն արդյունքի վերածելը: Քանի որ ԱԻ-ն անընդհատ ինքնուրույն սովորում է,
հնարավոր արդյունքը դժվար է կանխատեսել և բացատրել: Սա արագ,
ինքնավար և ոչ ինտուիտիվ ինքնաուսուցման մեխանիզմ է27: Այսինքն՝
Տե՛ս Tim W. Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 5:
Gautam Narula, Everyday Examples of Artificial Intelligence and Machine Learning
(TechEmergence, 22 July 2018), [https://www.techemergence.com/everyday-examples-of-ai/]:
23 Տե՛ս նույն տեղը, նաև՝ Mike Colagrossi, What's the Difference Between A.I., Machine
Learning, and Robotics? (BigThink, 28 May 2018), [https://bigthink.com/mike-colagrossi/whatsthe-difference-between-ai-machine-learning-and-robotics]
24 Տե՛ս Kiseleva A., նշվ․ աշխ․, էջ 8-9: Ընդունվում է, որ զարգացման հաջորդ փուլում մարդկայինին նման կամ ընդհանուր (ուժեղ) արհեստական ինտելեկտն է ստեղծվելու, որը կարող է հասկանալ և պատճառաբանել իր ամբողջ միջավայրը, ինչպես
մարդը կաներ, տե՛ս Ben Dickson, What is Narrow, General and Super Artificial Intelligence
(Tech Talks, 12 May 2017), [https://bdtechtalks.com/2017/05/12/what-is-narrow-general-and-superartificial-intelligence/]; «Մարդկային ընդհանուր ինտելեկտը թույլ է տալիս մարդուն արձագանքել ստեղծված իրավիճակին, վերաբերվել իրադարձություններին տրամաբանական և հուզական մոտեցմամբ, մինչդեռ մեքենան չի կարող նույնն անել գոնե
առաջիկա մի քանի տասնամյակում» (NeuroGadget, Difference Between General AI and
Narrow AI (Neurogadget, 2018), [https://neurogadget.net/2018/03/08/difference-general-ai-narrowai/56652])։ Նշվում է նաև գերինտելեկտի մասին․ «Ցանկացած ինտելեկտ, որը մեծապես
գերազանցում է մարդկանց ճանաչողական գործառույթը գրեթե բոլոր ոլորտներում»,
ինչը էլ ավելի հեռավոր ապագայում, եթե երբևէ հնարավոր է, ձեռք բերվի, տե՛ս Nick
Bostrom, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies (Oxford University Press 2014), 21)։
25 Տե՛ս Dell Technologies, The Difference Between AI, Machine Learning and Robots [https://
www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/the-difference-between-ai-machine-learning-and-robotics/]
26 Տե՛ս Cary Coglianese and David Lehr, Regulating by Robot: Administrative Decision
Making in the Machine-Learning Era (2017). Faculty Scholarship at PL.1734, [https://scholarship.
law.upenn.edu/faculty_scholarship/1734/]
27 Տե՛ս նույն տեղը, նաև՝ Michael Copeland, The Difference Between Artificial Intelligence,
Machine Learning, and Deep Learning ( NVidia blog, 29 July 2016), [https://blogs.nvidia.com/blog/
21
22
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խոր ուսուցմանը բնորոշ են դրա գործունեության վրա մարդու վերահսկողության կամ միջամտության նվազագույն մակարդակը և ոչ
թափանցիկ լինելը: Ուշագրավ է, սակայն, որ այս համակարգն աշխատում է սահմանափակ համատեքստում ու չի կարող իր ոլորտից կամ
ծրագրավորված գործառույթից դուրս առաջադրանքներ կատարել և
արագ հարմարվել նոր իրավիճակներին28։ Այդ պատճառով այն ընդունվում է որպես թույլ կամ նեղ արհեստական ինտելեկտ29։
Այնուամենայնիվ, խոր մեքենայական ուսուցման նման զարգացումը հիմք է տալիս ոլորտի մի խումբ գիտնականների պնդելու, որ մի
շարք զարգացած ԱԻ համակարգեր լիովին ինքնավար30 են ու կարող
են դառնալ ստեղծագործական գործընթացի ինքնուրույն դերակատարներ31 և ինքնուրույն աշխատանքներ գեներացնել32, կամ առնվազն
ընդունում են, որ ստեղծագործական ընտրանքների մեծ մասն այլևս
ծրագրավորողները չեն կատարում, և «այն բանի մեծ մասը», ինչը մենք
սովորաբար կհամարեինք ստեղծագործական ազդակ, այժմ գալիս է
մեքենայից33։ Ուստի մի շարք գիտական աշխատանքներում ազատորեն օգտագործվում է «ինքնավար ԱԻ-ի ստեղծած աշխատանքներ»,
«մեքենայի հեղինակած աշխատանքներ», «լիովին ինքնավար համակարգչի գեներացրած աշխատանքներ» և այլն34։ Հեղինակների մի մասն
էլ, կասկածի տակ դնելով բոլորովին մարդու միջամտությունից անկախ ԱԻ արդյունքների ստացումը, պնդում է, որ ԱԻ-ն չի կարող իր
առջև դնել նպատակներ, որոնց պետք է հասնել, որ ԱԻ-ն կարող է բարելավել նպատակին հասնելու ուղիները, բայց չի կարող փոխել այն,
2016/07/29/whats-difference-artificial-intelligence-machine-learning-deep-learning-ai/]
28
Տե՛ս [https://medium.com/@tjajal/distinguishing-between-narrow-ai-general-ai-andsuper-ai-a4bc44172e22]
29 Տե՛ս Kiseleva A., նշվ․ աշխ․, էջ 8-9:
30 Հատկանշական է նաև, որ Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպությունը «Ռոբոտներ և ռոբոտական սարքեր-բառարան»-ում ինքնավարությունը սահմանում է առաջադրանքների կատարման ունակություն ներկա վիճակի և զգայարանքի
հիման վրա՝ առանց մարդու միջամտության, Robots and Robotic Device —Vocabulary,
Int’l Org. For Standardization, [https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8373:ed-2:v1:en]
31 Տե՛ս Hristov Kalin, Artificial Intelligence and the Copyright Dilemma (September 1,
2016). IDEA: The IP Law Review, Vol. 57, No. 3, 2017, էջ 435-436: [SSRN: https://ssrn.com/
abstract=2976428]
32 Տե՛ս Robert Yu, The Machine Author: What Level of Copyright Protection Is Appropriate for Fully Independent Computer‐Generated Works? 165 U. Pa. L. Rev., էջ 1245 (2017),
[https://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/vol165/iss5/5]
33 Տե՛ս Andres Guadamuz, Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative
Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works (June 5, 2017). Intellectual
Property Quarterly, 2017 (2), [SSRN: https://ssrn.com/abstract=2981304]
34 Սակայն այդ գիտնականները մարդկային և արհեստական ստեղծագործականությունը չեն հավասարեցնում և ընդունում են խնդրահարույց հարցերը յուրօրինակության
ու հեղինակության հայեցակարգերի վերաբերյալ և քննարկում են ԱԻ առաջացրած արդյունքների նկատմամբ դրանց կիրառելիության հնարավորությունը։ Ուստի նման եզրութաբանության օգտագործումը, կարծում ենք, պարզապես ապագային կողմնորոշված մոտեցման դրսևորում է։ Մենք գտնում ենք, որ ԱԻ զարգացման տվյալ փուլում իրերի դրությունն առավել ճիշտ է արտահայտել «առավելագույն ինքնավարություն ունեցող արհեստական ինտելեկտի առաջացրած կամ ստացած արդյունքներ» եզրութաբանությամբ։
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որ դեռևս մարդու մենաշնորհն է սահմանել ԱԻ գործունեության ոլորտներն ու նպատակները35: Առավել արմատական հեղինակները բացարձակապես մերժում են ինքնավար ԱԻ գաղափարը36՝ նշելով, որ մեքենայի արդյունքի ցանկացած ակնհայտ ստեղծագործականություն
ուղղակիորեն վերագրվում է ԱԻ համակարգը ստեղծած ծրագրավորողին կամ այն օգտագործողին․ ոչ մի մեքենա չի կարող ինքնուրույն լինել ստեղծագործականության աղբյուր37։
Նախ, ԱԻ ինքնավարություն ասելով` հասկանում են դրա անկախությունը մարդու վերահսկողությունից, ազդեցությունից կամ միջամտությունից որոշակի արդյունքի ստացման գործընթացում։ Մենք
գտնում ենք, որ թույլ արհեստական ինտելեկտի ներկա դարաշրջանում առավել զարգացած ԱԻ համակարգերը կարող են ունենալ առավելագույն, բայց ոչ բացարձակ ինքնավարություն մարդու միջամտությունից։ Սակայն երբ հարցը դիտարկում ենք այդ միջամտության բնույթի տեսանկյունից՝ այն զուտ տեխնիկական, կազմակերպչական, թե
նաև ստեղծագործական է, և վերլուծում ենք ԱԻ արդյունքների ձեռքբերման գործընթացի քայլերը, ապա ինքնավար ԱԻ գոյության օգտին
բերվող փաստարկները ևս համոզիչ են դառնում, քանի որ նման ԱԻ
կողմից որոշակի արդյունքի ձեռք բերման գործընթացում հեշտ է բացահայտել մարդու տեխնիկական կամ կազմակերպչական, բայց ոչ
ստեղծագործական միջամտությունը։
Մասնագիտական գրականության մեջ նշվում են ԱԻ արդյունքների ձեռք բերման գործընթացի երեք հիմնական քայլերի մասին38: I) ԱՀ
համակարգի ստեղծում, որն ունակ է շրջակա միջավայրից տվյալներ
ստանալու, մեկնաբանելու և սովորելու դրանցից, դրանց համապատասխան ու ճկուն վարքագիծ դրսևորելու և գործողություններ կատարելու, ինչն օգնում է ԱԻ համակարգին որոշակի ժամանակահատվածում հասնելու որոշակի նպատակի։ Այդ նպատակը որոշում է մարդը։
Տվյալ դեպքում որպես նպատակ ենթադրվում է, որ մարդու ստեղծած
աշխատանքներին նման արդյունք կստացվի։ II) Տվյալների մուտքը ԱԻ
համակարգ․ դրանք կարող են լինել արվեստի, գրականության կամ այլ
գործեր և ստացվել տարբեր աղբյուրներից, օրինակ՝ ինտերնետից՝ որոշակի ընտրանքով։ Այստեղ հնարավոր է երկու տարբերակ․ ա) տվյալնե35 Տե՛ս Spindler, G. Copyright Law and Artificial Intelligence. IIC50, էջ 1049–1051
(2019), https://rdcu.be/b3CSD; Annemarie Bridy, Coding Creativity: Copyright and the Artificially Intelligent Author, 2012 Stan. Tech. L. Rev. 1, 3, էջ 10:
36 Դա կոչվում է “Amanuensis” հայեցակարգ, տե՛ս Tim W. Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 9,
հղում 19; Jane C. Ginsburg & Luke Ali Budiardjo, Authors and Machines, Berkeley Tech.
L.J., էջ 343, 402 (2018)։
37 Տե՛ս նույն տեղը։
38 Տե՛ս AIPPI 2019-Study Question․ Copyright/Data Copyright in artificially generated
works․ Summary Report by Jonathan P. Osha, Anne Marie Verschuur and Ari Laakkonen,
Guillaume Henry, Ralph Nack and Lena Shen, July 1, 2019, էջ 2-3, տե՛ս նաև՝ Tim Dornis,
նշվ․ աշխ․, էջ 10, որտեղ նկարագրվում է այդ գործընթացը չորս քայլերով։
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րը կամ դրանց ընտրանքի չափանիշները (պարամետրերը) մարդու
կողմից են ընտրվում, և բ) տվյալները կամ դրանց ընտրանքի չափանիշերը մարդու կողմից չեն ընտրվում։ III) ԱԻ համակարգի կողմից նոր
արդյունքի ստացում։ Այստեղ ևս հնարավոր է երկու տարբերակ․ ա)
մարդը կատարում է ստացված նոր արդյունքներից մեկի որակական
կամ էսթետիկ ընտրություն, բ) որևէ մարդկային միջամտություն չկա
նոր արդյունքներից մեկի ընտրության հարցում39։
Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ հնարավոր են երկու իրավիճակներ40։ Առաջին, երբ ԱԻ-ն ստանում է որևէ արդյունք մարդու անմիջական ուղղորդմամբ կամ ստեղծագործական ներդրման շնորհիվ, իսկ
ԱԻ օգտագործվում է որպես գործիք՝ սահմանված նպատակին հասնելու համար։ Օրինակ, երբ ստեղծվում է նկար հեղինակի կողմից, որը
ընտրել է գույները, վրձնի չափը, տեսակը և որոշակի պարամետրեր է
սահմանել ԱԻ ալգորիթմի մեջ։ Այս դեպքում թեև հեղինակը չի կարող
հստակ կանխատեսել ԱԻ միջոցով ստեղծվելիք նկարի վերջնական
տեսքը, նա ուղղակիորեն ներդրում է ունեցել այն ստեղծելու գործում և
ակնկալել է որոշակի վերջնարդյունք։ Երկրների մեծ մասի օրենսդրություններով նման արդյունքը կհամարվի ԱԻ օժանդակությամբ
ստեղծված ստեղծագործություն և ԱԻ ծրագրավորած անձը կարող է
հեղինակ ճանաչվել41․ իհարկե, գործից գործ պետք է գնահատվի աշխատանքի՝ յուրօրինակության ու հեղինակության չափանիշներին բավարարելը։ Երկրորդ իրավիճակ, երբ մարդը ստեղծում է ավելի զարգացած ԱԻ՝ որոշակի նպատակի հասնելու համար, սահմանում է տվյալների պարամետրեր և ստացման աղբյուրը։ Մեքենայական ուսուցման
ալգորիթմները սովորում են ծրագրավորողի պարամետրերին համապատասխան ստացած տվյալներից և սկսում աշխատանքի նոր մաս
ստանալ՝ ամբողջ գործընթացում ինքնուրույն որոշումներ կայացնելով42: Օրինակ, երբ երաժշտություն ստեղծելու նպատակով ծրագրավորված ԱԻ-ն ինքնուրույն ընտրում է մելոդիան, հարմոնիան, տոնայնությունը և ռիթմը43։ Այդ դեպքում ընդունվում է, որ ԱԻ ստացած արդյունքն առանձնացված է մարդկային դերակատարի սկզբնական ներդրումից (ծրագրակազմի (software) ներդրում կամ տվյալների մուտքագրում), ուստի մարդն այլևս անմիջապես չի ազդում և չի որոշում արդՏե՛ս նույն տեղը։
Նշվում է ևս մեկ իրավիճակի մասին, երբ արդյունքը ստացվում է մարդու և մեքենայի համատեղ «ստեղծագործականության» շնորհիվ՝ որպես «մասամբ համակարգչի
գեներացրած աշխատանք», օրինակ, ստեղծագործական մելոդիան (մարդու կողմից) և
ստեղծագործական հարմոնիան, բասը և ռիթմը (ԱԻ կողմից)), տե՛ս Tim W. Dornis,
նշվ․ աշխ․, էջ 9, հղում 20։
41 Տե՛ս Hristov Kalin, Artificial Intelligence and the Copyright Dilemma, 2016, նշվ․
աշխ․, էջ 435:
42 Տե՛ս Michie D., Spiegelhalter D.J., & Taylor, C.C. Machine learning, neural and statistical classification (Springer 1994):
43 Տե՛ս, օրինակ, Amper Music, [https://www.ampermusic.com [https://perma.cc/4AQB-B7NC]
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յունքը, ինչն անկանխատեսելի է44։ Ընդունվում է, որ ԱԻ ծրագրավորողի սկզբնական ստեղծագործական ներդրումն այդ դեպքում չի հասնում արտադրության մակարդակի և չի արտացոլվում ստացած արդյունքի ստեղծագործականության մեջ45: Այսինքն՝ ստացվում են արդյունքներ, որոնք ունեն ակնհայտ ստեղծագործական արտահայտություն, և որոնք բխում են ծրագրի գործողությունից, սակայն չեն կարող
համարվել ուղղակիորեն մարդկային աղբյուրից ստացված46: Ահա,
նման ինքնավարություն ունեցող ԱԻ ձեռք բերած արդյունքների իրավական պաշտպանության հարցերն էլ քննարկվում են սույն հոդվածում։
ԱԻ ինքնավարության հարցի վերաբերյալ վերոշարադրյալը պահանջում է ինքնուրույն հետազոտությամբ ավելի խորը ուսումնասիրել
համակարգչի և ստեղծագործական գործընթացի միջև կապը, արհեստական ստեղծագործականության գոյության հնարավորությունը և
մարդկային ստեղծագործականության հետ դրա հարաբերակցությունը։ Դա տեղին է հատկապես նոր տեխնոլոգիաների և հեղինակային իրավունքի փոխազդեցության ասպեկտներին իրավական նշանակություն տալու միջազգային հանրության ներկայիս պատրաստակամության համատեքստում։ Եթե մենք ընդհանրապես չենք դիտարկելու արհեստական ստեղծագործականության գոյության հնարավորությունը,
ԱԻ ձեռք բերած արդյունքների՝ մտավոր սեփականության օբյեկտներին համադրելիության կամ թեկուզ ձևական հավասարեցման հնարավորությունը, ԱԻ իրավասուբյեկտության հնարավորությունը թեկուզ
հաջորդ սերնդի ԱԻ տեսանկյունից, ապա հարց է ծագում, թե արդյոք
նոր տեխնոլոգիաները և մտավոր սեփականության իրավունքն ընդհանրապես հարաբերակցվում են։
ԱԻ ինքնավարության հարցը մասնագիտական գրականության
մեջ դիտարկվում է արհեստական ստեղծագործականության47 համատեքստում։ Նշում է, որ ինտելեկտ եզրույթը ներառում է մի շարք բաղադրիչներ, այդ թվում՝ ստեղծագործականություն48, ինչն էլ իր հերթին
44 Նշվում է նաև, որ խոսքն այնպիսի արդյունքների մասին է, որոնք գոյություն
ունեցող աշխատանքների խմբագրումներ կամ ածանցյալ ստեղծագործություններ չեն։
Դա այն դեպքում կլիներ, եթե ծրագրակազմը կամ դրա մասերն ուղղակիորեն անփոփոխ կատարված լինեին ստացած արդյունքում, կամ երբ արդյունքն ուղղակիորեն
հենված լիներ ծրագրակազմի վրա։ Ուստի, արդյունքը չի կրկնօրինակում ծրագրակազմը կամ դրա մասը, տե՛ս Tim Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 50-51, հղում 179-181։
45 Տե՛ս Tim Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 50, հղում 184։
46 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 9, հղում 21։ Նման արդյունքների օրինակների վերլուծություն տե՛ս Andres Guadamuz, Do Androids Dream of Electric Copyright?, նշվ․ աշխ․, էջ 24; Hristov, Kalin, Artificial Intelligence and the Copyright Survey, նշվ․ աշխ․, էջ 2-5, [https://
ssrn.com/abstract=3490458]:
47 Այս հասկացության ծագման և այդ կապակցությամբ առաջացող հարցերի վերաբերյալ մի շարք տեսակետներ վերլուծված են պրոֆեսոր Թիմ Դորնիսի աշխատանքում։
48 Տե՛ս Tim W. Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 12, հղում 28; նաև՝ David Levy, Robots Unlimited: Life In A Virtual Age 149 (2005); Francisco Câmara Pereira, Creativity And Artificial
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կախված է, թե արդյոք ստեղծագործական գործընթացը կամ արդյունքը նոր է, տեղին կամ օգտակար49։ Պրոֆեսոր Թիմ Դորնիսը, ընդգծելով,
որ արհեստական ինտելեկտի դեպքում ստեղծագործականությունը
հաճախ կապվում է մարդու ազդեցությունից ԱԻ անկախության և ինքնավարության հետ, քննարկում է նաև արհեստական ստեղծագործականությունը օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ չափանիշների, այլ կերպ՝ արդյունքին ուղղված կամ գործընթացին ուղղված մոտեցումների համատեքստում։ Առաջին դեպքում (օբյեկտիվ չափանիշ, Ալան Թյուրինգի
թեստ50) հիմք է ընդունվում արդյունքը որպես ավարտուն աշխատանք,
և համարվում է, որ այն բավարար ստեղծագործական է, եթե այդպիսին
կհամարվեր մարդու կողմից ստեղծված լինելու դեպքում։ Երկրորդ
դեպքում (սուբյեկտիվ չափանիշ, Ջոն Սիրլի թեստ51) շեշտը դրվում է
ստեղծագործական գործընթացի վրա, որում պահանջվում է մարդկային ստեղծագործական կայծի առկայություն, մտադրվածություն՝ որպես փաստացի ինտելեկտի նախապայման։ Ըստ այս մոտեցման՝ ավարտուն արդյունքն ինքնին չի կարող ստեղծագործականության որոշման բավարար չափանիշ լինել, քանի որ դա կլինի ընդամենը ԱԻ
կանոններին մեխանիկական համապատասխանություն՝ չունենալով
իրական գիտակցություն52։ Այսինքն՝ Թյուրինգի թեստը կիրառելիս ԱԻ
ձեռք բերած մի շարք արդյունքներ, որոնք առերևույթ ստեղծագործական բնույթի են, հնարավոր կլինի համադրել մարդու ստեղծագործությունների հետ կամ հավասարեցնել դրանց։ Սիրլի թեստի կիրառման
դեպքում կեզրահանգենք, որ չկա ստեղծագործականություն, քանի որ
արհեստական ինտելեկտը չունի մարդկային կամք, ուստի անկախ չէ53։
Ստեղծագործական գործընթացը պահանջում է արդյունքի նվազագույն պատահականություն և դերակատարի՝ ինքնաքննադատման ու
իր վարքագիծը փոխելու ունակություն54։ Մարդկային գիտակցություն
ունենալու պահանջը մեծ խոչընդոտ է ԱԻ ստեղծագործականությանը,
ինչը, հնարավոր է, երբեէ չհաղթահարվի55։ Ընդունելով, որ ԱԻ ինքնաIntelligence 1(2007); Shlomit Yanisky-Ravid, Generating Rembrandt:Artificial Intelligence,
Copyright, and Accountability in the 3A Era—The Human- Like Authors Are Already Here—A
New Model, 2017, Mich. St. L. Rev., էջ 659, 679։
49 Տե՛ս Roger Schank & Christopher Owens, The Mechanics of Creativity, in The Age օf
Intelligent Machines էջեր 394, 395 (Ray Kurzweil ed., 1990); Margaret A. Boden, Computer
Models of Creativity, 30 AI Mag., էջ 23, 24 (2009); Panagiotis G. Kampylis & Juri Valtanen,
Redefining Creativity—Analyzing Definitions, Collocations, and Consequences, 44, J. Creative
Behav. էջ 191, 198 (2010)։
50 Տե՛ս Turing A, Computing Machinery and Intelligence, 59 Mind, էջ 433, 434 (1950)։
51 Տե՛ս John R. Searle, Minds, Brains, and Programs, 3 Behav. & Brain Sci. էջ 417, 41718 (1980)։
52 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 418; նաև՝ Lawrence B. Solum, Legal Personhood for Artificial
Intelligences, 70 N.C. L. REV., էջ 1231, 1267 (1992)։
53 Տե՛ս Schank & Owens, նշվ․ աշխ․, էջ 394; David Gelernter, The Muse In The Machine: Computerizing the Poetry of Human Thought, էջ 83 (1994)։
54 Տե՛ս Margaret A. Boden, The Creative Mind: Myths and Mechanisms էջ 163, 233 (2d
ed. 2004)։
55 Տե՛ս նույն տեղը։
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վարության, ինքնավստահության և զգացմունքային հարցերն ավելի են
բարդանալու տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց, պրոֆեսոր
Թիմ Դորնիսը փաստում է, որ լայնորեն ճանաչվում է ԱԻ արդյունքի
ստացման և մարդու ստեղծագործականության միջև կապի կորուստը,56 որ ներկայումս ԱԻ-ն ավելի է մոտեցել մարդու ուղեղի և նրա գործառույթների ընդօրինակմանը ու թեև հնարավոր է, որ ԱԻ երբեք կատարելապես չհամապատասխանի մարդկային բոլոր կարողություններին, արհեստական ինտելեկտի ձեռք բերած արդյունքների համատեքստում արհեստական և մարդկային ինտելեկտների ավանդական
տարբերություններն ու բաժանումն այլևս ճիշտ չի թվում57։
Այսպիսով, ԱԻ ինքնավարության հարցը քննարկվում է արհեստական ստեղծագործականության, վերջինս էլ` օբյեկտիվ (արդյունքին
ուղղված) և սուբյեկտիվ (գործընթացին ուղղված) չափանիշների տեսանկյունից։ Մեր կարծիքով, խոսքը ոչ թե բացարձակ ինքնավար ԱԻ
մասին է, այլ առավելագույն ինքնավարություն ունեցող ԱԻ, որտեղ
մարդկային միջամտությունը արդյունքի ստացման գործում նվազագույն է և չի հասնում ստեղծագործականության մակարդակի։ Ուստի
ստացած արդյունքն ունի ակնհայտ ստեղծագործական բնույթ, բխում է
ծրագրի գործողությունից, սակայն չի կարող դիտվել որպես ուղղակիորեն մարդկային աղբյուրից բխող58։ Ընդունում ենք, որ ստեղծագործելը
դեռևս տիպիկ մարդկային ունակություն է, սակայն չենք բացառում
արհեստական ստեղծագործականության գոյության հնարավորությունը, բայց ո՛չ հեղինակային իրավունքում ընկալվող մարդ-հեղինակի ավանդական ստեղծագործականությանը հավասարեցնելու առումով։
Հեղինակային իրավունքում, որտեղ պաշտպանունակության կարևոր
պայմաններ են «յուրօրինակության» և «հեղինակության» չափանիշները, բավարար չէ ո՛չ ԱԻ ինքնավարությունը՝ որպես դրա ստեղծագործականության չափման միավոր, ո՛չ Թյուրինգի օբյեկտիվ չափանիշը՝
որպես արդյունքի յուրօրինակության չափման միավոր, ուստի արհեստական ստեղծագործականությունը և օբյեկտիվ չափանիշով դրա ընկալումը դեռևս չեն կարող որոշիչ լինել հեղինակային իրավունքի տեսանկյունից, և, ինչպես կտեսնենք ստորև, հեղինակային իրավունքի
պաշտպանությունն անհասանելի է նման արդյունքների համար։ Այլ
հարց է, որ չենք կարող նաև անտեսել զարգացած ԱԻ համակարգերի
հնարավորությունը ձեռք բերելու մարդու ստեղծած աշխատանքներին
համադրելի, նույնիսկ գերազանցելի արդյունքներ, հետևաբար, արժանի որևէ իրավական պաշտպանության։ Առավել ցածր մակարդակի
Տե՛ս Tim W. Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 8, հղում 19։
Տե՛ս նշվ․ աշխ․, էջ 15-16:
58 Պրոֆեսոր Թիմ Դորնիսը դրանք անվանում է emergent works՝ մեկնաբանելով որպես ակնհայտ ստեղծագործական արտահայտման աշխատանքներ, որոնք բխում են
ծրագրի գործողությունից, բայց չեն կարող դիտվել որպես ուղղակիորեն մարդկային
աղբյուրից բխող, տե՛ս նշվ․ աշխ․, էջ 9, հղում 21։
56
57
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պաշտպանության տրամադրման հնարավորության դեպքում, օրինակ, հարակից իրավունքի ինստիտուտի ներքո, արհեստական ստեղծագործականությունը և Թյուրինգի օբյեկտիվ չափանիշն արդեն կարող են դեր ունենալ։
Արհեստական ինտելեկտի ձեռք բերած արդյունքների պաշտպանության հնարավորությունը հեղինակային իրավունքի ինստիտուտով
«Յուրօրինակություն» և «հեղինակություն» հայեցակարգերը:
Յուրօրինակությունը (օրիգինալությունը) հեղինակային իրավունքի հիմնասյունն է: Այն գիտության, գրականության և արվեստի բնագավառի որոշակի օբյեկտին հեղինակային իրավունքի պաշտպանության տրամադրման պարտադիր պայմաններից («sine qua non») է հեղինակային իրավունքի բոլոր ռեժիմներում59։ Ավանդաբար, յուրօրինակության չափանիշը տարբեր կերպ է մեկնաբանվել և օգտագործվել
մայրցամաքային և անգլոամերիկյան իրավական համակարգի երկրներում։ Դա պայմանավորված է ոչ միայն երկու համակարգերում հեղինակային իրավունքի հայեցակարգերի էական տարբերություններով,
այլև այն բանով, որ յուրօրինակության ուղղակի սահմանումը տրված
չէ ո՛չ միջազգային, ո՛չ էլ ներպետական օրենսդրություններով, իսկ
մայրցամաքային իրավունքի համակարգի երկրների հեղինակային իրավունքի մասին օրենքները սկզբնավորում են յուրօրինակության ավելի խիստ իմաստներ60, քան անգլոամերիկյան համակարգի երկրների
նախադեպային իրավունքում ձևավորված համեմատաբար թեթև չափանիշներն են61։ Մայրցամաքային իրավական համակարգի երկրներում հեղինակային իրավունքի հիմքում ընկած է մտավոր սեփականության՝ Անձի անհատականության տեսությունը (Personality Theory),
ինչն էլ պայմանավորում է այդ համակարգում հեղինակի ու ստեղծագործության միջև անքակտելի կապի և միմյանցից անբաժան լինելու
մոտեցման ընդունումը62։ Յուրօրինակության չափանիշն ըստ էության
կապվում է հեղինակության հետ63, ընդ որում, ինչպես կտեսնենք
ստորև, ընդունվում է, որ միայն մարդը կարող է լինել հեղինակ։
59 Տե՛ս Wani Aftab Jeelani, The Concept of Originality under Copyright Law:An Analysis
of Judicial Interpretation and Juristic Opinions․ The IUP Law Review, Vol. IV, No. 4, October
2014, էջ 1, [https://ssrn.com/abstract=2639531]:
60 Տե՛ս Rosati Eleonora, Judge-made EU copyright harmonization: the case of originality, Florence:
European University Institute, 2012, EUI PhD theses, Department of Law Retrieved from Cadmus, European
University Institute Research Repository, էջ 3, [http://hdl. handle.net/1814/24616]:
61 Տե՛ս նույն տեղը։
62 Տե՛ս, օրինակ, D. Burkitt, Copyrighting culture – the history and cultural specificity of
the Western model of Copyright (2001) 2 IPQ, էջ 146, 152։
63 Հեղինակությունը ցանկացած իմաստով պետք է մեկնաբանել յուրօրինակության հետ, թեև հեղինակությունն ինքնին հիմնված չէ յուրօրինակության վրա, այլ ներառում է «անհատականության», «պատասխանատվության» և «եզակի գործ» իմաստները, տե՛ս A․ Sechin, On plagiarism, originality, textual ownership, and textual responsibility.
The case of Jacques le fatalist’, in R․ McGinnis (ed) Originality and intellectual property in the
French and English enlightenment (2009), էջ 102, 103։
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Մինչդեռ անգլոամերիկյան, մասնավորապես ԱՄՆ համակարգում
հեղինակության/իրավատիրության հարցն ուղղակիորեն չի կապվում
հեղինակի անհատականության հետ, չի ընդունվում նաև հեղինակի և
ստեղծագործության միջև անքակտելի կապի մոտեցումը։ Այստեղ թույլատրվում է նաև կորպորատիվ (իրավաբանական անձ) իրավատեր/հեղինակի գոյությունը և երաշխավորվում է հեղինակային իրավունքների ազատ փոխանցումը՝ առանց հեղինակային և բարոյական
իրավունքների՝ մայրցամաքային իրավական համակարգում սահմանված սահմանափակումների64։ Այս համակարգը տարբերում է փաստացի հեղինակ (author-in-fact) և իրավական հեղինակ (author-in-law)
հասկացությունները, իսկ «վարձու աշխատանք» (the “work made-forhire”) հայեցակարգի շնորհիվ՝ հեղինակային իրավունքներն անմիջականորեն վերագրվում են հեղինակի գործատուին (կամ հանձնարարողին)65՝ առանց աշխատանքում վերջինիս որևէ ստեղծագործական
ներդրման (ինչը, կարծես, նման է ԱԻ ձեռք բերած արդյունքի դեպքին),
այսինքն՝ իրավական ֆիկցիայի միջոցով գործատուն դառնում է աշխատանքի իրավական հեղինակը: Այս ամենի հաշվառմամբ թվում էր,
թե այս համակարգում ԱԻ ձեռք բերած արդյունքների իրավական
պաշտպանությունն առավել հեշտ պետք է լիներ, քան մայրցամաքային իրավական համակարգում, սակայն նախադեպային իրավունքի
զարգացումը և, օրինակ, ԱՄՆ Հեղինակային իրավունքի գործակալության պրակտիկ մեկնաբանությունները66 վկայում են, որ այստեղ ևս
ստեղծագործելը դեռևս համարվում է մարդու մենաշնորհը, ուստի
«մարդ-հեղինակի» պահանջը այստեղ ևս խիստ է դրված։
Փոքր-ինչ այլ է պատկերը Միացյալ Թագավորությունում (ՄԹ), որտեղ օրենսդրությամբ ամրագրված է համակարգչի գեներացրած աշխատանքների իրավական պաշտպանությունը, սակայն, ինչպես կտենենք
այդ մասին ստորև շարադրանքում, անորոշությունները և այդ կարգավորման կիրառման կապակցությամբ նախադեպերի պակասը67 թույլ են տա64 Համեմատական վերլուծությունը տե՛ս, օրինակ, Goldstein & Hugenholtz, International
Copyright: Principles, Law, and Practice, § 6.1։
65 Որոշ հեղինակներ նմանեցնում են “work-for-hire” հայեցակարգի կիրառումը (երբ
աշխատանքում գործատուի որևէ ստեղծագործական ներդրման, իրավական ֆիկցիայի
միջոցով հեղինակային իրավունքներն անմիջականորեն վերագրվում են գործատուին)
ԱԻ արդյունքի ստացման հետ և առաջարկում են այդ հայեցակարգը կիրառելով
հեղինակային իրավունքները վերագրել ԱԻ ծրագրավորողին կամ օգտագործողին,
բայց նաև նշում են, որ այդ լուծումը ևս պահանջում է օրենսդրական փոփոխություն,
հետևաբար բարդ է հասնել դրան, տե՛ս Kalin Hristov, Artificial Intelligence and the
Copyright Dilemma, նշվ․ աշխ․, էջ 431, 445։
66 Տե՛ս U.S. Copyright Office, Compendium U.S. Copyright Office Practices. § 306 (3d ed. 2017):
Նշենք նաև Naruto v. Slater, No. 16-15469 (9th Cir. 2018) գործը, որով կապիկի կատարած
սելֆի լուսանկաների նկատմամբ նրա հեղինակային իրավունքի ճանաչման հարց էր
բարձրացվել. 2014 թ․ ԱՄՆ հեղինակային իրավունքի գործակալությունը հայտարարեց (և
հետո էլ դատարանը հաստատեց), որ ոչ մարդու կողմից ստեղծված գործերը հեղինակային իրավունքի օբյեկտ չեն կարող լինել։
67 Տե՛ս Andres Guadamuz, Do Androids Dream of Electric Copyright?, նշվ․ աշխ․, էջ 9:
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լիս եզրակացնել, որ այն ավելի շատ գործի հանգամանքներից կախված
լուծման տարբերակ է, քան կանոն, և ավելի շատ հանգելու է մարդ-հեղինակի նվազագույն ստեղծագործականության առկայության պահանջին՝
դրանով իսկ քիչ հավանական դարձնելով ինքնավար ԱԻ ձեռք բերած
արդյունքների պաշտպանությունը այս կարգավորման շրջանակում։
Այսպես, մասնագիտական գրականության մեջ առանձնացվում են
յուրօրինակության (օրիգինալության) հիմնական չափանիշները68։ Քննարկենք դրանք առանձին-առանձին։
ա) «Հեղինակի սեփական մտավոր ստեղծագործություն» մայրցամաքային համակարգ:
Այս չափանիշի հիմքում դրված է հեղինակի անձնական, անհատական ներդրումը աշխատանքի ստեղծման մեջ․ աշխատանքը պետք
է լինի հեղինակի մտքի գործը, այլ ոչ թե զուտ նրա ջանքերի ու հմտության արդյունքը69։ Սա հիշեցնում է ֆրանսիական հեղինակային իրավունքի «droit d’auteur» հայեցակարգը, որով պաշտպանություն է տրամադրվում այն աշխատանքներին, որոնք կրում են «l’empreinte du talent
créateur personnel»՝ անձնական ստեղծագործական տաղանդի հետքը70։
Գերմանիայի «Հեղինակային իրավունքի մասին» ակտի (Ակտ) 2(2)
բաժնի համաձայն՝ աշխատանք են համարվում միայն հեղինակի սեփական մտավոր ստեղծագործությունները71, իսկ Ակտի 7-րդ բաժնում
սահմանվում է, որ հեղինակն աշխատանքը ստեղծողն է, և թեև չի
նշվում, որ նա ֆիզիկական անձ է, Ակտի 11-րդ բաժինը սահմանում է,
որ հեղինակային իրավունքը պաշտպանում է հեղինակին աշխատանքի նկատմամբ նրա մտավոր ու անձնական հարաբերություններում։ Իտալիայի հեղինակային իրավունքի օրենսդրությամբ պաշտպանության ենթակա են մտավոր աշխատանքները, որոնք ունեն ստեղծագործական բնույթ72: Իսկ ահա Իսպանիայի հեղինակային իրավունքի մասին օրենքի 5-րդ հոդվածն ուղղակիորեն սահմանում է, որ աշխատանքի հեղինակն այն ստեղծող ֆիզիկական անձն է։ Հատկանշական է, որ
ԵՄ հեղինակային իրավունքի ներդաշնակեցման գործընթացի շրջանակում օրիգինալության չափանիշը ևս որոշակի չափով ներդաշնակեցվել է, մասնավորապես՝ «Համակարգչային ծրագրերի մասին»,
«Տվյալների բազայի մասին» ու «Հեղինակային իրավունքի և որոշ հարակից իրավունքների պաշտպանության պայմանների մասին» (Պայմանների դիրեկտիվ) դիրեկտիվներում73 օրիգինալությունը սահման68 Ուշադրության արժանի առանձնահատկություններ կան Ավստրալիայի, Կանադայի, Հնդկաստանի հեղինակային իրավունքում։
69 Տե՛ս Rosati Eleonora, նշվ․ աշխ․, էջ 73, հղում 219։
70 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 103:
71 Տե՛ս [https://www.gesetze-iminternet; [https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_
urhg/englisch_urhg.htm]
72 Տե՛ս «Հեղինակային և հարակից իրավունքների պաշտպանության մասին»
օրենքի 6-րդ հոդված, [https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/it/it211en.pdf]
73 Տե՛ս Council Directive 2009/24, հոդվ․ 1(3), 2009 O.J. (L 111) 16, 18 (EC); Council Di-
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վել է որպես հեղինակի սեփական մտավոր ստեղծագործություն
(author’s own intellectual creation): Ավելին, Պայմանների դիրեկտիվի
պրեամբուլաում (կետ 16) օրիգինալ աշխատանքները սահմանվում են
որպես հեղինակի ինքնուրույն մտավոր ստեղծագործություններ, որոնք արտացոլում են նրա անհատականությունը: Այսինքն՝ ոչ միայն
հեղինակը պետք է մարդ լինի, այլև աշխատանքը պետք է արտացոլի
հեղինակի անհատականությունը։
Արդարադատության եվրոպական դատարանը (Դատարան) հեղինակի սեփական մտավոր ստեղծագործություն չափանիշը ևս մեկնաբանում է որպես մարդ-հեղինակի առկայության պահանջ։ Infopaq-ի
գործով74 Դատարանը պետք է գնահատեր, թե արդյոք լուրերի հոդվածներից պատրաստված կարճ քաղվածքը ենթակա է հեղինակային իրավունքի պաշտպանության, և գտավ, որ միայն բառերը ենթակա չեն
պաշտպանության, սակայն նախադասությունները, նույնիսկ արտահայտությունները կարող են պաշտպանվել, եթե դրանք հեղինակի սեփական մտավոր ստեղծագործությունն են75։ Հաջորդ գործերում76 այս
չափանիշը տարածվեց բոլոր տեսակի աշխատանքների վրա։ Painer-ի
գործով77, որը վերաբերում էր դիմանկար-լուսանկարի պաշտպանությանը, Դատարանն ավելացրեց առավել յուրահատուկ չափանիշ․ մտավոր ստեղծագործությունը պետք է արտացոլի հեղինակի անհատականությունը78, ինչը պահանջում է հեղինակի ազատ և ստեղծագործական
ընտրանքներ, ինչպես նաև նրա ունակությունը՝ դակել ստեղծագործությունն իր անձնական հպմամբ79։ Այսպիսով, ստեղծագործություն և
մարդ-հեղինակ այսպիսի անքակտելի կապի պայմաններում ակնհայտ
է, որ մայրցամաքային իրավունքի համակարգում ԱԻ ձեռք բերած
արդյունքը, որի դեպքում մարդ-հեղինակը կորցրել է հսկողությունը
թե՛ դրանց ձեռք բերման գործընթացի և թե՛ արդյունքի նկատմամբ, չի
կարող որևէ կերպ հավակնել պաշտպանվելու հեղինակային իրավունքով, թեև ստացված արդյունքը կարող է համադրելի կամ նույնիսկ գերազանցելի լինել մարդու ստեղծած ստեղծագործություններին։
բ) «Աշխատանք և հմտություն», «համակարգչի գեներացրած աշխատանքները»․ Միացյալ Թագավորություն:
Միացյալ Թագավորության «Հեղինակային իրավունքի, դիզայնի և
rective 96/90, հոդվ․ 3(1), 1997 O.J. (L 13) 24, 25 (EC); Council Directive 2006/116, հոդվ․ 6,
2006 O.J. (L 372) 12, 14 (EC):
74 Տե՛ս Case C-5/08 Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening [2009] ECR
I-06569։
75 Տե՛ս նույն տեղը։
76 Տե՛ս Case C-393/09 Bezpečnostní softwarová asociace –Svaz softwarové ochrany (BSA)
v Ministry of Culture of the Czech Republic [2010] ECR I-13971։
77 Տե՛ս Case C-145/10 Eva-Maria Painer v Standard Verlags GmbH & Others
[2010]ECRI-12533:
78 Տե՛ս Case C-145/10, պար․ 88-94 (2011)։
79 Տե՛ս նույն տեղը, պար․ 90-94։
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արտոնագրերի մասին» 1988 թ․ Ակտը (1988 թ․ Ակտ) ամենառաջին օրինակն է80, որում հստակ ամրագրվում է «համակարգչի գեներացրած
աշխատանքների» իրավական պաշտպանությունը։ Մինչ դրան անդրադառնալը նշենք, որ յուրօրինակության՝ ՄԹ-ում տարիներ շարունակ գործող աշխատանք և հմտություն կամ հոնքի քրտինք հայեցակարգը, որը ժամանակի ընթացքում ընդլայնվել է՝ աշխատանք,
հմտություն, դատողություն և ջանքեր81, հիմնվում է այն գաղափարի
վրա, որ աշխատանքը յուրօրինակ է, հետևաբար՝ ենթակա պաշտպանության, եթե դա հեղինակի աշխատանքի, հմտության, դատողության
և ջանքերի արդյունք է՝ գրեթե ավելորդ համարելով ստեղծագործականության պահանջը82: Walter v Lane գործով83, որտեղ բանավոր խոսքը
բառացիորեն վերարտադրվել էր թերթի նյութում, Դատարանը վճռեց,
որ գրառումներ կատարելու գործընթացը պահանջում է աշխատասիրություն և ջանքեր, ուստի նման վերարտադրումը պաշտպանության
ենթական է84: University of London գործով85 Դատարանը հստակեցրեց,
որ յուրօրինակ բառը չի նշանակում, որ աշխատանքը պետք է լինի
յուրօրինակ կամ նորարար մտքի արտահայտություն։ Ընդ որում՝ չի
պահանջվում, որ այդ արտահայտությունը օրիգինալ կամ նոր ձևով լինի, այլ՝ որ աշխատանքը պատճենված չլինի մեկ այլ աշխատանքից և
բխի հեղինակից86։ Սակայն վերջին զարգացումները, այդ թվում՝ ԵՄ
հեղինակային իրավունքի ներդաշնակեցման արդյունքում վերոնշյալ
Դիրեկտիվներով87 որոշակի կատեգորիայի աշխատանքների համար օրիգինալությունը որպես հեղինակի սեփական մտավոր ստեղծագործություն մայրցամաքային համակարգին հայտնի չափանիշը սահմանելը, ինչպես նաև դրան հաջորդած Դատարանի որոշումները88, թույլ
են տալիս որոշ գիտնականների եզրակացնել, որ Դատարանն ըստ
էության փորձում է օրիգինալության՝ ընդամենը որոշակի կատեգորիայի աշխատանքների դեպքում ներդաշնակեցված չափանիշը տարածել նաև ՄԹ հեղինակային իրավունքի ավանդական կատեգորիայի
աշխատանքների նկատմամբ՝ վտանգելով ՄԹ գործող օրիգինալության ավանդական՝ աշխատանք, հմտություն, դատողություն և ջանքեր
չափանիշը և ստիպելով փոփոխություններ կատարել89։ Կարծիք կա, որ
80 Նման կարգավորում նախատեսվում է Նոր Զելանդիայի, Հոնկոնգի, Հնդկաստանի և Իռլանդիայի օրենքներում:
81 Տե՛ս Rahmatian A. Originality in UK Copyright Law: The Old “Skill and Labour” Doctrine Under Pressure. IIC 44, 4–34 (2013), էջ 5, [https://doi.org/10.1007/s40319-012-0003-4]:
82 Տե՛ս նույն տեղը, հղում 5:
83 Տե՛ս [1900] A.C. 539, տե՛ս Wani Aftab Jeelani, նշվ․ աշխ․, էջ 5, հղում 23։
84 Տե՛ս նույն տեղը։
85 Տե՛ս University of London Press v. University Tutorial Press [1916] 2 Ch 601:
86 Տե՛ս նույն տեղը։
87 Խոսքը սույն հոդվածի հղում 73-ում թվարկված դիրեկտիվների մասին է։
88 Խոսքը Infopaq, Bezpecˇnostnı´softwarova´ asociace, Painer և Football Dataco գործերի մասին է։
89 Տե՛ս Rahmatian A., նշվ․ աշխ․, էջ 4-5:
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Temple-ի գործով90 Դատարանը միավորում է աշխատանք և հմտություն չափանիշը Infopaq-ի մտավոր ստեղծագործական ջանք չափանիշի հետ և կրկնության միջոցով դրանք դարձնում համարժեք, նույնիսկ
սահմանում է հմտություն, աշխատանք/մտավոր ստեղծագործություն
չափանիշը91։ Սա նշանակում է, որ 1988 թ․ Ակտի 9(3) բաժինը ևս կարող է փոփոխության ենթարկվել։
Ակտի 9(3) բաժինը սահմանում է. «Համակարգչի գեներացրած
գրական, դրամատիկ, երաժշտական կամ գեղարվեստական ստեղծագործության հեղինակը պետք է ճանաչվի այն անձը, ով ձեռնարկել է
դրա ստեղծման համար անհրաժեշտ նախապատրաստությունները»:
Համակարգչի գեներացրած եզրույթը բացատրվում է Ակտի 178-րդ բաժնում՝ աշխատանքը համակարգիչը գեներացրել է այնպիսի հանգամանքներում, որում չկա ստեղծագործության մարդ-հեղինակ։ Մասնագիտական գրականության մեջ արդարացիորեն նշվում է, որ այստեղ անորոշություն կա առ այն, թե որն է յուրօրինակության չափանիշի անցողիկ շեմը՝ պաշտպանություն ստանալու համար92։ Հստակ չէ, թե մարդու մասնակցության չափը որքան և ինչ բնույթի պետք է լինի անհրաժեշտ նախապատրաստությունները ձեռնարկելու չափանիշը գնահատելիս93։ Այսինքն՝ սա ավելի շատ գործի հանգամանքներից կախված
լուծման տարբերակ է, քան կանոն, ըստ այդմ՝ իրավատեր կարող են լինել համակարգչի օպերատորը, անձը, որը տվյալներ է տրամադրում,
կամ ծրագրավորողը94: Բոլոր դեպքերում կարևորն այն է, որ մարդ-հեղինակը պետք է ներդրում ունենա․ ձեռնարկի անհրաժեշտ նախապատրաստություններ։ Սա նշանակում է, որ եթե մենք մարդու ամենաչնչին ներդրումը, որը կարող է կոճակ սեղմելը լինել, չմեկնաբանենք
որպես անհրաժեշտ նախապատրաստություններ, ապա զարգացած ԱԻ
համակարգի գեներացրած աշխատանքները չեն ընկնի այս պաշտպանության տակ, քանի որ չեն բավարարի մարդ-հեղինակի անհրաժեշտ
նախապատրաստություններ կատարած լինելու չափանիշը95:
գ) «Նվազագույն ստեղծագործականության» չափանիշ․ ԱՄՆ :
Այս չափանիշի սկիզբը դրվեց Feist-ի գործով96, որում ԱՄՆ գերագույն դատարանը ժխտեց նախկինում կիրառվող հոնքի քրտինք հայեցա90 Տե՛ս Temple Island Collections Ltd v New English Teas Ltd and Another (No. 2) [2012]
EWPCC 1։
91 Տե՛ս Andres Guadamuz, Do Androids Dream of Electric Copyright?, նշվ․ աշխ․, էջ
12, հղում 88:
92 Տե՛ս, օրինակ, Lionel Bently & Brad Sherman, Intellectual Property Law, էջ 117-18
(5th ed. 2018)։
93 Տե՛ս Tim W. Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 1:
94 Տե՛ս L. Bently & B. Sherman, նշվ․ աշխ․, էջ 128; Colin R. Davies, An Evolutionary
Step in Intellectual Property Rights—Artificial Intelligence and Intellectual Property, 27 Comp. L.
& Sec. Rev. էջ 601, 608 (2011); Tim W. Dornis նշվ․ աշխ․, էջ 18, հղում 52:
95 Տե՛ս Emily Dorotheou, Reap the Benefits and Avoid the Legal Uncertainty: Who Owns
the Creations of Artificial Intelligence? 21 Computer & Telecomm. L. Rev., էջ 85, 90-91 (2015)։
96 Տե՛ս Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991)։
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կարգը՝ եզրակացնելով, որ յուրօրինակ համարվելու համար ստեղծագործությունը ոչ միայն պետք է լինի ինքնուրույն ստեղծված, այլև ունենա
նվազագույն ստեղծագործականություն: Դատարանը պետք է գնահատեր, թե արդյոք հեռախոսային գրացուցակը պաշտպանված է հեղինակային իրավունքով, և գտավ, որ փաստերը՝ անունները, հասցեները՝ ոչ,
սակայն դրանց հավաքագրումները, այո՛, հեղինակային իրավունքով
պաշտպանունակ են, եթե ունեն նվազագույն ստեղծագործականություն,
քանի որ հեղինակն ընտրում է, թե ինչ փաստեր, ինչ հաջորդականությամբ դասավորել և ինչպես համակարգել տվյալները, որ կարդացողն այն
օգտագործի արդյունավետորեն։ Տվյալ դեպքում գրացուցակն ընդամենը
տվյալների հավաքագրում էր՝ առանց նվազագույն ստեղծագործականության, հետևաբար՝ Դատարանը եզրակացրեց, որ այն պաշտպանության ենթակա չէ97: Բացի այն բանից, որ աշխատանքը պետք է ունենա
ստեղծագործականության նվազագույն մակարդակ, այն պետք է ինքնուրույն ստեղծված լինի հեղինակի կողմից98, այսինքն՝ չլինի մեկ այլ ստեղծագործության պատճենը։ Դատարանի մեկնաբանմամբ՝ մտավոր աշխատանքի արդյունքները պետք է մտավոր աշխատանքի պտուղներ
լիեն, որոնք արմատավորված են մտքի ստեղծագործական ուժերում և
հեղինակի յուրօրինակ մտավոր պատկերացումներն են99: Այսինքն՝ մոտեցումն այն է, որ, բացի աշխատանքից և ներդրված զուտ ջանքերից,
մտավոր աշխատանք և մտքի ուժ է հարկավոր հեղինակային իրավունքի
պաշտպանություն ստանալու համար։ Սա վկայում է ստեղծագործականության մարդկային տարրի մասին։ Ավելին, ԱՄՆ հեղինակային իրավունքի գրասենյակը պարզաբանել է, որ գրանցման ենթակա է միայն
մարդ-հեղինակի ստեղծած յուրօրինակ ստեղծագործությունը100:
Այսպիսով, եզրահանգում ենք, որ թե՛ մայրցամաքային, թե՛ ընդհանուր իրավունքի համակարգերում հեղինակային իրավունքն ունի մարդակենտրոն հիմք․ առանց աշխատանքում մարդ-հեղինակի նվազագույն ստեղծագործական ներդրման, այլ կերպ՝ առանց յուրօրինակության և հեղինակության չափանիշները բավարարելու՝ հեղինակային իրավունք չի կարող առաջանալ, և պաշտպանություն չի կարող տրամադրվել։ Սակայն սա չի բացառում ԱԻ ձեռք բերած արդյունքներին առավել նվազ պաշտպանություն տրամադրելու հնարավորությունը՝ հարակից իրավունքների ինստիտուտի ներքո, ինչը ներկայումս լայնորեն
քննարկվում է միջազգային մասնագիտական հարթակներում։
ԱԻ ձեռք բերած արդյունքների իրավական պաշտպանության
անհրաժեշտության և առաջարկվող լուծումների համառոտ ամփոփում101 :
Տե՛ս նույն տեղը, էջ 340, 347։
Տե՛ս նույն տեղը, էջ 345, 358, 362։
99 Տե՛ս Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53, 58 (1884)։
100 Տե՛ս U.S. Copyright Office, Compendium U.S. Copyright Office Practices. § 306 (3d ed. 2017):
101 Ծավալային սահմանափակումից ելնելով՝ սույն հոդվածում հակիրճ ներկայացվում են հիմնական մոտեցումները և քննարկվող լուծումները։
97
98
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ԱԻ ձեռք բերած արդյունքների իրավական պաշտպանության
անհրաժեշտությունը մասնագիտական գրականության մեջ հիմնականում քննարկվում է մտավոր սեփականության իրավափիլիսոփայական տեսությունների և տնտեսական ասպեկտների համատեքստում։
Պաշտպանության ուղղակի հիմքեր չգտնելով աշխատանքի և անհատականության իրավափիլիսոփայական տեսություններում՝ ԱԻ ձեռք
բերած արդյունքների պաշտպանության հնարավորությունը դիտարկվում է խրախուսման տեսության շրջանակում, որը հիմնվում է հեղինակային իրավունքի՝ անգլոամերիկյան համակարգում ընդունված
նպատակի վրա, այն է՝ գիտության և արվեստի առաջընթացի խրախուսումը։ Թեև համակարգիչներն ու ռոբոտները ունակ չեն խրախուսվելու
գումարով կամ հեղինակությամբ, համբավի ձեռք բերմամբ, կարծիք
կա, որ առանց շոշափելի խրախուսման միջոցների ԱԻ ծրագրավորողները և ԱԻ ստեղծելը ֆինանսավորող կազմակերպությունները հետաքրքրված չեն լինի բարելավել ԱԻ ունակությունները կամ ստեղծել
նորերը102։ Հեղինակային իրավունքի տնտեսական ասպեկտի տեսանկյունից պաշտպանության տրամադրումը հիմնավորվում է շուկայում
որոշակի տեսակի և քանակի ապրանքների պահանջարկ-առաջարկը
հավասարակշռելու նպատակով, ինչը կարող է խախտվել՝ հանգեցնելով «շուկայի ձախողման», եթե չկա արդյունավետ պաշտպանություն103։ Հօգուտ ԱԻ ձեռք բերած արդյունքներին պաշտպանություն
տրամադրելուն՝ որոշ հեղինակներ ուշադրություն են հրավիրում այն
հանգամանքին, որ ԱԻ ծրագրավորողը կամ օգտագործողը, մտավախություն ունենալով, որ ԱԻ ստացած արդյունքը կընկնի հանրային
տիրույթ, կարող է թաքցնել արդյունքն ԱԻ ստացած լինելու փաստը104,
ինչն էլ կհանգեցնի ԱԻ նորարարության գործընթացների դանդաղեցման105։ Մի խումբ հեղինակներ էլ մտահոգություն են հայտնում, որ
պաշտպանության տրամադրումը կհանգեցնի թվային շուկաներում
մրցակցության անհավասարակշռության, քանի որ ԱԻ արտադրությունը հիմնականում կենտրոնացած է ԱՄՆ-ում և Ճապոնիայում տեղակայված մի քանի խոշոր խաղացողների ձեռքում106, ինչն էլ կարող է
Հակառակն էլ է նշվում, որ ԱԻ ստեղծողները/ներդրողներն արդեն բավարար
խրախուսված են նորարարություն անելու, քանի որ իրավունք են ձեռք բերում ԱԻ
(software/hardware) նկատմամբ, և դրանից դուրս, այլ իրավունքներ տալը կարող է հանգեցնել կրկնակի խրախուսման և գերագնահատման: Նշվում է նաև, որ չկա բավարար
ուսումնասիրություն, թե ներդրողները խրախուսման կարիք ունեն արդյոք, թե ոչ, ուստի դեռ վաղ է կարգավորելը։
103 Հակառակն էլ է նշվում, որ դեռևս չկա շուկայի վրա ազդեցության գնահատման
վերաբերյալ բավարար ուսումնասիրություն, տե՛ս Begoña González Otero and João Pedro
Quintais, Before the Singularity: Copyright and the Challenges of Artificial Intelligence,
September 25, 2018, [http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2018/09/25/singularity-copyrightchallenges-artificial-intelligence/?doing_wp_cron=1588365019.97397708892822265625]
104 Տե՛ս Hristov Kalin, Artificial Intelligence and the Copyright Dilemma, նշվ․ աշխ․, էջ 450։
105 Տե՛ս Tim Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 40, հղում 138։
106 Տե՛ս WIPO, Artificial Intelligence, WIPO Tech. Trends 2019, էջ 58 (2019)։
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հանգեցնել վերաֆեոդալացման ամբողջ աշխարհում107։
Առաջարկվող լուծումների մասին ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար հակիրճ ներկայացնենք Մտավոր սեփականության
պաշտպանության միջազգային ասոցիացիայի պատրաստած զեկույցում երեսուն պետությունների և անկախ անդամների108 ամփոփ դիրքորոշումները: ա) Երկրների բացահայտ մեծամասնությունը գտնում է, որ
ԱԻ ձեռք բերած արդյունքների պաշտպանության հարցում գլոբալ ներդաշնակեցումը ցանկալի է։ բ) ԱԻ ձեռք բերած արդյունքները կարող են
պաշտպանվել հեղինակային իրավունքով միայն այն դեպքում, եթե
դրանցում կա մարդկային ստեղծագործական բավարար միջամտություն։ գ) Երկրների մեծամասնությունը գտնում է, որ ԱԻ ձեռք բերած
արդյունքները պետք է պաշտպանվեն հարակից իրավունքների ինստիտուտով, եթե դրանք բավարարում են փաստացի չափանիշները։ Այս
ինստիտուտը չի պահանջում յուրօրինակության՝ հեղինակի սեփական
մտավոր ստեղծագործություն չափանիշը, ուստի չկա մարդ-հեղինակի
առկայության պահանջ։ Հետևաբար մի կողմից պաշտպանություն
կտրամադրվի ԱԻ ձեռք բերած արդյունքներին, մյուս կողմից՝ չի խաթարվի հեղինակային իրավունքի էությունը։ Առաջարկվում է ներմուծել
նոր հարակից իրավունքներ (sui generis), որոնք ուղղված կլինեն միայն
այդ ոլորտում ներդրումների խրախուսմանը, և անհիմն չի ընդլայնի
պաշտպանության շրջանակը։ Որպես պաշտպանունակության չափանիշ՝ հիմնականում նշվում են ավարտուն աշխատանքի յուրօրինակությունը (օբյեկտիվ չափանիշ) և ներդրումները, որոնք կատարվել են
ԱԻ ստեղծման գործում։ Ընդունվում է, որ նոր իրավունքները պետք է
լինեն միայն տնտեսական, օրինակ՝ պատճենման և արդյունքը հանրությանը հաղորդելու իրավունքները։ Բարոյական իրավունքները
չպետք է ճանաչվեն։ Նոր հարակից իրավունքների սկզբնական իրավատերը պետք է լինի ԱԻ համակարգի ստեղծման մեջ ներդրումներ կատարողը։ Իրավական պաշտպանության ժամկետը պետք է ավելի կարճ
լինի, քան հեղինակային իրավունքինը, կամ նշվում է՝ նաև ավանդական կատեգորիայի հարակից իրավունքների ժամկետները109։
Ամփոփելով հոդվածը՝ եզրահանգում ենք, որ ստեղծագործելը
դեռևս մարդու մենաշնորհն է։ ԱԻ զարգացման ներկայիս փուլում առավել ճիշտ է օգտագործել առավելագույն ինքնավարություն ունեցող
107 Տե՛ս Tim Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 41: Նշվում է նաև, որ ալգորիթմական տնտեսության
երկարաժամկետ հաղթողները աշխարհի ընկերությունների ընդամենը մի փոքր մասն են,
տե՛ս Richard B. Freeman, Who Owns the Robots Rules the World, 5 Iza World օf Labor, էջ 1, 5-6
(2015); Peter Stone et al., Artificial Intelligence and Life in 2030: One Hundred Year Study on
Artificial Intelligence, Stan. U., էջ 43-49 (2016), Tim Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 41, հղում 144:
108 Տե՛ս AIPPI 2019 – Study Question, նշվ․ աշխ․, էջ 3:
109 Տե՛ս AIPPI 2019-Study Question, նշվ․ աշխ․, էջ 18-19: Մասնագիտական գրականության մեջ քննարկվում է նաև այս փուլում ստատուս քվոն պահելու տարբերակը՝
առաջարկելով օգտվել տարբեր համակարգերում գործող ինստիտուտների (այդ թվում՝
անբարեխիղճ մրցակցություն, առևտրային գաղտնիք, և այլ) պաշտպանությունից։
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ԱԻ ձեռք բերած կամ ստացած արդյունքներ եզրութաբանությունը։
Նման արդյունքներին հեղինակային իրավունքի պաշտպանություն
տրամադրելն այս փուլում անհնար է, քանի դեռ դրանք չեն բավարարում պաշտպանունակության պայմանները, այդ թվում՝ յուրօրինակության չափանիշը, և մարդ-հեղինակի առկայության պահանջը,
մարդ-հեղինակի ստեղծագործական միջամտությունը պարտադիր է։
Լիովին հնարավոր է նման արդյունքներին ավելի նվազ՝ հարակից իրավունքների ինստիտուտով պաշտպանություն տրամադրելը, սակայն նման պաշտպանության անհրաժեշտության վերաբերյալ, մասնավորապես՝ տեխնոլոգիաներում ներդրումների խրախուսման և շուկայի ձախողման փաստարկների, ինչպես նաև ծախսերի և օգուտների
հաշվարկման տեսանկյունից ապացույցների վրա հիմնված բավարար
ուսումնասիրություններ դեռևս չկան։ Ուստի վաղ է խոսել հարակից իրավունքի ինստիտուտը որպես ԱԻ ձեռք բերած արդյունքների իրավական պաշտպանության արդյունավետ մեխանիզմ համարելու և համապատասխան կարգավորում նախատեսելու մասին։ Այս հանգամանքը,
սակայն, չպետք է խանգարի մեկ քայլ առաջ անցնել և ուսումնասիրել
նման պաշտպանություն տրամադրելու հնարավորության դեպքում
համապատասխան չափանիշների ու կոնկրետ կանոնների շրջանակի
սահմանման և դրան առնչվող այլ հարցերը։
Բանալի բառեր - արհեստական ինտելեկտ, արհեստական բանականություն,
նյարդային ցանցեր, մեքենայական ուսուցում, մտավոր սեփականություն, հեղինակային իրավունք, հարակից իրավունքներ, յուրօրինակություն, մարդ–հեղինակ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

ТАТЕВИК ДАВТЯН – Влияние искусственного интеллекта на законодательную политику авторского права: вызовы и ответ. – В статье рассматриваются основные аспекты взаимодействия так называемого автономного искусственного интеллекта и института авторского права и анализируются лидирующие
позиции в профессиональной литературе в этой области по следующим важным
вопросам: устраняет ли искусственный интеллект нынешнего поколения монополию человека на креативность и творчество, можно ли сказать, что он способен
создавать уникальные произведения в области науки, литературы и искусства.
Если нет, то целесообразно, возможно или допустимо ли представлять правовую
охрану для результатов, полученных таким искусственным интеллектом, которые
сопоставимы, а иногда и превосходят исходные человеческие произведения, в
рамках институтов авторского права или смеженных прав? Если да, то на каких
основаниях и кто должен иметь право на результаты, полученные искусственным
интеллектом, какие конкретно права и на какие сроки.
Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронные сети, машинное обучение,
интеллектуальная собственность, авторское право, смежные права, оригинальность,
человек автор, информационные технологии

TATEVIK DAVTYAN – The Impact of Artificial Intelligence on the
Legislative Policy of Copyright: Challenges and a Response. – The article discusses
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the main aspects of the interaction of the so-called autonomous artificial intelligence
systems and the concepts of Copyright and Related Rights. It reveals leading positions
in the professional literature on the following important issues: does the artificial
intelligence of the current generation eliminate the monopoly of a human to creativity
and it can be said that such an artificial intelligence can “create” unique “works” in the
field of science, literature and art. If not, should the results obtained or received by such
artificial intelligence systems that are comparable, similar, and sometimes even surpass
the original human works, have legal protection in the framework of Copyright or
Related Rights? If so, which framework should be available for providing such legal
protection, on what grounds, who should be the original right owner of the results
obtained by artificial intelligence, what rights should be granted, and what should be the
term of such protection.
Key Words: artificial intelligence, neural networks, machine learning, intellectual
property, copyright, related rights, originality, human authorship, information technology
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ՀՀ-ՈՒՄ IN REM ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇ
ԽՆԴՐԱՀԱՐՈՒՅՑ ՀԱՐՑԵՐ
ԱՐՓԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, ՄԱՐԻԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետությունում բավականին երկար ժամանակ քննարկվում էր առանց դատավճռի գույքի բռնագանձման ինստիտուտի ներդրման հարցը։ 2020 թվականի ապրիլի 16-ին Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց այդ գործիքը ներդնող օրենքը:
Ինստիտուտի ներդրման օգտին խոսում են մի շարք միջազգային փաստաթղթեր։ Գոյություն ունի վիճակագրական տվյալների բավականին
լայն շտեմարան, որը հիմնավորում է հանցավորության դեմ պայքարի
և հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույքը շրջանառությունից
հանելու գործընթացում այդ գործիքի կիրառման արդյունավետությունը։ ՀՀ-ում in rem վարույթը կարգավորվելու է «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքով1։ Թեև նման վարույթի գոյությունը ՀՀ-ում կարող է ընդհանուր առմամբ արդարացված լինել, թե՛
օրենքը և թե՛ դրա հիմնավորումները շատ առումներով թերի են։ Արդյունքում նման խմբագրությամբ օրենքը կարող է առաջացնել ավելի
լուրջ խնդիրներ։ Սույն հոդվածում կանդրադառնանք միայն ամենավիճահարույց հարցերին։
Իբրև օրենքի անհրաժեշտությունը հիմնավորող միջազգային
հանձնարարական՝ վկայակոչվում են StAR (Stolen asset recovery) նախաձեռնությունը, ՄԱԿ-ի «Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիան», ՄԻԵԴ-ի
որոշ դիրքորոշումներ և ԵՄ փաստաթղթեր2։
ՄԱԿ-ի «Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիան»3 54-րդ հոդվածով առաջարկում է պետություններին քննարկել այնպիսի միջոցներ ձեռնարկելու մասին հարցը, որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագրավման հնարավորություն ստեղծելու համար՝ առանց քրեական վարույթի շրջանակներում դատավճիռ կայացնելու, երբ հանցագործը չի կարող հետապնդվել մահվան, թաքնվելու
կամ բացակայելու պատճառով կամ այլ համապատասխան դեպքերում։ Կոնվենցիայի տեքստից բխում է, որ առանց դատավճռի գույքի
1 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության օրենքը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի
բռնագանձման մասին», ընդունվել է 16.04.2020 թ., Կ-438-10.01.2020-ՊԻ-011:
2 Տե՛ս օրենքի նախագծի հիմնավորումը, https://www.e-draft.am/projects/1931/about
3 Տե՛ս ՄԱԿ-ի՝ Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիա, https://www.unodc.org/documents/ brussels/
UN_Convention_Against_Corruption.pdf
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բռնագանձումը կիրառվում է ծայրահեղ դեպքերում, երբ հանցագործը
չի կարող հետապնդվել։ Կոնվենցիան չի նախատեսում նման գործընթացի կիրառում այն դեպքերում, երբ հնարավոր է անձի հետապնդումն իրականացնել քրեական վարույթի շրջանակներում, ավանդական եղանակով ապացուցել նրա մեղավորությունը և միայն դրանից
հետո բռնագանձել ապօրինի միջոցները։ Վերոնշյալ օրենքի 5-րդ հոդվածում չկա որևէ ձևակերպում, որ կարող է հուշել քրեական վարույթին նախապատվություն տալու մասին։ Հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը հուշում է, որ քրեական և քաղաքացիական վարույթները կարող են
ընթանալ զուգահեռ, իսկ նույն մասի 5-րդ կետը հնարավորություն է
տալիս քաղաքացիական վարույթը սկսելու անգամ այն պայմաններում, երբ քրեական գործ հարուցված չէ։ Այնինչ միջազգային փորձը
ցույց է տալիս, որ առանց դատավճռի գույքի բռնագանձումը պետք է
դիտարկվի որպես բացառիկ միջոց և կիրառվի այն դեպքում միայն,
երբ մեղադրյալի կամ կասկածյալի բոլոր իրավունքները երաշխավորող քրեական վարույթի իրացումն անհնար է։ Քաղաքացիական և
քրեական վարույթները զուգակցելու պրակտիկան շատ տարածված է
ԱՄՆ-ում4։ Սակայն անգամ ԱՄՆ-ում այս ինստիտուտի պատմական
զարգացումը վկայում է այն մասին, որ in rem վարույթը պիտի գործի
այն դեպքում, երբ in personam վարույթն ինչ-ինչ պատճառներով
անհնար է5։
StAR6 նախաձեռնության վերաբերյալ ուղեցույցը նշում է առանց
մեղադրական դատավճռի գույքի բռնագանձման արդյունավետությունը՝ միաժամանակ պահանջելով, որ պետությունները հստակեցնեն, թե
որ պետական մարմինն է ստանձնում գույքի բռնագանձման հայց ներկայացնելու պարտավորությունը։ Օրենքով սահմանվել է, որ այդ պարտականությունն իրացնում է դատախազությունը՝ պետության շահերի
պաշտպանության շրջանակներում հայց ներկայացնելու միջոցով։ Այս
առումով օրենքը խնդրահարույց է, քանի որ ՀՀ Սահմանադրությունը7,
176-րդ հոդվածում նախատեսելով դատախազության լիազորությունների սպառիչ ցանկը, նշում է, որ դատախազությունը պետական շահերի պաշտպանության հայցը հարուցում է օրենքով սահմանված բացառիկ դեպքերում։ Այնինչ ամրագրելով ապօրինի գույքի բռնագանձման հայցի համար հիմք հանդիսացող հանցագործությունների բավական ընդարձակ ցանկ՝ ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ դատախազությունը կարող է իր բացառիկ լիազորությունն իրացնել անընդհատ,
ոչ թե բացառիկ դեպքերում։ Բացի այդ, դատախազության այդ լիազոՏե՛ս https://www.justice.gov/sites/default/files/usao/legacy/2007/12/21/usab5506.pdf
Տե՛ս https://www.yalelawjournal.org/pdf/g.2446.Nelson.2518_k3hspxbe.pdf
6 Տե՛ս United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and the World Bank, “Stolen
Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan” (Washington, DC:
World Bank 2007), էջ 10:
7 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, ընդունված 06.12.2015:
4
5
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րությունն ուղղված է պետությանը հասցված վնասը վերականգնելուն,
ոչ թե երրորդ անձանց կրած վնասի հատուցմանը։ Շատ դեպքերում,
ինչպես, օրինակ, յուրացման կամ վատնման դեպքում, ոտնահարվում
են ոչ թե պետության, այլ երրորդ անձանց շահերը։ Այդ պայմաններում
խիստ անհասկանալի է, թե ինչու է դատախազությունը հարուցում պետական շահերի պաշտպանության հայց, եթե պետությունը գույքային
վնասներ չի կրել։
Սրա հետևանքով ոտնահարվում է ոչ միայն Սահմանադրության
176-րդ հոդվածը, այլև 6-րդ հոդվածը, համաձայն որի՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք
իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց
համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով:
Օրենքի հիմնավորման մեջ վկայակոչվում են Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի մի շարք դիրքորոշումներ՝ ցույց տալու
համար, որ նմանատիպ նախագծերը կոնվենցիայի տեսանկյունից
խնդրահարույց չեն։
Դրանցից ամենակարևորը, թերևս, Գոգիթիձեն և մյուսներն ընդդեմ Վրաստանի գործն է8, որը վերաբերում է հենց գույքի բռնագանձման քաղաքացիաիրավական ինստիտուտին։ Թեև ՄԻԵԴ-ը ճանաչել է
in rem բռնագանձման միջազգայնորեն ընդունված չափանիշները, այդ
թվում՝ ապացուցողական շեմի իջեցումը, երրորդ անձանցից գույքի
բռնագանձման հնարավորությունը, սակայն այս գործի և ՀՀ օրենքում
առաջարկվող կարգավորումներից մի մասի միջև կան լուրջ տարբերություններ, որոնք հաշվի չեն առնվել։ Գանգատի երկրորդ մասում
անդրադառնալով սեփականության իրավունքին միջամտելու օրինականությանն ու համաչափությանը՝ ՄԻԵԴ-ը նշել է, որ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման օրենքը ոչ թե նոր կոնցեպտ է սահմանում, այլ հարաբերությունները նորովի կարգավորող օրենք է, քանի
որ Վրաստանի «Հանրային ծառայության մասին» օրենքը 1997 թվականից ի վեր կարգավորում էր պաշտոնատար անձանց կողմից հայտարարագիր ներկայացնելու և եկամուտների օրինականությունը հիմնավորելու պահանջները։ ՀՀ-ում «Հանրային ծառայության մասին օրենքը» ընդունվել է 2011 թվականին։ Սա նշանակում է, որ գոնե մինչև այդ
ենթադրաբար տեղի ունեցած խախտումների առումով առանց դատավճռի գույքի բռնագանձման ինստիտուտը կիրառելի համարվել չի
կարող, քանի որ այդ դեպքում քաղաքացիական գործով պատասխանողների վրա դրված ապացուցման բեռը չի կարող համարվել համաչափ։ Բացի այդ, հայտարարագրերի բացակայության պայմաններում
դատախազությունը դժվար թե կարողանա ինչ-որ կերպ հիմնավորել
անհամապատասխանությունը օրինական եկամուտների և ձեռք բեր8 Տե՛ս Գոգիթիձեն և մյուսները ընդդեմ Վրաստանի գործով 12/05/2015 թ․ վճիռը,
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154398
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ված գույքի արժեքի միջև, ինչի դեպքում էլ ստեղծվում է իրավիճակ, որ
օրենքի գործողությունը տարածվելու է 1991 թ.-ից սկսած ժամանակահատվածի վրա, բայց փաստացի հնարավոր է լինելու իրացնել 2011 թ.ից սկսած ժամանակահատվածի առումով միայն։ Այսինքն՝ 1991-2011
թվականների դեպքերի առնչությամբ in rem վարույթի հարուցման
դեպքում ՄԻԵԴ-ը կարող է նաև համարել, որ պետությունը հետագայում սահմանել է այդ հարաբերություններին վերաբերող նոր կոնցեպտ
և դրան հետադարձ ուժ տալով՝ խախտել սեփականության իրավունքին միջամտելու համաչափության սկզբունքը։
ՄԻԵԴ նախադեպերի ուսումնասիրությունից դժվար չէ նկատել,
որ վկայակոչված գրեթե բոլոր նախադեպերն ուղղված են Միացյալ
Թագավորության դեմ։ Զարմանալի չէ, որ ՄԻԵԴ-ը այս գործերով
խախտումներ չի արձանագրել, որովհետև Մեծ Բրիտանիայի՝ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույքին վերաբերող ակտը9 խիստ ծավալուն և in rem վարույթը մանրակրկիտ կարգավորող օրենք է, որում
պատասխանողի վրա ապացուցման բեռը դրվում է սովորաբար այն
դեպքում, եթե նա մեկ անգամ արդեն դատապարտվել է նախատեսված
ծանր հանցանքի համար։ Այդ ակտով կարգավորվում են թե՛ բռնագանձված միջոցների օգտագործման և թե՛ տուժողների վնասների հատուցման կարգի հետ կապված հարցերը։ Ներպետական օրենքի նախագիծը բացառապես սահմանում է, որ միջոցները բռնագանձվում են
հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության՝ չհստակեցնելով, թե՛ ինչ ընթացակարգով են այդ միջոցները հանձնվելու տուժողներին։ Փաստացի
միտված լինելով տուժած երրորդ անձանց իրավունքների պաշտպանությանը՝ օրենքը դրա ապահովման որևէ մեխանիզմ չի նախատեսում։
Հիմնական միտքը, որ պարբերաբար արտահայտվել է ՄԻԵԴ դիրքորոշումներում՝ կապված ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ինստիտուտի հետ, վերաբերում է անմեղության կանխավարկածին՝ պնդելով, որ անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը
կիրառելի չէ ոչ քրեական վարույթների նկատմամբ։ Այս տեսանկյունից
անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ Մարդու
իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ այս գործերով վճիռները բավականին հին են, այնինչ ԱՄՆ-ի գերագույն դատարանի՝ ընդամենը 3
տարի առաջ կայացած նախադեպը անմեղության կանխավարկածի առումով ունի հակառակ դիրքորոշումը։ Սա կարևոր է հիմնականում
այն պատճառով, որ ինչպես ՄԻԵԴ-ը, այնպես էլ ՀՀ ներպետական դատարանները հաճախ են հղում անում ԱՄՆ դատական նախադեպերին։
Այսպես, Նելսոնն ընդդեմ Կոլորադոյի գործով ամբաստանյալները
9 Ավելի մանրամասն տե՛ս «Proceeds of crime act», 2002, https://www.legislation.gov.
uk/ukpga/2002/29/contents
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արդարացվել էին, որից հետո դիմել էին քաղաքացիական դատավարության կարգով հետ ստանալու պետության կողմից իբրև ապօրինի
ծագում ունեցող գույք բռնագանձված միջոցները։ Դատարանը նշել էր,
որ արդարացվածները պարտականություն ունեն ապացուցելու իրենց
անմեղությունը՝ գույքը հետ ստանալու համար։ ԱՄՆ գերագույն դատարանը բեկանեց այս որոշումը՝ նշելով, որ անձը, որը անմեղ է ճանաչվել քրեական դատավարության կարգով, այլևս չպետք է կրի իր
անմեղությունը ապացուցելու որևէ բեռ10։ Գերագույն դատարանին
տրված խորհրդատվական կարծիքներից մեկում արտահայտվել էր
այն դիրքորոշումը, որ անձը չպետք է կրի իր անմեղությունն ապացուցելու բեռը։ Եթե դա արվում է քրեական դատավարության շրջանակներում, ապա արդար դատաքննության սահմանադրական իրավունքը
միանշանակորեն խախտվում է։ Դատարանի այս որոշումն իրականում նշանակում է, որ անմեղության կանխավարկածը չի կարելի
շրջանցել նաև քաղաքացիական դատավարության ընթացքում։
Այս մոտեցումը կարևոր է հատկապես այն պատճառով, որ ներպետական օրենքը, հստակ տարբերակելով քաղաքացիական և քրեական վարույթները, չի նախատեսում որևէ ընթացակարգ արդարացված
անձի կողմից իրեն պատկանող գույքը ետ ստանալու համար։ Նման
կարգավորումների պայմաններում in rem վարույթը դառնում է գործիք
իրավապահ մարմինների ձեռքին՝ առավել ցածր ապացուցողական
չափանիշով անձանց իրենց գույքից զրկելու համար, անգամ եթե վերջիններիս անմեղությունը ճանաչվում և հռչակվում է քրեական վարույթում վերջնական դատական ակտով։ «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասում
նշվում է, որ արդարացնող դատավճիռ կայացնելը կամ արդարացնող
հիմքով գործի վարույթը կարճելը կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելը հիմք չէ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման
վարույթը դադարեցնելու համար։ Եթե դիտարկենք ուսումնասիրություն սկսելու հիմքերը, կնկատենք, որ այդպիսիք բացառապես ոչ արդարացնող հիմքով գործերի վարույթը կարճելը կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելը նախատեսող հիմքեր են։ Նման կարգավորումն ստեղծում է բավականին խնդրահարույց և խտրական իրավիճակ. մասնավորապես, եթե քրեական վարույթն արդարացնող հիմքով
ավարտված է եղել մինչև քաղաքացիական վարույթն սկսվելը, ապա
դա արգելք է ուսումնասիրություն սկսելու համար, իսկ նույն փաստական հանգամանքների առկայությամբ մեկ այլ դեպքում, երբ քրեական
և քաղաքացիական վարույթներն ընթացել են զուգահեռ, անձի արդարացումը չի զրկում իրավասու մարմնին ապացուցողական ավելի
ցածր շեմով անձին սեփականությունից զրկելու հնարավորությունից։
10 Տե՛ս https://www.forbes.com/sites/wlf/2017/06/29/supreme-courts-presumption-of-innocencedecision-should-inspire-asset-forfeiture-reformers/#16313ff07e41
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Բացի այդ, անձի արդարացումը քրեական վարույթում կարող է իրականացվել մի քանի հիմքով։ Եթե անձի արդարացումն ապացույցների
անբավարարության հիմքով ինչ-որ առումով կարող է արդարացնել
քաղաքացիական վարույթը շարունակելը, ապա նույնը չի կարելի ասել հանցադեպի կամ հանցակազմի բացակայության հիմքով արդարացնելու դեպքերի մասին։ Հանցադեպի բացակայությունն արդեն իսկ
նշանակում է, որ հանցավոր արարք տեղի չի ունեցել, հետևաբար ազդակը, որը ուսումնասիրության հիմք է հանդիսացել, իրականում բացակայում է։ Այդ պայմաններում անհասկանալի է, թե ինչու պետք է
շարունակվի գույքի բռնագանձման վարույթը։ Նելսոնն ընդդեմ Կոլորադոյի որոշման մեջ արտահայտված իրավական հիմնավորումների
համատեքստում նման իրավիճակներում արդարացված անձի վրա
դրվում է ապացուցման անհամաչափ բեռ։
Օրենքը 3-րդ հոդվածի 4-րդ կետով սահմանում է այն հանցագործությունները, որոնց առկայությունը կարող է հիմք դառնալ ուսումնասիրություն սկսելու համար։ Կարծում ենք, որ ընտրված հանցագործությունների շրջանակը խիստ խնդրահարույց է։ Նախ, հարկ է նկատել, որ այս օրենքը, ընդունված լինելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի
համատեքստում, չի ներառել այնպիսի հանցագործություններ, ինչպիսիք են ապօրինի կամ կեղծ ձեռնարկատիրությունը։ Յուրացման և
խարդախության հանցակազմերի առկայությունը հիմք է ուսումնասիրություն սկսելու համար, եթե հանցանքը կատարվել է պաշտոնատար
անձի կողմից կամ եթե կատարվել է առանձնապես խոշոր չափերով
կամ կազմակերպված խմբի կողմից։ Վերջին երկու դեպքերի համար
սահմանված է ևս մեկ լրացուցիչ պայման, այն է՝ եթե կատարվել է
պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով։ Ստացվում է, որ պաշտոնատար անձ չընդգրկող կազմակերպված խմբերի կողմից խարդախությունը կամ յուրացումը/վատնումը չի հանգեցնում ապօրինի գույքի
բռնագանձման վարույթի։ Սա առնվազն խնդրահարույց է այն տեսանկյունից, որ առանց դատավճռի գույքի բռնագանձման օրենքները
միջազգային հարթակում առավելապես քաջալերվում են կազմակերպված հանցավորության դեմ տարվող պայքարի ուժեղացման համար,
այնինչ այս օրենքը դուրս է թողնում կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարը առնվազն այն դեպքերում, երբ խումբը զբաղվում է
խարդախությամբ կամ յուրացմամբ/վատնմամբ։ Իսկ, օրինակ, քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածը հիմք է ուսումնասիրություն սկսելու,
եթե կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմից, ընդ որում՝ նման
դեպքում պաշտոնատար անձի մասին որևէ նշում չկա։ Ստացվում է,
որ մի դեպքում կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի համատեքստում in rem վարույթի կիրառությունը արդարացված է, մյուս
դեպքում՝ ոչ, քանի դեռ կազմակերպված խմբում չկա պաշտոնեական
դիրքն օգտագործող անձ։ Տարբերակված այս մոտեցումն արդարաց62

ված չի թվում։ Միևնույն ժամանակ հարկ է ընդգծել, որ միջազգային
փաստաթղթերը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման քաղաքացիաիրավական ինստիտուտը նախատեսում են բավականին
սահմանափակ հանցագործությունների համար՝ փողերի լվացում, ահաբեկչության ֆինանսավորում, թրաֆիքինգ, թմրանյութերի ապօրինի
շրջանառություն։ Այսինքն՝ ընտրված են այնպիսի հանցագործություններ, որոնց դեմ քրեաիրավական միջոցներով պայքարելը խիստ անարդյունավետ է, իսկ հասարակության համար այդ հանցանքները առանձնապես վտանգավոր են։ Ներպետական օրենքի որդեգրած մոտեցումն այս առումով շեղվում է միջազգային փաստաթղթերի տրամաբանությունից՝ սահմանելով խիստ լայն ցանկ։ Կարծում ենք՝ տեղին է
մեջբերել ԱՄՆ գերագույն դատարանի՝ Թիմբսն ընդդեմ Ինդիանայի
գործով 2019 թվականի փետրվարի որոշումը, որով Գերագույն դատարանը հաստատել է, որ քաղաքացիական կարգով առգրավվող գույքը և
ենթադրաբար կատարված հանցանքը պետք է համաչափ լինեն։ Հակառակ դեպքում դա ոտնահարում է Սահմանադրության 8-րդ փոփոխության պահանջն առ այն, որ ոչ ոք չի կարող ենթարկվել չափազանց
մեծ տուգանքի կամ անհամաչափ պատժի11։
9-րդ հոդվածը սահմանում է ուսումնասիրության գաղտնիությունը։ Գաղտնի է նաև քրեական գործերով մինչդատական վարույթը, սակայն դրա նկատմամբ կա դատախազական հսկողության և դատական
վերահսկողության հնարավորություն։ Այս առումով այն, որ մինչև 3
տարի ձգվող պրոցեսը ընթանում է գաղտնի և որևէ կերպ չի վերահսկվում, կարող է լուրջ չարաշահումների տեղիք տալ։ Այս օրենքով և փաթեթում ներառված մյուս օրենքների փոփոխություններով նախատեսվում է, որ դատախազը ուսումնասիրության շրջանակներում իրավունք ունի ստանալու բանկային և այլ գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններ։ Այստեղ հարկ է նշել, որ քրեական վարույթում մեղադրյալը մինչդատական վարույթի ավարտին իրավունք ունի ծանոթանալու բոլոր նյութերին և այդ փուլում բողոքարկելու նաև բանկային
գաղտնիք տրամադրելը թույլատրող դատարանի որոշման իրավաչափությունը12։ Այնինչ քաղաքացիական բռնագանձման վարույթում
գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների տրամադրման թույլտվությունը անձի կողմից բողոքարկելու ընթացակարգը շատ թերի է կարգավորված։ Նախ, օրենքի 12-րդ հոդվածը սահմանում է, որ դատարանը
բավարարելու որոշման մասին ծանուցում է միայն իրավասու մարմնին։ Ուսումնասիրության ընթացքի մասին իրավասու մարմինը ծանուցում է շահագրգիռ անձանց, սակայն ծանուցման պարտականություն նախատեսված է միայն նախնական ապահովման բոլոր միջոցնեՏե՛ս https://supreme.justia.com/cases/federal/us/586/17-1091/#tab-opinion-4054116
Տե՛ս ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք, ընդունված 01.07.1998, ՀՕ-248,
հոդված 278:
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12
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րը կիրառելու կամ ուսումնասիրության ավարտից հետո։ Ստացվում է,
որ օրենքում նախատեսված է շահագրգիռ անձի կողմից գաղտնիք
հանդիսացող տեղեկությունների տրամադրման մասին որոշումը բողոքարկելու հնարավորություն, բայց որևէ մարմին պարտականություն
չունի ուսումնասիրության ընթացքում շահագրգիռ անձին ծանուցելու
նման որոշման առկայության մասին, հատկապես եթե նախնական ապահովման միջոցներ չեն կիրառվել։ Բացի այդ, օրենքում նշվում է, որ
ուսումնասիրության ընթացքի որոշումը շահագրգիռ անձի կողմից բողոքարկելու դեպքում չի ընդհատվում։ Այդ ընթացքում ուսումնասիրությունը կարող է ավարտվել, և իրավասու մարմինը կարող է հայց
հարուցել, քանի դեռ շահագրգիռ անձը վիճարկում է գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություն տրամադրելը թույլատրող դատական ակտը։ Ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ մի դատարանը քննում է գործը, իսկ
մյուսը ստուգում ապացույցի թույլատրելիությունը։ Սա անընդունելի է
այն առումով, որ ապացույցների հետազոտումը պետք է իրականացնի
գործը քննող դատարանը անմիջականորեն և անձամբ։ Բացի այդ,
խիստ անորոշ է նաև այն հարցի պատասխանը, թե ինչ հետևանքներ է
ունենալու մի դատարանի կողմից բանկային գաղտնիք ստանալը թույլատրող որոշումը ոչ իրավաչափ ճանաչելը, եթե մինչ այդ մյուս դատարանը բռնագանձումը թույլատրած լինի, և գույքը իրացված լինի։
Խիստ վիճահարույց է նաև գույքի նկատմամբ ապահովման միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ օրենքի 14-րդ հոդվածը։ Այն սահմանում է, որ եթե դատարանը թույլ է տալիս նման միջոց կիրառելը, ապա
դատախազն ունի որոշումը ստանալու պահից սկսած 6 ամիս ժամանակ հայց ներկայացնելու համար։ Այս ժամանակահատվածը խիստ
երկար է՝ հաշվի առնելով, որ անձը կարող է զրկվել իր գույքը տիրապետելու, տնօրինելու կամ օգտագործելու հնարավորությունից այն
պայմաններում, երբ անգամ հայց ներկայացված չէ։ Համեմատության
համար նշենք ԱՄՆ-ի փորձն այս առումով։ Նման դեպքերում դատախազությունն ունի ընդամենը 90 օր ժամանակ՝ հայց ներկայացնելու
համար։ Եթե թեկուզ մեկ օր ուշացումով հայցը ներկայացվի, ապա վարույթը համարվում է դադարեցված՝ առանց վերսկսելու հնարավորության13։ Դժվար չէ նկատել, թե ինչքան մեծ է ԱՄՆ-ում և ՀՀ-ում նախատեսվող ժամկետների տարբերությունը։
Օրենքի 22-րդ հոդվածը, որը նախատեսում է ապացուցման բեռի
բաշխման կանոնները, նշում է, որ գործում է գույքի ապօրինի ծագում
ունենալու կանխավարկածը։ Միևնույն ժամանակ, 16-րդ հոդվածը
սահմանում է, որ անձի կողմից հայտարարագիր կամ դիրքորոշում
ներկայացնելուց հրաժարվելը չի կարող մեկնաբանվել և օգտագործվել
անձի կամ նրա ընտանիքի անդամների դեմ։ Այս երկու դրույթները գո13
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Տե՛ս https://www.justice.gov/sites/default/files/usao/legacy/2007/12/21/usab5506.pdf, էջ 18:

նե առերևույթ հակասում են միմյանց, որովհետև գույքի ապօրինի ծագում ունենալու կանխավարկածը հերքելու միակ ուղին շատ դեպքերում հայտարարագիր ներկայացնելն է, որը չանելու դեպքում գույքը
բռնագանձվում է, հետևաբար չներկայացնելն օգտագործվում է անձի
դեմ։ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի ընդհանուր կանոնի համաձայն ևս՝ եթե բոլոր ապացույցների հետազոտումից և գնահատումից հետո վիճելի է մնում փաստի առկայությունը կամ բացակայությունը, ապա դրա բացասական հետևանքները բաժին են ընկնում այդ փաստի ապացուցման պարտականությունը կրող անձին14:
Հետևաբար, հայտարարագիրը ներկայացնելուց հրաժարվելու հետեվանքները ի վնաս անձի մեկնաբանելու արգելքը չի բխում ո՛չ սույն օրենքի, ո՛չ էլ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի տրամաբանությունից։ Նույն համատեքստում անտրամաբանական է նաև օրենքի 22-րդ հոդվածի 4-րդ մասը։
23-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ անձը համարվում է
բարեխիղճ ձեռքբերող, եթե ապացուցում է, որ գույքը իրեն փոխանցվել
է որպես կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի հատուցում կամ ալիմենտ։ Այս կարգավորումը խնդիրներ չի առաջացնում, եթե կա ալիմենտի բռնագանձման մասին դատական ակտ կամ վճիռ
կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման պահանջը բավարարելու վերաբերյալ։ Սակայն դրանց բացակայության
պայմաններում, եթե, օրինակ, վճարումները կատարվել են կամավոր,
առանց դատական ակտի, այդ հանգամանքը ապացուցելը դժվարանում է, որովհետև վկաների ցուցմունքները շատ դեպքերում կարող են
չդիտվել որպես արժանահավատ ապացույց։
Ի վերջո, խիստ տարակարծությունների տեղիք է տալիս նաև 24րդ հոդվածը, որը մատնանշում է, որ գույքը բռնագանձվում է հօգուտ
Հայաստանի Հանրապետության։ Դա մասնավորապես նշանակում է,
որ եթե անձը հանցագործության պատճառով վնաս է կրել, պետությունը քաղաքացիական կարգով բռնագանձված գույքը չի ծառայեցնում
այդ անձի կրած վնասների հատուցմանը։ Ավելին, եթե անձը քրեական
վարույթում ներգրավված է որպես տուժող, բայց զուգահեռ ընթացող
քաղաքացիական վարույթով պետությունը բռնագանձում և իրացնում
է տուժողից հանցագործությամբ խլված գույքը, ապա ենթադրյալ հանցագործի մեղավորությունը հաստատվելու դեպքում անգամ չկա որևէ
կառուցակարգ, որով տուժողը կարող է իրեն պատկանող գույքը հետ
ստանալ՝ բացառությամբ հանցագործությամբ պատճառված վնասները
քաղաքացիական կարգով պահանջելու ընթացարգի, սակայն այդ դեպքում էլ ստացվում է, որ անձը պահանջում է գույք հանցագործության
մեջ մեղավոր ճանաչված անձից այն դեպքում, երբ այդ գույքն արդեն
Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, ընդունված 09.02.2018 թ., ՀՕ-110, հոդված 62, մաս 6:
14
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բռնագանձվել է հօգուտ պետության։ Փաստորեն, եթե անձը չի ընդգրկվել շահագրգիռ անձանց շրջանակում, նա զրկվում է իր գույքը ետ
ստանալու հնարավորությունից։ Դրանով պետությունը խուսափում է
նաև սոցիալական արդարությունը վերականգնելու և հանցագործությունից տուժած անձանց իրավունքները վերականգնելու պարտականությունից, ինչը ոչ մի կերպ չի կարող արդարացվել։
Այս օրենքին զուգահեռ՝ փոփոխություններ են նախատեսվել նաև
այլ օրենքներում, որոնցից հատկապես խնդրահարույց է «Բանկային
գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում կատարվելիք փոփոխությունը։
Բանկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների տրամադրումն իրավապահ մարմիններին ներկայիս կարգավորումներով կարող է իրացվել միայն կասկածյալի կամ մեղադրյալի առնչությամբ։ Օրենքում փոփոխություն նախատեսող դրույթները, համաձայն որոնց՝
հնարավոր է բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկություններ ստանալ
նաև այլ անձանց մասին, սահմանադրականության տեսանկյունից վիճահարույց են համարվել, և ՀՀ նախագահը այն ուղարկել է Սահմանադրական դատարան։ Եթե դատարանն այդ կարգավորումները համարի հակասահմանադրական, ապա այս և հարակից նախագծերում
սահմանված դրույթները չեն կարող սահմանադրական համարվել և
կիրառվել միայն այն պատճառով, որ քրեական վարույթի շրջանակներից դուրս են։
«Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսվում է փոփոխություն, համաձայն որի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթով զբաղվող ստորաբաժանման դատախազների
համար պահանջվում է 2 տարվա աշխատանքային ստաժ, իսկ տարիքային ցենզ սահմանվել է 22 տարեկանը։ «Պետական պաշտոններ և
պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքով նման վարույթով զբաղվող դատախազների
համար սահմանվել են պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման
ավելի բարձր գործակիցներ, ինչը օրենքի հեղինակների կողմից հիմնավորվել է փորձառու մասնագետներ ներգրավելու անհրաժեշտությամբ։ Այդ պայմաններում բավականին անհասկանալի է տարիքային
ցենզի և մասնագիտական ստաժի այդչափ իջեցումը։
Ընդհանուր առմամբ, դրական պետք է գնահատել մեր հնչեցրած
մտահոգությունների արդյունքում օրենքի ընդունված տարբերակում
բարեխիղճ երրորդ անձանց՝ իրենց բարեխղճությունն ապացուցելու
անհամաչափ բեռի վերացումը, օրենքի գործողությունը մեծ մասամբ
2010-2020 թվականներով սահմանափակելը, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման շեմը 25 միլիոն դրամից 50 միլիոն դրամ
բարձրացնելը։ Այնուամենայնիվ, երբ դիտարկում ենք ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթը, ակնհայտ է դառնում, որ
դրանում չի գործում կողմերի հավասարության սկզբունքը։ Քրեական
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վարույթում մեղադրող կողմին տրամադրելով լայն գործիքակազմ՝ մեղադրյալին տրվում են պաշտպանության լայն երաշխիքներ՝ այդպիսով
ապահովելով որոշակի հավասարակշռություն։ Քաղաքացիական դատավարության տրամաբանությամբ՝ կողմերին տրվում են հավասար
հնարավորություններ։ Իսկ այս օրենքով քաղաքացիական դատավարության շրջանակներում մի կողմին տրվում է քրեական վարույթին
համարժեք գործիքակազմ, իսկ մյուս կողմին՝ ոչ մի երաշխիք՝ ո՛չ անմեղության կանխավարկած, ո՛չ մյուս կողմի գործողությունները և որոշումները վիճարկելու իրական հնարավորություն, ո՛չ օրենքով պահպանվող գաղտնի տեղեկությունների իրական գաղտնիություն։ Արդյունքում ներմուծվում է մի ինստիտուտ, որը փաստացի քրեական վարույթ է՝ քաղաքացիական վարույթի քողի տակ, ինչը խնդրահարույց է
թե՛ անձի հիմնարար իրավունքները և ազատությունները հարգելու ու
պաշտպանելու, թե՛ արդարացիության տեսանկյունից։
Բանալի բառեր – in rem վարույթ, գույքի բռնագանձում, ապօրինի գույք, հետադարձ ուժ, անմեղության կանխավարկած
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ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲՆԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵԶԻՍՆԵՐԸ
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԿՈՉՈՒԲԱԵՎ

Պետաիրավական երևույթներն ուսումնասիրող տեսությունները
պայմանականորեն կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ վիճակագրական և
գնահատողական: Նշված տեսությունները միմյանցից տարբերվում են
միևնույն գիտական հիմնախնդրի լուծման մեթոդներով: Վիճակագրական տեսությունները պետաիրավական երևույթների հետազոտման
ընթացքում զերծ են մնում որակավորող, գնահատողական բնույթի
դատողություններից և բավարարվում են պետության և իրավունքի
ստատիկ վիճակի ուսումնասիրմամբ: Նշված ձևով են ղեկավարվում իրավունքի պատմական դպրոցի, սոցիոլոգիական, հոգեբանական, էտաթիկ պոզիտիվիզմի ներկայացուցիչները և այլն1:
Սրան հակառակ՝ բնաիրավական հայեցակարգի տեսաբանները
փիլիսոփայության դիրքերից են մոտենում պետաիրավական խնդիրներին և հաճախ անդրադառնում են այնպիսի վերացական գաղափարների, ինչպիսիք են արդարությունը, հավասարությունը, ազատությունը, և պարզաբանում, թե ինչպես պետք է ապահովվի վերջիններիս իրացումը, ինչպիսին պետք է լինի իրավունքը, պետությունը և
այլն: Այս իմաստով բնաիրավական տեսությունը գնահատողական
տեսություն է: Վերջինիս հիմքում դրված են բազմաթիվ գաղափարներ,
որոնք իրավագիտակցության տարր են և ընդլայնում են իրավունքի
մասին մեր պատկերացումները: Այն նաև բարոյականության բարձրագույն արտահայտություն է, հասարակական զարգացման գերնվաճում:
Բացատրական բառարաններում «բնական» հասկացությունը մեկնաբանվում է որպես մի բան, որը համապատասխանում է բնության օրենքներին, երևույթ, որը սահմանված է բնությունից2: Ձևակազմական
իմաստով «բնական իրավունքներ» եզրույթը այնքան էլ հաջող չէ և հաճախ է շփոթ առաջացնում: «Բնական իրավունքը» նույնքան արհեստական է, որքան դրական իրավունքը: Ե՛վ առաջինի, և՛ երկրորդի պարագայում հրամայական է մարդկային կամքի արտահայտությունը3:
Տե՛ս История политических и правовых учений / Под общ. ред. академика РАН, д.
ю. н., проф. В. С. Нерсесянца. М., Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА–
ИНФРА), М., 2000, История политических и правовых учений: Учебник. Под ред. О. Э.
Лейста, М.: Юридическая литература, 1997 և այլն:
2
Տե՛ս Էդուարդ Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Եր., 1976, էջ 196:
3
Տե՛ս http://geum.ru/doc/work/43591/index.php
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Ուստի, կարծում ենք, որ հասունացել է պահը հրաժարվելու «բնական
իրավունքներ» ձևակերպումից և իրավունքներ բառի հետ օգտագործելու «հիմնական», «հիմնարար», «անօտարելի» կամ «անքակտելի» որոշիչներից մեկը, որոնք առավել հստակ են ուրվագծում հետազոտվող
երևույթի սահմանները: Վերջին ձևակերպումները սույն հոդվածում
օգտագործվում են որպես «բնական իրավունքի» հոմանիշներ:
Ամփոփելով մասնագիտական գրականության մեջ առկա մոտեցումները՝ բնաիրավական հայեցակարգի լուսաբանման համար ստորև
կհետազոտենք բնաիրավական տեսության հետևյալ թեզիսները.
1. պետության սահմանած դրական իրավունքին (օրենսդրությանը) զուգահեռ՝ գոյություն ունեն վերօրենսդրական բնական իրավունքներ և բնական օրենքներ,
2. բնական իրավունքը օրենսդրության (դրական իրավունքի)
գնահատման չափանիշ է,
3. բնական իրավունքների հիմքը այնպիսի բարոյական արժեքներն
են, ինչպիսիք են արդարությունը, հավասարությունը, ազատությունը,
4. իրավունքները ի բնե ունեն ինքնավար կիրառություն։
1. Դրական իրավունքին զուգահեռ՝ գոյություն ունեն բնական
իրավունքներ և բնական օրենքներ
«Բնական իրավունքների մայրը մարդու բնությունն է»4: Հ. Հրոցիուսի այս միտքն արտահայտում է բնաիրավական հայեցակարգի
ամբողջ առանցքը: Բնաիրավական տեսության դրոշակակիրները հակադրում են բնական և դրական իրավունքները: Այս հակադրության
հիմքում ընկած է այն գաղափարը, որ միակ և ճշմարիտ իրավունքը ի
բնե իրավունքներն են: Նշված բանավեճը հանգեցրել է խնդրո առարկա
բնագավառի գլխավոր գիտական պրոբլեմներից մեկի առաջացմանը,
որը կապված է բնական իրավունքների ծագումնաբանության հետ:
Ծագումնաբանական խնդիրը լուծելով՝ կարող ենք եզրահանգումներ
անել բնական իրավունքների գոյության կամ բացակայության մասին:
Որտեղից են ծագել բնական իրավունքները՝ Աստծուց, մարդու
գիտակցությունից, թե ընդհանրապես այլ հենքից: Այս հարցի պատասխանից են մեծ մասամբ կախված մոտեցումների տարբերությունները:
Հ. Հրոցիուսը բնական իրավունքների սկիզբը տեսնում է մարդկային էության մեջ: Հեղինակի համար բնական իրավունքները գոյություն
ունեն աստվածային հեղինակությունից անկախ: Հրոցիուսը առհասարակ հղում չի կատարում Աստծուն: Բնական իրավունքները պահպանում են իրենց ուժը նաև Աստծո բացակայության պայմաններում5: Ըստ
այդ մոտեցման՝ բնական իրավունքները ծագել են հասարակական
4
5

Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1994, с. 48.
Տե՛ս նույն տեղը, էջ 6:
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զարգացման ընթացքում և էությամբ մարդածին են: Այլ խոսքով՝ բնական իրավունքների սկիզբը մարդու մեջ է, բխում է վերջինիս բնությունից: Նման մոտեցումը բավականին ռացիոնալ մեկնաբանում է բնական իրավունքների ծագումը՝ այն կապելով մարդու ներաշխարհի
հետ: Սա նշանակում է, որ բնական իրավունքները ստեղծվել են մարդու կողմից մարդու համար:
Սրան հակառակ՝ մասնագիտական գրականության մեջ տեսակետ
է արտահայտվել, որ բնական իրավունքները հաստատում են բացարձակ և մշտնջենական իրավական սկզբունքներ, որոնց հիմքում դրված է
աստվածային կամքը կամ մարդկային բանականության բարձրագույն
հատկությունները, որոնք արտահայտում են աստվածային ճշմարտությունը6: Ըստ էության՝ այս մոտեցումը առավել մետաֆիզիկական է, քան
գիտական կամ իրավաբանական և հատուկ է թեոլոգիական տարատեսակ տեսություններին, որոնք պետության և իրավունքի ծագումը կապում են աստվածային արարչագործության հետ: Գիտության տեսանկյունից անհնար է բնական իրավունքների ծագումը կապել Բարձրյալի
հետ և հիմնավորել նման տեսակետը, քանի որ անհրաժեշտ կլինի գիտականորեն հիմնավորել հենց Աստծո գոյությունը:
Բնական իրավունքների ոչ մարդակերտ լինելը հիմնավորում է
նաև Վ. Ներսիսյանցը: Բնական իրավունքը միշտ և ամենուրեք առկա,
արտաքինից մարդուն տրված, կոնկրետ վայրում և ժամանակում ելակետային համարվող, իրավաբանական գործընթացների հիմքում ընկած երևույթ է7:
Լեգիստական իրավաընկալման ներկայացուցիչները պաշտամունքի առարկա են դարձնում պետության իրավաստեղծ գործունեության արդյունքները8՝ գրված իրավունքը: Այս տեսակետի կողմնակիցները բավականին ռադիկալ են իրենց գաղափարաբանությունում և
չեն ընդունում փիլիսոփայական, արժեքաբանական կատեգորիաներ
իրավական միջավայրում: Լեգիստական իրավաընկալմանը բնութագրական է իրավունքի և օրենքի նույնացումը9: Այս մոտեցումը բավականին ծայրահեղացված է, քանի որ նորմաստեղծ մարմնի ցանկացած
ակտ համարում է իրավունք: Ընդհանուր առմամբ այս տեսակետը բացառում է բնական իրավունքների գոյությունը, եթե դրանք ամրագրված
չեն իրավունքի աղբյուրներում: Այսպիսի գաղափարաբանությունը որքան էլ որ վտանգավոր է, բայցևայնպես իրատեսական է: Այսպիսի մոՏե՛ս Верховодов Е. В. Генезис теории естественного права в Западной Европе,
автореф. ... кандидата юридических наук: 12.00.01 / Нижегор. гос. ун-т им. Н. И.
Лобачевского. Нижний Новгород, 2001, էջ 16:
Տե՛ս Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов» / Н. В.
Варламова и др.; под ред. В.С. Нерсесянца. – М., 2001, էջ 152-153:
8 Տե՛ս https://studopedia.org/9-113083.html
9 Տե՛ս «Պետության և իրավունքի տեսություն: Ուսումնական ձեռնարկ», հեղ.
խումբ, գիտ. խմբ. Ա. Ղամբարյան, Մ. Մուրադյան, Եր., 2014, էջ 222:
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դելում բնական հռչակված իրավունքները պաշտպանվում են իրավունքով: Թերևս այս տեսակետի գլխավոր թերությունն այն է, որ հնարավորություն է ստեղծվում ժխտելու որոշ բնական իրավունքներ և
բացառելու իրավական պաշտպանությունը:
Այս հարցի կապակցությամբ գտնում ենք, որ չկան երկնքից մարդուն տրված իրավունքներ. կան մարդու կողմից ստեղծված բնական իրավունքներ: Բնական իրավունքները մարդածին են, ոչ թե բնությունից
տրված օբյեկտիվ երևույթներ: Մեր այս մոտեցումը պատճառաբանվում է այն բանով, որ գիտականորեն ապացուցված չէ Աստծո գոյությունը: Գտնում ենք, որ բնական իրավունքները հասարակական զարգացման արդյունք են: Նշված սկզբունքայնությունը պայմանավորված
է այն հանգամանքով, որ գործնականում ցանկացած իրավունք կարելի
է համարել բնական, բնությունից կամ Աստծուց տրված, ինչը բավականին վտանգավոր գործընթաց է։ Փոխարենը առաջարկում ենք ընդունել այն պարզ իրողությունը, որ բոլոր իրավունքները և բոլոր սահմանափակումները ստեղծել է մարդը՝ իր հասարակական կյանքը
կարգավորելու համար։ Պարզապես կան որոշ իրավունքներ, որոնք իրենց նշանակությամբ այնքան հիմնարար են, որ մերձենում են աստվածային արարչագործությանը, սակայն քանի դեռ Աստված չի խոսել
մեզ հետ, մենք չենք կարող պնդել, որ այս կամ այն իրավունքը ունի
աստվածային ծագում։
2. Բնական իրավունքը չափանիշ է
Մարդու բնական իրավունքները մարդու իրավունքների ոլորտում
ունեն սահմանադիր նշանակություն: Վերջինս իրավական ինդիկատոր է, որով ստուգվում է օրենսդրությունը: Ռ. Շտամլերը բնական իրավունքը համարում է գիտականորեն անհավանական, սակայն
գտնում է, որ կարիք չկա առարկելու դրան: Բնական իրավունքը նախատեսված չէ դրական իրավունքի հետ գործնականում կիրառելու
համար, այլ ընդամենը օրենսդրի համար ուղեցույց է՝ քննադատական
և ուղղորդող մասշտաբ: Բնական իրավունքի բովանդակությունը, ըստ
էության, չի կարող լինել անփոփոխ, քանի որ վերջինս գոյություն ունի
սոցիալական փոփոխական հարաբերություններում: Սրանով առաջ է
քաշվում «փոփոխվող բովանդակությամբ բնական իրավունքի» գաղափարը: Շտամլերը բնական իրավունքը ճշմարիտ է համարում իրական
կյանքում առաջացած հարաբերությունների նկատմամբ10: Ընդ որում,
հեղինակը այդ դրույթները դիտարկում է բարոյականության հարթությունում: Այս իմաստով կարելի է պնդել, որ բնական իրավունքները
գործող իրավունք չեն, այլ այդ իրավունքը ստեղծող գործոնների փո10 Տե՛ս https://lawbook.online/filosofiya-prava-knigi/prilojenie-opredeleniya-estestvennogoprava-22368.html
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փոխման պահանջներ: Ֆրիդրիխ Յոդլը բնական իրավունքի մասին իր
դատողությունները սկսում է այն պնդումից, որ բնական իրավունքի
հասկացությունը «մետաֆիզիկական և սպեկուլյատիվ փիլիսոփայության կեղծ պրոդուկտ և մնացորդ է»: Ըստ հեղինակի՝ բնաիրավական
հայեցակարգը, ըստ էության, գործող կարգի քննադատությունն է՝
միտված վերջինիս կատարելագործմանը: Ընդ որում, արժեքավոր է
Յոդլի այն դիտարկումը, որ բնաիրավական համարվող դրույթները
բխում են հեղինակավոր մարդկանցից, տարբեր սոցիալական շերտերից, անընդհատ գտնվում են շարժման մեջ և չունեն ստատիկ բովանդակություն11 :
Լ. Շտրաուսը գտնում է, որ օրենքները և վճիռները լինում են անարդար: Ընդունելով այսպիսի դատողությունը՝ կարելի է ենթադրել, որ գոյություն ունի արդարության և անարդարության չափանիշ, որը կախում
չունի դրական իրավունքից և ավելի բարձր է, քան վերջինս. բնական իրավունքի միջոցով ենք մենք գնահատում դրական իրավունքը12:
Բնաիրավական հայեցակարգի գնահատողական գործառույթը բավականին բարդ հիմնախնդիր է: Այն ենթադրում է բնաիրավական թեզիսների ներգործություն պոզիտիվ իրավունքի վրա՝ որպես օրենսդրման
գործընթացում համամարդկային պահանջների հաշվառում:
Բնաիրավական հայեցակարգը արժեքային չափանիշ է, որը դրական իրավունքի մասին տալիս է պատկերացումներ բարու և չարի, արդարի և անարդարի, բարոյականի և ոչ բարոյականի համատեքստում։
Բնական իրավունքը չափանիշների հավաքածու է և ոչ թե անմիջականորեն գործող իրավունք։ Նման մոտեցման ժխտումը ուղղակիորեն ենթադրում է իրավակիրառ պրակտիկայում հղում կատարել այնպիսի
արժեքների, որոնք առանձին դեպքերում չունեն նորմատիվ ամրագրում: Ասվածը հատկապես վերաբերում է դատարաններին, երբ վերջիններս իրականացնում են արդարադատություն: Այս առումով դժվար
է հասկանալ՝ ինչպես կարելի է հղումներ կատարել բնական իրավունքի
ոչ հստակ և վիճարկելի բովանդակությանը, որի գոյությունն ինքնին
կասկածի տակ է: Դատավորի պարտքը գործող օրենսդրությունը մեկնաբանելն է, այլ ոչ թե բարձրագույն, վերմարդկային իրավական համակարգի մասին սեփական հայացքներն արտահայտելը:
Բնական իրավունքին վերագրվում են բազմաթիվ որակներ, ինչպիսիք են խելամիտը, արդարը, ազնիվը, հավասարը, օրենքների իրավականությունը կամ ոչ իրավականությունը և այլն: Բնաիրավական
հայեցակարգի գործնական կիրառությունը ենթադրում է պոզիտիվ իրավունքի այն դրույթների ժխտում և չկիրառում, որոնք հակասում են
մարդկային բնատուր իրավունքի գաղափարին: Առաջին հայացքից
թվում է, թե առաջ է քաշվում անիրագործելի խնդիր: Սակայն համաՏե՛ս նույն տեղը:
Տե՛ս Штраус Л. Ш. Естественное право и история, М., 2007, էջ 8:
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պատասխան տեսական հիմնավորումներից հետո այդ խնդիրը հնարավոր է հաղթահարել:
Իրավունքի ընդհանուր տեսությունը մշակել է իրակիրառման երեք տեսակ՝ Intre legem (ըստ օրենքի), praeter legem (օրենքից դուրս) և
contra legem (օրենքին հակառակ):
Contra legem իրավակիրառման դեպքում իրավասու մարմնի ակտով վերացվում կամ փոփոխվում են օրենքի կարգավորումները: Այս
ժամանակ առկա է օրենքի որոշակի կարգավորում, սակայն իրավակիրառ մարմինը, ելնելով որոշակի իրավաչափ նպատակներից, կայացնում է օրենքի կարգավորմանը հակառակ որոշում13: Կարծում ենք՝
contra legem-ի կիրառմամբ բնաիրավական հայեցակարգի դրույթները
կարող են ստանալ գործնական կիրառություն այն առումով, որ դատավորը, տեսնելով, որ օրենքի դրույթը հակասում է բնական իրավունքներին, կարող է կայացնել դրական օրենքին հակասող որոշում:
Միակ խնդիրն այն է, թե որոնք են մարդու բնական իրավունքները:
Կարծում ենք՝ արդի աշխարհում հասարակությունները իրենք են որոշում իրենց համար բնական համարվող իրավունքները, որոնք ամրագրվում են երկրների սահմանադրություններում, մարդու իրավունքներին վերաբերող միջազգային պայմանագրերում: Այս առումով
բնական իրավունքի դրույթները արդեն իսկ ունեն նորմատիվ բովանդակություն և իրավակիրառման ընթացքում կարող են անմիջականորեն կիրառվել, եթե պոզիտիվ իրավունքի դրույթները հակասեն դրան:
Բնաիրավական հայեցակարգի գնահատողական գործառույթի իրացման հաջորդ մակարդակը իրավաստեղծումն է, որի ընթացքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել մարդու բնական իրավունքները և չընդունել
այնպիսի նորմեր, որոնք հակասեն մարդու շահերին: Ըստ այդմ կարող
ենք արձանագրել, որ բնական իրավունքի տեսությունը չի պատասխանում այն հարցին, թե ինչ է իրավունքը: Քննարկվող տեսությունը
մետաիրավական է և կոչված է պատասխանելու որակապես այլ հարցի. մասնավորապես՝ ինչպիսին պետք է լինի իրավունքը: Ակնառու է
բնական իրավունքի տեսության էտալոնային դերակատարումը: Այն
իր ուղեցույցներով միտված է ձևավորելու գաղափարների համակարգ,
որի վրա պետք է կառուցվի դրական իրավունքը:
Բնական իրավունքի գնահատողական գործառույթը մարդկային
մտքի արդյունք է։ Մարդկային իդեալները միշտ էլ մարդածին են և փոփոխական: Բնական իրավունքը մարդածին իդեալ է, այլ ոչ թե բնատուր մարդկային հատկություն: Ստորև կքննարկենք Ջոն Լոկի փորձը,
որը լավագույն օրինակներից է: Նախքան Լոկը համամարդկային իդեալ, բնական իրավունք էր միապետին հնազանդվելը, որ գիտուն
մարդկանց շնորհիվ ձևափոխվեց նոր իդեալներով: Քանի դեռ իրաՏե՛ս «Պետության և իրավունքի տեսություն», Եր., 2016, էջ 514-515:
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վունքներն ու արժեքները փոխվում են, փոփոխվում է մարդկային բնատուրի գաղափարը: Բացառված չէ, որ ապագայում ինչ-որ ձեռք փոփոխի բնական իրավունքների մերօրյա ցանկն ու հայեցակարգը՝ այն համապատասխանեցնելով նոր ստանդարտներին:
Այստեղից հետևում է մեր երկրորդ դիրքորոշումը. բնական իրավունքները մարդածին իդեալներ են, որոնք հանդես են գալիս դրական
իրավունքը գնահատող չափանիշի դերում:
3. Բնական իրավունքի հիմքը արդարության, հավասարության,
ազատության գաղափարներն են
Բնաիրավական տեսության զարգացման բոլոր փուլերում հեղինակները փորձել են գտնել բնական իրավունքի տեսության առանցքը14
կազմող հիմնարար իրավունքների ցանկը: Նշված հեղինակների վկայակոչած իրավունքները ինչպես առանձին, այնպես էլ համակցությամբ
անօտարելի իրավունքների սպառիչ համակարգը տալու փորձեր են:
Գլխավոր իրավունքների որոնումը իմաստազուրկ է, քանի որ զարագացող առօրյան կարող է փոփոխել բնական իրավունքների հարաբերակցությունը: Թեպետ մարդկային իրավափիլիսոփայական միտքը
փորձում է գտնել համընդհանուր իրավունքը (իրավունքների խումբը),
կարծում ենք, քանի դեռ այս ամենի արարիչը չի խոսել մեզ հետ, մենք
չենք կարող տալ բնական իրավունքների սպառիչ թվարկումը:
Անընդունելի պետք է համարել բնական իրավունքների բացարձակացված սահմանումները, քանի որ այդ գաղափարները փոփոխական են: Ընդամենը կարելի է ընդունել, որ կան մարդկային որոշակի իրավունքներ, որոնք անօտարելի են, և դրանք անհրաժեշտ է պաշտպանել օրենսդիր և իրավակիրառ պրակտիկայում: Իսկ թե ինչպիսի համակարգ կունենան այդ իրավունքները, կախված է տվյալ ժողովրդի
ազգային առանձնահատկություններից. ամերիկյան հեղափոխության
տեսաբանների համար դրանք են կյանքը, հավասարությունն ու երջանկության ձգտումը15, հայերի համար՝ կյանքը, խոշտանգման արգելքը, կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարությունը, խտրակաԱ. Կուչինսկին, Մ. Կովալովը, Վ. Չխիկվաձեն բնական են համարում կյանքի
իրավունքը, Ի. Պետրուխինը՝ ազատության իրավունքը, հավասարությունը բնական
իրավունք է դիտարկում Ա. Վենգերովը, անձի արժանապատվությունը՝ Ֆ. Ռուդինսկին,
անձի անձեռնմխելիության իրավունքը՝ Բ. Տոլկաչովը, առողջության պահպանման
իրավունքը՝ Ն. Մալեինը, անձնական կյանքի անձեռնմխելիության, բարվոք շրջակա
միջավայրի իրավունքներըը՝ Վ. Կարտաշկինը, Ե. Լուկաշևան՝ իր նմանների հետ հաղորդակցվելու, վերարտադրության իրավունքները, Վ. Բաբաևը՝ սեփականության իրավունքը, Ա. Խարմատին՝ անհատականության իրավունքը, Մ.Մալեինան՝ անվտանգության և ճնշմանը ընդդիմանալու իրավունքները, Վ.Ներսիսյանցը՝ ազգերի՝ իրենց ճակատագիրը տնօրինելու իրավունքը, Ս. Ալեկսեևը՝ կյանքը, ազատությունը, երջանկության ձգտումը, և այլն:
Տե՛ս www.russiantampa.com/about_usa/declaration.php 12.05.2017
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նության արգելքը և այլն16, եվրոպական հանրության համար՝
ստրկության արգելումը, անձնական ազատությունը, հավաքների ազատությունը և այլն17: Ընդ որում, բերված օրինակները ամենևին էլ
պատահական չեն: Դրանք բնական իրավունքների արտաքին ամրագրման տարբեր մակարդակներ են: Մարդու բնական իրավունքները կարող են արտահայտվել հռչակագրերում, երկրների սահմանադրություններում, մարդու իրավունքներին վերաբերող միջազգային ունիվերսալ պայմանագրերում կամ էլ գիտուն մարդկանց եզրակացություններում:
Պետք է քննդատորեն մոտենալ բոլոր այն մոտեցումներին, համաձայն որոնց՝ մարդու բնական իրավունքները վերմարդկային են կամ
Աստծո բարի կամքի դրսևորումներ: Մարդու իրավունքների տեսությունը, բնածին իրավունքների գաղափարը յուրաքանչյուր դեպքում արտահայտվում են առանձին այրերի, ազգերի, ժողովուրդների հայացքներում և օբյեկտիվանում են բացառապես առանձին պահանջմունքներ
բավարարող իրավունքներում, որոնք արտացոլվում են օրվա խնդիրների լույսի ներքո:
Օրինակ՝ կար պատմական ժամանակաշրջան, երբ միապետին
հնազանդ լինելը համարվում էր մարդու ի ծնե որակ, որ Աստված մարդուն ստեղծել է միապետին հնազանդ լինելու համար: Սրա դեմ հանդես եկավ Ջոն Լոկը «Երկու տրակտատ իշխանության մասին» աշխատությունում, որում հետևողականորեն հիմնավորում է այն գաղափարը, որ եթե իշխանությունները թերանում են իրենց պարտականություններում, կարող են արժանանալ ժողովրդի դիմադրությանը և փոխարինվել նորերով18: Ընդ որում, Լոկի նորարարական այս գաղափարը դրվեց բուրժուական հեղափոխությունների հիմքում և առնվազն
սասանեց «միապետին հնազանդ լինելու բնական իրավունքը»: Այստեղ
է՛լ ավելի է ամրապնդվում վերը բերված թեզը, որի համաձայն՝ քանի
դեռ «Աստված» չի խոսել մեզ հետ, մենք չենք կարող տալ մարդու բնական իրավունքների սպառիչ թվարկումը, իսկ առանձին սահմանման
փորձերն ընդամենը սուբյեկտիվացված բնական իրավունքներ են այն
պարզ պատճառով, որ չկա օբյեկտիվ ճշմարտություն, յուրաքանչյուրը
ճշմարտացի է յուրովի, ուստի յուրաքանչյուր կարծիք ճշմարիտ է: Ասվածը պետք չէ դիտարկել որպես փակուղի, քանի որ minimum
minimorium իրավական գործիքի կիրառմամբ նշված խնդիրը կարելի է
հաղթահարել: Վերջինիս էությունն այն է, որ սահմանում է նվազագույն ստանդարտներ, որոնցից ածանցվում է համակարգը: Մարդու
Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն, 24, 26, 30, 35 հոդվածները:
Տե՛ս Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության
եվրոպական կոնվենցիա, http://www.gov.am/u_ﬁles/ﬁle/kron/2%20EuoroConvent-Arm.pdf
Տե՛ս Ջոն Լոկ, Երկու տրակտատ իշխանության մասին, http://oll.libertyfund.org/
titles/locke-the-two-treatises-of-civil-government-hollis-ed:
17
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բնական իրավունքների հրաշալի minimum minimorium օրինակներ են
«Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը», «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության եվրոպական կոնվենցիան», «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագիրը» և այլն:
Ըստ մեզ՝ մարդու minimum minimorium իրավունքներն են՝ արդար
վերաբերմունքի արժանանալու, արժանապատվությունը հարգելու,
հոգևոր ավտոնոմիայի, սեփական ճակատագիրը ազատորեն տնօրինելու իրավունքները և այլն: Սրանք այն անհրաժեշտ գաղափարներն
են, որոնց սպեկտրը այնքան լայն է, որ կարող է ներառել ցանկացած
ընթացիկ իրավունք19: Այս դատողություններով մենք ցանկանում ենք
ցույց տալ, որ չկա բնական իրավունքների սպառիչ համակարգ. ժամանակը և իրողությունները փոխում են դրանք:
4. Բնական իրավունքը ինքնակիրառվող ֆենոմեն է
Մասնագիտական գրականության մեջ կարելի է հանդիպել կարծիքի, որ բնական իրավունքները անկախ են դրական իրավունքից և
ունեն ավտոնոմ կիրառություն20: Բնաիրավական հայեցակարգի այս
թեզիսը ևս վիճարկելի է այն առումով, որ բնական իրավունքները չեն
կարող ինքնիրացվել. դրանց կենսագործման համար անհրաժեշտ է
պետական կամ վերպետական մակարդակում այդպիսի իրավունքների ճանաչում և վավերացում: Այլապես, բնական իրավունքները կմնան
հռչակագրային կանխադրույթներ: Այո, բնական իրավունքները պետք
է ինքնիրացվեն, սակայն արդի աշխարհում անհնար է պատկերացնել
դրանց կիրառումը առանց բնական իրավունքի նորմատիվացման:
Նման պայմաններում մնում է արձանագրել, որ քննարկվող թեզիսը ևս արդիական չէ և վերանայման անհրաժեշտություն կա՝ պայմանավորված գլոբալացման արդի գործընթացներով:
Բնական իրավունքի տեսության լուսաբանման համար առանցքային է նաև դրա արժեքը: Այս առթիվ Լեո Շտրաուսը նշում է, որ բնական
իրավունքից հրաժարվելը նշանակում է ընդունել, որ ցանկացած իրավունք դրական իրավունք է, հետևաբար՝ իրավունքը միայն օրենսդրի և
դատարանի ստեղծածն է21: Բնաիրավական հայեցակարգի արժևորումը իրավական համակարգերում տարբեր է։ Ռոմանագերմանական ի19 Օրինակ՝ սեփական ճակատագիրը տնօրինելու իրավունքից ածանցյալ են ազատ
տեղաշարժի, կրթության, ընտանիք ձևավորելու իրավունքները, արդար վերաբերմունքի
արժանանալու իրավունքից՝ արդար դատաքննության, աշխատանքի արդարացի վարձատրության, իրավունքների հարգման իրավունքները և այլն:
20 Տե՛ս Рассказов Л. П. Теория государства и права: углубленный курс: Учебник
(Высшее образование: Бакалавриат), М.: РИОР:ИНФРА, М., 2015, էջ 221
21 Տե՛ս Штраус Л. Ш. նշվ. աշխ., էջ 8:
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րավունքի տիրույթում, որոշ դեպքերում նաև անգլո-ամերիկյան իրավական համակարգում, բնաիրավական տեսությունը այլևս հայեցակարգ չէ, տեսություն չէ, այլ իրավակարգի որակապես ինքնուրույն մակարդակ է: Ավանդական, կրոնական և սոցիալիստական իրավական
համակարգերում բնաիրավական տեսության արժեքը առհասարակ
ժխտվում է։ Այնուամենայնիվ, բնաիրավական հայեցակարգի ընդհանրական, ընդգծված արժեքն այն է, որ վերջինս ճանաչում է մարդու իրավունքներն ու ազատությունները որպես անքակտելի, անօտարելի,
սահմանում է այն նվազագույն անհրաժեշտ իրավունքների ցանկը, որոնք տրված են մարդուն «մարդ» լինելու փաստով:
Անհրաժեշտ է արձանագրել, որ բնական իրավունքի տեսությունն
ունի իր առավելություններն ու թերությունները: Դրական կողմն այն է,
որ ճանաչում է մարդու իրավունքներն ու ազատությունները որպես
անքակտելի, անօտարելի, սահմանում է այն նվազագույն անհրաժեշտ
իրավունքների ցանկը, որոնք տրված են մարդուն «մարդ» լինելու
փաստով: Բնաիրավական հայեցակարգի պրոգրեսիվ դրույթներից է
նաև իրավական օրենքի գաղափարի մշակումը: Իրավական լինելու
համար օրենքը պետք է համապատասխանի այնպիսի բարոյական
արժեքների, ինչպիսիք են արդարությունը, ազատությունը, հավասարությունը և այլն:
Թերություններից թերևս կարելի է նշել այն, որ տեղի է ունենում
վերացարկված գաղափարների ուռճացում, ինչը հանգեցնում է դրական օրենքի դերի նվազման: Բնական իրավունքի տեսությունը կապված է ոչ այնքան օրենքի հետ, որքան իրավական գիտակցության, որը
իսկապես կարող է տարբեր լինել տարբեր մարդկանց համար, ինչը
վերջին հաշվով կարող է պատճառ դառնալ բնական իրավունքների
սխալ պատկերացումների, մեկնաբանության և իմպլեմենտացիայի:
Որպես բնաիրավական տեսության հետազոտության ամփոփում՝
կարող ենք վստահորեն արձանագրել, որ բնական իրավունքի տեսությունը ծագեց և զարգացավ սուր բանավեճերի արդյունքում: Իրավական
քարտեզի իմաստով այն ընդգրկեց աշխարհի ներկա և նախկին հասարակությունները: Այս տեսության ներսում պատմականորեն ձևավորվեց հայացքների այնպիսի համախումբ, համաձայն որի՝ մարդը ծնվելու փաստով ունի որոշակի իրավունքներ և ազատություններ, որոնք
վերօրենսդրական մակարդակում են, նախորդում են դրան և օրենքի
(պոզիտիվ իմաստով) միջոցով չեն կարող նեղացվել կամ սահմանափակվել:
Բանալի բառեր – բնաիրավական հայեցակարգ, մարդու իրավունքներ, բնական
իրավունք, պոզիտիվ իրավունք
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