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ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ
ԱԶԱՏԱԶՐԿՄԱՆ ԴԱՏԱՊԱՐՏՎԱԾ ԻՐԱՎԱՊԱՀ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՆԱԽԿԻՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ
ԱՐՏԱՔԻՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԸ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԽԱՉԻԿՅԱՆ, ԴԱՎԻԹ ԶԻԼՖԻՄՅԱՆ

«Իրավապահ մարմնի նախկին աշխատակից դատապարտյալ
անձ» հասկացության իմաստը ձևական է: Ընդհանրապես, դատապարտյալին բնորոշ հատկանիշներից բացի, այն օժտված է նաև լրացուցիչ, օրենքով սահմանված հատկանիշով. հանցանքի կատարման
պահին կամ դրանից առաջ այդ դատապարտյալը եղել է օրենքով սահմանված կամ իրավապահ այլ մարմնի աշխատանքային կամ քաղաքացիական պայմանագրի հիմքով աշխատող (աշխատակից):
Իրավապահ մարմինների՝ ազատությունից զրկված նախկին աշխատակից անձանց իրավական վիճակի էական առանձնահատկությունը պայմանավորված է նաև նրանց քրեակատարողական հիմնարկներում (ՔԿՀ) գտնվելու փաստով: Դատարանի դատավճռի ուժով
նրանք հայտնվում են լրիվ նոր, բնույթով այլ իրականության՝ դատապարտյալների հանրության մեջ: Սակայն նրանք չեն դադարեցնում իրենց նախկին սոցիալական կապերը՝ շարունակելով դրանց մի մասն
օրենքով երաշխավորված կարգով: Հետևաբար, իրավապահ մարմինների՝ ազատազրկման դատապարտված նախկին աշխատակիցների
սոցիալական կապերը, պայմանավորված ազատազրկում պատժատեսակի բնույթով, կարող են լինել երկու տեսակ՝ ա) սոցիալական կապեր
քրեակատարողական հիմնարկում, այսինքն՝ անմիջական միջավայրում, բ) սոցիալական կապեր քրեակատարողական հիմնարկից դուրս,
այսինքն՝ արտաքին կապեր: Այս խմբի ազատազրկման դատապարտվածների արտաքին ու ներքին հարաբերությունների և դրանց իրավական կարգավորման հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս
վեր հանելու նշյալ անձանց՝ օրենքով սահմանված մի շարք իրավունքների կենսագործելիության աստիճանը, մշակելու դրանց բարելավման
ուղղությամբ անհրաժեշտ ու համալիր միջոցառումներ: Ազատազրկման
վայրում ներքին հաղորդակցության ոլորտը քրեակատարողական իրավունքի տեսության մեջ ստացել է ազատազրկման վայրում դատապարտյալների միջավայր կամ սոցիալական միջավայր անվանումը:
Ազատազրկման վայրերի սոցիալական միջավայրի հիմնահարցերն
արդի շրջանում ենթարկված են բավականին մանրազնին ուսումնասի3

րության1: Դրանց մեջ որոշակի տեղ են զբաղեցնում նաև մեր աշխատությունը2, որում քննարկման առարկա է դարձել ՀՀ ազատազրկման
վայրերի միջավայրի հետ կապված մի շարք տեսական հարցեր, մասնավորապես՝ ազատությունից զրկված դատապարտյալների սոցիալական միջավայրի հասկացությունը, բնութագիրը, առանձնահատկությունները, ազատազրկման վայրերում միջխմբային, ներխմբային և միջանձնային հարաբերությունները, խմբերի տեսակները, դրանցում
ձևավորված ենթամշակույթը, նորմատիվ արժեքները և այլն: Այս հետազոտության համատեքստում չենք ներառի ազատազրկման վայրերի, ներառյալ իրավապահ մարմնինների նախկին աշխատակից անձանց սոցիալական միջավայրի տեսական հիմնահարցերը, այլ կփորձենք վեր հանել իրավապահ մարմինների՝ ազատությունից զրկված
նախկին աշխատակից դատապարտյալների սոցիալական միջավայրի
որոշ առանձնահատկություններ՝ մեր իրականացրած կրիմինասոցիոլոգիական հետազոտության3 միջոցով՝ այդ ընթացքում հատկապես ուշադրություն դարձնելով ազատազրկման դատապարտվածների
ներխմբային և միջխմբային հարաբերություններին:
Նոր միջավայրը, այդտեղ առկա պայմաններն էական հոգեբանական-զգացմունքային ազդեցություն են թողնում դատապարտյալների
վրա: Նմանապես իրավապահ մարմինների՝ ազատությունից զրկված
նախկին աշխատակից անձանց զգացմունքային վիճակն էականորեն
փոխվում է հենց պատիժը կրելու սկզբնական փուլում: Որպեսզի բացահայտենք, թե նոր միջավայրի որ գործոնը կամ պայմանն է առավել
ազդել դատապարտյալների վրա, նրանց առաջադրվել է «քրեակատարողական հիմնարկում հայտնվելու կապակցությամբ ի՞նչն ավելի
խիստ և բացասական (զգացմունքային, հոգեբանական) ազդեցություն
ունեցավ Ձեզ վրա» հարցադրումը, որի պատասխաններն արտացոլված են թիվ 1 աղյուսակում:

1 Տե՛ս, օրինակ, Антонян Ю. М. Социальная среда и формирование личности преступника (неблагоприятное влияние на личность в микросреде). М., 1975; Бyева Л. П.
Социальная среда и сознание личности. М., 1968; Сычев Ю. В. Микросреда и личность.
М., 1974; Хохряков Г. Ф. Социальная среда и личность. М., 1982; Мокрецов А. Н.,
Шмаров И. В. Микросреда осужденных в ИТУ. М., 1979; Социально-негативные явления в
ИТК и борьба с ними. М., 1984; Щипанова Н. И., Кухтина Т. В. Влияние социальных
условий в местах лишения свободы на личность осужденного // Вестник ЮУрГУ. Серия
«Право»: Проблемы и вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики,
2014, т. 14, № 4, էջ 64-67; Конышев Ф. В. Особенности социальной среды в местах
лишения свободы и ее влияние на личность осужденного. Конференция: психология и
педагогика образования будущего. Ярославль, 13 февраля-25 апреля 2017 г. Ярославль,
2017, էջ 250-253 //https://www. elibrary.ru/item.asp?id=32771445
2 Տե՛ս Хачикян А. М. Лишение свободы: Криминологические и уголовно-исполнительные проблемы. Изд. Ереванского госун-та. Ер., 2008:
3 Հետազոտությունն իրականացրել է Դ. Հ. Զիլֆիմյանը 2019 թ. գարնանը «Վարդաշեն» քրեակատարողական հիմնարկում:
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Աղյուսակ 1
Հարցադրման պատասխան
Դատապարտյալներ
ՔԿՀ-ի աշխատակցի կոպտությունը
0%
Դատապարտյալների բացասական վերաբերմունքը
12.50 %
Բնակության անբավարար պայմանները
3.13 %
ՔՀ-ի կանոնակարգի խստությունը
62.50 %
Մեկ այլ պայման՝ նշել են սահմանափակ տարածության
6.25 %
մեջ գտնվելը
Որևէ խիստ, բացասական զգացողություն չեն ունեցել
15.63 %

Տվյալները հաստատում են, որ դատապարտյալները, մնացած
զրկանքների համեմատ, առավել շատ արժևորում են ազատությունը, որովհետև նրանց 68.75 %-ը բացասական հույզեր է ապրել հենց այդ
պատճառով: Դատապարտյալների 15.63 %-ի շրջանում որևէ ազդեցության բացակայությունը երևի թե բացատրվում է դատապարտյալների մի
մասի՝ նախկինում ազատազրկված լինելու փորձով: Կարծում ենք, որ իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալների
նկատմամբ ազատազրկման ձևով պատիժը համապատասխանում է
Բեկարիայի բնորոշմանը. «... պետք է կիրառել այնպիսի պատիժներ և
դրանց օգտագործման այնպիսի եղանակներ, որոնք, լինելով համապատասխան կատարված հանցագործությանը, մարդկանց հոգիների վրա
կթողնեն ամենից ուժեղ և ամենից երկարատև ազդեցությունը և հանցագործներին չեն պատճառի զգալի ֆիզիկական տանջանքներ»4:
Եթե դասակարգման այս խմբի դատապարտյալների պատասխանները համեմատենք ընդհանրապես ազատազրկման դատապարտվածներին առաջադրված նույն հարցադրման պատասխանների տվյալների
հետ5, ապա կտեսնենք, որ վերջիններիս 60%-ի վրա բացասական ազդեցություն են թողել «բնակության անբավարար պայմանները», դրան հակառակ՝ կանոնակարգի խստությունը նշել է ընդամենը 14 %-ը: Կանոնակարգը տվյալ պարագայում բոլոր դատապարտյալների համար
նույնն է: Բայց այդ երկու պատասխանների միջև թվային տվյալների
հակառակ բաշխվածությունը՝ ազատությունը և գույքակացարանային
պայմանները, երևի թե բացատրվում է իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակիցների կրթվածության ավելի բարձր մակարդակով և
մյուս կողմից՝ «Վարդաշեն» ՔԿՀ-ի (նախատեսված է իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալների համար) կացարանային (բնակության պայմանների) ավելի բարվոք վիճակով:
Ազատազրկման վայրերում որպես կանոն ձևավորվում են դատապարտյալների ոչ ֆորմալ խմբեր6: Մեր իրականության մեջ տեսաբան4 Бекария Чезаре. О преступлениях и наказаниях. Пятое издание, заново
исправленное и увеличенное. Гарлем, DDCCLXVI. М.: Спелс, 1995, с. 88.
5 Տե՛ս Хачикян А. М., նշվ. աշխ., էջ 64:
6 Ազատազրկման դատապարտվածների խմբեր կան նաև աշխարհի շատ երկրնե-

5

ները դատապարտյալների խմբերը բաժանում են դրական, բացասական, անորոշ ուղղվածության, իսկ բացասականներն իրենց հերթին՝
հակահասարակական, բայց ոչ հանցավոր և հանցավոր խմբերի7: Մեր
կողմից 2007-2008 թթ. ազատազրկման տարբեր վայրերում իրականացված հետազոտությունների արդյունքներով՝ ընդհանրապես ազատազրկման և առաջին անգամ ազատազրկման դատապարտվածների
91.3 %-ը ընդգրկված է տարբեր ուղղվածության փոքր խմբերում, և
միայն 8.7 %-ն է, որ ոչ մի խմբի մեջ ներառված չէ8:
Խմբերը վերցված են քրեակատարողական իրավունքի տեսության
մեջ մշակված դասակարգումներից, որոնք արդեն ավանդական ու արմատավորված մոտեցումներ են9: Ինչպես ցույց են տալիս թվային
տվյալները, իրավապահ մարմինների՝ ազատությունից զրկված նախկին աշխատակից դատապարտյալների սոցիալական միջավայրում ոչ
ֆորմալ խմբային բաժանում գոյություն չունի, որովհետև նրանց 56.25
%-ն իրեն չի վերագրում խմբերից ոչ մեկին, իսկ 43.75 %-ը համարում է
իրեն աշխատողների խմբի անդամ: ՀՀ մնացած ՔԿՀ-ներում պատկերը
լրիվ այլ է10. այդ համապատկերում բացառություններ ու յուրահատկություններ ունի ազատազրկման դատապարտված կանանց միջավայրը11: Այս փաստը, կարծում ենք, ոչ թե ՔԿՀ-ի գործունեության արդրում: Օրինակ՝ ԱՄՆ-ում դրանց թիվը հասնում է 13-ի: Դրանցից են՝ «առնետները», «խոնարհվողները», «գորիլաները», «շնագայլերը», «առևտրականները», «ձկները», «արվամոլները», «գանգստերները» և այլն (տե՛ս Sakes G., «The Society of Captives. A Study of a Maximum Security Prison», Priceton: Princeton University Press, 1958, էջ 87-105):
7 Հանցավոր ենթամշակույթի, ներառյալ բանտային հիմնահարցերի, դատապարտյալների ոչ ֆորմալ խմբերի, նրանց միջև հարաբերությունների, հետխորհրդային հասարակության վրա այդ մշակույթի ազդեցության մասին տե՛ս Глаточкин А. Д.,
Пирожков В. Ф. Психология коллектива заключенных. М., 1968, էջ 17; Хачикян А. М.,
Лишение свободы: проблемы исполнения наказания в отношении впервые осужденных.
Ер.: Тигран Мец, 2000, էջ 72-75; Хачикян А. М. Лишение свободы: Криминологические и
уголовно-исполнительные проблемы, էջ 81-84; Хохряков Г. Ф. Парадоксы тюрьмы. М.,
1991, էջ 84-87, ինչպես նաև՝ Мокрецов А. Н., Шмаров И. Б., նշվ. աշխ.; Хохряков Г. Ф.
Социальная среда и личность. М., 1982; Олейник А. Н. Тюремная субкультура в России:
от повседневной жизни до государственной власти. М.: ИНФРА-М., 2001, XIV, 418 էջ;
Шакирьянов М. М., Преступные традиции среди осужденных в исправительных
учреждениях и борьба с ними: дисс.... канд. юр. наук. Санкт-Петербург, 2004, էջ 284;
Ефимов Е. С., Современная тюрьма: Быт, традиции и фольклор. М., ОГИ, 2004, 398 էջ:
8 Տե՛ս Хачикян А. М. Лишение свободы: Криминологические и уголовно-исполнительные проблемы, էջ 72:
9 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 84-98: Ոչ ֆորմալ խմբերի, նրանց միջև հարաբերությունների, խմբերում կիրառվող հարկադրանքի միջոցների մասին տե՛ս Хохряков Г. Ф.,
Парадоксы тюрьмы. М., 1991, էջ 84-87:
10 Ազատազրկման դատապարտվածների հանրության մեջ շերտավորման հետեվանքով ավանդաբար ձևավորվում է երեք հիմնական շերտ (կաստա)՝ արտոնյալ դատապարտյալներ (հեղինակություններ, մերժողներ), միջին (աշխատողներ) և ոչ արտոնյալ (բարոյալքվածներ): Դրանով իսկ ձևավորվում է խմբի կարգավիճակային-դիրքորոշումային կառուցվածքը, որտեղ ամեն մի շերտի ներկայացուցիչ ունի որոշակի
իրավունքներ ու պարտականություններ (տե՛ս Хачикян А. М. Лишение свободы:
Криминологические и уголовно-исполнительные проблемы, էջ 84):
11 Այդ մասին տե՛ս Դ. Ա. Թումասյան, Ազատազրկում պատժատեսակի կատար-
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յունք է, այլ բացատրվում է իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալների սոցիալ-հոգեբանական, մասնագիտական և այլ առանձնահատկություններով, ինչի հետևանքով հանցավոր
ենթամշակույթի բացասական բազմաթիվ նորմեր մասնագիտացված
նման ՔԿՀ-ում չեն գործում կամ գործում են ոչ բացահայտ: Այս եզրակացությունը հաստատում են նաև իրավապահ մարմինների նախկին
աշխատակից դատապարտյալների և ընդհանրապես դատապարտյալների կողմից միջանձնային փոխհարաբերությունների սանդղակի
գնահատականները: Սակայն պետք է նկատի ունենան, որ ընդհանուր
ՔԿՀ-ներում դատապարտյալների միջանձնային հարաբերությունների
բնույթը տարբերակված է ըստ խմբային պատկանելության՝ որպես կանոն կախված լինելով դրական կամ բացասական խմբերում ընդգրկվածությունից: Իսկ իրավապահ մարմինների՝ ազատությունից զրկված
նախկին աշխատակից դատապարտյալների շրջանում, ինչպես նկատեցինք, խմբային բաժանում չկա:
Աղյուսակ 2
«Վարդաշեն» ՔԿՀ-ի դատապատյալների միջանձնային
փոխհարաբերությունները12
Փոխհարաբերության
«Վարդաշեն»
Ընդհանուր ՔԿՀ-ի
բնույթը
ՔԿՀ-ի դատադատապատյալներ
պատյալներ
Դրական
Բացասական
ուղղվածությամբ ուղղվածությամբ
խմբեր
խմբեր

1. վստահող, անկեղծ
2. շփվող, բայց ոչ անկեղծ
3. ծածկամիտ, ինքնամփոփ, տագնապալի
4. կոնֆլիկտային, բայց ոչ
թշնամական
5. թշնամաբար
տրամադրված
6. չեզոք

18.75 %
21.88 %

52.7 %
69.4 %

0%
15.40 %

0%

58.2 %

24.70 %

0%

31 %

40.3 %

0%

0%

35 %

59.38 %

12 %

1%

ման առանձնահատկությունները կին դատապարտյալների նկատմամբ: Իրավ. գիտ.
թեկ. գիտ. աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, 2012, էջ 17:
12 Որպեսզի իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալների և ընդհանրապես դատապարտյալների կողմից միջանձնային փոխհարաբերությունների գնահատականներն ու դրանց թվական տվյալներն առավել ակնառու լինեն,
Դ. Զիլֆիմյանի 2019 թ. հետազոտության տվյալները և Հ. Խաչիկյանի՝ առաջին անգամ
ազատազրկման դատապարտվածների միջանձնային փոխհարաբերությունների վերաբերյալ ուսումնասիրության տվյալները (տե՛ս Хачикян А. М. Лишение свободы:
проблемы исполнения наказания в отношении впервые осужденных, էջ 76, 80) զետեղվել
են մեկ աղյուսակում: Աղյուսակը ուսումնասիրելիս պետք է նկատի ունենալ, որ Հ. Խաչիկյանի կողմից հետազոտված տվյալները բաժանված են առանձին՝ դրական և բացասական խմբերի միջև: Բացի այդ, Հ. Խաչիկյանի արդյունքային ցուցանիշները գերազանցում են 100 %-ը, որովհետև մի հարցն ունի մի քանի հնարավոր պատասխաններ:
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Ըստ աղյուսակի՝ իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից
դատապարտյալների մեջ «չեզոքները» կազմում են 59.38 %, իսկ «ծածկամիտ, ինքնամփոփ, տագնապալի», «կոնֆլիկտային, բայց ոչ թշնամական», «թշնամաբար տրամադրված» փոխհարաբերությունների իսպառ բացակայությունը հաստատում է, որ իրապես իրավապահ մարմինների՝ ազատությունից զրկված նախկին աշխատակիցների սոցիալական միջավայրում բացակայում են ավանդական ոչ ֆորմալ խմբերը:
«Վարդաշեն» ՔԿՀ-ում իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալների մեջ «հեղինակություններ» կամ «հեղինակություն վայելողներ» չեն ընդգծվել: Բոլոր դատապարտյալները (100 %) նշել են, որ
և՛ դրականորեն, և՛ բացասականորեն տրամադրված դատապարտյալների շրջանում իրենք չեն համարվում հեղինակություն: Սակայն այս
հանգամանքը մենք հակված չենք իրական համարելու:
Անհանգստացնող է իրավապահ մարմինների՝ նախկին աշխատակից դատապարտյալների և առաջին անգամ ազատազրկման դատապարտված՝ դրական ուղղվածությամբ խմբերում ընդգրկված դատապարտյալների փոխհարաբերությունների էական տարբերությունը, հատկապես «վստահող անկեղծների» և «շփվող, բայց ոչ անկեղծների» թվային տվյալների գրեթե եռակի տարբերությունը: Ստացվում է,
որ առաջին անգամ ընդհանրապես ազատազրկման դատապարտված՝
դրական ուղղվածությամբ խմբերում ընդգրկված դատապարտյալներն
ավելի վստահող ու անկեղծ են, քան իրավապահ մարմինների՝ ազատազրկման դատապարտված նախկին աշխատակիցները: Նման էական տարբերությունը կարծես թե պայմանավորված է այդ դատապարտյալների նախկին աշխատանքի բնույթով: Միակ տարբերությունն այն է, որ իրավապահ մարմինների՝ ազատազրկված նախկին
աշխատակիցների շրջանում չկան «ծածկամիտ, ինքնամփոփ, տագնապալի», «կոնֆլիկտային, բայց ոչ թշնամական» և «թշնամաբար տրամադրվածներ», ինչը նորից հաստատում է իրավապահ մարմինների
նախկին աշխատակից դատապարտյալների ՔԿՀ-ում ոչ ֆորմալ խմբերի բացակայությունը և ընդհանուր դրական փոխհարաբերությունները
միջանձնային ոլորտում: Այդ է վկայում նաև «հակումը կոնֆլիկտներին» հատկանիշի ուսումնասիրությունը: Իրավապահ մարմինների
նախկին աշխատակից դատապարտյալների այդ հատկանիշի վերհանմանն ուղղված չորս տարբերակով հարցադրումներից բոլորը բացառապես ընտրել են «ոչ կոնֆլիկտային» պատասխանը (100 %)13: Համե13 Ազատազրկման վայրերում ներխմբային, միջխմբային, անձնական կոնֆլիկտների, դրանց բնույթի հիմքում ընկած օրինաչափությունների ու գործոնների մասին
ավելի մանրամասն տե՛ս Хачикян А. М. Лишение свободы: Криминологические и уго-
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մատության համար նշենք, որ ընդհանրապես ազատազրկման դատապարտվածներին որպես կանոն բնորոշ է բավականին բարձր կոնֆլիկտայնությունը14:
Իրավապահ մարմինների՝ ազատությունից զրկված նախկին աշխատակից դատապարտյալների ոչ կոնֆլիկտային բնութագիրը հաստատում է նաև այլ դատապարտյալների հետ հարաբերություններից
բավարարվածության աստիճանը: Հարցման ենթարկված դատապարտյալների 100 %-ը բավարարված է այդ հարաբերություններից,
քանի որ չի գտնվում ահաբեկման, կողոպտման, շահագործման կամ
նվաստացնող մեկ այլ վիճակում, որոնք համատարած երևույթ են ընդհանուր ՔԿՀ-ներում15:
Այսպիսով, «Վարդաշեն» ՔԿՀ-ում գտնվող իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալների միջխմբային բաժանումների, դատապարտյալների փոխհարաբերությունների, կոնֆլիկտի նկատմամբ հակումների ուսումնասիրությունն այս խմբի դատապարտյալների տեսանկյունից և մնացած բոլոր ազատազրկվածների
համապատասխան ցուցանիշների համեմատ՝ թողնում է դրական
տպավորություն: Սակայն այստեղ պետք է նկատի ունենալ ինքնագնահատականի չափազանցվածության և զգուշության գործոնները, որոնք կարող են որոշակիորեն ազդել թվական տվյալների օբյեկտիվության վրա: Այս եզրակացությունը հաստատվում է «Վարդաշեն»
ՔԿՀ-ի աշխատակիցների և դատապարտյալների սոցիալական միջավայրի վերաբերյալ տեսակետներն ու մտածմունքները վեր հանող
տվյալների վերլուծությունը:

ловно-исполнительные проблемы, էջ 92-98; Шмаров И. В., Галкин Е. Б. и др., Конфликты среди осужденных и профилактика правонарушении в местах лишения свободы. М.,
1981; Усс А. В. Конфликты между осужденными, сопровождающиеся насильственными
посягательствами. Красноярск. 1984; Мокрецова А. И., Шмаров И. Б., նշվ. աշխ.; Сухов
А. Н. Конфликты в первичных коллективах осужденных. Рязань, 1978 և այլն:
14 Այսպես, ընդհանրապես ազատազրկման դատապարտված անձանց, հատկապես բացասական խմբերում բախումներն այլ դատապարտյալների հետ կազմում են
35.4 %-ը, վարչակազմի հետ՝ 10.4 %-ը, բոլորի հետ՝ 40.8 %-ը, և ոչ կոնֆլիկտային է 13.4
%-ը: Դրական խմբերում պատկերը մի փոքր այլ է բացասականի համեմատ, համապատասխանաբար՝ 19.6 %, 6 %, 7.7 %, 66.7 % (տե՛ս Хачикян А. М., էջ 88): Սակայն, ինչպես տեսնում ենք, դրական խմբերին պատկանող դատապարտյալների կոնֆլիկտայնության աստիճանը բավականին բարձր է՝ ի համեմատ իրավապահ մարմինների
նախկին աշխատակից դատապարտյալների:
15 Ավանդաբար ՔԿՀ-ներում բռնությունը, ահաբեկումը, շահագործումը և նվաստացնող վիճակները տարածված երևույթներ են (տե՛ս Шмаров И. В., Галкин Е. Б. и др.,
նշվ., աշխ.; Усс А. В. Конфликты между осужденными, сопровождающиеся насильственными посягательствами. Красноярск. 1984; Мокрецова А. И., Шмаров И. Б. Микросреда
осужденных в ИТУ. М., 1979; Сухов А. Н. Конфликты в первичных коллективах осужденных. Рязань, 1978): ՔԿՆ-ներում դրանք չվերացան նաև հետխորհրդային շրջանում
(տե՛ս Олейник А. Н., նշվ. աշխ.; Хачикян А. М. Лишение свободы: Криминологические
и уголовно-исполнительные проблемы, էջ 88, 95):
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Աղյուսակ 3
«Վարդաշեն» ՔԿՀ-ի աշխատակիցներին դատապարտյալների միջավայրի
առավել անհանգստացնող, տագնապալի երևույթները

1. Դատապարտյալների խմբերի ազդեցության աճը, 2. հեղինակությունների
ազդեցության աճը, 3. կանոնակարգի խախտումները, 4. մեկ այլ:

4-րդ՝ «մեկ այլ» տարբերակի պատասխանով աշխատակիցները
նշել են, որ դատապարտյալների միջավայրում առավել անհանգստացնող և տագնապալի ուղղակի և անուղղակի ազդակներ են արտաքին
աշխարհից ստացված լուրերը՝ կապված իր կամ իր ընտանիքի հետ: X
տարբերակում աշխատակիցները նշել են, որ դատապարտյալների միջավայրում ավելի անհանգստացնող և տագնապալի երևույթներ չկան:
Թիվ 3 աղյուսակի տվյալները ցույց են տալիս, որ ՔԿՀ-ում այնուամենայնիվ առկա են խմբերի ձևավորման խմորումներ, աշխատակիցների 6.67 %-ը հաստատում է, որ կան հեղինակություններ, և նկատվում է
դրանց ազդեցության աճ, 23.33 %-ն անհանգստացնող է գնահատում
կանոնակարգի խախտումները: Պատասխանների 3-րդ և 4-րդ տարբերակներում նշված անհանգստացնող երևույթների թվաքանակի մեջ հավանաբար իրենց դերն ունեն վարչակազմի թերացումները, ինչն աշխատակիցներն ուղղակիորեն չեն նշում, սակայն այն անուղղակիորեն
հասկացվում է: Այն, որ վարչակազմի թերացումներն ակնհայտ են, հաստատում է դատապարտյալների միջև հարաբերությունները բարելավելու նպատակով անհրաժեշտ քայլերի վերաբերյալ ազատազրկվածների
տեսակետների վերլուծությունը (տե՛ս աղյուսակ թիվ 4):
Թվական տվյալներից ակնհայտ է, որ դատապարտյալների 53.13 %-ը,
այսինքն՝ բացարձակ մեծամասնությունը (եթե հաշվի առնենք, որ 43.7 %-ը այս
կամ այն պատճառներով լռում են) հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ թերացումներ է տեսնում վարչակազմի գործունեության մեջ: Այս
տվյալների և բուն աշխատակիցների տեսակետների (տե՛ս աղյուսակ թիվ 3)
համադրումը ևս մեկ անգամ հավաստում է, որ վարչակազմը դատապարտյալների սոցիալական միջավայրի առողջացման ու բարելավման ուղղությամբ
բավական անելիքներ ունի, հատկապես պահանջկոտության բարձրացման,
կանոնակարգի պահպանման ուղղություններով:
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Աղյուսակ 4
«Վարդաշեն» ՔԿՀ-ի դատապարտյալների միջև հարաբերությունները
բարելավելու համար անհրաժեշտ միջոցառումները

1. Բարձրացնել վարչակազմի պահանջկոտությունն այն դատապարտյալների
նկատմամբ, որոնք ահաբեկում են մյուսներին, 2. վարչակազմի կողմից միջոցառումներ ձեռնարկել կանոնակարգի պահպանման բարելավման ուղղությամբ, 3. մեկ այլ, X տարբերակում դատապարտյալները չեն պատասխանել
հարցին:

Ազատազրկման դատապարտվածների արտաքին սոցիալական
կապերը պատմական-իրավական տեսանկյունից դիտարկելիս հետխորհրդային երկրներում նկատվում է ազատազրկման դատապարտվածների մի շարք իրավունքների ամրագրում, որոնք նախատեսված
չէին խորհրդային օրենսդրությամբ, ինչպես նաև չափից դուրս խիստ
մի շարք սահմանափակումների վերացում: Այսպես՝ ՌԴ քրեակատարողական օրենսդրության զարգացման մեկնարկային պահը այս հիմնահարցը հետազոտողները կապում են դեռևս 1992 թ. հունիսի 12-ին
ընդունված օրենքի հետ, որով ընդարձակվեցին ազատազրկման ձևով
պատիժ կրող անձանց շատ իրավունքներ16: ՌԴ 1997 թ. Քրեակատարողական օրենսգիրքը շարունակեց այդ մարդասիրական գիծը: Արդյունքում վերացվեցին իրենց դարն ապրած նամակագրության գրաքննությունը և շատ այլ սահմանափակումներ, ընդլայնվեցին թույլատրելի տեսակցությունների, ծանրոցներ, հանձնուքներ ստանալու քանակները: Դատապարտյալներին օրենսդրական ամրագրման միջոցով
թույլատրվեցին ՔԿՀ-ների սահմաններից դուրս կարճաժամկետ
երթևեկելու, արձակուրդի և այլ իրավունքներ17:
ՀՀ ՔԿՕ 92-րդ հոդվածը կարգավորում է ազատազրկման դատապարտվածի կապն ընտանիքի և արտաքին աշխարհի հետ՝ ամրագրե16 Այդ օրենքի վերտառությունն էր՝ Закон РФ от 12 июня 1992 г. «О внесении
изменении и дополнении в Исправително-трудовой кодекс РСФСР, Уголовный кодекс
РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР»: Օրենքի մասին տե՛ս «Уголовноисполнительное право России». М.: Издательская группа ИНФРА, М-НОРМА, 1997, էջ
330:
17 Տե՛ս «Характеристика осужденных к лишению свободы; По материалам специальной
переписи 1999 г.». Т. 2, 2001, էջ 62:
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լով այդ ոլորտում դատապարտյալի մի շարք կարևոր իրավունքներ,
դրանց իրականացման կարգը և պայմանները, երաշխիքները: ՀՀ ՔԿՕի 92-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ՔԿՀ-ի վարչակազմը ստեղծում է համապատասխան պայմաններ ընտանիքի և արտաքին աշխարհի հետ դատապարտյալի կապն ապահովելու համար: Այդ նպատակով ՔԿՀ-ում ստեղծվում են կարճատև և երկարատև տեսակցությունների սենյակներ, կապի հնարավոր միջոցների հանգույցներ,
լրատվական միջոցներից օգտվելու հնարավորություն:
Նոր օրենսդրության գործողության տասնվեցամյա փորձը հետաքրքիր է կիրառման տեսանկյունից հատկապես ազատազրկման
դատապարտվածների բավարարվածության, ինչպես նաև այդ իրավունքներին կողմ կամ դեմ լինելու առումով: Այս ուղղությամբ վիճակը
պարզելու համար ընտրել ենք ազատազրկման դատապարտվածների՝
հեռախոսային կապից օգտվելու, տեսակցություններ ունենալու իրավունքները:
«Անհրաժե՞շտ է արդյոք ՔԿՀ-ում վերացնել հեռախոսային խոսակցությունների բոլոր սահմանափակումները» հարցադրմանը պատասխանելիս ազատազրկման դատապարտվածների տեսակետները կիսվել են՝ կողմ և դեմ 50 - 50 %-ների: Հետաքրքիր է «Վարդաշեն» քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցներին ուղղված՝ «Անհրաժե՞շտ է արդյոք ՔԿՀ-ում վերացնել դատապարտյալների հեռախոսային խոսակցությունների բոլոր սահմանափակումները» հարցի պատասխանը: Եթե ազատազրկման դատապարտվածների կեսը կողմ էր,
կեսը՝ դեմ, ապա աշխատակիցների միայն 30 %-ն է դրան կողմ, իսկ 70
%-ը՝ դեմ: Կարծում ենք՝ երկու խմբերի պատասխանները վկայում են,
որ այս հարցում լրիվ ազատականացումն իսկապես նպատակահարմար չէ:
Իրավապահ մարմինների՝ ազատազրկման դատապարտված
նախկին աշխատակիցներին առաջադրված մեկ այլ՝ «Անհրաժե՞շտ է
արդյոք քրեակատարողական հիմնարկում վերացնել տեսակցությունների քանակի և տևողության բոլոր սահմանափակումները» հարցին
68.75 %-ը պատասխանել է «այո», իսկ 31.25 %-ը՝ «ոչ»18: Նույն հարցադրումը՝ ուղղված ՔԿՀ-ի աշխատակիցներին, արձանագրել է հետևյալ
արդյունքները. սահմանափակումների վերացմանը կողմ է 16.67 %-ը,
իսկ 83.33 %-ը դեմ է արտահայտվել տեսակցությունների քանակի և տևողության սահմանափակումների վերացմանը:
ՔԿՀ-ի աշխատակիցների հարցման արդյունքների տվյալներն
Տարբեր տեսակի ՔԿՀ-ներում անցկացված ընդհանուր հարցման տվյալներով՝
դատապարտյալների 62.7 %-ը ցանկանում է, որ վերացվեն տեսակցությունների քանակական սահմանափակումները: ՔԿՀ աշխատակիցներից հարցման ենթարկվածների 80 %-ը դեմ է սահմանափակումների վերացմանը (տե՛ս Хачикян А. М. Лишение
свободы: Криминологические и уголовно-исполнительные проблемы, էջ 59):
18
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ակնհայտորեն խելամիտ են, քանի որ առանց սահմանափակման տեսակցությունները, հեռախոսային կապը, ընդարձակ այլ իրավունքները
կարող են խաթարել ՔԿՀ-ի սոցիալական առաքելությունը, հետևաբար
սահմանափակումները խելամտության շրջանակներում անհրաժեշտ
են: Այս եզրակացությունը հաստատում է հենց սահմանափակումների
վերացման վերաբերյալ դատապարտյալների 31.25 %-ի «ոչ» պատասխանը: Այս հարցում պետք է նկատի ունենալ, որ ազատազրկման դատապարտվածների շրջանում տեսակցությունների իրավունքի իրացման աստիճանն աչքի չի ընկնում բարձր ինտենսիվությամբ: Ընդհանուր առմամբ նկատվում է տեսակցությունների քանակի տարեցտարի
նվազման միտում, ինչը բացատրվում է հաղորդակցման միջոցների
թանկությամբ և դատապարտյալների ընտանիքների նյութական դրության վատթարացմամբ: Կարծում ենք՝ բերված տվյալները վկայում են,
որ տեսակցությունների սահմանափակումների վերացման ենթադրյալ
ցանկությունն ամբոխավարական է, ինչը չի կարելի թույլ տալ:
Այստեղ հարկ ենք համարում նշել, որ ՀՀ ՔԿՕ-ում 2018-19 թթ. կատարված փոփոխությունների շնորհիվ ընդլայնվեցին տեսակցությունների տեսակները և քանակը: Ցմահ ազատազրկման դատապարտվածների և առանձնապես ծանր հանցագործության համար դատապարտվածների համար նախկինում տարեկան մեկ երկարատև և երեք կարճատև տեսակցությունների փոխարեն տարեկան սահմանվել են երկու
երկարատև և վեց կարճատև տեսակցություններ: Դատապարտյալներին տրվեց նաև տեսակապից օգտվելու իրավունք:
Իրավապահ մարմինների՝ ազատությունից զրկված նախկին աշխատակից դատապարտյալների սոցիալական միջավայրի, հատկապես նրանց ներխմբային և միջխմբային հարաբերությունների կրիմինասոցիոլոգիական հետազոտությունը հիմք է տալիս եզրակացնելու,
որ՝
1. Իրավապահ մարմինների՝ ազատությունից զրկված նախկին
աշխատակից դատապարտյալները, հայտնվելով ՔԿՀ-ում, առավել
ծանր են տանում ազատության կորուստը, իսկ ընդհանրապես ազատազրկման դատապարտվածների վրա առավել բացասական են ազդում գույքակացարանային պայմանները: Տարբերության պատճառը,
թերևս, իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակիցների կրթական ավելի բարձր մակարդակն է, ինչպես նաև «Վարդաշեն» ՔԿՀ-ի
կացարանային (բնակության պայմանների) առավել բարվոք վիճակը:
2. Իրավապահ մարմինների՝ ազատությունից զրկված նախկին
աշխատակից դատապարտյալների սոցիալական միջավայրում, ի
տարբերություն այլ ՔԿՀ-ի, խմբային բաժանում և հեղինակություններ
գրեթե գոյություն չունեն, հանցավոր ենթամշակույթի բացասական
բազմաթիվ նորմեր այս մասնագիտացված ՔԿՀ-ում չեն գործում: Դրա
պատճառը նշված խմբի դատապարտյալների սոցիալ-հոգեբանական,
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մասնագիտական և այլ առանձնահատկություններն են, մասամբ նաև՝
ՔԿՀ-ի գործունեությունը:
3. Իրավապահ մարմինների՝ ազատազրկման դատապարտված
նախկին աշխատակիցների միջանձնային հարաբերությունների ոլորտում էական տարբերիչ հատկությունն է դատապարտյալների «վստահող անկեղծների» և «շփվող, բայց ոչ անկեղծների» թվի գրեթե եռակի
գերազանցումը այլ ՔԿՀ-ների համեմատությամբ: Այդ էական տարբերության հավանական պատճառը դատապարտյալների նախկին աշխատանքի բնույթն է: Իրավապահ մարմինների՝ ազատազրկված նախկին աշխատակիցների շրջանում չկան «ծածկամիտ, ինքնամփոփ,
տագնապալի», «կոնֆլիկտային, բայց ոչ թշնամական» և «թշնամաբար
տրամադրվածները», ինչը հաստատում է իրավապահ մարմինների
նախկին աշխատակից դատապարտյալների ոչ ձևական խմբերի բացակայությունը ՔԿՀ-ում և ընդհանուր դրական փոխհարաբերությունները միջանձնային ոլորտում:
4. Իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալներն աչքի են ընկնում նաև կոնֆլիկտայնության բավականին ցածր
մակարդակով: Այդ բնութագիրը հաստատվում է նաև այլ դատապարտյալների հետ հարաբերություններից բավարարվածության աստիճանով, արդյունքում դատապարտյալներն այստեղ ահաբեկման,
կողոպտման, շահագործման կամ նվաստացնող մեկ այլ վիճակում չեն,
որոնք համատարած են ընդհանուր ՔԿՀ-ներում:
5. Իրավապահ մարմինների՝ ազատազրկման դատապարտված
նախկին աշխատակիցների սոցիալական միջավայրի վերաբերյալ տեսակետներին ու ինքնագնահատականներին պետք է վերաբերվել զգուշությամբ: Տվյալները ցույց են տալիս, որ «Վարդաշեն» ՔԿՀ-ում այնուամենայնիվ առկա են խմբերի ձևավորման խմորումներ, առաջ են գալիս հեղինակություններ, և նկատվում է դրանց ազդեցության աճ: Նման
և այլ անհանգստացնող երևույթների պատճառը վարչակազմի թերացումներ են, ինչն աշխատակիցներն ուղղակիորեն չեն նշում, սակայն
այն անուղղակիորեն հասկացվում է: Թվական տվյալներից ակնհայտ է
նաև, որ դատապարտյալների սոցիալական միջավայրի առողջացման
ու բարելավման ուղղությամբ վարչակազմը բավական անելիքներ ունի՝ հատկապես պահանջկոտության բարձրացման, կանոնակարգի
պահպանման բարելավման ուղղություններով:
6. Քրեակատարողական հիմնարկում հեռախոսային խոսակցությունների, տեսակցությունների քանակի և տևողության բոլոր սահմանափակումների վերացման առաջարկության նկատմամբ աշխատակիցների մոտեցումները ավելի խելամիտ են, քանի որ այդ իրավունքների առանց սահմանափակման իրացումը կարող է խաթարել քրեակատարողական հիմնարկի սոցիալական առաքելությունը: Սահմանափակումներն անհրաժեշտ են խելամտության սահմանում:
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Բանալի բառեր – սոցիալական միջավայր, կրիմինասոցիոլոգիական հետազոտություն, իրավապահ մարմնի նախկին աշխատակից դատապարտյալ, սոցիալական
կապերը քրեակատարողական հիմնարկում, «Վարդաշեն» ՔԿՀ, դատապարտյալների
ոչ ֆորմալ խմբեր

АРУТЮН ХАЧИКЯН, ДАВИД ЗИЛФИМЯН – Среда в уголовноисполнительных учреждениях и внешние социальные связи бывших сотрудников правоохранительных органов, осуждённых к лишению свободы. – В статье представлена сфера внутреннего общения бывших сотрудников правоохранительных органов, которая именуется социальной средой осуждённых в местах
лишения свободы, а также рассмотрены их социальные связи вне данных мест. На
основе исследования, проведённого авторами, предметом обсуждения в статье
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SOME ISSUES OF YOUTH CRIME PREVENTION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
TIGRAN SIMONYAN

It is known that crime prevention is a system of state and public measures
aimed at neutralization or reducing the impact of factors, which are the causes
and conditions of crime. It is impossible to totally prevent crimes, as it is impossible to completely neutralize all its causes and conditions. The maximum
that is possible to do, is to conduct an economic, institutional, ideological, cultural, psychological measures aimed at overcoming the negative effects
in these areas. This will limit the growth of crime or, at best, reduce its level1.
V.V. Luneev rightly notes that only strengthening legal and criminological
control over criminal behavior can reduce the level of crime in particular society, and here priority should be given to criminological control, since it is the
most effective and radical2. Strong impact on the causes and conditions of
crime, both by its results and by its volume, is the main direction in the prevention of crime3.
The socialization of a young person is largely influenced by the varieties
of factors which are concerned to economic situation, peculiarities of the family
of the young person, the education, working environment, relations with peers,
etc. In fact, it can be stated that a person does not exist outside of society and
social relations, and his activities, the choice of one or another mode of behavior (including criminal) in different life situations is ultimately associated with
these relationships. Moral norms and rules are not genetically inherited by man,
they are not the fruits of evolution. These norms are passed on as social experience from generation to generation through education4.
The formation of a personality at the initial stages is closely related to imitation of behavior, when a person adopts the forms of behavior adopted in his
immediate environment. These forms of behavior can determine both the further
normal development of the personality and its degradation and socially dangerous activity. Socialization in the family can play a decisive role in shaping the
identity of the offender, and the negative impact of the family can become an
1
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Alekseev, A.I. , Gerasimov S.I. , Sukharev A.Y. ... Criminological Prevention: Theory,
Experience, Problems. M., 2001, p. 4.
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insurmountable obstacle to the normal development of the personality. This is
the reason that in the prevention of youth crime, first of all, it is necessary to
pay attention to the neutralization of criminogenic factors in the family of a
young person.
The prevention of psychological alienation and maladjustment of young
people is largely hampered by the fact that these phenomena are determined by
personal, intimate relationships with the family and the immediate environment,
and the detection of these negative factors is often associated with penetration
into the private life of a young person. In fact, activities aimed at preventing
youth crime can affect the most important constitutional rights and individual
freedoms. All this leads to rather great difficulties in the prevention of
youth crime, since, without knowing the problems and concerns of a particular
young person, it is impossible to effectively help him overcome them, provide
him with social and moral and psychological assistance.
Therefore, despite the current difficult economic and social situation in
Armenia, it is necessary to create a specialized state organization, which will
carry out purposeful work with the alienated, maladaptive young people and
provide them with an effective social and psychological assistance. Such organizations must be provided with the necessary material and technical base and
have governmental support. They must cooperate with all state and public organizations dealing with youth issues, systematize the work aimed at preventing
youth crime. No matter how complicated and expensive it is to create such an
organization, the costs of it are significantly less than the losses incurred by the
state as a result of young people committing crimes.
In fact, the prevention of youth crime at the personal level has the goal of
detecting and neutralizing the reasons for the commission of crimes by a specific person, preventing his antisocial activities, overcoming the negative influences of the causes and conditions of crime5. To achieve this goal, the following
conditions are necessary: 1) improving the living conditions and social status of
young people, ensuring the necessary prerequisites for their normal development; 2) neutralization of various adverse influences on youth; 3) carrying out
preventive measures aimed at overcoming antisocial attitudes, as well as at preventing young people from committing crimes6.
Personal prevention of youth crime can be conditionally divided into preliminary and immediate. The basis of this division is the time "separating" a
young person from the commission of a crime. In this sense, as noted, it is very
important to timely carry out preventive measures in relation to those young
people who commit anti-social actions7.
5
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Preliminary preventive measures should be carried out starting from the
birth of a person, and continue throughout his entire socialization.
The signal for immediate measures can be any demonstration of antisocial behavior of the young individual, and if such behavior doesn’t prevent in
time, then it can get stereotyped, become a prerequisite for further criminal activity.
Preventive measures, first of all, must be carried out in relation to those
young people who have not committed a crime, but which way of life and behavior indicate a high probability of that. Such measures should be carried out
in relation to young criminals, because if in the first case we are trying to prevent a crime, then in the second - its recurrence, which is often more dangerous. For effective prevention of youth crime, it is extremely important to have
objective information about the activities and lifestyles of young people. Such
information about a specific young man who is in a criminogenic environment
will allow police and other governmental bodies successfully prevent his antisocial behavior and not wait for him to commit crimes.
Both preliminary and direct prevention of youth crime are associated with
a number of activities with the following goals:
1. State and public support for alienated and maladaptive young people,
the correct organization of their studies, work and leisure.
2. Carrying out educational activities in relation to these young people,
teaching them a socially useful state ideology.
3. Establishing control over those young people who lead an antisocial
lifestyle, neutralizing adverse factors that influence their behavior.
4. Prevention of the creation of informal youth groups with an anti-social
orientation, the detection and dispersal of such associations.
5. Improvement of the educational and upbringing system, attraction of
highly qualified specialists in the field of youth upbringing8.
Such events are numerous, and it is impossible to formulate a complete list
of them, but all of them should be aimed at ensuring such conditions so that
young people can find their place in life, learn, develop and become full-fledged
members of society.
In the matter of personal prevention of youth crime, the role of law enforcement agencies is especially important, on the correct and effective work of
which the successful prevention of youth crime largely depends, and any defects
in this area can contribute to the growth of youth crime.
Many state bodies, as well as some public organizations, are engaged in
the prevention of youth crime. It should be noted that the objective of work of
public organizations is mainly neutralizing the causes and conditions of youth
crime, which, of course, can have great anti-criminogenic impact, but in the
prevention of youth crime, the primary role still belongs to state bodies, in par8
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ticular, the police, prosecutor's office. These specialized government agencies
are endowed with enormous anti-criminogenic potential, and they have at their
disposal many tools to effectively combat the causes and conditions of crime.
Personal crime prevention by law enforcement officers is mainly carried
out with young criminals, but these bodies should also pay attention to those
young people who lead an antisocial, immoral lifestyle9.
In general, it should be noted that prevention of youth crime is largely associated with successful police work. In particular, widespread corruption in the
police system often creates preconditions for even those who have committed
grave crimes to evade punishment or any other measures of criminal law enforcement, which creates conditions for young criminals to act more impudently
and more confidently, to commit more and more sophisticated and daring crimes. Corruption is rife in all public bodies, but corrupt police is the most
powerful catalyst for the growth of youth crime and the fight against it - one of
the most effective methods of combating crime in general.
In my opinion, the police in the RA cannot successfully perform their
functions, since this structure is insufficiently funded. If the employees of this
system are not socially provided for, one cannot expect that they will perform
their functions with honor and dignity, and there will always be a danger of
them committing malfeasance. The primary task of the state should be the material and technical support of the police (as well as the entire state system), concern for sufficient funding for the law enforcement system in general.
One of the main directions of the police work is the implementation of personal control measures at the place of residence for persons who have previously
committed crimes. This is particularly relevant in relation to young criminals,
since the presence of such persons in informal youth groups makes these groups
antisocial. The inculcation of antisocial, anti-state ideology, criminal "romance"
by young criminals among other young people forms a peculiar system of values,
which in the future, combined with other criminogenic influences, can lead to the
commission of crimes. This is the reason why young people who have previously
committed crimes should always be in the focus of police attention, as most of
them hold strong antisocial values . And if the state does not promptly take the
necessary measures to neutralize the criminogenic influence of such persons, then
they can, like a disease, spread throughout the social environment, and in this case
the fight against them will be more difficult, and the losses of the state will be
more significant.
As it’s known, the formation of the intent of a crime has a cumulative
character, and even the most insignificant offence, which remains unnoticed,
gradually brings a young person closer to committing a crime10.
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For personal crime prevention, it is necessary to take into account some of
the characteristic features of a given individual, in particular, his spheres of
activity, his interests and needs, and the social environment. It’s highly important during investigation process.
During the investigation, the investigator must take all measures aimed at
fully identifying the causes and conditions of a particular crime. When the investigator identifies the reasons that may contribute to further antisocial behavior of a particular young person, then he must notify the administration of the
educational or labor institution where this young person studies or works about
these reasons, if, of course, these reasons or conditions are somehow connected
with the educational or the work activity of this person.
The investigation of crimes committed by young people is conducted in a
general manner (unlike juvenile crimes), but this does not exclude some of the
features of such cases. To disclose crimes committed by young people, as well
as to prevent youth crime, it is very important to identify as fully and thoroughly as possible the causes and conditions of youth crime, the circumstances
that push young people to antisocial behavior. This is due to the fact that youth
is the core of society, its most active and strong part, and youth crime poses a
serious danger to the future fate of the country11.
One of the most important subjects of the criminal process - the prosecutor
- stands out for its special role in the prevention of youth crime. One of the most
important powers of the prosecutor in the prevention of youth crime is to supervise the legality of the inquiry and preliminary investigation. Prevention of defects in the work of the aforementioned law enforcement agencies and their
accurate performance of their preventive function largely depends on the effective work of the prosecutor. Within the powers that are formulated in the Constitution of RA, the Criminal Procedure Code and in the law on the prosecutor's
office, the prosecutors must perform a very important preventive function. regulate the activities of all law-enforcement agencies to efficiently and purposefully to fight crime.
The unfavorable trends in youth crime indicate that there are also many
problems and unresolved issues in this area. The success of the fight against
youth crime and, in general, the effectiveness of the prevention mechanism,
largely depends on overcoming these problems. To prevent youth criminality,
purposeful and systematic work of all law enforcement agencies is necessary,
the provision of which is the most important function of the prosecutor's office.
At the last stage of criminal proceedings, the most important subject of the
prevention of youth crime is the court. The court, with all its activities, one way
or another contributes to the prevention of youth crime. The preventive functions performed by the court have their own characteristics, which is due to the
11
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special status of the court as the only body of justice. As in other areas, there are
also many unfavorable factors that interfere with the normal functioning of the
judiciary. Our justice system is not yet completely independent of the executive
branch and is far from European standards. If the state will and determination to
create a truly fair and independent judicial system are not formed, then all efforts aimed at preventing crime, especially youth crime, will be nullified.
One way or another, during the trial, there is an opportunity for a deeper
and more comprehensive study of all the details of the crime, assessing the effectiveness and legality of the work of the bodies of inquiry and preliminary
investigation, identifying the causes and conditions of youth crime (naturally,
against the background of the causes and conditions of crime in general), discovering new circumstances that were not known during the preliminary investigation, as well as for the imposition of a punishment on the offender that
would maximize the achievement of the goals of punishment. When imposing
punishment, the state tries to achieve such goals as restoring social justice, correcting convicts and preventing crimes. By assigning punishment to a specific
offender, the goal is to prevent him from committing new criminal acts (special
prevention) and, at the same time, punishment warns other people not to commit crimes (general prevention)12. General prevention is of particular importance in relation to young people, since confidence in the inevitability
of punishment for a crime committed and the possible hardships associated with
it can be a powerful incentive for a young person to stay free of crimes and
choose a law-abiding behavior.
Thus, it can be stated that the personal prevention of youth crime can be
successfully implemented only with the necessary staffing and financial support. Even the most sophisticated national programs aimed at preventing youth
crime cannot be implemented and will remain on paper if the appropriate personnel are not involved in this matter. This is the reason that the state should not
save either money or efforts on the training of such personnel, since the benefits
brought will largely exceed any costs.
Key words: crime, prevention, family, groups, personality, alienation and maladjustment,
neutralization, reducing, factors, immediate measures, preliminary and direct prevention, influences

ՏԻԳՐԱՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ – ՀՀ-ում երիտասարդների հանցավորության
կանխման որոշ հարցեր - Հոդվածում քննարկվում են ՀՀ-ում երիտասարդների
հանցավորության կանխմանն առնչվող որոշ հիմնահարցեր, հատկապես անհատական մակարդակում երիտասարդների հանցավորության կանխմանը,
նրանց անմիջական շրջապատում հանցածին գործոնների վերացմանը և
դրանց ազդեցության չեզոքացմանն ուղղված միջոցառումների առանձնա12

Alekseev, A.I. , Gerasimov, S.I. , Sukharev, A.Y. ... Criminological Prevention: Theory,
Experience, Problems , p. 295.
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հատկություններին: Նշվել է, որ այս գործընթացի արդյունավետությունը մեծապես պայմանավորված է իրավապահ մարմինների նյութատեխնիկական
պատշաճ ապահովվածութամբ, ինչպես նաև կադրային արդյունավետ քաղաքականությամբ: Առաջարկվում է ստեղծել բարդ կենսապայմաններում
հայտնված երիտասարդների աջակցության պետական հիմնադրամ: Երիտասարդների հանցավորության կանխարգելման գործում կարևորվել է ընտանեկան, աշխատանքային և կրթական միջավայրում բացասական գործոնները
չեզոքացնելուն ուղղված պետական և հասարակական ծրագրերի իրականացումը:
Բանալի բառեր - հանցավորության կանխարգելում, ընտանիք, ռեֆերենտային
խմբեր, անհատականություն, օտարացում, տագնապայնության նվազեցում, գործոններ, անհապաղ միջոցառումներ, հանրավտանգ վարքագծի նախնական և անմիջական
կանխարգելում, ազդեցություններ

ТИГРАН СИМОНЯН – Некоторые вопросы предупреждения преступности среди молодежи в Армении. – В статье, посвящённой профилактике молодёжной преступности, освещены соответствующие мероприятия, которые индивидуально проводятся с молодыми людьми, а также меры по устранению или
нейтрализации криминогенных факторов в их непосредственном окружении.
Отмечено, что эффективность этих мероприятий во многом обусловлена
правильной логистикой правоохранительных органов, а также эффективной кадровой политикой. Предлагается создать государственный фонд поддержки молодых людей, находящихся в тяжёлых жизненных условиях. Для предотвращения
молодёжной преступности важно реализовать государственные и общественные
программы по нейтрализации негативных факторов в семье и производственнообразовательной среде.
Ключевые слова: профилактика преступности, семья, референтные группы, личность, отчуждение, сокращение меры тревожности, немедленные действия, начальное и
непосредственное предотвращение опасного поведения, последствия
Ներկայացվել է՝ 24.07.2020,
Գրախոսվել է՝ 28.08.2020,
Ընդունվել է տպագրության՝ 18.12.2020
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ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ՍՏԱՑԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՐԱԿԻՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ
ՏԱԹԵՎԻԿ ԴԱՎԹՅԱՆ

Ներածություն
Մտավոր սեփականության իրավունքի հարցերով միջազգային
հեղինակավոր հարթակներում1 ներկայումս լայնորեն քննարկվում են,
այսպես կոչված, ինքնավար արհեստական ինտելեկտի ստացած (ձեռք
բերած) արդյունքներին2 մտավոր սեփականության իրավունքի ինստիտուտների ներքո իրավական պաշտպանություն տրամադրելու նպատակահարմարության, հնարավորության և թույլատրելիության հարցերը։ Խոսքն այնպիսի արդյունքների մասին է, որոնք նման են, համադրելի, իսկ որոշ դեպքերում նույնիսկ գերազանցում են մարդու
ստեղծած գրականության, արվեստի կամ գիտության բնագավառի
ստեղծագործությունները: Տվյալ դեպքում արհեստական ինտելեկտը
(այսուհետ՝ ԱԻ) օգտագործվում է ոչ թե որպես գործիք մարդու կողմից
որոշակի ստեղծագործություն արարելիս, այլ ծրագրավորողի սահմանած պարամետրերին համապատասխան ստացած տվյալներից սովորելով՝ ԱԻ-ն նոր արդյունք է ստանում՝ ինքնուրույն որոշումներ կայացնելով այդ ողջ գործընթացում3: Դա հնարավոր է տեխնոլոգիական
ձեռքբերումներ համարվող՝ խորը մեքենայական ուսուցման, արհեստական նյարդային ցանցերի օգտագործման և մեգատվյալների հասանելիության շնորհիվ4: ԱԻ-ն ստանում է արդյունքներ, որոնք ակնհայտ
1 Օրինակ՝ Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպությունը,
Մտավոր սեփականության պաշտպանության միջազգային ասոցիացիան և այլն։
2 Արևմտյան մի խումբ հեղինակներ օգտագործում են ինքնավար արհեստական
ինտելեկտի ստեղծած աշխատանքներ ձևակերպումը։ Մենք կարծում ենք, որ ներկայիս
սերնդի արհեստական ինտելեկտի պայմաններում ավելի ճիշտ է օգտագործել առավելագույն ինքնավարություն ունեցող արհեստական ինտելեկտի ձեռք բերած կամ ստացած արդյունքներ ձևակերպումը, քանի որ այս դեպքում ևս մարդու միջամտությունն
արդյունքի ստացմանն առկա է, սակայն այն նվազագույն է և չի հասնում ստեղծագործական մակարդակի։ Այդ մասին առավել մանրամասն տե՛ս Տ. Դավթյան, Արհեստական ինտելեկտի ազդեցությունը հեղինակային իրավունքի օրենսդրական քաղաքականության վրա․ մարտահրավերներ և արձագանք, «Բանբեր Երևանի համալսարանի․
Իրավագիտություն», № 3, 2020, էջ 34-56։
3 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
4 Օրինակ՝ ԱԻ-ն է ստացել «Հայրիկի ավտոմեքենան» երգի երաժշտությունը, տե՛ս It
Happened: "Daddy's Car" Is a Song Created By Artificial Intelligence, 2016, https://www.
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ստեղծագործական արտահայտություն ունեն և բխում են ծրագրի գործողությունից, սակայն չեն կարող համարվել ուղղակիորեն մարդկային
աղբյուրից ստացված5:
Սույն հոդվածում ԱԻ ստացած կամ ձեռք բերած արդյունքներ ասելով՝ նկատի ունենք առավելագույն ինքնավարությամբ ԱԻ ձեռք բերած արդյունքները, և վերլուծվում են դրանց հնարավոր իրավական
պաշտպանության տրամադրման հարցերը։ Քննարկվում է, թե արդյոք
անհրաժեշտ և հիմնավոր է ԱԻ ստացած արդյունքներին իրավական
պաշտպանություն տրամադրելը տեխնոլոգիական զարգացման այս
փուլում, և եթե այո, ապա հնարավոր է արդյոք ապահովել նման
պաշտպանությունը մտավոր սեփականության իրավունքի ինստիտուտների, տվյալ դեպքում՝ հարակից իրավունքների ինստիտուտի
շրջանակում։ Վերլուծվում են այդ կապակցությամբ մասնագիտական
գրականության մեջ տեղ գտած հիմնական դիրքորոշումներն ու առաջարկությունները։

ԱԻ ստացած արդյունքներին իրավական պաշտպանություն տրամադրելու անհրաժեշտությունը մասնագիտական գրականության մեջ
հիմնականում քննարկվում է մտավոր սեփականության իրավափիլիսոփայական տեսությունների համատեքստում, դրա տնտեսական ասպեկտների և տեխնոլոգիաներում ներդրումների խրախուսման տեսանկյուններից։ Մտավոր սեփականության երկու հիմնարար իրավափիլիսոփայական տեսություններում ԱԻ արդյունքներին իրավական պաշտպանություն տրամադրելու ուղղակի նախադրյալները բացակայում են։
Աշխատանքի տեսությունը (Labor Theory), որը հիմնված է Ջոն Լոքի բնական իրավունքի տեսության վրա, ելնում է այն գաղափարից, որ
աշխատանքը ստեղծում է արժեք, և անձը, որը դրան ծնունդ է տվել,
պետք է վայելի այն, և որ միայն մարդը կարող է ստեղծել սեփականություն6։ Պրոֆեսոր Թիմ Դորնիսը նշում է, որ այս տեսության ձևավորման դարաշրջանում նկատի են ունեցել ֆիզիկական անձին, սակայն իրավունք աշխատանքի դիմաց հայեցակարգը կարող է կիրառելի
լինել նաև ԱԻ նկատմամբ, քանի որ մարդն է այն ստեղծել, նա էլ ստաcomplex.com/music/2016/09/artificial-intelligence-new-song-daddys-car։ Նման արդյունքների այլ
օրինակներ տե՛ս Guadamuz, Andres, Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative
Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works (June 5, 2017). Intellectual Property Quarterly, 2017 (2), էջ 2-4, https://ssrn.com/abstract=2981304; Hristov Kalin, Artificial
Intelligence and the Copyright Survey (April 1, 2020). JSPG, Vol. 16, էջ 2-5; Creative AI:
Computer composers are changing how music is made, 2015, https://newatlas. com/creativeartificial-intelligence-computer-algorithmic-music/35764/; Creative AI: The robots that would be
painters, 2015, https://newatlas.com/creative-ai-algorithmic-art-painting-fool-aaron/36106/
5 Տե՛ս Tim W. Dornis, Artificial Creativity: Emergent Works and the Void in Current
Copyright Doctrine, 22 Yale J.L. & Tech.1 (2020), էջ 9, հղում 21:
6 Տե՛ս, օրինակ, Takashi B. Yamamoto, AI Created Works and Copyright. Patents &
Licensing, Vol. 48, № 1 (2018) 8, էջ 4-6:
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ցել է արդյունքը, ուրեմն նաև ինքն է այդ արդյունքի տերը7։ Անհատականության տեսությունը (Personality Theory) կամ անձնական իրավունքների տեսությունը (Կանտ, Հեգել, այլք) հիմնված է անհատականության և բարոյական իրավունքների պաշտպանության վրա (հիմնականում հեղինակային իրավունքում), ընդունում է, որ որևէ բանի
ծնունդ տված մարդը, դրանում դնելով իր արտահայտությունը, պետք է
այն ունենա որպես սեփականություն։ Անհատականություն-իրավունք
տեսության դեպքում անհատ-աշխատանք կապի անբաժանելիությունը
ժխտում է ԱԻ արդյունքներին պաշտպանություն տրամադրելը, քանի
որ ԱԻ-ն չունի անհատականություն և կամք8։ Այս հանգամանքը, սակայն, չի խանգարում դիտարկել ԱԻ արդյունքներն այլ՝ հարակից իրավունքների ինստիտուտով պաշտպանելու հնարավորությունը, քանի որ
այդ դեպքում մարդ-հեղինակի առկայության պահանջը բացակայում է9։
ԱԻ ձեռք բերած արդյունքների պաշտպանության հնարավորությունն առավելապես հիմնավորվում է խրախուսման տեսության
(Incentive Theory) շրջանակում, որը հիմնվում է հեղինակային իրավունքի՝ անգլոամերիկյան համակարգի առաջնային նպատակի վրա,
այն է՝ գիտության և արվեստի առաջընթացի խրախուսումը։ Թեև համակարգիչներն ու ռոբոտները չեն կարող խրախուսվել գումար ստանալով կամ հեղինակություն, համբավ ձեռք բերելով, կարծիք կա, որ առանց շոշափելի խրախուսման միջոցների ԱԻ ծրագրավորողները և
ԱԻ տեղծումը ֆինանսավորող կազմակերպությունները շահագրգիռ
չեն լինի բարելավելու ԱԻ գործառույթները կամ ստեղծելու ԱԻ նոր համակարգեր10։ Կա նաև հակառակ տեսակետը, որ ԱԻ ստեղծողները
(ներդրողները) արդեն իսկ բավարար չափով խրախուսված են նորարարություն անելու, քանի որ իրավունք են ձեռք բերում ԱԻ համակարգչային ծրագրի և սարքավորումների (software/hardware) նկատմամբ, և լրացուցիչ իրավունքներ տալը կարող է հանգեցնել նրանց
կրկնակի խրախուսման և գերագնահատման11: Կարծիք կա նաև, որ
ներդրումների խրախուսման անհրաժեշտության և ներդրողների արձագանքի մասին հարցերը դեռևս բավարար ուսումնասիրված չեն։
Կարծում ենք, որ տեխնոլոգիաներում ներդրումները խրախուսելու
փաստարկը հիմնավոր է, սակայն լրացուցիչ ուսումնասիրության և իրավիճակի փաստացի գնահատման անհրաժեշտություն կա։ ՀարկաՏե՛ս Tim W. Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 31:
Տե՛ս Takashi B. Yamamoto, նշվ․ աշխ․։
9 Տե՛ս Cock Buning, M. (2016). Autonomous Intelligent Systems as Creative Agents under
the EU framework for Intellectual Property. European Journal of Risk Regulation, 7(2), էջ 321։
10 Տե՛ս, օրինակ, Hristov Kalin, Artificial Intelligence and the Copyright Dilemma (September 1, 2016). IDEA: The IP Law Review, Vol. 57, № 3, 2017, էջ 438-439։
11 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. 1245 (2017), էջ 1261,
1263, https://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/vol165/iss5/5
7
8
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վոր է պարզել ԱԻ ստեղծման գործում կատարվող ծախսերը, ներդրումների բնույթն ու ծավալները, ինչը կարող է արդարացնել ներդրողների
համապատասխան իրավունքների ճանաչումը։ Համեմատության համար նշենք, որ «Կատարողների, հնչյունագրեր արտադրողների և հեռարձակող կազմակերպությունների իրավունքների պահպանության
մասին» Հռոմի կոնվենցիայով հնչյունագրեր արտադրողներին (նմանապես հեռարձակող կազմակերպություններին12) իրավունքներ տրամադրելը հիմնավորվում էր հենց ներդրումներով, որոնք կատարվում
էին այն ժամանակ հնչյունագիր արտադրելու գործընթացում, այդ
թվում՝ ստուդիաների տեխնիկական սպասարկման և ապահովման,
հնչյունագրի արտադրության և տարածման համար։ Ուստի այն ժամանակ տեխնոլոգիական ներդրումներ փաստարկը հիմնավոր էր դարձնում իրավական պաշտպանություն տրամադրելը նշված սուբյեկտներին՝ ներդրումները վերադարձնելու, ինչպես նաև պաշտպանվելու այն
ժամանակ այդ ոլորտում լայնորեն տարածված հենությունից13:
Մտավոր սեփականության տնտեսական ասպեկտի տեսանկյունից ԱԻ արդյունքներին պաշտպանություն տրամադրելը հիմնավորվում է շուկայում որոշ տեսակի և քանակի ապրանքների պահանջարկ-առաջարկը հավասարակշռելու նպատակով, ինչը կարող է
խախտվել՝ հանգեցնելով «շուկայի ձախողման», եթե չկա արդյունավետ
պաշտպանություն14։
Այս փաստարկը ևս ուժեղ է թվում, սակայն դարձյալ բացակայում
են ապացույցների վրա հիմնված ուսումնասիրությունները, թե գլոբալ
տնտեսության և մշակույթի զարգացման վրա ինչ ազդեցություն է գործում այդ արդյունքների՝ հանրային տիրույթում գտնվելը, և ինչ հետեվանքներ կարող են առաջանալ դրանց պաշտպանություն տրամադրե12 Կատարողների դեպքում այլ է․ նրանք պետք է հեղինակային իրավունքի պաշտպանություն ստանային, իսկ հեղինակային իրավունքի շրջանակից բացառումը պատմական պատճառներ ունի և պայմանավորված է ձայնագրման տեխնոլոգիայի զարգացմամբ, երբ կատարումները կարող էին ձայնագրվել, դրանց ձայնագրություններն էլ օգտագործվել առևտրային նպատակներով։ Հարակից իրավունքների մասին մանրամասն
տե՛ս S. M. Stewart, International Copyright and Neighboring Rights, էջ 185 (Butterworths, 1989);
Richard Arnold Q.C., Performers 'Right 6 (Sweet & Maxwell, London, 2004); Michael
Blackener (ed.), Border Control of Intellectual Property Rights (Sweet & Maxwell, London, 2004);
H. Cohen Jehoram, ‘‘The Nature of Neighboring Rights of Performing Artists, Phonogram Producers and Broadcasting Organizations’’144 RIDA (April 1990)։
13 Ավանդական կատեգորիայի հարակից իրավունքների վերաբերյալ մասնագիտական գրականության մեջ նշվում է, որ տեխնոլոգիական ներդրումներ հիմնավորումն
այլևս հնացած է, իսկ այդ իրավունքները, որոնք ձեռք բերելու համար որևէ նվազագույն
չափանիշ չի նախատեսվում, այլ միայն առաջին ամրագրման փաստի ուժով են ճանաչվում, հավասարակշռված չեն և պետք է վերացվեն։ Տե՛ս Hugenholtz, P.B. Neighboring
Rights are Obsolete. IIC 50, 1006–1011 (2019), https://doi.org/10.1007/s40319-019-00864-3
14 Տե՛ս, օրինակ, Takashi B. Yamamoto, նշվ․ աշխ․, էջ 6-8; 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/singularitycopyright-challenges-artificial-intelligence/

26

լու դեպքում15։ Կարծում ենք, որ մտավոր սեփականության՝ նորարարության ու ստեղծագործականության խթանման նպատակը պետք է
հավասարակշռվի դրա մեկ այլ՝ հեղինակի (ստեղծագործողի) իրավունքների պաշտպանության և պատշաճ օգուտներ ապահովելու
նպատակով, և արդյունավետ համարվող այս կամ այն լուծումը պետք
է նաև հիմնված լինի համապատասխան շուկաների գնահատման, օգուտների ու վնասների տնտեսական հաշվարկների վրա։
Հօգուտ ԱԻ ձեռք բերած արդյունքների պաշտպանության՝ որոշ
հեղինակներ ուշադրություն են հրավիրում այն հանգամանքին, որ ԱԻ
ծրագրավորողը կամ օգտագործողը, մտավախություն ունենալով, որ
ԱԻ ստացած արդյունքը կընկնի հանրային տիրույթ, կարող են թաքցնել արդյունքն ԱԻ կողմից ստացված լինելու փաստը16, իսկ հակառակը
դժվար կլինի ապացուցել, քանի որ համապատասխան տեղեկատվությունը սովորաբար գաղտնի է։ Սա էլ իր հերթին կհանգեցնի հանրային
տեղեկատվության սահմանափակման և, ի վերջո, ԱԻ ոլորտի նորարարության գործընթացների դանդաղեցման17։
Վերջապես, մի խումբ հեղինակներ էլ մտահոգություն են հայտնում առ այն, որ պաշտպանություն տրամադրելը կհանգեցնի թվային
շուկաներում մրցակցության անհավասարակշռության, քանի որ ԱԻ
արտադրությունը հիմնականում կենտրոնացած է ԱՄՆ-ում և Ճապոնիայում տեղակայված մի քանի խոշոր խաղացողների ձեռքում18, ինչն
էլ կարող է հանգեցնել վերաֆեոդալացման ամբողջ աշխարհում19։
Այսպիսով, գտնում ենք, որ ԱԻ արդյունքների իրավական պաշտպանություն տրամադրելու կապակցությամբ մինչ որևէ իրավակարգավորում նախատեսելը կարևոր է իրականացնել ապացույցների վրա
հիմնված ուսումնասիրություններ ինչպես ԱԻ տեխնոլոգիաներում
ներդրումների ծավալների, բնույթի և ներդրողների դիրքորոշումների
վերաբերյալ, այնպես էլ առ այն, թե իրավական պաշտպանություն
տրամադրելու տեսքով խրախուսումը որքանով կխթանի ԱԻ արտադրությունը, ինչ ազդեցություն կկրեն տնտեսական և մշակութային շու15 ԱՄՆ-ում, օրինակ, ոչ պետական մակարդակում իրականացվել են որոշ հարցումներ ԱԻ գիտնականների, տեխնոլոգիաների քաղաքականության ոլորտի փորձագետների և մտավոր սեփականության իրավունքի ոլորտի գիտնականների շրջանում
համապատասխան հարցաշարերի միջոցով անդրադառնալով հարցերի այն մասին,
թե ԱԻ ձեռք բերած արդյունքներին պաշտպանություն տրամադրելը կարո՞ղ է խթանել
արդյոք ԱԻ արտադրությունը և այլն։ Տե՛ս Hristov Kalin, Artificial Intelligence and the
Copyright Survey, նշվ․ աշխ․, էջ 9-15:
16 Տե՛ս Hristov Kalin, Artificial Intelligence and the Copyright Dilemma, նշվ․ աշխ․, էջ 450։
17 Տե՛ս Tim W. Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 40, հղում 138։
18 Տե՛ս WIPO, Artificial Intelligence, WIPO Tech. Trends 2019, էջ 58։
19 Տե՛ս Tim W. Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 41, հղում 144։ 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
(2015), էջ 1, 5-6; Peter Stone et al., Artificial Intelligence and Life in 2030: One Hundred Year
Study on Artificial Intelligence, Stan. U. (2016), էջ 43-49։
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կաները, ինչ կշահի հանրությունը։ Հանրային և մասնավոր շահերի
հավասարակշռման մեթոդաբանությունը, վնասների և օգուտների
տնտեսական հաշվարկը կարող են ուղենիշ լինել նման ուսումնասիրությունների համար։ Այս հանգամանքը, սակայն, չի խանգարում վերլուծելու ԱԻ արդյունքներին պաշտպանություն տրամադրելու վերաբերյալ միջազգային մակարդակում քննարկվող հետևյալ երեք հիմնական տարբերակները․ պաշտպանություն՝ ա) հեղինակային իրավունքի
ինստիտուտով, բ) հարակից իրավունքի ինստիտուտով, գ) գործող օրենսդրությամբ նախատեսված հայեցակարգերով, այլ կերպ՝ lex lata
կամ ստատուս քվոյի պահպանում20:
Արհեստական ինտելեկտի ստացած արդյունքների պաշտպանության հնարավորությունը հեղինակային իրավունքի ինստիտուտով մանրամասն քննարկվել է մեր նախորդ հոդվածներից մեկում21, որում եզրահանգել ենք, որ նման արդյունքները կարող են պաշտպանվել հեղինակային իրավունքով միայն այն դեպքում, եթե դրանցում առկա լինի
բավարար մարդկային ստեղծագործական միջամտություն։ Թե՛ մայրցամաքային, թե՛ ընդհանուր իրավունքի համակագերում հեղինակային
իրավունքն ունի մարդակենտրոն, մարդածին հիմք22: Թեև յուրօրինակություն և հեղինակություն հայեցակարգերը սկզբունքորեն տարբեր
կիրառումներ ու մեկնաբանություններ են ստացել նշված երկու համակարգերի երկրներում (հեղինակի անհատականության արտահայտությունը աշխատանքում և նվազագույն ստեղծագործականություն),
սակայն երկուսում էլ ընդունվում է, որ առանց աշխատանքում մարդհեղինակի նվազագույն ստեղծագործական ներդրման հեղինակային իրավունք չի կարող ծագել և պաշտպանություն չի կարող տրամադրվել։
Ուստի, քանի դեռ ստեղծագործություն և հեղինակ հասկացությունների
առնչությամբ համապատասխան օրենսդրություններում չեն կատարվել փոփոխություններ կամ նախադեպային իրավունքում վերաիմաստավորումներ առ այն, որ ստեղծագործությունը կարող է ստեղծվել
նաև ոչ մարդու կողմից (ինչը, սակայն, կհակասի հեղինակային իրավունքի էությանը և հիմունքներին), ԱԻ ձեռք բերած արդյունքները չեն
կարող վայելել հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը23:
Արհեստական ինտելեկտի ստացած արդյունքների պաշտպանության հնարավորությունը հարակից իրավունքի ինստիտուտով մասնագիտական գրականության մեջ հիմնավորվում է մի քանի հանգաման20 Տե՛ս, օրինակ, 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
5,15; Tim W. Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 6, 25-29։
21 Տե՛ս Տ. Դավթյան, նշվ․ աշխ․։
22 Տե՛ս, օրինակ, Mark Rose, Authors and Owners, էջ 1, 49, passim (1993); Annemarie
Bridy, Coding Creativity: Copyright and the Artificially Intelligent Author, 2012 Stan. Tech. L.
Rev. էջ 1, 3։
23 Տե՛ս Տ․ Դավթյան, նշվ․ աշխ․, էջ 46-52։

28

քով։ Առաջին՝ ԱԻ ձեռք բերած արդյունքներին գոնե առավել նվազ24 իրավական պաշտպանություն տրամադրելու անհրաժեշտությամբ25:
Երկրորդ՝ այս ինստիտուտն ուղղակիորեն չի պահանջում արդյունքի
առաջացմանը մարդ-հեղինակի նվազագույն ստեղծագործական ներդրում, ուստի և մարդ-հեղինակի առկայություն՝ որպես պաշտպանունակության պայման։ Սա թույլ կտա պաշտպանել ԱԻ նորարարության
մեջ ներդրումները և միաժամանակ չխաթարել հեղինակային իրավունքի հիմունքները։ Երրորդ՝ հարակից իրավունքները, ի տարբերություն անձի անհատականության վրա հիմնված հեղինակային իրավունքների, ավելի հեշտ և ազատ փոխանցելի են գոնե մասամբ26։ Սա
կարևոր է տնտեսական առումով, քանի որ ԱԻ ստեղծման ծրագրեր իրականացնողները հնարավորություն կստանան ներգրավելու ֆինանսական նոր միջոցներ՝ իրենց նորարարական գործունեության ընդլայնման ու զարգացման համար։
Հատկանշական է նաև, որ մասնագիտական գրականության մեջ
ուշադրություն է հրավիրվում այն բանին, որ հարակից իրավունքները
պաշտպանում են որոշակի անձանց և կազմակերպությունների որոշակի շահեր, որոնք նպաստում են ստեղծագործությունները հանրությանը հասանելի դարձնելուն, և որ նման սուբյեկտներին տրվում են
հարակից իրավունքներ, քանի որ դրանց դերը հանրությանը հասանելի դարձնելու գործում ընդունվում է որպես բավարար ստեղծագործական։ Ուստի, ԱԻ ձեռք բերած արդյունքների նկատմամբ այս ինստիտուտի կիրառումը կարող է տեղին չլինել27։ Կարծում ենք, որ հանրությանը հասանելի դարձնելու բաղադրիչը ԱԻ ձեռք բերած արդյունքների
դեպքում պետք է դիտարկել խրախուսման տեսանկյունից, նախ, որ
ստեղծվեն հնարավորինս շատ զարգացած ԱԻ համակարգեր, որոնք
կարող են ստանալ մարդկության համար օգտակար արդյունքներ, և որ
Մասնագիտական գրականության մեջ հարակից իրավունքների՝ հեղինակային
իրավունքից կախյալ և դրան ստորակարգ լինելու մասին կարծիքները տարբեր են։
Ընդունվում է նաև, որ հարակից իրավունքներն անախ են և հիերարխիկ չեն հեղինակային
իրավունքներին (տե՛ս Sam Ricketson and Jane C. Ginsburg, International Copyright and
Neigbouring Rights, Oxford: Oxford Univ. Press 2006, vol. 2, էջ 1222), որ դրանք նման են
հեղինակային իրավունքներին, բացառիկ են կամ մոտ են լիարժեք բացառիկ համարվելուն
(հատկապես նոր կատեգորիայի հարակից իրավունքների ամրագրմամբ), որ հնացած է
Հռոմի կոնվենցիան, որով երկրներին թույլատրվում էր սահմանել միայն վարձատրություն
ստանալու իրավունք և ոչ թե բացառիկ իրավունքներ (տե՛ս Gervais, Daniel J., Related Rights
in United States Law (October 16, 2018); Ami Tijdschrift Voor Auteurs-, Media & Informatierecht
(2018); Vanderbilt Law Research Paper № 18-59, էջ 2, https://ssrn.com/abstract=3267501): Նշենք, որ
ԱՄՆ իրավական համակարգը չի ճանաչում հարակից իրավունքների ինստիտուտը, իսկ
այդ կատեգորիայի օբյեկտները պաշտպանվում են հեղինակային իրավունքի ինստիտուտով՝ համապատասխան առանձնահատկություններով։
25 Տե՛ս Tim W. Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 36, հղում 125:
26 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 45, հղում 162, նաև՝ Jane C. Ginsburg & Edouard Treppoz, International Copyright Law: U.S. and E.U. Perspectives, (2015), էջ 545-49:
27 Տե՛ս AIPPI 2019-Study Question, նշվ․ աշխ․ էջ 14, չինական գիտական խմբի դիրքորոշումը։
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այդ արդյունքները հանրությանը հասանելի լինեն։ Բացի այդ, հարակից իրավունքներն այս համատեքստում պետք է դիտարկել որպես
հավաքական հասկացություն՝ ԱԻ արդյունքներին հեղինակային իրավունքից դուրս այլ պաշտպանություն տրամադրելու առումով։
Հարակից իրավունքների պաշտպանության համատեքստում լայնորեն քնարկվող հարցերը՝ պաշտպանունակության ի՞նչ չափանիշ
պետք է սահմանվի, ո՞վ պետք է համարվի սկզբնական իրավատերը,
ի՞նչ իրավունքներ պետք է տրամադրվեն, արդյոք գործող հարակից իրավունքների՞ շրջանակում, թե՞ առանձին իրավունքներ պետք է լինեն, արդյոք դրանք փոխանցելի՞ պետք է լինեն, որքա՞ն պետք է լինի
պաշտպանության ժամկետը28։
Պաշտպանունակության պայմանը կամ պահանջվող չափանիշը։
Առաջարկվում է պաշտպանություն տրամադրել միայն այն արդյունքներին, որոնք գիտության, գրականության, արվեստի բնագավառի են և
յուրօրինակ են, սակայն հեղինակային իրավունքի պաշտպանության
ենթակա չեն միայն այն պատճառով, որ չեն բավարարում մարդ-հեղինակի առկայության պայմանը։ Այսինքն՝ առաջարկվում է մշակել յուրօրինակության նոր՝ օբյեկտիվ չափանիշ՝ ըստ էության Ալան Թյուրինգի առաջարկած օբյեկտիվ չափանիշի օրինակով29։ Սրան համամիտ են
նաև այլ հեղինակներ՝ ավելացնելով, որ այդ օբյեկտիվ չափանիշի առավել մանրամասն կիրառումներն արդեն կմշակվեն դատական նախադեպերով30։ Այսինքն՝ ընդհանուր մոտեցումն այն է, որ պաշտպանություն տրամադրելու համար հարկավոր է սահմանել յուրօրինակության որոշակի չափանիշ՝ նվազագույն ստեղծագործականություն
(տվյալ դեպքում՝ ավարտուն արդյունքի ակնհայտ ստեղծագործական
բնույթ), որը նաև կբացառի առավել լայն շրջանակի արդյունքներին
չհիմնավորված պաշտպանություն տրամադրելը։ Իհարկե, զուտ մեխանիկական բնույթի ներդրումների հարցը խնդիր չի առաջացնի, քանի որ այդ դեպքում կարձանագրվի, որ ԱԻ-ն օժանդակող գործիք է եղել, իսկ արդյունքի հեղինակը կհամարվի մարդը։ Սակայն պաշտպանություն չի տրամադրվի նաև այն դեպքերում, երբ ԱԻ-ն թեև ինքնուրույն է եղել, սակայն պատճենել է արվեստի գործը մեկ այլ գործից,
այնպես, ինչպես մարդուն կմերժվեր պաշտպանությունը, քանի որ չէր
հաստատվի ինքնուրույն ստեղծագործականության չափանիշին բա28 Նաև քննարկվում է, թե արդյոք պետք է նշել, որ արդյունքն ԱԻ-ն է ստացել և
արգելել ապակողմնորոշիչ նշումները, թե դրանք մարդու կողմից են ստեղծվել, ինչպես
նաև տուգանքներ նախատեսել կեղծ նշումների համար, կանոններ սահմանել համապատասխան ԱԻ մշակած անձի անունը նշելու վերաբերյալ և այլն, տե՛ս AIPPI 2019Study Question, նշվ․ աշխ., էջ 16:
29 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 15․ ՄԹ, Սինգապուրի և Ֆինլանդիայի գիտական խմբերի
դիրքորոշումները, իսկ Թյուրինգի մշակած չափանիշների մասին տե՛ս Turing A․
Computing Machinery and Intelligence, 59 Mind (1950), էջ 433, 434։
30 Տե՛ս AIPPI 2019-Study Question, նշվ․ աշխ․, էջ 15։
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վարարելը։ Կարծիք կա նաև, որ օբյեկտիվ չափանիշը գնահատելիս ԱԻ
դերը պետք է կենտրոնական լինի, որպեսզի ակնհայտ լինի, որ մարդն
առանց ԱԻ չէր կարող նման արդյունք ստանալ. սրանով կբացառվի
զուտ մաթեմատիկական տարրերին պաշտպանություն տրամադրելը31։
Յուրօրինակության օբյեկտիվ չափանիշի հետ մեկտեղ՝ առաջարկվում է նաև հիմք ընդունել ԱԻ ստեղծման գործում կատարված ներդրումները, որոնք պետք է էական լինեն։ Կարծում ենք՝ տեղին է նաև
այս չափանիշի սահմանումը՝ նման արդյունքների պաշտպանության
շրջանակը հստակեցնելու, այն անհիմն չընդլայնելու և բացառապես
ԱԻ ստեղծման ոլորտում ներդրումները խթանելու համար32։ Այսպիսով, ԱԻ ձեռք բերած արդյունքները հարակից իրավունքներով պաշտպանելու համար հիմնականում նշվում են ավարտուն աշխատանքի
յուրօրինակությունը (օբյեկտվ չափանիշ) և էական ներդրումները՝ որպես պաշտպանունակության պայմաններ։
Տրամադրվող իրավունքները: Մասնագիտական գրականության
մեջ նշվում է, որ հարակից իրավունքների գործող ռեժիմը (որը նախատեսված է մարդու կողմից ստեղծված ստեղծագործությունների համար) ունակ չէ ապահովելու ԱԻ ձեռք բերած արդյունքների պաշտպանությունը, և նպատակահարմար է հարակից իրավունքների լրացուցիչ
կատեգորիա սահմանել, որը կմշակվի ստեղծված իրավիճակին համապատասխան և կներառի ԱԻ ձեռք բերած բոլոր արդյունքների դրսևորումները33։ Ավելին, հարակից իրավունքների ավանդական կատեգորիաների կապակցությամբ կարծիք կա, որ դրանք հավասարակշռված
չեն, չեն նախատեսում պաշտպանունակության հստակ չափանիշներ,
ուստիև կիրառման շրջանակն է անորոշ, իսկ դրանց գոյությունը նախկինում արդարացնող տեխնոլոգիական ներդրումներ հիմնավորումը
նոր թվային դարաշրջանում այլևս հնացած է34։
Այսպիսով, մասնագիտական շրջանակում առաջարկվում է ԱԻ
արդյունքների պաշտպանության համար նախատեսել նոր հարակից
իրավունքներ35։ Օրինակ, անգլիական գիտական խումբն առաջարկում
Տե՛ս նույն տեղը՝ Ֆինլանդիայի գիտական խմբի դիրքորոշումը։
Նշվում է նաև գերկարգավորման վտագի, ինչպես նաև ֆիզիկական անձ հեղինակների ստեղծագործական ազատության հնարավոր սահմանափակման մասին այն
դեպքում, երբ մարդը կարող է մեքենայի ստացած արդյունքի նկատմամբ իրավունքի
հնարավոր խախտող լինել։
33 Տե՛ս Tim W. Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 45:
34 Տե՛ս սույն հոդվածի հղում 13-ը: Փոխարենը դրականորեն է լուսաբանվում տվյալների բազայի նկատմամբ հարակից իրավունքների կատեգորիան, որը նախատեսում է
էական ներդրման հստակ չափանիշը։
35 Տե՛ս AIPPI 2019-Study Question, նշվ․ աշխ․ էջ 13-14․ գերմանական և շվեդական
գիտական խմբերի դիրքորոշումները: Կա նաև հակառակ կարծիքը, որ դեռևս վաղ է
նոր հարակից իրավունքներ սահմանելու համար, և պետք է գործող հարակից իրավունքների կատեգորիաների շրջանակում պաշտպանություն տրամադրել (տե՛ս նույն
տեղը, էջ 7-8). ֆրանսիական գիտական խմբի դիրքորոշումը։
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է ստեղծել նոր հարակից իրավունքներր (sui generis36)՝ փոխարինելով
համակարգչի գեներացված աշխատանքներին «Հեղինակային իրավունքի, դիզայնի և արտոնագրերի մասին» 1988 թ․ ակտի (1988 թ․ կտ)
9(3) բաժնով հեղինակային իրավունքի շրջանակում տրված պաշտպանությունը։ Նշվում է, որ դա հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունից հանելով՝ կխուսափենք յուրօրինակության՝ ավանդական նախադեպային մեկնաբանությունները խստացնելու անհրաժեշտությունից, կապահովվենք ամուր հիմքեր՝ ԱԻ ձեռք բերած արդյունքները
պաշտպանելու, ինչպես նաև միջազգային մակարդակում կարգավորումների ներդաշնակեցման համար37։
Գերակշռող կարծիքն այն է, որ նոր իրավունքները պետք է լինեն
գույքային (տնտեսական) իրավունքներ, վերարտադրման և արդյունքը
հանրությանը հասանելի դարձնելու իրավունքներ։ ԱԻ համակարգի
ստեղծման մեջ ներդրողը պետք է լինի նոր հարակից իրավունքների
սկզբնական իրավատերը։ Բարոյական իրավունքները չպետք է ճանաչվեն38։
Կարծում ենք, որ ԱԻ արդյունքների պաշտպանությունը հարակից
իրավունքների շրջանակում նախատեսելիս հարկավոր է սահմանել
նոր հարակից իրավունքներ՝ պաշտպանունակության հստակ չափանիշներով և կարգավորման շրջանակով ու կանոններով։
ԱԻ ձեռք բերած արդյունքների սկզբնական իրավատերը։ Հարակից
իրավունքների շրջանակում պաշտպանություն տրամադրելու դեպքում
որպես սկզբնական իրավատեր առավելապես նշվում է ԱԻ համակարգի
ստեղծման գործում ներդրումներ կատարող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը39։ Ընդ որում՝ համադրելի է համարվում տվյալների բազայի պաշտպանության կառուցակարգը, որը հարակից իրավունքներ է
վերապահում անձին, ով իր նախաձեռնությամբ և պատասխանատվությամբ որակապես և (կամ) քանակապես էական ներդրում է կատարել տվյալների բազայի պարունակությունը ձեռք բերելու, ճշգրտելու
կամ ներկայացնելու համար40։ Այս մոտեցումը քննադատվում է այն հիմքով, որ թեև դա կարող է խրախուսել ԱԻ արտադրության մեջ ներդրում«Sui generis» լատիներեն եզրույթ է, որը նշանակում է «հատուկ տեսակ»: Մտավոր սեփականության իրավունքի շրջանակում այն վերաբերում է պաշտպանական
ռեժիմի հատուկ ձևին` հայտնի շրջանակից դուրս: Այն դիտվում է որպես որոշակի
կարիքների համար հարմարեցված հատուկ ռեժիմ (տե՛ս, օրինակ, Moni Wekesa, What
is Sui Generis System of Intellectual Property Protection, 2006 African Technology Policy
Studies Network):
37 Տե՛ս AIPPI 2019-Study Question, նշվ․ աշխ․, էջ 5:
38 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 18:
39 Տե՛ս նույն տեղը։
40 Տե՛ս, օրինակ, Cock Buning, M., նշվ․ աշխ․, էջ 320-321; Stephen Hewitt, Protection
of Works Created by the Use of Computers, 133 New L.J. (1983), էջ 237; քննադատական
դիրքորոշումը տե՛ս Colin R. Davies, An Evolutionary Step in Intellectual Property Rights—
Artificial Intelligence and Intellectual Property, 27 Comp. L. & Sec. Rev. (2011), էջ 616:
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ները, սակայն գործնականում ԱԻ արդյունքների նկատմամբ իրավունքների փոխանցելիության դժվարություններ կառաջացնի41։
Մասնագիտական գրականության մեջ ԱԻ արդյունքների սկզբնական իրավատիրոջ վերաբերյալ կան հետևյալ մոտեցումները․ քիչ hանդիպող, բայց կան կարծիքներ, որ իրավունքները պետք է տրվեն «ոչ
մարդուն», հետևաբար՝ հարկ է վերանայել օրենսդրությամբ «հեղինակ»
հասկացությունը, որ, մարդ-հեղինակից բացի, այն ներառի նաև «ոչ
մարդ-հեղինակին»՝ այդպիսով նոր ճանապարհ բացելով ԱԻ նորարարության զարգացման համար42։ Սա անուղղակիորեն ենթադրում է ԱԻն ճանաչել իրավունքի սուբյեկտ, առանց որի այն չի կարող ունենալ իրավունքներ ու պարտականություններ և հանդես գալ դատարանում43։
ԱԻ իրավասուբյեկտության, այն որպես իրավունքներով և պարտականություններով իրավաբանական անձ ճանաչելու (e-person) տեսակետները ևս քննարկվում է մասնագիտական շրջանակներում44։
Մարդ-իրավատերերի կապակցությամբ հիմնականում նշվում են
երեք խումբ դերակատարներ, որոնք կարող են հավակնել ԱԻ ձեռք բերած արդյունքի նկատմամբ իրավունքներին։ Դրանք են՝ ԱԻ ծրագրավորողը, ԱԻ սեփականատերը/ներդրողը և ԱԻ վերջնական օգտագործողը։ Ի դեպ, նշված երեք կատեգորիաների սուբյեկտների դեպքերում էլ
ընդունվում է, որ իրավունքները տրամադրվելու են իրավաբանական
ֆիկցիայի միջոցով, երբ նրանք չունեն ստեղծագործական ներդրում
արդյունքի ստացման գործում, սակայն իրավունք են ստանալու։ Այս
սուբյեկտները դիտարկվում են նաև հեղինակային իրավունքի շրջանակում հնարավոր պաշտպանություն տրամադրելու տեսանկյունից, և
ընդունվում է, որ այդ միջոցով լուծվում է «մարդ-հեղինակի» առկայության պահանջի հարցը45: Կախված այս սուբյեկտների՝ ԱԻ արդյունքի ստացման գործում ներդրման ծավալից ու բնույթից, և թե դրանցից
որին իրավունք տալու դեպքում նաև հանրությունն առավելագույնս
կշահի, առաջարկվում է այդ սուբյեկտներից մեկին ճանաչել որպես իրավական հեղինակ46։
ԱԻ արդյունքի ձեռքբերման գործընթացում ավելի լայն շրջանակի
դերակատարների մասին նշելով47՝ որոշ հեղինակներ էլ առաջարկում
Տե՛ս Tim W. Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 54:
Տե՛ս Ryan Abbott, I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of
Patent Law, 57 B. C. L. Rev. (2016), էջ 1079; Colin R. Davis, նշվ․ աշխ․, էջ 601:
43 Տե՛ս Hristov Kalin, Artificial Intelligence and the Copyright Dilemma, նշվ․ աշխ․, 441։
44 Տե՛ս Samir Chopra & Laurence F. White, A Legal Theory For Autonomous Artificial
Agents 1, (2011) էջ 151; Jack B. Balkin, The Path of Robotics Law, 6 Calif. L. Rev. (2015) էջ 45-46;
Jared Vasconcellos Grubow, O.K. Computer: The Devolution of Human Creativity and Granting
Musical Copyrights to Artificially Intelligent Joint Authors, 40 Cardozo L. Rev. (2018) էջ 387, 419։
45 Տե՛ս, օրինակ, Annemarie Bridy, նշվ․ աշխ․, էջ 66–67; Hristov Kalin, Artificial Intelligence
and the Copyright Dilemma, նշվ․ աշխ․, էջ 440-445; Robert Yu, նշվ․ աշխ․, էջ 1265-1269:
46 Տե՛ս Hristov Kalin, Artificial Intelligence and the Copyright Dilemma, նշվ․ աշխ․, 443:
47 Դրանք մարդիկ կամ կազմակերպություններ են, որոնք՝ (1) ներդնում են միջոց41
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են իրավունքներ տրամադրել այն դերակատարին, որն առավելապես է
ասոցացվում արդյունքի ձեռք բերման հետ (մոտարկման մոտեցում),
կամ նրան, ով անհրաժեշտ նախապատրաստություններ է կատարել
ԱԻ արդյունքի ստացման գործում (ներդրման մոտեցում)48։
ԱԻ ծրագրավորող կամ սեփականատեր/ներդրող։ Այս համատեքստում ամենից հաճախ նշվում է, որ իրավունք պետք է ստանա ծրագրավորողը։ Ընդ որում՝ նշանակություն չի տրվում, թե իրավունքներն
անմիջականորեն ծագում են ծրագրավորողի, թե work-made-for-hire
հայեցակարգի (անգլոամերիկյան համակարգում) միջոցով նրա գործատուի (ներդրողի) համար։ Մայրցամաքային իրավունքի երկրներում
ամենայն հավանականությամբ ծրագրավորող-աշխատողի մոտ կծագեն իրավունքներ և ծառայողական ստեղծագործություն կառուցակարգի միջոցով կանցնեն գործատուին։
Անվիճելի է, որ ԱԻ ծրագրավորողն ԱԻ համակարգչային ծրագրի
փաստացի հեղինակն է49: Սակայն սույն հոդվածում քննարկվող ԱԻ
ձեռք բերած արդյունքների դեպքում ծրագրավորողի սկզբնական ներդրումը չի հասնում ստեղծագործական մակարդակի ԱԻ արդյունքի
ստացման գործընթացում, ուստի նա ԱԻ ձեռք բերած արդյունքի փաստացի հեղինակը չէ։ Հետևաբար, ի լրումն ԱԻ համակարգչային ծրագրի
նկատմամբ ծրագրավորողի հեղինակային իրավունքի, նրան նաև հարակից իրավունք վերապահելը կրկնակի խրախուսում կամ գերագնահատում է թվում50։ Սա նաև գործնականում կարող է դժվարություններ
առաջացնել ԱԻ համակարգչային ծրագրի ու սարքավորման նկատմամբ իրավունքներն այլ անձի փոխանցելիս։ Մասնավորապես, ԱԻ
սարքավորման գնորդը և համակարգչային ծրագրի լիցենզառուն առանց
ծրագրավորողի/ներդրողի թույլտվության իրավունք չեն ունենալու օգտագործել ԱԻ ստացած արդյունքը։ Իհարկե, այդ հարցը կարող է լուծվել
կողմերի միջև պայմանագրով՝ բոլոր իրավունքները փոխանցելով գնորդին, սակայն, ընդհանուր առմամբ, կդժվարանա ԱԻ համակարգչային
ծրագրի և սարքավորման վաճառքը։ Նշվում է, որ գնորդը նաև կարող է
թաքցնել ԱԻ ստացած արդյունքների իրական քանակը51։
ներ (մարդկային, ֆինանսական, տեխնիկական) ԱԻ ստեղծման գործում (AI Project
Investor); (2) պատասխանատու են անհրաժեշտ նախապատրաստություններ կատարելու համար (AI Project Arranger); (3) ստեղծում են ԱԻ համակարգը (AI Coder); (4) ընտրում են ԱԻ նպատակը, որին պետք է հասնել (AI Goal Selector); (5) ընտրում են ԱԻ համակարգ ներմուծվող տվյալները (AI Data Selector); (6) մարզում են ԱԻ համակարգը (AI
Trainer); (7) կատարում են որակական կամ աէսթետիկ ընտրանք աշխատանքի մի
շարք արդյունքներից (AI Output Selector) (տե՛ս AIPPI 2019-Study Question, նշվ․ աշխ․, էջ
17. ՄԹ գիտական խմբի դիրքորոշումը)։
48 Տե՛ս նույն տեղը։
49 Տե՛ս Council Directive 2009/24, 2009 O.J. (L 111) 16, 18 (EC); 17U.S.C. § 101 (2018), հոդվ․ 1:
50 Տե՛ս Robert Yu, նշվ․ աշխ․, էջ 1261, 1263:
51 Տե՛ս Tim W. Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 51, հղում 189; Ryan Abbott, նշվ․ աշխ․, էջ
1116; Pamela Samuelson, Allocating Ownership Rights in Computer-Generated Works, 47 U.
Pitt. L. Rev. (1986), էջ 1208; Andrew J. Wu, From Video Games to Artificial Intelligence: As-
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ԱԻ վերջնական օգտագործող։ Կարծիք կա, որ իրավունքը պետք է
տալ ԱԻ համակարգի օգտագործողին կամ օպերատորին52 դարձյալ իրավաբանական ֆիկցիայի միջոցով, քանի որ ընդունվում է, որ մարդկային ստեղծագործական միջամտությունն այստեղ ևս առկա չէ։ Այս
ֆիկցիան արդարացվում է այն փաստարկով, որ օգտագործողն ԱԻ
փաստացի գործադրման միջոցով որոշում է ԱԻ ձեռք բերած արդյունքների վերջնական քանակը։ Հետևաբար նա պետք իրավունք ստանա,
որ խրախուսվի և հնարավորինս շատ ԱԻ արդյունքներ ստանա։ Պրոֆեսոր Թիմ Դորնիսը, սակայն, օգտագործումը վճռական չի համարում
խրախուսման տեսանկյունից, քանի որ միշտ չէ, որ օգտագործողն է որոշում, թե ԱԻ որքան արդյունք պետք է ստանա։ Ըստ հեղինակի՝ դա որոշում է ԱԻ շահագործման ուժի տերը (Power of Disposition)53՝ որպես
այդպիսին համարելով ԱԻ արտադրության փաստացի և իրավական
տիրոջը՝ ԱԻ համակարգչային ծրագրի լիցենզառուին և ԱԻ սարքավորման տիրոջը (hardware owner and software licensee)54։ Սա այն սուբյեկտն
է, որը սովորաբար պատասխանատու է ԱԻ արդյունքի ստացման համար, իր կամքով կարող է սկսել կամ դադարեցնել այդ և կրում է ԱԻ
պահպանման ծախսերը։ Այս սուբյեկտը կարող է լինել ԱԻ օգտագործողը, ծրագրավորողը կամ արտադրողը55։ Այս լուծումը նաև շատ պրակտիկ է թվում իրավունքները փոխանցելու տեսանկյունից, քանի որ
գնորդն արդարացված կհամարի ԱԻ որպես արտադրության միջոց ձեռք
բերելը՝ ենթադրելով, որ իրեն են փոխանցվում նաև ԱԻ արդյունքների
նկատմամբ իրավունքները։ Արդյունքում ԱԻ սարքավորման շուկայական գինը ևս բարձր կլինի, ինչը դրական ազդակ կլինի ԱԻ ստեղծող
ծրագրավորողներին փոխհատուցելու առումով56։ Այս լուծումը հեղինակը համադրելի է համարում անտիպ ստեղծագործությունների նկատմամբ հարակից իրավունքների պաշտպանության կառուցակարգին57։
Պաշտպանության ժամկետը։ Հարակից իրավունքի պաշտպաsigning Copyright Ownership to Works Generated by Increasingly Sophisticated Computer Programs, 25 Aipla Q.J. (1997) էջ 171; Colin R. Davies, նշվ․ աշխ․, էջ 615:
52 Տե՛ս, օրինակ, Robert C. Denicola, Ex Machina: Copyright Protection for ComputerGenerated Works, 69 Rutgers L. Rev. (2016), էջ 282-84; Stephen Hewitt, Protection of Works
Created by the Use of Computers, 133 NEW L.J. (1983), էջ 236; Pamela Samuelson, նշվ․
աշխ․, էջ 1203: Քննադատության համար տե՛ս Colin R. Davies, նշվ․ աշխ․, էջ 616:
53 Տե՛ս Tim W. Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 49:
54 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 48-49:
55 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 54-56:
56 Նման փաստարկ են վկայակոչում այլք․ տե՛ս, օրինակ, Pamela Samuelson, նշվ․
աշխ․, էջ 1203 (թեև հօգուտ օգտագործողի է), Ryan Abbott, նշվ․ աշխ․, էջ 1116։
57 Տե՛ս Tim W. Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 55-56; Council Directive 2006/116, 2006 O.J. (L 372)
12, 14 (EC), հոդվ․ 4, երբ անձը, ով գույքային իրավունքների գործողության ժամկետի
ավարտից հետո առաջին անգամ օրինական ճանապարհով հրատարակում կամ այլ
միջոցներով հանրությանը մատչելի է դարձնում անտիպ ստեղծագործությունը, օգտվում
է հեղինակի իրավունքներից։ Այս դեպքում նշանակություն է տրվում անձի ջանքերին
(որը փաստացի հեղինակը չէ, ստեղծագործական ներդրում չունի) ստեղծագործությունը
հանրությանը հասանելի դարձնելու և այն համապատասխան շուկան բերելու գործում։
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նության ժամկետի հիմքում պետք է ընկած լինի որոշակի շահերի, ինչպես նաև պաշտպանության առավելություններն ու թերությունները
հավասարակշռելու սկզբունքը։ Որպես առավելություն՝ ժամկետը բավարար չափով պետք է խրախուսի ԱԻ նորարարության զարգացումը և
ապահովի շուկայի դինամիկ արդյունավետությունը, որպես թերություն՝ հաշվի առնի ակնկալվող ծախսերն ու կորուստները, աշխատաշուկայի ռիսկերը, մրցակցությունը և մարդու ստեղծագործականության հնարավոր նվազումը58։
Այս սկզբունքից ելնելով՝ առաջարկվում է նախատեսել 25 տարի
(որը սահմանված է անտիպ ստեղծագործությունների համար)59, 30
տարի (որը գործում է հանրային տիրույթի քննադատական և գիտական աշխատությունների համար)60, 15 տարի (տվյալների բազայի համար)61։ Նշվում է նաև Միացյալ Թագավորության 1988 թ․ ակտով համակարգչի գեներացրած աշխատանքի պաշտպանության համար սահմանված 50 տարին (բաժին 12(7))62։ Առաջարկվում է նաև տրամադրել
ավելի կարճ ժամկետ, քան գործող կատեգորիաների հարակից իրավունքների պաշտպանության համար են նախատեսված՝ խուսափելու
ավանդական հեղինակներին ԱԻ էժան աշխատուժով փոխարինելու
հնարավոր վտանգից63։
Մենք համամիտ ենք, որ չպետք է սահմանել երկար ժամկետ ԱԻ
արդյունքների նկատմամբ իրավունքների գործողության համար, քանի
որ այդ արդյունքները տնտեսական առավելություն կստանան ավանդական ճանապարհով ստեղծված աշխատանքների նկատմամբ։ Օրինակ, եթե ԱԻ ստացած ֆիլմը շատ ավելի քիչ ծախսեր է ենթադրում, քան ավանդական ֆիլմի արտադրությունն է (քանի որ ԱԻ ծրագրային ապահովումը
ստեղծում է արհեստական կերպարներ, որոնք կենդանի դերասանների
պես չեն վարձատրվում), ապա ԱԻ համար պաշտպանության նույն ժամկետը տալը վաղ թե ուշ կհանգեցնի մի վիճակի, երբ ավանդական ֆիլմերն այլևս չեն արտադրվի, քանի որ դրանք ավելի թանկ կնստեն՝ չունենալով որևէ լրացուցիչ խթան64։ Եվ վերջապես արդյունավետ լուծում կարող է լինել տարբեր ժամկետների սահմանումը տարբեր կատեգորիաների արդյունքների համար՝ ըստ նրանց տնտեսական արժեքի։
58 Տե՛ս Tim W. Dornis, նշվ․ աշխ․, էջ 57, հղում 211; նաև՝ Tim W. Dornis, Non-Conventional Copyright: An Economic Perspective, in Non-Conventional Copyright, էջ 455, 467-75
(Enrico Bonadio & Nicola Lucchi eds., 2018)։
59 Տե՛ս Council Directive 2006/116, 2006 O.J. (L 372) 12, 14 (EC), հոդվ․ 4։
60 Տե՛ս նույն տեղը, հոդվ․ 5:
61 Տե՛ս Council Directive 96/9, հոդվ․ 10(1), 1996 O.J. (L 77) 20, 26 (EC)։ Երկար ժամկետների քննադատության համար, տե՛ս William M. Landes & Richard A. Posner, An
Economic Analysis of Copyright Law, 18 J. LEG. STUD. էջ 325, 361 (1989)։
62 Տե՛ս Copyright, Designs and Patents Act 1988, http://www.legislation.gov.uk/ukpga
/1988/48/contents
63 Տե՛ս նույն տեղը։
64 Տե՛ս AIPPI 2019-Study Question, նշվ․ աշխ․, էջ 6:
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Ստատուս քվոյի պահպանում։ Վերջին տարբերակը, որը ևս
քննարկվում է միջազգային մասնագիտական հարթակներում, խնդրո
առարկա հարցի կապակցությամբ ստատուս քվոյի պահպանումն է։
Առաջարկվում է որևէ օրենսդրական փոփոխություն չձեռնարկել և ԱԻ
ձեռք բերած արդյունքների պաշտպանությունը փորձել իրականացնել
գործող օրենսդրություններում և նախադեպային իրավունքում առկա
իրավական պաշտպանության կառուցակարգերով, այդ թվում՝ անբարեխիղճ մրցակցության, անհիմն հարստացման, արդյունաբերական
դիզայնի, նոու հաուի, առևտրային գաղտնիքի անօրինական օգտագործումները արգելելու և այլ կառուցակարգերով65: Միաժամանակ, ընդունվում է, որ այդ կառուցակարգերը բավարար պաշտպանություն
չեն կարող ապահովել, քանի որ իրականում բարդ է բավարարել
դրանց կիրառելիության բոլոր պայմանները ԱԻ ձեռք բերած արդյունքների նկատմամբ66։
Ամփոփելով գտնում ենք, որ ԱԻ ձեռք բերած արդյունքի իրավական պաշտպանության տրամադրման հարցում գլոբալ ներդաշնակեցումը ցանկալի է։ Ընդունելի և հնարավոր ենք համարում նման պաշտպանությունը հարակից իրավունքների ինստիտուտի շրջանակում նախատեսելը, սակայն մինչ այդ անհրաժեշտ է կատարել ապացույցների
վրա հիմնված հետազոտություններ մի շարք ուղղություններով, այդ
թվում՝ ԱԻ արդյունքներին իրավական պաշտպանություն տրամադրելու տնտեսական ազդեցության և օգուտների ու վնասների գնահատման, ինչպես նաև հանրային ու մասնավոր շահերի հավասարակշռման
ուղղությամբ։
Բանալի բառեր - արհեստական ինտելեկտ, արհեստական բանականություն,
նյարդային ցանցեր, մեքենայական ուսուցում, մտավոր սեփականություն, հեղինակային իրավունք, հարակից իրավունքներ, յուրօրինակություն, մարդ–հեղինակ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

ТАТЕВИК ДАВТЯН – Возможность правовой защиты по результатам,
полученным искусственным интеллектом, в рамках института смежных
прав. – В статье проанализировано, насколько целесообразно, возможно и допустимо предоставлять в рамках права интеллектуальной собственности правовую
защиту по результатам, достигнутым так называемым автономным искусственным интеллектом. Речь идёт о произведениях искусства, литературы и науки,
которые сопоставимы с произведениями, созданными человеком, а в отдельных
случаях даже превосходят их. Обсуждается вопрос об обоснованности на данном
этапе технологического развития обеспечивать подобные результаты правовой
защитой, и если да, то можно ли обеспечить её в рамках института смежных прав.
Анализируются основные положения дискуссий по этому вопросу в профессиональной литературе и высказанные специалистами предложения.
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analyzes the feasibility and permissibility of providing legal protection for the results
obtained by the so-called autonomous Artificial Intelligence in the framework of Intellectual Property Law. Those are results that are similar, comparable, and in some cases
even superior to the works created by humans in the field of literature, art or science. It
questions whether there is a substantiated need to provide legal protection for the results
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ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ-Ի 1087.1 ՀՈԴՎԱԾԻ
ԱՌԵՂԾՎԱԾԸ
ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՉԻՖԼԻԿՅԱՆ

2010 թվականի մայիսի 18-ին կատարված օրենսդրական փոփոխություններով կյանքի կոչվեց ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1
հոդվածը՝ «Պատվին, արժանապատվությանը և գործարար համբավին
պատճառված վնասի հատուցման կարգը և պայմանները» խորագրով։
Այն նշանավորվեց ոչ միայն զրպարտության և վիրավորանքի՝ այդուհետ քաղաքացիաիրավական կարգավորմանն անցնելով, այլև մի
շարք դրույթներով, որոնք աչքի ընկան ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքին ոչ բնորոշ ձևակերպումներով։ Դրանք առավելապես վերաբերում են «զրպարտություն» իրավախախտման կարգավորումներին։
Ուստի տվյալ ուսումնասիրությունը նպատակահարմար ենք գտնում
սկսել զրպարտության հասկացության պարզաբանումից։
Այսպես, անձի պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի նսեմացման հետևանքով պատասխանատվության հանգեցնող
արարքներից մեկը, այն է՝ զրպարտությունը, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգքրի 1087.1 հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, սահմանվում է որպես անձի վերաբերյալ այնպիսի փաստացի տվյալների (statement օf
fact) հրապարակային ներկայացում, որոնք չեն համապատասխանում
իրականությանը և արատավորում են նրա պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը: Մեկնաբանելով այս դրույթը՝ ՀՀ
Վճռաբեկ դատարանը թիվ ԼԴ/0749/02/10 քաղաքացիական գործով
2012 թվականի ապրիլի 27-ին կայացրած որոշմամբ արձանագրեց արարքի՝ զրպարտություն գնահատելու չափանիշները: Այսպես, դատարանը նշեց, որ զրպարտություն համարվելու համար արարքը պետք է
բավարարի հետևյալ հատկանիշներին՝
1. անձի վերաբերյալ պետք է լինեն փաստացի տվյալներ, այսինքն՝
ներկայացվածը պետք է պարունակի կոնկրետ, հստակ տեղեկություններ որոշակի գործողության կամ անգործության վերաբերյալ, այն
չպետք է լինի վերացական,
2. անձի վերաբերյալ փաստացի տվյալները պետք է ներկայացված
լինեն հրապարակային,
3. ներկայացված փաստացի տվյալները պետք է չհամապատասխանեն իրականությանը, այսինքն՝ պետք է լինեն սուտ, անհիմն, ոչ
հավաստի,
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4. ներկայացված փաստացի տվյալներն իրականում պետք է արատավորեն անձի պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար
համբավը:
Սակայն, միևնույն ժամանակ, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը
պարունակում է որոշակի վերապահումներ, երբ արարքը բավարարում է վերոնշյալ բոլոր չափանիշները, բայցևայնպես, զրպարտություն
չի համարվում: Այսպես, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ նույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված
փաստացի տվյալները հրապարակային ներկայացնելը չի համարվում
զրպարտություն, եթե՝
1) դրանք տեղ են գտել մինչդատական կամ դատական վարույթի
ընթացքում վարույթի մասնակցի կողմից քննվող գործի հանգամանքների վերաբերյալ կատարված արտահայտությունում կամ ներկայացրած ապացույցներում,
2) դա տվյալ իրավիճակում և իր բովանդակությամբ պայմանավորված է գերակա հանրային շահով, և եթե փաստացի տվյալները
հրապարակայնորեն ներկայացրած անձն ապացուցի, որ ողջամտության սահմաններում ձեռնարկել է միջոցներ՝ պարզելու դրանց ճշմարտությունը և հիմնավորվածությունը, ինչպես նաև հավասարակշռված
և բարեխղճորեն է ներկայացրել այդ տվյալները,
3) այն բխում է զրպարտության ենթարկված անձի կամ նրա ներկայացուցչի հրապարակային ելույթից կամ պատասխանից կամ նրանցից ելնող փաստաթղթից:
Ընդ որում՝ վերոգրյալ վերապահումների ցանկը սպառիչ է, այսինքն, բացի հոդվածում թվարկվածներից, այլ դեպքեր, երբ արարքը
համապատասխանի զրպարտության բոլոր չափանիշներին, բայց չհամարվի այդպիսին, լինել չեն կարող:
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսվում են որոշակի բացառություններ, որոնց հարկ ենք համարում անդրադառնալ առանձին-առանձին:
Այսպես, ինչպես արդեն նշել ենք, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի
1087.1 հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն՝ փաստացի տվյալները հրապարակային ներկայացնելը չի համարվում զրպարտություն,
եթե դրանք տեղ են գտել մինչդատական կամ դատական վարույթի ընթացքում վարույթի մասնակցի կողմից քննվող գործի հանգամանքների
վերաբերյալ կատարված արտահայտությունում կամ ներկայացրած ապացույցներում:
Այս առնչությամբ Ս. Պոտապենկոն նշում է, որ ցանկացած դեպքում անթույատրելի պետք է լինի այն ապացույցների, այդ թվում՝ վկաների ցուցմունքների վիճարկումը պատվի, արժանապատվության կամ
գործարար համբավի պաշտպանության առանձին հայց ներկայացնելու միջոցով, որոնք այլ գործով եղել են դատական քննության առարկա:
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Դա ըստ էության կնշանակի դատարանի կողմից նույն ապացույցի
կրկնակի գնահատում1:
Իսկ Ս. Կամենևան նշում է, որ իրավիճակը փոխվում է, երբ գործի
քննության ժամանակ տեղեկություններ են հաղորդվում գործին մասնակից չդարձված երրորդ անձի մասին այն դեպքում, եթե կայացված
դատական ակտը նրա համար իրավունքներ և պարտականություններ
չի սահմանում2, քանի որ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 360 հոդվածի համաձայն՝ նման անձինք վերաքննիչ բողոք
բերելու իրավունք չունեն: Այս պարագայում տվյալ անձինք պետք է իրենց պատվի, արժանապատվության կամ գործարար համբավի
պաշտպանության իրավունք ունենան դրա մասին առանձին հայց ներկայացնելու միջոցով:
Ուստի, քանի որ 1087.1 հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետում սահմանվում է ընդհանրական կանոն փաստացի տվյալների ներկայացման՝ զրպարտություն չհամարվելու առումով, գտնում ենք, որ ճիշտ չի
լինի այն բացարձակացնել և տարածել նաև այն դեպքի վրա, երբ արատավորող բնույթի և իրականությանը չհամապատասխանող տվյալներ
են հայտնվում երրորդ անձի մասին:
Այս առնչությամբ հետաքրքրական է մոտեցումն անգլոամերիկյան
իրավունքում, որտեղ դիֆամացիայի համար պատասխանատվությունից բացառման դեպքերն անվանվում են «բացարձակ անձեռնմխելիություն»: Ամերիկյան իրավունքում դրանից օգտվում են ինչպես դատական, այնպես էլ օրենսդիր և գործադիր մարմիններում քննարկումների, ելույթների, բանավեճերի ժամանակ3: Իսկ Անգլիայում գործող
«Դիֆամացիայի ակտ»-ի համաձայն՝ բացարձակ անձեռնմխելիությունը տարածվում է պառլամենտում և դատական մարմիններում քննարկումների վրա՝ ըստ նշված ակտի 13-րդ և 14-րդ կետերի4: Դրա նպատակն այն է, որ որոշակի կատեգորիայի անձինք առանց պատասխանատվության ենթարկվելու վախի ի վիճակի լինեն ազատորեն մասնակցելու իրենց լիազորությունների իրականացման վերաբերյալ տարատեսակ քննարկումների5:
Հաջորդ վերապահումը վերաբերում է այն դեպքին, երբ արատավորող փաստացի տվյալները հրապարակային ներկայացնելը տվյալ ի1
Տե՛ս Потапенко С. В. Диффамация и российская судебная практика в контексте
опыта Европейского суда по правам человека // http://archive.is/xDUZP#selection-319.47319.48 (հղումը`15.11.2020թ.):
2
Տե՛ս Каменева З. В. Диффамация и ее признаки // http://lexandbusiness.ru/viewarticle.php?id=3297 (հղումը` 15.11.2020):
3
Տե՛ս Jasper M. C., The Law of Libel and Slander, Oceana publications, Inc., Dobbs
Ferry, New York., 1996, էջ 30-33:
4
Տե՛ս http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/31/pdfs/ukpga_19960031_en.pdf (հղումը` 15.11.2020թ.)։
5
Տե՛ս D. Milo, Defamation and Freedom of Speech, Oxford University Press, New York,
2008, էջ 69:
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րավիճակում և իր բովանդակությամբ պայմանավորված է գերակա
հանրային շահով, եթե փաստացի տվյալները հրապարակայնորեն
ներկայացրած անձն ապացուցի, որ ողջամտության սահմաններում
ձեռնարկել է միջոցներ՝ պարզելու դրանց ճշմարտացիությունը և հիմնավորվածությունը, ինչպես նաև հավասարակշռված ու բարեխղճորեն
է ներկայացրել այդ տվյալները: Ինչպես նշում է Գ. Բեքմեզյանը, նշված
ձևակերպումից բխում է, որ զրպարտության համար մեղադրվող սուբյեկտը կազատվի զրպարտության համար պատասխանատվությունից,
և նրա կողմից հրապարակված փաստերը զրպարտություն չեն համարվի, եթե վերջինս ցանկացել է ճշտել իր ունեցած փաստացի տվյալները, սակայն չի կարողացել և, համոզված լինելով այն բանում, որ իր
ունեցած տեղեկությունները համապատասխանում են իրականությանը հրապարակել է դրանք: Եվ անձի նպատակը պետք է լինի ոչ թե ինչոր մեկին զրպարտելը, այլ իր ունեցած փաստացի տվյալները երրորդ
անձանց հասանելի դարձնելը6:
Քննարկվող իրավանորմի իր մեկնաբանությունն է արել նաև ՀՀ
Սահմանադրական դատարանը 2011 թվականի նոյեմբերի 15-ին կայացրած ՍԴՈ-997 թվակիր որոշմամբ, որտեղ ամրագրել է իր իրավական դիրքորոշումը, այն է՝ յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում, կախված
գործի հանգամանքներից, պետք է որոշվի, թե արդյոք հասարակության տեղեկացված լինելու շահը գերակա է եղել տեղեկություն հայտնած անձի վրա դրված պարտականության ու պատասխանատվության
համեմատ: Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային պրակտիկայի համաձայն՝ այսպիսի դեպքերում ազգային իշխանությունների հայեցողության շրջանակը սահմանափակված է ժողովրդավարական հասարակության շահով, որի էությունը այն է, որ
մամուլին թույլատրվի կատարել «հասարակական վերահսկող օղակի»
(watcհdօg) իր գործառույթը և տեղեկատվություն տարածել հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող լուրջ հարցերի վերաբերյալ:
Ինչպես կարելի է նկատել, ուսումնասիրության առարկա հոդվածի հիշյալ մասի տվյալ կետի ձևակերպումն աչքի է ընկնում ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքին խորթ շարադրանքով: Եվ պետք է նշել, որ մեր
հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ այն փոխառված է անգլոամերիկյան իրավունքի դիֆամացիայի վերաբերյալ կարգավորումներից,
որն էլ անհրաժեշտ է դարձնում հարցի ուսումնասիրությունը կատարել անգլոամերիկյան իրավունքի տեսանկյունից:
Այսպես, 1087․1 հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետում կիրառված են
հետևյալ արտահայտությունները՝ «տվյալ իրավիճակում և իր բովանդակությամբ գերակա հանրային շահ», «ողջամտության սահմաննե6

Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք». մաս
երրորդ, 4-րդ հրատարակություն (խմբ.՝ Բարսեղյան Տ. Կ., Ղարախանյան Գ. Հ.), ԵՊՀ,
Եր., 2011, էջ 63 (համապատասխան ենթագլխի հեղինակը Գ. Բեքմեզյանն է):
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րում ձեռնարկել է միջոցներ», «հավասարակշռված և բարեխղճորեն է
ներկայացրել»։
Այս առնչությամբ հարց է ծագում՝ իսկ ի՞նչ է «գերակա հանրային
շահ» ասվածը հենց այս հոդվածի համատեքստում, և հարցերի ո՞ր
շրջանակն է, որ կարող է համարվել «հասարակական հետաքրքրություն ունեցող»: Թերևս խոսքն այն տեղեկությունների մասին է, որոնք
տվյալ հասարակության համար չափազանց կարևոր են։ Ուստի կարելի է ենթադրել, որ հանրային շահի բովանդակության մեջ կարող են
ընդգրկվել բազմապիսի հարցեր, և նույնիսկ հասարակության հետաքրքրությունը անձի մասնավոր կյանքի որևէ դրվագի վերաբերյալ
կարող է բավարար լինել «հանրային շահ» համարվելու համար7: Սակայն այն չի կարող չափազանց տարածականորեն մեկնաբանվել. օրինակ՝ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի անձնական կյանքի դրվագը կարող է համարվել հասարակական հետաքրքրության առարկա
միայն այն դեպքում, երբ առնչվում է նրա հասարակական գործունեությանը և տվյալ պաշտոնին նրա համապատասխանությանը8:
Ուշագրավ է, որ վերոնշյալ գաղափարները, որոնք արտահայտվել
են նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկայում9, արտացոլվել են նաև ՀՀ դատական պրակտիկայում: Այսպես,
թիվ ԵԿԴ/0526/02/11 գործով10 դատարանն իր վճռով սահմանեց, որ եթե
քաղաքական գործչի անձնական կյանքի տվյալ դրվագի մասին տեղեկանալու մեջ հասարակությունն ունի օրինական շահ, ապա այդպիսի
հրապարակումը թույլատրելի է:
Միևնույն ժամանակ, եթե խնդրո առարկա հարցն ունի ընդհանուր
հասարակական հետաքրքրություն, ապա այն հանգամանքը, որ մասնավոր անձն իր կամքից անկախ է ընդգրկվում այդպիսի հարաբերության մեջ, չի զրկում այն հասարակական հետաքրքրությունից: Այսինքն՝
նույնիսկ եթե անձը հանրային ճանաչում չունի, նրա վրա կտարածվեն
հանրային անձանց դիֆամացիայի վերաբերյալ կանոններն այն դեպքում, երբ իր մասնակցությամբ տվյալ հարաբերությունն ունի հասարակական կարևորություն11:
7

Տե՛ս Barendt E., Freedom of Speech, 2nd edition, Oxford University Press, N.Y., 2005,

էջ 209:

8
Տե՛ս Weaver R. L., Kenyon A. T., Partlett D. F., Walker C. P., The Right to Speak III.
Defamation, Reputation and Free Speech, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina,
2006, էջ 55:
9
Տե՛ս «Կոբենտերն ու «Ստանդարտ ֆեղլագսն» ընդդեմ Ավստրիայի» գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 2009 թվականի սեպտեմբերի 4-ի վճիռը,
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"respondent":["AUT"],"article":["10"],"documentcollectionid2":
["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-92865"]},(հղումը`15.11.2020թ.)։
10 Տե՛ս «Տիգրան Արզաքանցյանն ընդդեմ «Իրավունք Մեդիա» ՍՊԸ»-ի գործով
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատանի դատարանի 2011 թվականի հունիսի 26-ի վճիռը:
11
Տե՛ս Margaret C. Jasper, նշվ. աշխ., էջ 6:
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Մասնավոր և հանրային անձանց նկատմամբ այսպիսի տարբերակված մոտեցման երկու հիմնական պատճառ կա: Առաջինն է, որ
հանրային անձինք և հատկապես հանրային ծառայողները մասնավոր
անձանց համեմատ հիմնականում դիֆամացիայից պաշտպանվելու ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն: Իսկ մյուս պատճառն այն է, որ
հանրային անձինք մեծամասամբ իրենց կամքով են ներգրավվում հանրային կյանքի մեջ, ուստի պետք է պատրաստ լինեն գտնվելու հասարակության առավել մեծ ուշադրության ներքո12:
«Պեդերսենն ու Բադսգարդն ընդդեմ Դանիայի» գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը առանձնացրեց քաղաքական
գործիչներին և պետական ծառայողներին՝ սահմանելով, որ պետական
ծառայողներին իրենց լիազորությունների իրականացման ժամանակ
թույլատրելի քննադատության շրջանակները որոշակի հանգամանքների առկայության դեպքում կարող են ավելի լայն լինել, քան մասնավոր անձանց: Սակայն դիֆամացիայի վերաբերյալ գործեր քննելիս դատարանները պետք է հստակորեն տարանջատեն պետական ծառայողներին և ընտրովի քաղաքական գործիչներին, քանի որ առաջինները իրենց յուրաքանչյուր գործողություն կամ խոսք գիտակցաբար չեն ենթարկում մանրազնին ուսումնասիրության, ինչպես քաղաքական գործիչները, և հետևաբար վերջիններս չպետք է դիտարկվեն պետական
ծառայողների հետ միևնույն դիրքից այն ժամանակ, երբ խոսքը վերաբերում է նրանց գործունեության քննադատությանը: Ավելին, նրանք
պետք է օգտվեն հասարակության վստահությունից իրենց պաշտոնեական պարտականությունները բարեհաջող իրականացնելու համար13:
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ
կետում խոսվում նաև քաղաքացիաիրավական սուբյեկտի կողմից
փաստացի տվյալների ճշմարտությունը և հիմնավորվածությունը
պարզելու համար ողջամտության սահմաններում ձեռնարկված միջոցների մասին։ Կարծում ենք՝ այստեղ խոսքն անգլիական իրավունքին հայտնի «ողջամիտ հրապարակման» մասին է: Պարզաբանենք
դրա էությունը. պաշտպանության այս միջոցը թույլ է տալիս իր տարածած տեղեկությունների ճշմարտացիությանը անվստահ հրապարակողին հրապարակել դրանք, եթե նա կարողանա ապացուցել, որ դա
ողջամիտ էր:
«Ողջամիտ հրապարակման» հիմքը դրվեց Լորդերի պալատի կողմից քննած «Ռեյնոլդսն ընդդեմ «Թայմս Նյուսփեյփերս»-ի և այլոց» գործով: Դրանով լորդ Նիչոլսն ուրվագծեց դրա կիրառման անհրաժեշտ
12

Տե՛ս Weaver R.L., A.T. Kenyon A.T., D.F. Partlett D.F., Walker C.P., նշվ. աշխ., էջ 51:
Տե՛ս «Պեդերսենն ու Բադսգարդն ընդդեմ Դանիայի գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 2004 թվականի դեկտեմբերի 17-ի վճիռը, http://docs.pravo.
ru/document/view/19382454/17527613/ (15.11.2020 թ․դրությամբ):
13
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պայմանները, որոնք հայտնի են «Նիչոլսի չափանիշներ» անվամբ: Այսպիսով, հրապարակումը ողջամիտ գնահատելու համար պետք է հաշվի առնվեն հետևյալ գործոնները՝ հայցվորին վերագրվող արարքների
լրջությունը, ներկայացված տեղեկատվության բնույթը (այսինքն՝ արդյո՞ք այն հանրային հոգածության առարկա է), արդյո՞ք հավաստի է եղել ինֆորմացիայի աղբյուրը, ի՞նչ քայլեր են ձեռնարկվել ինֆորմացիան ստուգելու համար, տեղեկության հրատապությունը. արդյո՞ք
հայցվորին տրվել է հրապարակված տեղեկատվությունը մեկնաբանելու հնարավորություն, ինչպիսի՞ն է հրապարակման հնչերանգը, որո՞նք
են հրապարակման հանգամանքները14:
«Ողջամիտ հրապարակում» պաշտպանության միջոցը երկու առանցքային տարր է ներառում: Առաջինը հրապարակման առարկան է,
իսկ երկրորդը՝ հրապարակողի հետազոտության որակը: Վերջինը
գլխավորապես լրագրողի՝ մեղքի անզգույշ ձև դրսևորելու հանգամանքը պարզելն է, իսկ առաջինը՝ բացահայտման ենթակա երկու հանգամանքների միասնությունը, որի շրջանակներում պետք է պարզվեն
հրապարակված արատավորող տեղեկության լրջությունը և հանրային
շահի առկայությունը: Այսինքն՝ դրա հիմնական նպատակն այն է, որ
հանրային նշանակության հարցեր լուսաբանելիս լրագրողներին տրվի
հարաբերական ազատություն, այլ կերպ ասած՝ սխալվելու հնարավորություն:
Պաշտպանության այս միջոցն ունի կարևոր դրական կողմ. դրա
շնորհիվ մեղմվում է խոսքի ազատության անցանկալի սահմանափակումը: Բայց, միևնույն ժամանակ, գործնականում դա կիրառելը կապված է որոշ բարդությունների հետ: Այն, թե արդյոք պատասխանողը
կազատվի պատասխանատվությունից, հիմնականում կախված է դատարանի կողմից հրապարակումը ողջամիտ գնահատելու հանգամանքից: Իսկ հրապարակումը «ողջամիտ» համարելու համար գնահատման ենթակա հանգամանքները փաստորեն բավական խիստ են: Ինչպես նշել է Դ. Միլոն, անգլիական դատական պրակտիկան վկայում է,
որ գործերի մեծ մասի պատասխանողներին չի հաջողվել ապացուցել,
որ իրենց հրապարակումը ողջամիտ է: Դատարանները միայն բացառիկ դեպքերում են «ողջամիտ հրապարակման» հիմքով պատասխանողին ազատել պատասխանատվությունից15:
Հետաքրքրական է, որ Ավստրալիայում պաշտպանության այս միջոցը գործնականում գրեթե չի կիրառվում, քանի որ դրա կիրառման
սահմաններն էլ ավելի նեղ են, քան անգլիական իրավունքում. այսպես,
դրա համար անհրաժեշտ է, որ հրապարակված փաստացի տվյալներն
ակնհայտորեն վերաբերեն քաղաքական ելույթի:
Կարևոր է նշել, որ անգլիական իրավունքում «ողջամիտ հրապա14
15

Տե՛ս Milo D., նշվ. աշխ., էջ 189:
Տե՛ս նույն տեղը, էջ 187:
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րակման» կառուցակարգը պաշտպանության միջոց է զանգվածային
լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց համար, իսկ
քաղաքացիների դեպքում գործում է մեկ այլ միջոց՝ «բարեխիղճ (ազնիվ) մեկնաբանության» կառուցակարգը: Դրա էությունն այն է, որ քաղաքացին պետք է ազատվի պատասխանատվությունից, եթե ազնվորեն արտահայտել է իր տեսակետը հանրային նշանակության հարցի
վերաբերյալ, որքան էլ չափազանցված կամ կողմնակալ լինի այն16:
Ինչ վերաբերում է փաստացի տվյալները բարեխիղճ և հավասարակշռված ներկայացնելուն, կարծում ենք, որ ճիշտ կլինի այն մեկնաբանել հետևյալ կերպ․ անձը չի ունեցել դիմացինին անվանարկելու դիտավորություն, իսկ տեղեկությունները ներկայացրել է առանց աղավաղումների, հնարավորինս ճշգրիտ։
Բացի այդ, անգլոամերիկյան իրավունքի ազդեցությունից զերծ չի
մնացել նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի 4-րդ մասը, որի համաձայն՝ զրպարտության վերաբերյալ գործերով անհրաժեշտ փաստական հանգամանքների առկայության կամ բացակայության ապացուցման պարտականությունը կրում է պատասխանողը: Այն
փոխանցվում է հայցվորին, եթե ապացուցման պարտականությունը
պատասխանողից պահանջում է ոչ ողջամիտ գործողություններ կամ
ջանքեր, մինչդեռ հայցվորը տիրապետում է անհրաժեշտ ապացույցների:
Այս առումով նկատենք, որ տվյալ կարգավորումը նախատեսվել է
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում այն ժամանակ (2010 թվականին),
երբ դեռ չէր ընդունվել գործող ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգիրքը (2018 թվական), որով և նախատեսվեց ապացուցման բեռի
փոխանցման հնարավորությունը։ Հետևաբար՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի քննարկվող կարգավորումը բնույթով բացառիկ էր։
Պետք է նշել, որ իրականում դիֆամացիայի վերաբերյալ գործերով
ապացուցման պարտականության փոխանցումը բնորոշ է ամերիկյան
իրավունքին, համաձայն որի՝ իրականությանը համապատասխանությունն ապացուցելու բեռն անցնում է հայցվորին տուժողի հանրային
սուբյեկտ լինելու հիմքով: Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է նշել, որ
հանրային անձանց նկատմամբ այսպիսի տարբերակված մոտեցումը
որոշ հեղինակներ դրական չեն գնահատում: Մասնավորապես, Ե. Բարենդտը գտնում է, որ հանրային անձանց վրա պատասխանողի ակնհայտ չարամտությունն ապացուցելու պահանջ դնելն արդարացված
համարվել չի կարող, քանի որ այդ դեպքում պատասխանողը կարող է
հեշտությամբ խույս տալ դիֆամացիայի համար պատասխանատվությունից, նույնիսկ եթե իրապես բարեխիղճ է եղել իր կողմից հրապարակվող տվյալների՝ ճշմարտությանը համապատասխան լինելը ստու16
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գելու հարցում17: Ապացուցման բեռի փոխանցում հայտնի է նաև անգլիական իրավունքին, ըստ որի՝ նշված գործերով փոխանցումը կատարվում է պատասխանողի՝ հերքում իրականացնելու պատրաստակամությունը տուժողի կողմից չընդունվելու դեպքում:
Ինչպես կարելի է նկատել, օրենսդիրը ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածում ըստ էության կատարել է մի կողմից՝ ամերիկյան, մյուս կողմից՝ անգլիական իրավունքների կարգավորումների
միախառնման փորձ՝ փոխառելով դրանց բնորոշ կարգավորումները և
ենթարկելով դրանք որոշակի փոխակերպման:
Ինչ վերաբերում է 1087.1 հոդվածի 5-րդ մասի երրորդ կետին, ապա դրա համաձայն՝ համապատասխան փաստացի տվյալները հրապարակային ներկայացնելը չի համարվում զրպարտություն, եթե այն
բխում է զրպարտության ենթարկված անձի կամ նրա ներկայացուցչի
հրապարակային ելույթից կամ պատասխանից կամ դրանցից բխող
փաստաթղթից: Այս կապակցությամբ թիվ ԵԿԴ/2293/02/10 քաղաքացիական գործով ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական
դիրքորոշման համաձայն՝ տեղեկատվության տարածումը այս դեպքում էլ ենթադրում է հրապարակային ելույթում կամ պատասխանում
կամ փաստաթղթում տեղ գտած եզրահանգումների կամ փաստերի
բարեխիղճ շարադրանք: Ելույթ պետք է դիտարկել անձի հնչեցրած բանավոր խոսքը, որը նպատակ ունի որոշակի տեղեկատվություն փոխանցել անորոշ թվով անձանց և արվում է որոշակի ձևաչափով կազմակերպված միջոցառումների ժամանակ (օրինակ՝ գիտաժողովներ,
համաժողովներ, հավաքներ, հանրահավաքներ և այլն), իսկ «փաստաթուղթ» տերմինի մեկնաբանությունն անհրաժեշտ է կատարել՝ հաշվի
առնելով նաև երկրում գործող փաստաթղթաշրջանառության էլեկտրոնային կարգավորումը:
Վերոգրյալի առնչությամբ ցանկանում ենք ուշադրություն բևեռել
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087․1 հոդվածի 6-րդ մասին, ըստ որի՝
անձն ազատվում է վիրավորանքի կամ զրպարտության համար պատասխանատվությունից, եթե իր արտահայտած կամ ներկայացրած
փաստացի տվյալները լրատվական գործակալության տարածած տեղեկատվության, ինչպես նաև այլ անձի հրապարակային ելույթի, պաշտոնական փաստաթղթերի, լրատվության այլ միջոցի կամ հեղինակային որևէ ստեղծագործության բովանդակած տեղեկատվության բառացի կամ բարեխիղճ վերարտադրությունն են, և դա տարածելիս հղում է
կատարվել տեղեկատվության աղբյուրին (հեղինակին):
Ինչպես կարելի է նկատել, 1087․1 հոդվածի 5-րդ մասը վերաբերում է այն դեպքերին, որոնք չեն համարվում զրպարտություն, իսկ
նույն հոդվածի 6-րդ մասը՝ այն դեպքերին, որոնք թեպետև համարվում
17
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են զրպարտություն, բայց հրապարակողն ազատվում է զրպարտության համար պատասխանատվությունից։ Կարծում ենք՝ տվյալ տարանջատումն ունի մեկնաբանման կարիք։ Նախ, քանի որ քաղաքացիական
իրավունքում նույն իրավախախտումը կրկնելը որևէ իրավական հետևանք չի առաջացնում (առանց հաշվի առնելու դատարանի հայեցողությամբ պատասխանողի վրա ավելի մեծ փոխհատուցման չափ դնելու հնարավորությունը), ապա այդ տեսանկյունից նման տարանջատումը կարծես դառնում է իմաստազուրկ։ Այսինքն՝ անկախ այն բանից՝ զրպարտության համար անձը կազատվի պատասխանատվությունից, թե նրա կատարած արարքը չի համարվի զրպարտություն, անձի համար կառաջանա նույն իրավական հետևանքը, այն է՝ չկրել պատասխանատվություն իրականությանը չհամապատասխանող և անձին արատավորող տվյալներ հրապարակելու համար։ Բայց, մյուս
կողմից, եթե զրպարտության համար պատասխանատվությունը մեկնաբանենք որպես դրամային փոխհատուցում, ինչպես նաև որպես
հերքում կամ պատասխանի հրապարակում զանգվածային լրատվական գործունեություն իրականացնողի համար18, ապա կստացվի, որ
«ազատել պատասխանատվությունից» ասելով պետք է հասկանալ ազատում փոխհատուցում կամ հերքում (պատասխանի) կատարելուց։
Իսկ այն պարագայում, երբ արարքը առհասարակ զրպարտություն չի
համարվում, կարող է խոսք լինել թերևս միայն հերքման (պատասխանի) հրապարակման մասին, քանի որ «Զանգվածային լրատվության
մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի համաձայն՝ անձն իրավունք ունի լրատվական գործունեություն իրականացնողից պահանջել հերքելու իր իրավունքները խախտող փաստացի անճշտությունները, որոնք տեղ են
գտել լրատվական գործունեություն իրականացնողի տարածած տեղեկատվության մեջ, եթե վերջինս չի ապացուցում, որ այդ տեղեկությունները համապատասխանում են իրականությանը: Այսինքն՝ «Զանգվածային լրատվության մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի կիրարկման համար «զրպարտություն» կատարած լինելը պարտադիր պայման չէ։ Այստեղ հարցի քննարկման հետագա ընթացքը կախված է հետևյալ հանգամանքից․ եթե զանգվածային լրատվական գործունեություն իրականացնողի համար հերքումը դիտարկենք որպես պատասխանատվության միջոց, ապա կարող ենք փաստել, որ վերոնշյալ երկու դեպքերում
էլ իրավական հետևանքը նույնն է՝ իրավունք ունենալ չհերքելու հրապարակածը։ Սակայն եթե հերքումը դիտենք որպես պաշտպանության
միջոց, ապա զանգվածային լրատվական գործունեություն իրականացնողի համար արդեն կառաջանա այլ իրավական հետևանք, մասնավո18
Ավելի մանրամասն տե՛ս Ա․ Չիֆլիկյան, Անձի պատվի, արժանապատվության
և գործարար համբավի արատավորումն ու նսեմացումը զանգվածային լրատվության
միջոցներով, «ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու», 1(3), Եր., 2019, էջ 145-147:
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րապես՝ նրա վրա կարող է դրվել հերքման պարտականություն, չնայած արարքի՝ զրպարտություն չհամարվելու հանգամանքին։
Վերոգրյալին հավելենք ևս մեկ դիտարկում․ 1087․1 հոդվածի 5-րդ
և 6-րդ մասերում խոսվում է ելույթի կամ փաստաթղթի՝ որպես տեղեկատվության աղբյուր լինելու դեպքում այն հրապարակողի՝ զրպարտության համար պատասխանատվությունը բացառելու կարգավորման մասին։ Մի դեպքում նշվում է «ելույթի», մեկ այլ դեպքում՝ «հրապարակային ելույթի» մասին, սակայն հասկանալի է, որ հրապարակայնությունը ելույթի անհրաժեշտ պայման է19, այդ թվում՝ Վճռաբեկ
դատարանի վերը նշված որոշման համաձայն։ Կամ՝ 5-րդ մասում խոսվում է «փաստաթղթի» մասին, իսկ 6-րդում՝ «պաշտոնական փաստաթղթի» մասին, և այս դեպքում էլ կարելի է ենթադրել, որ եթե փաստաթուղթը նշվում է որպես տեղեկատվության աղբյուր, ապա այն
պետք է լինի առնվազն թույլատրելի հրապարակող սուբյեկտի համար։
Բացի այդ, ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարանի
համաձայն՝ փաստաթուղթը սահմանվում է որպես «պաշտոնական
գրություն․․․․»20: Ուստի կարծում ենք՝ «ելույթ և հրապարակային ելույթ», «փաստաթուղթ և հրապարակային փաստաթուղթ» կատեգորիաները համապատասխան իրավանորմերի կիրառման ժամանակ
պետք է մեկնաբանվեն նույնական։
Ամփոփելով վերոշարադրյալը՝ գտնում ենք, որ
1) 1087.1 հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետը, համաձայն որի՝ փաստացի տվյալները հրապարակային ներկայացնելը չի համարվում
զրպարտություն, եթե դրանք տեղ են գտել մինչդատական կամ դատական վարույթի ընթացքում վարույթի մասնակցի կողմից քննվող գործի
հանգամանքների վերաբերյալ կատարված արտահայտությունում կամ
ներկայացրած ապացույցներում, չպետք է վերաբերի այն դեպքերին,
երբ արատավորող բնույթի և իրականությանը չհամապատասխանող
տվյալներ են հայտնվում երրորդ անձի մասին:
2) ՀՀ օրենսդրի կողմից ըստ էության նախատեսվել են խոսքի ազատության ու հեղինակության իրավունքի միջև հավասարակշռմանն
ուղղված կարգավորումներ: Այսինքն՝ քանի որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածը գլխավորապես պաշտպանում է հեղինակության իրավունքը, դրա 4-րդ մասը և 5-րդ մասի 2-րդ կետն ուղղված
են խոսքի ազատության պաշտպանությանը: Մասնավորապես՝ 1087.1
հոդվածի 4-րդ մասում որդեգրվել է անգլոամերիկյան մոտեցումը, բայց
պետք է նկատի ունենալ, որ ամերիկյան իրավունքում դիֆամացիայի
կապակացությամբ հարաբերություններում ապացուցման պարտա19 Տե՛ս Է․ Բ․ Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, «Հայաստան»
հրատարակչություն, Եր., 1976, Էջ 337։
20 Տե՛ս «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան», հ. չորրորդ,
Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, Եր., 1980, էջ 639։
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կանության փոխանցումը կատարվում է՝ հայցվորի հանրային սուբյեկտ լինելու հանգամանքով պայմանավորված, իսկ անգլիական իրավունքը տվյալ հարցում ապացուցման պարտականության փոխանցմամբ որդեգրել է պատասխանողի առաջարկը չընդունած հայցվորին
«անհարմարություն պատճառելու» սկզբունքը: Իսկ 1087.1 հոդվածի 5րդ մասի 2-րդ կետում իրեն զգացնել է տալիս անգլիական իրավունքին
հայտնի «ողջամիտ հրապարակում»-ը, որը վերաբերում է միայն զանգվածային լրատվամիջոցներին: Այն հանգամանքը, որ ՀՀ օրենսդիրը
նախատեսել է նման վերապահում, կարծում ենք՝ պետք է գնահատել
դրական: Ըստ էության, այս առումով հայրենական օրենսդիրը նույնիսկ ավելի է ընդլայնել խոսքի ազատության սահմանները, քանի որ
«ողջամիտ հրապարակման» միջոցը սահմանել է նաև այլ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար՝ մեկ դրույթում ներառելով «ողջամիտ հրապարակման», «ազնիվ մեկնաբանության» կառուցակարգերը և ավելին՝ զանգվածային լրատվական գործունեություն իրականացնող անձ չհանդիսացող իրավաբանական անձանց պաշտպանության
կառուցակարգ, ինչը մի կողմից դյուրին է դարձնում տվյալ վերապահման իրավական կարգավորումը, բայց մյուս կողմից՝ էապես զսպում է
զանգվածային լրատվական գործունեություն իրականացնող անձ
չհանդիսացող սուբյեկտների՝ նշված վերապահումից օգտվելու հնարավորությունները, քանի որ չլինելով տեղեկատվության պրոֆեսիոնալ մատակարար, որպիսին զանգվածային լրատվական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտներն են, մյուս անձինք բավական դժվարությամբ կկարողանան կամ գրեթե չեն կարողանա ապացուցել բոլոր
այն պայմանները, որոնք ապացուցելու պահանջը մեծ դժվարությամբ
են կատարում նույնիսկ զանգվածային լրատվական գործունեություն
իրականացնողները:
Բանալի բառեր – զրպարտություն, անգլոամերիկյան իրավունք, ապացուցման

բեռի փոխանցում, հանրային գերակա շահ, պատասխանատվությունից ազատում

АРМЕНУИ ЧИФЛИКЯН – Загадка статьи 1087.1 Гражданского кодекса
РА. – Ставится вопрос об источниках некоторых положений статьи 1087․1 и её
значение. В основном разбирается 5-я часть данной статьи с её тремя пунктами.
Также рассмотрены 4-я и 6-я части статьи.
Отмечено, что создаётся впечатление, будто 2-й пункт 5-й части заимствован из
англо-американского права. В частности, части 4-я и 5-я названной статьи защищают
интересы клеветника, гарантируя тем самым осуществление права на свободу слова.
Подробно проанализирован пункт 2-й части 5-й и сделан вывод о том, что он относится к случаям клеветнической информации, которая не носит преднамеренного
характера, но преследовала цель послужить общественным интересам. Подчёркнуто,
что разумный подход позволяет субъекту не нести негативных последствий, обусловленных клеветой. При этом автор интерпретирует, что значит «добросовестно и
взвешенно излагать факты», анализирует особенности данных, не являющихся клеве-

50

той, и обстоятельства, рассматриваемые в ходе досудебного и судебного разбирательств.
Внимание уделено также положениям о передаче бремени доказывания,
предусмотренной частью четвёртой 1087.1 статьи, разобраны особенности их
применения в делах о диффамации в английском и американском праве. Кроме
того, проанализирована взаимосвязь частей 5-й и 6-й статьи, а также проведены
параллели между аналогичными категориями в них.
Ключевые слова: клевета, англо-американское право, передача бремени доказывания, приоритетный общественный интерес, освобождение от ответственности

ARMENUHI CHIFLIKYAN - The Conundrum of the Article 1087.1 of the
Civil Code. – This study aims to identify the sources and the meaning of certain provisions of article 1087.1. Basically, it is about the 5th section of this article with its three
points. The 4th and the 6th sections of this article were also discussed.
As a result of the study, it was emphasized that especially the 2nd paragraph of the
th
5 section of the article under discussion look borrowed from common law. In particular, the author pointed out that sections 4 and 5 of article 1087.1 are aimed at protecting
the interests of the slanderer, thereby guaranteeing the possibility of wider exercise of
the right to freedom of speech. Paragraph 2 of section 5 was analyzed in detail, and it
was concluded that it refers to the cases of publication of derogatory data that was not
made intentionally, but at the same time was intended to serve the Supreme public interest. It was emphasized that reasonable publication allows a person not to bear the
negative consequences associated with defamation. In addition, the author's interpretation of the phrase «conscientiously and carefully present the facts» is given. The author
also analyzed the particulars of the presentation of information, which does not constitute libel, about the circumstances of the case by the participant during pre-trial and trial
proceedings.
Attention was paid to the provision on the burden of proof transfer provided for in
section 4 of article 1087.1, showing the subtleties of its application in defamation cases
in English law, when the purpose of such transfer is punishing the offender, and in
American law, when the victim must be a public person.
In addition, the issues of interrelation of sections 5 and 6 of article 1087.1 are analyzed, and parallels are drawn between similar categories provided for in paragraph 3 of
section 5 and 6th section.
Key words: libel, Anglo-American law, transfer of the burden of proof, prevailing public
interest, exemption from liability
Ներկայացվել է՝ 03.11.2020,
Գրախոսվել է՝ 10.11.2020,
Ընդունվել է տպագրության՝ 18.12.2020
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ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ՎԱՐԴՈՒՇ ԵՍԱՅԱՆ

Քաղաքացիական գործերը ժամանակին քննելը և լուծելը քաղաքացիական դատավարության հիմնական խնդիրներից են1: Բացի այդ,
գործին մասնակցող անձանց համար կարևոր են ոչ միայն իրենց իրավունքների և օրենքով պահպանվող շահերի պաշտպանությունը, այլ
նաև դա ողջամիտ ժամկետներում իրականացնելը:
«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվեցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք, երբ որոշվում են նրա քաղաքացիական իրավունքներն ու պարտականությունները, ունի անկախ ու անաչառ դատարանի կողմից ողջամիտ ժամկետում արդարացի և հրապարակային դատաքննության իրավունք: Նույնը ամրագրված է նաև 2015
թ. Սահմանադրության 63-րդ հոդվածում:
Դատավարական ժամկետները նպաստում են դատական քաշքշուկի բացառմանը, դատավարական իրավահարաբերությունների կայունությանը, հստակությանը և որոշակիությանը, որոնք վերջին հաշվով
ապահովում են դատարան դիմող քաղաքացիների և կազմակերպությունների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունն ու
երաշխավորվածությունը, մի խոսքով՝ արդարադատության իրականացման արդյունավետությունը2:
Դատավարության մասնակիցների՝ դատարանի, գործին մասնակցող անձանց և դատավարության մյուս մասնակիցների գործողությունները պետք է կատարվեն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսդրությամբ սահմանված որոշակի դատավարական կարգով, որով
էլ որոշվում են յուրաքանչյուր գործողության իրականացման կարգը,
ձևը, վայրը և ժամանակը:
Դատավարական ժամկետները (կամ դատավարական գործողություններ կատարելու ժամանակահատվածը) քաղաքացիական դա1 Տե՛ս «Гражданский процесс». Учебник, 8-е изд., М., Берлин: «Инфотропик Медиа»,
2012, էջ 119:
2 Տե՛ս Ռ. Գ. Պետրոսյան, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
դատավարություն, Եր., «Ոսկան Երևանցի», 2012, էջ 193:
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տավարական ձևի բովանդակության մի մասն են:
Քաղաքացիական դատավարությունը՝ որպես դատարանի և դատավարության մյուս մասնակիցների գործունեության էություն, անհրաժեշտություն է առաջացնում որոշել այդ գործողություններն իրականացնելու և կարգավորելու ժամանակային սահմաններ: Հարկ է
նկատել, որ յուրաքանչյուր դատավարական գործողություն իրականացվում է կա՛մ օրենքով սահմանված, կա՛մ դատարանի կողմից նշանակված, կա՛մ էլ ողջամիտ ժամկետներում:
Դատավարական օրենսդրությունը չի տալիս դատավարական
ժամկետի բնորոշումը: Այն կարելի է դիտարկել որպես օրենքով սահմանված կամ դատարանի կողմից նշանակված որոշակի ժամանակամիջոց, որի ընթացքում դատավարության մասնակիցները իրականացնում են դատավարական գործողություններ և կատարում դատավարական պարտականություններ:
Դատավարական ժամկետները սահմանվում են դատարանի, կողմերի և դատավարության մյուս մասնակիցների համար, որպեսզի իրականացվեն դատավարական որոշ գործողություններ, որոնցից յուրաքանչյուրը սահմանափակվում է որոշակի ժամկետով, իսկ ժամկետների սահմանումը և պահպանումը իրավական որոշակիության
սկզբունքի պահպանման երաշխիք են: Եվ վերջիվերջո, ինչպես արդեն
նշվեց, դատավարական ժամկետների սահմանումը անհրաժեշտ է, որպեսզի կողմերը չչարաշահեն իրենց դատավարական իրավունքները,
ինչպես նաև նյութական իրավահարաբերություններին որոշակիություն և հստակություն հաղորդեն:
Այսպիսով, դատավարական ժամկետը օրենքով սահմանված կամ
դատարանի կողմից նշանակված որոշակի ժամանակամիջոցն է, որի
ընթացքում դատարանը, գործին մասնակցող անձինք և դատավարության մյուս մասնակիցները իրավունք ունեն կամ պարտավոր են իրականացնել որոշակի դատավարական գործողություններ:
Ինչպես գիտենք, քաղաքացիական դատավարության հիմնական
խնդիրը ոչ թե քաղաքացիական գործի արագ, այլ ճիշտ և ժամանակին,
այսինքն՝ օրենքով սահմանված դատավարական ժամկետներում
քննելն ու լուծելն է3:
Այս դեպքում դատավարական ժամկետների ինստիտուտը ուղղված է ոչ միայն դատավարության կարգավորմանը և արագ ու արդար
դատաքննություն ապահովելուն, այլև, որպես հետևանք, իրականացնում է քաղաքացիական դատավարության հիմնական խնդիրը:
Քանի որ «ժամկետ» եզրույթը լայնորեն կիրառվում է նաև նյութա3

Տե՛ս Викут М. А., Зайцев И. М. Гражданский процесс России. М.: «Юрист», 1999,

էջ 144:
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կան իրավունքի ճյուղերում (քաղաքացիական, ընտանեկան, աշխատանքային իրավունքում և այլն), անհրաժեշտ է առանձնացնել հենց
դատավարական ժամկետների տարբերակման հիմք հանդիսացող
հատկանիշները, որոնք հնարավորություն են տալիս դրանք տարբերակելու այն ժամկետներից, որոնց օրենսդիրը տալիս է իրավաբանական նշանակություն: Այսպես, դատավարական ժամկետների գլխավոր առանձնահատկությունն այն է, որ դրանք սահմանում են հենց դատավարական գործողության իրականացման ժամանակահատվածը
(պահերը): Դատավարական ժամկետները չեն կարող ազդել նյութական վիճելի իրավահարաբերության բովանդակության վրա: Դատավարական ժամկետները գործում են հենց դատավարական իրավահարաբերություններում՝ սահմանելով այն ժամանակահատվածը, երբ
պետք է իրականացվեն նյութաիրավական պարտավորությունները:
Անհրաժեշտ է դատավարական ժամկետները տարբերակել նաև
հայցային վաղեմության ժամկետից: Ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 331-րդ հոդվածի՝ հայցային վաղեմություն է համարվում իրավունքը խախտված անձի հայցով իրավունքի պաշտպանության ժամանակահատվածը: Ընդ որում, հայցային վաղեմության ժամկետի
լրանալը, որի կիրառման պահանջով դիմել է վիճող կողմը, հիմք է դատարանի կողմից հայցը մերժելու մասին վճիռ կայացնելու համար (ՀՀ
ՔՕ 335 հոդվ.): Կարելի՞ է արդյոք ենթադրել, որ նշված նորմի առկայությունը հիմք է տալիս հայցային վաղեմության ժամկետը նույնացնել
դատավարական ժամկետի հետ: Կարծում ենք՝ ոչ: Հայցային վաղեմության ժամկետը դատարանին դատավարական գործողություններ
իրականացնելու համար չի սահմանում որևէ ժամանակահատված:
Հայցային վաղեմության ժամկետը հիմք է (եթե վիճող կողմը դիմել է
հայցային վաղեմության ժամկետ կիրառելու մասին) հայցը մերժելու
համար: Այս իմաստով հայցային վաղեմության ժամկետը շատ քիչ է
տարբերվում պատասխանողի նյութաիրավական այլ առարկություններից, որոնք ևս կարող էին հիմք լինել հայցապահանջը բավարարելը
մերժելու համար4:
Սահմանելով դատավարական ժամկետներ՝ դրանք ստանում են
հանրային իրավական բնույթ, այսինքն՝ դատավարական ժամկետները
սահմանվում են կա՛մ օրենքով, կա՛մ դատարանի կողմից (ՀՀ ՔԴՕ 114րդ հոդվ. 1-ին մաս) և՝ համապատասխանաբար արդարադատություն
իրականացնող դատարանը, գործին մասնակցող անձինք և դատավարության մյուս մասնակիցները իրավասու չեն իրենց համաձայնութ4 Ուշագրավ է, որ հայցային վաղեմությունը ռոմանագերմանական իրավական
համակարգի երկրներում կիրառվում է որպես նյութական իրավունքի ինստիտուտ,
իսկ անգլիական և ամերիկյան համակարգի երկրներում՝ որպես դատավարական
իրավունքի ինստիտուտ:
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յամբ փոփոխելու դատավարական ժամկետը:
Դատավարագիտության մեջ դատավարական ժամկետները ավանդաբար դասակարգվում են տարբեր հիմքերով: Ելնելով սահմանման ձևից՝ կա դատավարական ժամկետների 2 տեսակ՝
 օրենքով սահմանված ժամկետներ (կամ, այսպես կոչված, օրինական ժամկետներ),
 դատարանի կողմից նշանակված ժամկետներ (կամ դատական
ժամկետներ):
ՀՀ ՔԴՕ 114-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ դատավարական
ժամկետները սահմանվում են քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով, այլ օրենքներով, իսկ օրենքով սահմանված չլինելու դեպքում՝ դատարանի կողմից:
Օրենքով սահմանված ժամկետները նախատեսված ժամկետներ
են ՔԴՕ և այլ օրենքների նորմերով, որոնք, անկախ քաղաքացիական
դատավարության սուբյեկտների կամքից, ենթակա չեն փոփոխման՝
բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի: Դրանց թվին են դասվում հայցադիմումը վարույթ ընդունելու (հոդվ. 125, 2-րդ մաս), նախնական դատական նիստ նշանակելու (հոդվ. 166, 2-րդ մաս), վճիռը
հրապարակելու կամ վճռի օրինակը ԳՄ անձանց ուղարկելու (հոդվ.
179), լրացուցիչ վճիռ կայացնելու (հոդվ. 196, 5-րդ մաս), քաղաքացուն
հոգեբուժական կազմակերպությունում ոչ հոժարակամ հոսպիտալացման ենթարկելու վերաբերյալ գործի քննության (հոդվ. 269, 1-ին մաս)
ժամկետները և այլն:
Դատավարական օրենսդրությամբ նախատեսված դատավարական ժամկետներն էլ իրենց հերթին են բաժանվում տեսակների, մասնավորապես՝ 1. քաղաքացիական գործերի քննության ժամկետներ և 2.
առանձին դատավարական գործողությունների կատարման ժամկետներ:
Այսպես, ՔԴՕ 303-րդ հոդածով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում դատարանը իրավունք ունի կիրառելու արագացված
դատաքննություն: Նման որոշում կայացնելու պահից առաջին ատյանի դատարանն անցնում է եզրափակիչ դատական ակտի կայացմանը
(ՔԴՕ 305-րդ հոդվ., 1-ին մաս), կամ դատարանը կորցրած արժեթղթով
հավաստված իրավունքը վերականգնելու վերաբերյալ գործը քննում է
հաղորդագրության հրապարակման օրվանից երկու ամիս անցնելուց
հետո (ՔԴՕ 281-րդ հոդվ.):
Քաղաքացիական մի շարք գործերի քննության համար օրենքը
սահմանում է նաև ավելի սեղմ ժամկետներ: Օրինակ՝ քաղաքացուն
հոգեբուժական կազմակերպություն ոչ հոժարակամ հոսպիտալացնելու վերաբերյալ գործը վարույթ ընդունելու հարցը առաջին ատյանի
դատարանը լուծում է մեկ օրվա ընթացքում և դիմումի քննության հա55

մար դատական նիստը նշանակում է դիմումը վարույթ ընդունելու օրվանից հինգ օրվա ընթացքում (ՔԴՕ 269-րդ հոդվ., 1-ին մաս), արտոնագրված հաշտարարի մասնակցությամբ արտադատական կարգով
կնքված հաշտության համաձայնությունը հաստատելու վերաբերյալ
դիմումը դատարանը քննում է առանց դատական նիստ հրավիրելու և
վճիռ է կայացնում դիմումը ստանալուց հետո յոթօրյա ժամկետում
(ՔԴՕ 290-րդ հոդվ.), վճարման կարգադրություն արձակելու մասին դիմումը՝ այն ստանալու օրվանից հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետում (ՔԴՕ
311-րդ հոդվ.), վերաքննիչ դատարանն առաջին ատյանի դատարանի
միջանկյալ դատական ակտերի կամ վճարման կարգադրության դեմ
ներկայացված վերաքննիչ բողոքները քննում և որոշում է կայացնում
վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելուց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետում (ՔԴՕ 377-րդ հոդվ.) և այլն:
Օրենքով սահմանված դատավարական ժամկետները պարտադիր են ինչպես դատարանի, այնպես էլ դատավարության այլ մասնակիցների համար համապատասխան դատավարական գործողություններ իրականացնելիս5:
Որպես կանոն՝ օրենքով սահմանված դատավարական ժամկետները ենթակա չեն երկարաձգման6, դրանք կարող են միայն վերականգնվել:
Դատավարական ժամկետներ կարող է սահմանել նաև դատարանը: Այսպես, գործին մասնակցող անձանց համար դատարանը կարող է
սահմանել ժամկետներ, օրինակ՝ գործի քննության հետաձգման դեպքում, երբ դատարանը կայացնում է պատճառաբանված որոշում՝ դրանում նշելով հաջորդ դատական նիստի ժամանակը և վայրը (ՔԴՕ 156 րդ հոդված), ապացույցները ներկայացնելու համար ժամկետ սահմանելով (ՔԴՕ 167-րդ հոդվածի 9-րդ կետ) և այլն: Դատարանը ժամկետները սահմանում է հաշվի առնելով ողջամտության սահմանները: ՀՀ
ՔԴՕ-ում, ասվում է, որ դատարանն առաձին դատավարական գործողությունների կատարման ժամկետներ սահմանելիս հաշվի է առնում
այդ դատավարական գործողության կատարման համար անհրաժեշտ
և բավարար ժամանակահատվածը (ՔԴՕ 114-րդ հոդվածի 2-րդ մաս):
Այսինքն՝ գործող օրենսդրությամբ դատարանն առանձին գործողությունների կատարման ժամկետներ սահմանելիս հաշվի է առնում
այդ դատավարական գործողության համար անհրաժեշտ ողջամիտ
Տե՛ս «Гражданский процесс». Учебник для вузов. М., 2014, էջ 210:
Որպես բացառություն կարելի է նշել հայցադիմումի պատասխանի համար նշված
ժամկետի սահմանումը: Գործող օրենսդրությամբ պատասխանողը հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումը ստանալուց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետում, դատարան է ներկայացնում հայցադիմումի պատասխան: Սակայն, ելնելով գործի առանձնահատկություններից, դատարանը կարող է պատասխանողի միջնորդությամբ երկարաձգել պատասխան ներկայացնելու ժամկետը (ՔԴՕ 139- հոդվ. 1-ին մաս):
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ժամանակահատվածը: Ինչպես արդեն նշվեց, ողջամիտ ժամկետներում գործի քննության պահանջը բխում է «Մարդու իրավունքների և
հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական
կոնվեցիայի 6-րդ հոդվածի և ՀՀ Սահմանադրության 63-րդ հոդվածի,
ինչպես նաև «Դատական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 9րդ հոդվածի բովանդակությունից:
Ողջամիտ ժամկետի բնորոշում չկա ո՛չ միջազգային ակտերով, ո՛չ
էլ ՀՀ օրենսդրությամբ, սակայն դրա տակ հասկացվում է դատաքննության կամ դատական ակտի կատարման համար նախատեսված այն
ժամանակահատվածը, որը երաշխավորում է շահագրգիռ անձանց իրավունքների և օրինական շահերի իրական պաշտպանությունը7:
Բացի այդ, ողջամիտ ժամկետում գործի քննությունը ենթադրում է
օպտիմալ հավասարակշռություն դատավարության ընթացքի և դատական ակտի օրինականության ու հիմնավորվածության միջև:
Եվրոպական դատարանն իր նախադեպային իրավունքում բազմիցս նշել է, որ այս երաշխիքի նպատակն է դատական քննության բոլոր մասնակիցների պաշտպանությունը դատաքննության անհարկի
ձգձգումներից, որոնք կարող են խափանել արդարադատության արդյունավետությունը և վստահությունը վերջինիս նկատմամբ:
Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն իր հանձնարարականում, որը, ի դեպ, ընդունվել էր Իտալիայում ձևավորված քաղաքացիական գործերի քննության ողջամիտ ժամկետների խախտման
պրակտիկայի կապակցությամբ, ընդգծել է, որ արդարադատության իրականացման չափազանց ձգձգումը լուրջ վտանգ է իրավունքի գերակայության համար8:
Եվրոպական դատարանը մշակել է այն չափանիշները, որոնցով
պետք է առաջնորդվեն պայմանավորվող պետությունների իրավասու
մարմինները ժամկետների ողջամտությունը գնահատելիս: Դրանք են՝
1) գործի բարդությունը, 2) Եվրոպական դատարան դիմած անձի, ինչպես նաև պետաիշխանական մարմինների վարքագիծը, որոնց պատճառով ձգձգվել է քննությունը, 3) դիմողի համար դատաքննության առարկա հանդիսացող արժեքի կարևորությունը9:
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը ևս մի շարք գործերով կայացված որոշումների շրջանակներում արձանագրել է, որ գործը ողջամիտ ժամկեՏե՛ս «Гражданский процесс». М., 2014 էջ 206:
Տե՛ս «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» 1950 թ. եվրոպական կոնվենցիայի մեկնաբանություն: Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունք, գիտ. խմբ. Գ. Գ. Հարությունյան, Եր., «Տիգրան Մեծ», 2005, էջ 212:
9 Տե՛ս Моул Н., Харби К., Алексеева Л. Б. Европейская Конвенция о защите прав
человека и основных свобод. Статья 6. Право на справедливое судебное разбирательство.
Прецеденты и комментарии. М., 2001, էջ 38-48:
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տում քննելը «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվեցիայի 6-րդ հոդվածով և
ՀՀ Սահմանադրության 63-րդ հոդվածով ամրագրված՝ անձի արդար
դատաքննության իրավունքի տարր է, հետևաբար գործի անհարկի
ձգձգումները վտանգ են պարունակում նշված իրավունքի խախտման
տեսանկյունից:
Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքը՝ որպես արդար դատաքննության իրավունքի օրգանական տարր, ՀՀ օրենսդրական համակարգ ներմուծվեց 2005 թ. սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում, որից հետո ՀՀ ԴՆԽ-ն 2006 թ. թիվ 98 որոշմամբ արձանագրեց, որ դատական պրակտիկայում հանդիպում են դեպքեր, երբ
գործերի քննության ողջամիտ ժամկետները խախտվում են դատարանների կողմից տարբեր պատճառներով: Միաժամանակ որոշեց, որ
գործի քննությունը պետք է իրականացվի հնարավոր սեղմ ժամկետում: Օրինակ՝ քաղաքացիական գործերով գործի քննությունը պետք է
ավարտվի մեկ դատական նիստի ընթացքում, եթե չկան ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված բացառիկ դեպքեր՝ գործի քննությունը հետաձգելու համար10: Ուստի 2018 թվականին
ընդունված «Դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 9-րդ
հոդվածը որպես իրավական երաշխիք սահմանում է, որ գործի
քննությունը և լուծումը պետք է իրականացվեն ողջամիտ ժամկետում:
Դատարանում գործի քննության տևողության ողջամտությունը որոշելիս հաշվի են առնվում՝ 1) գործի հանգամանքները, ներառյալ՝ իրավական և փաստական բարդությունը, վարույթի մասնակիցների վարքագիծը և վարույթի մասնակցի համար գործի տևական քննության հետեվանքները, 2) հնարավոր սեղմ ժամկետում գործի քննությունն ու լուծումն իրականացնելու նպատակով դատարանի կատարած գործողությունները և դրանց արդյունավետությունը, 3) գործի քննության
ընդհանուր տևողությունը, 4) Բարձրագույն դատական խորհրդի սահմանած՝ գործի քննության միջին ուղենիշային տևողությունը: Նույն
հոդվածի 3-րդ մասը նշում է, որ եթե գործի քննության և լուծման համար օրենքով սահմանված է հատուկ ժամկետ, ապա այն պետք է
քննվի և լուծվի այդ ժամկետում: Սա վերաբերում է արդեն առանձին
գործերի քննության և լուծման համար սահմանված հատուկ ժամկետներին (հատուկ հայցային վարույթի կարգով քննվող աշխատանքային
վեճեր, ՀՀ անօրինական տեղափոխված կամ ՀՀ-ում ապօրինի պահվող
երեխայի վերադարձի վերաբերյալ գործեր, պարզեցված վարույթ, վերաքննիչ վարույթ, արբիտրաժի և ֆինանսական հաշտարարության
հետ կապված վարույթներ և այլն):
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Տե՛ս ՀՀ դատարանների նախագահների խորհրդի 13.06.2006 թ. թիվ 98 որոշումը:

Դատարանի կողմից սահմանվող ժամկետները նշանակում է դատարանը իր հայեցողությամբ: Այս տեսակին են պատկանում այն ժամկետները, որոնք՝ 1) սահմանված չեն օրենքով, 2) որոշվում են ելնելով
գործի հանգամանքներից և 3) որոշվում են դատարանի կողմից:
Ժամկետ սահմանելու համար, որի ընթացքում պետք է իրականացվեն որոշակի դատավարական գործողություններ, դատարանը
պետք է ելնի գործի փաստական հանգամանքներից: Այդ ժամանակահատվածը պետք է բավարար լինի դատավարական գործողություններ
իրականացնելու համար, բայց միևնույն ժամանակ չպետք է խոչընդոտի գործի արդար և ժամանակին քննությունը: Դատարանի կողմից
սահմանվող ժամկետներին է վերաբերում, օրինակ, ապացույցները
ներկայացնելու՝ դատարանի կողմից որոշվող ժամկետը (ՔԴՕ 64-րդ
հոդվ. 4-րդ մաս. 3-րդ կետ) և այլն:
Ելնելով սուբյեկտային կազմից, որոնց հասցեագրված են դատավարական ժամկետները, դրանք կարելի է դասակարգել 3 խմբի:
 Դատարանի համար նախատեսված դատավարական ժամկետները միշտ սահմանվում են օրենքով և ներառում են դատարանի կողմից տարբեր փուլերում իրականացվող գործողությունները: Այսպես օրինակ՝ հայցի ապահովման մասին միջնորդությունը դատարանը
քննում է առանց դատական նիստ հրավիրելու՝ ոչ ուշ, քան այն ստանալու հաջորդ օրը… (ՔԴՕ 131-րդ հոդվ.), նախնական դատական
նիստ պետք է հրավիրվի այն նշանակելու մասին որոշման կայացմանը հաջորդող երեսնօրյա ժամկետում (ՔԴՕ 166-րդ հոդվ.), հայցադիմումը ներկայացվելուց հետո՝ յոթնօրյա ժամկետում, առաջին ատյանի
դատարանը կայացնում է որոշում հայցադիմումն ընդունելու, ընդունումը մերժելու կամ այն վերադարձնելու մասին (ՔԴՕ 124-րդ հոդվ.),
հակընդդեմ ապահովում պահանջելու վերաբերյալ միջնորդության
քննության արդյունքներով դատական ակտը պետք է կայացվի միջնորդությունն ստանալուց հետո՝ 15-օրյա ժամկետում (ՔԴՕ 135-րդ հոդվ.),
հաշտարարություն նշանակելու մասին որոշումը 10-օրյա ժամկետում
ուղարկվում է գործին մասնակցող անձանց, վճռի դեմ ներկայացված
վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու կամ ընդունումը մերժելու հիմքերի բացակայության դեպքում բողոք բերելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո՝ ոչ ուշ, քան գործը ստանալու պահից 15 օրվա ընթացքում,
իսկ գործին մասնակից չդարձած անձանց կողմից բողոք ներկայացվելու դեպքում, որոնց իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ կայացվել է դատական ակտ, գործն ստանալու պահից ոչ ուշ,
քան 15 օրվա ընթացքում վերաքննիչ դատարանը կայացնում է վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին որոշում (ՔԴՕ 370-րդ հոդվ.)
և այլն:
 Գործին մասնակցող անձանց կողմից իրականացվող գործողութ59

յունների համար անհրաժեշտ դատավարական ժամկետները սովորաբար սահմանվում են օրենքով, սակայն մի շարք դեպքերում դա կարող
է անել նաև դատարանը, օրինակ՝ պատասխանողն իրավունք ունի
հակընդդեմ հայց ներկայացնել ընդդեմ հայցվորի մինչև ապացուցման
պարտականությունը բաշխելու մասին որոշում կայացնելը (ՔԴՕ 140րդ հոդվ.), հայցվորն իրավունք ունի ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն հրաժարվել պահանջներից մինչև առաջին ատյանի դատարանի
կողմից դատաքննությունն ավարտելը (ՔԴՕ 149-րդ հոդվ.) և այլն: Գործին մասնակցող անձանց համար դատավարական ժամկետ կարող է
սահմանել նաև դատարանը, օրինակ՝ դատարանը կարող է պատասխանողի միջնորդությամբ երկարաձգել հայցադիմումի պատասխան
ներկայացնելու ժամկետը (ՔԴՕ 139-րդ հոդված) և այլն:
 Դատավարության այլ մասնակիցների համար դատավարական
ժամկետները կարող են սահմանվել թե՛ օրենքով և թե՛ դատարանի
կողմից: Օրինակ՝ վկան պարտավոր է դատարանի կանչով ներկայանալ առաջին ատյանի դատարան (ՔԴՕ 69-րդ հոդված) և այլն:
«Դատավարական ժամկետ» հասկացությունը ներառում է ինչպես
գործողության համար նախատեսված ժամանակահատվածը, այնպես
էլ այն պահը, որի ընթացքում իրականացվում են դատավարական
գործողություններ: Դատավարական ժամկետների ճիշտ հաշվարկը
կարևոր նշանակություն ունի դրանց պատշաճ կիրառման համար:
Դատավարական ժամկետների հաշվարկի ընդհանուր կանոնները նախատեսված են ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով, որի 115-րդ հոդվածի համաձայն՝ դատավարական ժամկետները հաշվարկվում են տարիներով, ամիսներով, շաբաթներով և օրերով, ընդ որում օրերով հաշվարկվող ժամկետներում չեն ներառվում օրենսդրությամբ նախատեսված ոչ աշխատանքային օրերը:
Ժամկետների հաշվարկը որոշակի ժամանակահատվածի կամ
այն պահի հստակ սահմանումն է, որի ընթացքում դատավարության
մասնակիցը իրավունք ունի կամ պարտավոր է իրականացնել դատավարական գործողություններ:
Տարիներով, ամիսներով, շաբաթներով կամ օրերով հաշվարկվող
դատավարական ժամկետների ընթացքը սկսվում է այն օրացույցային
տարվա, ամսվա, շաբաթվա, ամսաթվի կամ անխուսափելիորեն վրա
հասած իրադարձության հաջորդ օրվանից, որով որոշված է դրա ժամկետի սկիզբը:
Առանձին դատավարական գործողությունների կատարման ժամկետները որոշվում են օրացուցային տարով, ամսով, շաբաթով, ամսաթվով կամ ժամանակահատվածով, որի ընթացքում դատավարական գործողությունը կարող է կատարվել:
Տարով են որոշվում, օրինակ, դատական վճիռները կատարման
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ներկայացնելու ժամկետները (ԴԱՀԿ մասին օր. 23-րդ հոդված): Ամսով
են որոշվում, օրինակ, ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռն
օրինական ուժի մեջ մտնելու (ՀՀ ՔԴՕ 198-րդ հոդված), վերաքննիչ բողոք բերելու, մասնավորապես վճռի, ինչպես նաև գործի վարույթը
կարճելու մասին որոշման, վճարման կարգադրության դեմ վերաքննիչ
բողոք բերելու (ՀՀ ՔԴՕ 362-րդ հոդված) և այլն, ինչպես նաև վերաքննիչ
դատարանի դատական ակտի դեմ վճռաբեկ բողոք բերելու (ՀՀ ՔԴՕ
391-րդ հոդված) ժամկետները: Շաբաթներով են որոշվում, օրինակ,
վճարման կարգադրության՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռի ուժ ստանալու (ՀՀ ՔԴՕ 314-րդ հոդված) ժամկետը և այլն: Կոնկրետ ամիս-ամսաթվով կարող է որոշվել գործի քննությունը հետաձգելու դեպքում
դատական նիստի ժամանակը (ՀՀ ՔԴՕ 156-րդ հոդված) և այլն:
Դատավարական ժամկետների ընթացքը սկսվում է այն օրացույցային տարվա, ամսվա, ամսաթվի կամ իրադարձությունն սկսվելու
հաջորդ օրվանից, որոնցով որոշված է այդ սկիզբը. օրինակ՝ վճարման
կարգադրությունը ստանում է օրինական ուժի մեջ մտած վճռի ուժ և
ենթակա է հարկադիր կատարման 2 շաբաթվա ընթացքում պարտապանի կողմից վճարման կարգադրությունը ստանալու հաջորդ օրվանից, կամ վճռի բողոքարկման մեկամսյա ժամկետը սկսվում է վճիռը
հրապարակելու հաջորդ օրվանից և այլն:
Եթե ժամկետները հաշվվում են տարով, ամսով, ապա դատավարական գործողությունները կարող են կատարվել սահմանված ողջ ժամանակահատվածում, այսինքն՝ ցանկացած օր, բայց ժամկետի օրվանից ոչ ուշ:
Դատավարական ժամկետներն ավարտելու կանոնները մանրամասն կարգավորված են ՔԴՕ 116-րդ հոդվածով: Ի դեպ, ի տարբերություն նախկին օրենսդրության, գործող օրենսդրությունը սահմանում է
նաև շաբաթներով և օրերով հաշվարկվող դատավարական ժամկետների ավարտը, որոնք լրանում են՝ համապատասխանաբար սահմանված ժամկետի վերջին շաբաթվա համապատասխան օրը և այդ ժամկետի վերջին օրը:
Դատավարական ժամկետների համար կիրառվում է հետևյալ
կարգը. տարիներով հաշվվող ժամկետը լրանում է սահմանված ժամկետի վերջին տարվա համապատասխան ամսին և ամսաթվին, իսկ ամիսներով հաշվվող ժամկետը՝ սահմանված ժամկետի վերջին ամսվա
համապատասխան ամսաթվին: Եթե ամիսներով հաշվվող ժամկետի
վերջը համընկնում է համապատասխան ամսաթիվ չունեցող ամսվան,
ապա դատավարական ժամկետը լրանում է այդ ամսվա վերջին օրը
(ՔԴՕ 116 հոդված): Այն դեպքում, երբ ժամկետի վերջին օրը ոչ աշխատանքային է, ժամկետի ավարտման օր է համարվում դրան հաջորդող
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աշխատանքային օրը: Դատավարական գործողությունը կարող է կատարվել մինչև սահմանված ժամկետի վերջին օրվա ժամը 24-ը, իսկ եթե գործողությունը պետք է կատարվի դատարանում, այլ պետական
մարմնում կամ կազմակերպությունում, ապա դատավարական ժամկետը լրանում է այն ժամին, երբ տվյալ դատարանում, այլ պետական
մարմնում կամ կազմակերպությունում սահմանված կանոններով ավարտվում է աշխատանքային օրը:
Ուշագրավ է, որ ի տարբերություն ՀՀ նախկին ՔԴՕ-ի, գործող օրենսգիրքը օրերով հաշվարկվող ժամկետներում չի ներառել օրենսդրությամբ նախատեսված ոչ աշխատանքային օրերը: Նման նորմի
ամրագրումով օրենսդիրը հստակեցրել է, որ ոչ աշխատանքային օրերը չեն ներառվում օրերով հաշվարկվող ժամկետներում:
Այսպես, տարիներով հաշվարկվող դատավարական ժամկետը
լրանում է սահմանված ժամկետի վերջին տարվա համապատասխան
ամսին և ամսաթվին: Օրինակ՝ մեկամյա ժամկետը, որը սկսվել է 2018
թ. հոկտեմբերի 15-ին, լրանում է 2019 թ. հոկտեմբերի 15-ին: Ամիսներով հաշվարկվող ժամկետը լրանում է սահմանված ժամկետի վերջին
ամսվա համապատասխան ամսաթվին: Օրինակ՝ մեկամսյա ժամկետը,
որի ընթացքը սկսվել է սեպտեմբերի 10-ին, լրանում է հոկտեմբերի 10ին: Հնարավոր է նաև հաշվվող ժամկետի վերջը համընկնի այնպիսի
ամսվա, որը համապատասխան ամսաթիվ չունի: Այս դեպքում ժամկետը լրանում է այդ ամսվա վերջին օրը: Օրինակ, եթե մեկամսյա ժամկետը սկսվում է հունվարի 31-ից, ապա այն պետք է լրանա փետրվարի
28-ին կամ 29-ին (նահանջ տարում):
Դատավարական ժամկետների խախտման (դրանք բաց թողնելու)
դեպքում կարող են առաջանալ որոշակի իրավական հետևանքներ: Այսպես օրինակ՝ պատասխանողն իրավունք ունի մինչև ապացուցման
պարտականությունը բաշխելու մասին որոշում կայացնելը հակընդդեմ հայց ներկայացնել ընդդեմ հայցվորի: Եթե պատասխանողը չի
օգտվում իր այդ իրավունքից, զրկվում է հետագայում այնպիսի հայց
ներկայացնելու հնարավորությունից, որը կարող էր ամբողջությամբ
կամ մասնակիորեն բացառել սկզբնական հայցի բավարարումը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հիմնավորում է հակընդդեմ հայց ներկայացնելու անհնարինությունը՝ իրենից անկախ պատճառներով (ՔԴՕ
140-րդ հոդվածի 4-րդ մաս), ինչպես նաև՝ վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք բերելու ժամկետը լրանալուց հետո եզրափակիչ դատական ակտը
մտնում է օրինական ուժի մեջ (ՔԴՕ 362 և 391 հոդվածներ) և այլն:
Բանալի բառեր - դատարան, դատավարական ժամկետ, ողջամիտ ժամկետ, Եվրոպական դատարան, ժամանակահատված, դատավարական գործողություն, դատավարական ժամկետների հաշվարկ
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ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ
ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՀՀ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ
ՕԼԻՄՊԻԱ ԳԵՂԱՄՅԱՆ

Կլիմայի փոփոխությունը մարդկային հասարակության գոյատևման հիմնական մարտահրավերներից է աշխարհում:
Հայաստանի Հանրապետությունը լեռնային երկիր է և գտնվում է
մերձարևադարձային գոտու չորային տարածքում, որտեղ լանդշաֆտային գոտիների և ընդհանրապես էկոհամակարգերի փոփոխությունները, դրանց խոցելիությունն ավելի բարձր են կլիմայի փոփոխությունների դեպքում1:
Կլիմայի փոփոխության ազդեցության ամենաակնառու դրսևորումներից մեկը վերջինիս ազդեցությունն է ջրային ռեսուրսների վրա։
Կլիմայի փոփոխության հանդեպ ջրային ռեսուրսների խոցելիությունը
նվազեցնելու համար կարևորագույն քայլ է ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման համակարգի և ջրային ռեսուրսներին վերաբերող հստակ ու լիարժեք իրավակարգավորումների՝ կլիմայի փոփոխության հանդեպ հարմարվողականության ապահովումը։ Հարմարվողականությունը կլիմայի փոփոխության բացասական հետևանքների
կանխատեսումն է և համապատասխան միջոցառումների ձեռնարկումը՝ վնասները բացառելու կամ առավելագույնս նվազեցնելու ուղղությամբ: «Հարմարվողականություն» հասկացությունը ենթադրում է նաև
կլիմայի փոփոխության հանդեպ խոցելիության նվազեցում2:
Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը կլիմայի փոփոխության հանդեպ հարմարվողականության կարևորագույն նախապայմանն է, ինչը պետությունից պահանջում է պահպանել նաև ջրի
մատչելիության և մարդու՝ ջրային ռեսուրսներին առնչվող կարևորագույն այլ իրավունքներ։ Մաքուր ջրի և սանիտարական պայմանների
մատչելիության իրավունքը ենթադրում է պետության մի շարք պարտավորություններ այս իրավունքի ապահովման առումով։ Դա ենթադրում է նաև պետության պոզիտիվ պարտավորությունը՝ իր ջրային ռեսուրսները և սանիտարական համակարգերը կլիմայի փոփոխության
1
Տե՛ս Ն. Ա. Հարությունյան, Կլիմայի փոփոխությունների ազդեցությունը ՀՀ լանդշաֆտների վրա, «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», № 3-4, 2016, էջ 145-147:
2 Տե՛ս, օրինակ, W. N. Adger, Social-ecological resilience to coastal disasters, 2005 Science
309, էջ 136-139:
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նկատմամբ ճկուն և հարմարվողական դարձնելու համար3։ Այսինքն՝
պետությունը ստանձնում է երկակի գործառույթ. բացի այն բանից, որ
հակաիրավական գնահատական է տալիս ջրային ռեսուրսների՝ օրենսդրությամբ նկարագրված աղտոտմանը, աղբոտմանը, հյուծմանը,
քրեական կամ վարչական պատասխանատվություն սահմանում այդպիսի վարքագծի որոշակի դրսևորումների համար, պետք է նաև միջոցներ ձեռնարկի ջրային ռեսուրսների կառավարման համակարգը
կլիմայի փոփոխության հանդեպ հարմարվողական դարձնելու, քայլեր
ձեռնարկի այդ նպատակին հասնելու համար լավագույն պայմաններ
ստեղծելու ուղղությամբ։ Հետևաբար, իրավական և ինստիտուցիոնալ
ցանկացած բարեփոխում իրականացնելիս ելակետ պետք է ընդունվի
այն հանգամանքը, որ մաքուր, մատչելի, հասանելի, պատշաճ և համապատասխան քանակի ջուր և սանիտարական պայմաններ ունենալու իրավունքը նման միջոցառումներով չի կարող ստորադասվել այլ իրավունքների կամ անհիմն սահմանափակվել։
Հարմարվողականության միջոցառումների գլխավոր ուղղություններն են ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումն ապահովելը, ջրային ռեսուրսներին առնչվող ոլորտում որոշումների ընդունման գործընթացը բարելավելը, այս հարցին վերաբերող իրավական
կարգավորումները կատարելագործելը և համապատասխանեցնելը
կլիմայի փոփոխության հանդեպ ճկունության և հարմարվողականության պայմաններին, ինչպես նաև այս ոլորտում լիազոր մարմինների
գործառույթները հստակ սահմանելն ու դրանք տարանջատելը, ապա
նաև դրանք իրականացնելու համար անհրաժեշտ գործիքակազմ ներդնելը և արդյունավետ հսկողությունն ու վերահսկողությունը4։
Ջրային ռեսուրսների կառավարման վերաբերյալ օրենսդրությունը պետք է լինի բավարար չափով ճկուն՝ հարմարվողականության միջոցառումների իրականացումն ապահովելու նպատակով5։ Դրանք
պետք է իրականացվեն շահագրգիռ հասարակության մասնակցության
ապահովման, հաշվետվողականության և խտրականության բացառման սկզբունքներով։
Կլիմայի փոփոխության հանդեպ ջրային ռեսուրսների հարմարվողականության միջոցառումների անբաժանելի մասն են նաև համապատասխան միջազգային պարտավորությունների իմպլեմենտացու3 Տե՛ս Climate Change and the Human Rights to Water and Sanitation, United Nations Office of
The United Nations High Commissioner for Human Rights, Special Procedures of the Human Rights
Council, էջ 4 (https://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/docs/ClimateChange_HRtWS.pdf):
4 Տե՛ս, օրինակ, Assessment of Climate Change Impacts on Water Resources and How to
Adapt Prof Dr S. Demuth Division of Water Sciences Hydrological Systems and Global Change
Section UNESCO Paris, էջ 13 (https://unfccc.int/sites/default/files/demuth.pdf):
5 Տե՛ս Economic Commission for Europe Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, Guidance on Water and Adaptation to Climate
Change, ISBN: 978-92-1-117010-8, էջ 17 (https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/
publications/documents/Guidance_water_climate.pdf):
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մը, դրանց համապատասխանող ներքին իրավական ակտերի ընդունումը և կիրառումը, անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացումը,
միջազգային համագործակցությունն այս ոլորտում։
Միջազգային փորձի և ոլորտին առնչվող տեսական աղբյուրների
ուսումնասիրությամբ պարզ է դառնում, որ կլիմայի փոփոխության
հանդեպ ջրային ռեսուրսների հարմարվողականության ապահովման
առնչությամբ քայլերն ինքնանպատակ չպետք է լինեն, իսկ դրանց
ուղղված իրավական կարգավորումները պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին․
1. ապահովել ողջամիտ հավասարակշռություն իրավական որոշակիության և իրավական ճկունության միջև՝ սահմանելով այնպիսի
իրավակարգավորումներ, որոնք կարող են կլիմայի փոփոխության
պայմաններում ևս գործել՝ առանց վիճելի կամ ոչ հստակ դառնալու,
2. իրավական կարգավորումները պետք է ապահովեն փոփոխված
իրավիճակին համապատասխան մեկնաբանման և կիրառման հնարավորություն ու այդ համակարգի բարելավում,
3. կառավարման համակարգի մատչելիության և որոշումների կայացման գործընթացում հասարակության մասնակցության ապահովում, ինչպես նաև դատական պաշտպանության իրավունքի երաշխավորվածություն՝ լեգիտիմ ճանապարհով նպատակների իրագործումն
ապահովելու նպատակով,
4. բնական ռեսուրսների կառավարում բոլոր հարթություններում՝
պետական, տարածքային և տեղական մակարդակներով,
5. նպատակների իրագործման իրավական հիմքերի արդյունավետություն, ինչը ենթադրում է այնպիսի իրավակարգավորումների առկայություն, որոնք բավարար են սահմանված նպատակին հասնելու
համար6: Այս սկզբունքը ներառում է նաև իրավական կարգավորումների գործնականում կիրառման և իմպլեմանտացման միջոցների ու գործիքների առկայությունը, ինչպես նաև դրանց կիրառման ու կենսագործման ընթացքում իրավական խոչընդոտների բացակայությունը7:
Կլիմայի փոփոխության հանդեպ ջրային ռեսուրսների խոցելիությունը նվազեցնելու և հարմարվողականության միջոցառումները ենթադրում են նաև համապատասխան իրավակարգավորումները սահմանելիս բոլոր ջրօգտագործողների շահերի հավասարակշռում,
նրանց իրավունքների և պարտականությունների հստակ սահմանում8:
Ջրային ռեսուրսների կառավարմանը, պահպանությանը և դրանց
առնչվող այլ հարցերի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օ6 Տե՛ս A. M. Keessen, van Kempen, van Rijswick, Transnational River Basin Management in Europe, 2008 Utrecht Law Review 4, № 3, էջ 35-56:
7 Տե՛ս A.W.G.J. Buijze, Effectiviteit in het bestuursrecht, 2009 Nederlands Tijdschrift
voor Bestuursrecht 8, էջ 228-237:
8 Տե՛ս H.F.M.W. Van Rijswick, Moving Water and the Law, 2008; Van Rijswick &
Havekes 2012, supra note 15:
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րենսդրության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ վերը նշված չափանիշները որոշակի առումով արտացոլված են նաև այստեղ։ Սույն հոդվածի շրջանակներում ջրային ռեսուրսներին վերաբերող իրավակարգավորումները գնահատվել և վերլուծվել են կլիմայի փոփոխության
նկատմամբ հարմարվողականության տեսանկյունից՝ շեշտադրելով
հիմնականում ՀՀ ջրային օրենսդրության որոշ հիմնախնդիրներ:
Կլիմայի փոփոխությունն ու դրա հետևանքով առաջացած տարաբնույթ հիմնախնդիրներն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն առնչվում
են թե՛ յուրաքանչյուր անհատի կյանքին, առողջությանն ու կենսապայմաններին, թե՛ առանձին պետությունների բնականոն գործունեությանը
և թե՛ միջազգային հանրության և համագործակցության տարբեր հարթություններում ձևավորված կազմակերպությունների քաղաքականությանը, գործողություններին: Ահա թե ինչու նման համընդգրկուն թեման
աստիճանաբար, բայց կայուն կերպով ընդգրկվել է ինչպես առանձին
երկրների ներպետական, այնպես էլ միջազգային իրավունքի կենտրոնական ինստիտուտների օրենսդրությունների մեջ:
ՀՀ ջրային օրենսդրության ձևավորման և զարգացման պատմությունը վկայում է, որ կլիմայի փոփոխության հանդեպ ջրային ռեսուրսների խոցելիության և հարմարվողականության ուղղությամբ իրավական ու ինստիտուցիոնալ միջոցառումներ սկսել են իրականացվել
հատկապես վերջին տարիներին։ Ասվածի վառ ապացույցն են ՀՀ մի
շարք իրավական ակտերում կատարված փոփոխությունները, ինչպես
նաև իրավական նոր ակտերի ընդունումը:
Չնայած կատարված մեծածավալ աշխատանքներին՝ գործող իրավական դաշտում առկա են լուրջ թերություններ և բացեր: Այսպես, ՀՀ
ջրային օրենսգրքի9 1-ին հոդվածով նախատեսված հասկացությունները, ջրային ռեսուրսների և համակարգերի կառավարման, օգտագործման և պահպանության հիմնական սկզբունքներն ու մի շարք այլ հիմնարար դրույթներ ու իրավակարգավորումներ անուղղակիորեն, բայց
ակնհայտորեն կապված են կլիմայի փոփոխության ներքո ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման, դրա նվազեցման, կլիմայի փոփոխության հանդեպ հարմարվողականության պլանավորման և իրագործման գաղափարի հետ, մինչդեռ ո՛չ այդ հասկացությունների շարքում և ո՛չ էլ որևէ դրույթում ուղղակիորեն նախատեսված չեն կլիմայի
փոփոխության, դրա հանդեպ ջրային ռեսուրսների խոցելիության կամ
հարմարվողականության հասկացություններն ու դրան առնչվող իրավակարգավորումները: Ավելին, ՀՀ ջրային օրենսգրքի 6-րդ հոդվածը,
սահմանելով օրենսգրքի նպատակը, նախատեսում է. «Սույն օրենսգրքի նպատակն ազգային ջրային պաշարի պահպանությունն է, օգտագործելի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցով
9

Տե՛ս ՀՀՊՏ 2002.07.10/24 (199), ընդունվել է 04.06.2002, ուժի մեջ է մտել՝ 10.10.2002:
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քաղաքացիների և տնտեսության պահանջների բավարարման, շրջակա միջավայրի էկոլոգիական կայունության ապահովման, ինչպես
նաև օրենսգրքի խնդիրների լուծման համար իրավական հիմքերի ապահովումը»: Գտնում ենք, որ մատնանշված դրույթի յուրաքանչյուր
բաղադրիչ կյանքի կոչելու համար մի շարք այլ գործոնների հետ պետք
է հաշվի առնվեն նաև կլիմայի փոփոխության հանդեպ ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման և հարմարվողականության
պլանավորման գործընթացները: Ուստի անհրաժեշտ և հիմնավորված
ենք համարում կլիմայի փոփոխության ներքո ջրային ռեսուրսների
կառավարման գաղափարախոսությունը և գուցե նաև այդ նպատակին
ուղղված գործընթացներն արտացոլել ջրային օրենսգրքում:
Նշենք, որ նույն բացը վերաբերում է նաև «Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» ՀՀ օրենքին, քանի որ թեև այս օրենքի նպատակն է ներկայումս և ապագայում մարդու բարեկեցության, հանրապետության սոցիալ-տնտեսական համակարգի զարգացման, տնտեսական և էկոլոգիական կարիքները բավարարելու համար
անհրաժեշտ քանակի, ռեժիմի և որակի ջրային ռեսուրսների մատչելիության ապահովումը, սակայն օրենքում որևէ իրավակարգավորում չի
նախատեսվում քննարկվող հարցի առնչությամբ:
Լրացնելով վերոշարադրյալը՝ նշենք, որ ջրային ռեսուրսների կառավարման համար կենտրոնական նշանակություն ունի նաև «Ջրի
ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքը, որի 1-ին հոդվածը նախատեսում
է Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի սահմանմանն
ու իրականացմանը վերաբերող հարաբերությունները՝ ընդգրկելով
ազգային ջրային պաշարի, ռազմավարական ջրային պաշարի, օգտագործելի ջրային ռեսուրսների գնահատականները, ջրերի առաջարկը և
պահանջարկը, ջրային բնագավառի պահպանման ու զարգացման
հիմնական խնդիրները և հեռանկարները, «Ջրի ազգային ծրագրի» իրականացման միջոցառումները՝ ելնելով ջրի սահմանափակ լինելու,
մարդու կյանքի և առողջության, կենդանական ու բուսական աշխարհի
պահպանման համար հիմնական միջոցներից մեկը լինելու, դրա մատչելիությունն ապահովելու նախապայմաններից:
Մեր խորին համոզմամբ՝ կլիմայի փոփոխությունը ևս այնպիսի
հիմնարար գործոն է, որը պետք է հիմք դառնա այս օրենքի կարգավորման առարկան և բովանդակությունը սահմանագծելու համար: Մինչդեռ
օրենքում «կլիմայի փոփոխության» մասին հիշատակվում է միայն օրենքի հավելվածի՝ ջրային ռեսուրսների կառավարման կարիքների բաժնում՝ նշելով, որ ջրային ռեսուրսների բաղադրիչների գնահատման ընթացքում պետք է գնահատվեն նաև հոսքի վրա կլիմայի փոփոխության
և մարդածին ազդեցությունները: Ինչպես օրենքում, այնպես էլ դրա հավելվածում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հարմարվողականության միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ խոսք չկա:
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Հաշվի առնելով հիմնախնդրի անկյունաքարային նշանակությունը՝ գտնում ենք, որ ավելի հիմնավոր կլինի կլիմայի փոփոխության
հանդեպ հարմարվողականության գաղափարը և որոշակի միջոցառումներ բավարար չափով արտացոլվեն նաև ջրային ռեսուրսների կառավարման ուղենիշներ հանդիսացող այս օրենքներում:
Կարևոր է անդրադառնալ նաև ջրօգտագործման խիստ ցածր
դրույքաչափերին, որոնք ոչ միայն չեն խթանում ջրի ռացիոնալ և արդյունավետ օգտագործումը, այլև ջրաբաշխման և ջրօգտագործման համակարգերում խոշոր հոսակորուստները չկրճատելուն նպաստող գործոններ են (մինչև 80 % խմելու ջրամատակարարման բնագավառում և
շուրջ 50 % ոռոգման ջրամատակարարման բնագավառում): Թեև ՀՀ
ջրային օրենսգրքի 78-րդ հոդվածով նախատեսվում է ջրերի կառավարման տնտեսական մեխանիզմների կիրառում՝ ջրային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը խթանելու նպատակով, այդուհանդերձ
2018 թ.-ից գործող ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանվող ջրառի դրույքաչափերը որևէ կերպ չեն նպաստում այս քաղաքականությանը: Այսպես, գործող համակարգում մակերևութային ջրառի դեպքում (բացառությամբ Սևանա լճից ջրառի) ոռոգման նպատակով յուրաքանչյուր
խորանարդ մետրի օգտագործման համար սահմանված է 0 դրամ, խմելու և կենցաղային նպատակներով՝ 0,5 դրամ: Հիդրոէներգետիկան
ջրառի որևէ վճար ընդհանրապես չի վճարում, թեպետ ազդեցություն է
ունենում շրջակա միջավայրի վրա, ինչով պայմանավորված՝ բազմաթիվ եվրոպական երկրներում կիրառվում է ջրառի մասնակի վճար
հիդրոէներգետիկայի բնագավառի համար:
Կարծում ենք՝ բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի վերանայումը կարևոր քայլ կլինի այս ոլորտի քաղաքականության մեջ՝ հատկապես ջրաբաշխման և ջրօգտագործման համակարգերում խոշոր հոսակորուստները կրճատելու, ջրի ռացիոնալ և արդյունավետ օգտագործման համար:
Որպես հիմք կարելի է ընդունել 2014 թ. Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության իրականացրած՝ «Հայաստանում ջրերի կառավարման տնտեսական մեխանիզմների բարեփոխումների խթանում» համապարփակ հետազոտությունը, որով ներկայացվում են ջրառի վարձավճարների դրույքաչափերի այնպիսի փոփոխություններ, որոնք մի կողմից կխթանեն ջրի արդյունավետ օգտագործումը, իսկ մյուս կողմից վճարունակության խնդիրներ չեն ստեղծի
ջրօգտագործողների համար:
Առաջարկների թվում է հէկ -երի համար 0.1 դրամ/մ3 ջրառի վճարի
սահմանումը, որն էական ազդեցություն չի ունենա սպառողներին մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի սակագնի վրա, մյուս կողմից կարող է ապահովել տարեկան ավելի քան 500 մլն դրամ հավելյալ եկամուտ ջրային
ոլորտի կառավարման և մոնիտորինգի ցանցի հզորացման համար:
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Ինչպես բազմաթիվ այլ երկրներում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում կան որոշակի տարածքներ, որոնք, ելնելով դրանց
գեղագիտական, պատմամշակութային, բնապահպանական, առողջարարական և մի շարք այլ հատկանիշներից, պետությունն առանձնացրել է որպես հատուկ նշանակության տարածքներ կամ օբյեկտներ:
ջրային ռեսուրսների բնագավառում այդպիսի կարգավիճակով է օժտված նաև Սևանա լիճը, որը հռչակված է ազգային հարստություն10,
քաղցրահամ ջրերի ռազմավարական շտեմարան: Նրան տրված է
բնության հատուկ պահպանվող տարածքի կարգավիճակ՝ ի դեմս ազգային պարկի: Սևանի հետ կապված հասարակական հարաբերությունների իրավակարգավորումն իրականացվում է «Սևանա լճի մասին» ՀՀ օրենքով11 և նորմատիվ իրավական մի շարք այլ ակտերով:
Օրենքը սահմանում է Սևանա լճի՝ որպես Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանական, տնտեսական, սոցիալական, գիտական,
պատմամշակութային, գեղագիտական, առողջապահական, կլիմայական, ռեկրեացիոն (վերականգնողական) և հոգևոր արժեք ունեցող
ռազմավարական նշանակության էկոհամակարգի բնականոն զարգացման, վերականգնման, բնական պաշարների վերարտադրման (այսուհետ՝ վերարտադրություն), պահպանման և դրանց օգտագործման
պետական քաղաքականության իրավական ու տնտեսական հիմունքները:
Ունենալով պետության և հասարակության համար խիստ կարևոր
դեր ու լինելով հանրապետությունում ջրային ռեսուրսների բնագավառում կլիմայի փոփոխության ազդեցության առաջնային օբյեկտներից՝
Սևանա լճի էկոհամակարգի բարելավման և կլիմայի փոփոխության
ազդեցությունների մեղմման համար անհրաժեշտ է դրսևորել էկոհամակարգային մոտեցում և ձեռնարկել բնապահպանական, իրավական
ու տնտեսական մի շարք միջոցառումներ ու լուծումներ այդ նպատակին հասնելու համար: Այդ շարքում պետք է ընդգրկվեն Սևանա լճի էկոհամակարգի պահպանմանն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ ոլորտների բարելավումը, քրեական, վարչական պատասխանատվությունը խստացնելը համապատասխան իրավախախտումների համար, լճի էկոհամակարգի պահպանության հարցում հասարակության
իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնելը, վերահսկողությունն
ավելի խստացնելը լճում իրականացվող ձկնաբուծության և ձկնորսության, որսագողության հանդեպ, լճի էկոհամակարգի կառավարման, մոնիտորինգի և պահպանության հարցերում պետական գերատեսչությունների և գիտահետազոտական հատվածի միջև փոխադարձ
կապի, տեղեկատվության փոխանակումն ապահովելը, նորարարա10 Տե՛ս «Սևանի ջրավազանային կառավարման պլանի նախնական տարբերակի
մշակում»: Մարտ, 2019, էջ 4:
11 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2001.07.04/19(151), ընդունվել է՝ 15.05.2001, ուժի մեջ է մտել՝ 04.07.2001:
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կան տեխնոլոգիաներ ներդնելը լճի պահպանության, օգտագործման,
մոնիթորինգի իրագործման համար, Սևանա լճի՝ կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերով և ափամերձ տարածքներից ուղղված կեղտաջրերով
աղտոտումը նվազագույնի հասցնելը և այլն:
Դա կարևոր երաշխիք կդառնա ինչպես լճի պահպանության, այնպես էլ կլիմայի փոփոխության հանդեպ այս ջրային ռեսուրսի խոցելիության նվազեցման և հարմարվողականության միջոցառումների իրագործման ճանապարհին ավելի մեծ արդյունքների հասնելու համար:
Քննարկվող հարցն առավել խորությամբ և լիարժեք պատկերացնելու համար անդրադառնանք նաև այն բացին, որը տիրում է Հայաստանի Հանրապետության տարբեր ոլորտների քաղաքականություններում կլիմայի փոփոխության համատեքստում ջրային ռեսուրսների
խոցելիության հարցի վերաբերյալ: Մասնավորապես, մեր երկրի համար կարևոր այնպիսի բնագավառներում, ինչպիսիք հիդրոէներգետիկան և բնական պաշարների կառավարումն են, համապատասխանաբար 2011 թ. և 2018 թ. ընդունվել են «ՀՀ հիդրոէներգետիկայի ոլորտի
ռազմավարական զարգացման ծրագիրը» և «Բնական պաշարների կառավարման ռազմավարությունը»: Թեպետ առաջին ծրագրով իրավացիորեն խիստ կարևորվում է ՀՀ-ում էներգետիկ անվտանգության և
անկախության շրջանակներում հիդրոէներգետիկ պաշարների օգտագործումը, սակայն, ցավոք, այդ փաստաթղթում ոչ մի անդրադարձ չկա
կլիմայի փոփոխության համատեքստում ջրային ռեսուրսների խոցելիությանը: Իսկ ՀՀ-ում բնական պաշարների կառավարման ռազմավարությունը միայն անտառների պահպանության ուղղությամբ որդեգրած սկզբունքների շարքում նախատեսում է անտառային էկոհամակարգերի կայունության հիման վրա կլիմայի փոփոխության, մարդածին գործոնների բացասական ազդեցության վերացումն ու մեղմումը:
Մեր խորին համոզմամբ, անհրաժեշտ է ինչպես վերոհիշյալ ոլորտների, այնպես էլ ջրային ռեսուրսների խոցելիության տեսանկյունից կարևոր մյուս բոլոր ոլորտների քաղաքականության համար հիմք հանդիսացող ռազմավարություններում կամ հայեցակարգերում այսուհետ
անպայման հաշվի առնել կլիմայի փոփոխության համատեքստում
ջրային ռեսուրսների խոցելիության նվազման և հարմարվողականության հիմնախնդիրներն ու դրանց լուծմանն ուղղված քայլերը:
Կլիման, կլիմայի փոփոխություններն ու դրանց հետևանքները
կապված են ոչ թե առանձին երկրների սահմաններում ազդեցության և
միայն այդ երկրի որոշակի գործունեության, այլ ողջ Երկիր մոլորակի
հետ: Անհնարին կլինի մատնանշել մեկ պետություն, որը դուրս է մնացել կլիմայի փոփոխության ազդեցություններից ընդհանրապես և ջրային ռեսուրսների, ջրային էկոհամակարգերի ու ջրային պաշարների
վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատականների և գոր71

ծընթացների շրջանակից մասնավորապես: Հայաստանի Հանրապետությունը ևս ակտիվորեն ներգրավված է կլիմայի փոփոխության ներքո ջրային ռեսուրսների խոցելիության նվազեցման և հարմարվողականության արդյունավետ քաղաքականության մշակման ու իրագործման միջազգային գործընթացներում:
Այս համատեքստում կարևոր է ընդգծել ՀՀ-ի վավերացրած միջազգային պայմանագրերը: Ինչպես Սահմանադրությամբ է նախատեսված, Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային
պայմանագրերի և օրենքների նորմերի միջև հակասության դեպքում
կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը: Սա նշանակում
է, որ բոլոր, այդ թվում կլիմայի փոփոխության ոլորտին և դրա հետ
կապված այլ բնագավառներին վերաբերող միջազգային վավերացված
փաստաթղթերն ունեն մեծ տեղ ու դեր ՀՀ օրենսդրության մեջ: Մասնավորապես, Հայաստանը ներգրավված է կլիմայի փոփոխությանը վերաբերող միջազգային տարբեր գործընթացներում, վավերացրել է ՄԱԿ-ի
«Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիան12, դրան
կից Կիոտոյի արձանագրությունը13, Փարիզյան համաձայնագիրը14,
Կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիան15 և մի շարք այլ փաստաթղթեր, որոնք Հայաստանի համար կարևոր հիմնաքարեր են բազմաթիվ խնդիրների լուծման համար ջանքերի համախմբման ճանապարհին: Պետք է նշել, որ ՀՀ աշխարհագրական տեղադիրքը՝ որպես
դեպի ծով ելք չունեցող, խոցելի համակարգերով լեռնային երկիր և
երկրի ազգային անվտանգության ապահովումը պահանջում են նախապատվություն տալ կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու ուղղությանը:
2015 թ. նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 12-ը Փարիզում կայացած
ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի կողմ
երկրների հերթական՝ 21-րդ համաժողովում ընդունվել է «Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի Փարիզյան
համաձայնագիրը», ըստ որի՝ աշխարհի բոլոր պետությունները
ստանձնել են կլիմայի փոփոխության զսպմանը նպատակաուղղված
հանձնառություններ: Ըստ համաձայնագրի՝ զարգացող երկրների կողմից ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման կամ սահմանափակման գործողությունները պետք է մեկնարկեն 2020 թ.-ից: Բոլոր
կողմերը պետք է ձևավորեն և պարբերաբար թարմացնեն ազգային
մակարդակով սահմանված գործողությունները/ ներդրումները՝ սահմանելով դրանցով նախատեսված կլիմայի փոփոխության մեղմման
Տե՛ս ՀՀ ԱԳՆՊՏ 2004.12.20/4(12), ընդունվել է՝ 09.05.1992, ուժի մեջ է մտել՝ 21.03.1994:
Տե՛ս http://kyotoprotocol.org/
14 Տե՛ս ՀՀԱԳՆՊՏ 2017 1 (38), 26.07.17 ԲՄՊ, հոդ. 7, ընդունվել է՝ 12.12.2015, ուժի
մեջ է մտել՝ 20.04.2017:
15 Տե՛ս https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-ru.pdf
12
13

72

նպատակները: Հայաստանի խորհրդարանը Փարիզյան համաձայնագիրը վավերացրել է 2017 թ. փետրվարի 8-ին: Այն սահմանում է թափանցիկության ընդլայնված շրջանակ, որը նախատեսում է երկրների
կողմից հաշվետվողականություն և վերլուծություն արտանետումների,
մեղմման քայլերի և տրամադրած կամ ստացած աջակցության վերաբերյալ:
Խիստ կարևոր է նաև այն փաստը, որ, ստորագրելով Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիրը
(ՀԸԳՀ), Հայաստանը համաձայնել է ներդաշնակեցնել ազգային օրենսդրությունը Եվրոպական միության օրենսդրությանը: Դրա առաջին քայլը ազգային ջրային օրենսդրության վերլուծությունն է ոլորտին
առնչվող ԵՄ հինգ դիրեկտիվների համատեքստում՝
 Ջրի շրջանակային դիրեկտիվ,
 Ջրհեղեղների դիրեկտիվ,
 Քաղաքային կոյուղաջրերի դիրեկտիվ,
 Խմելու ջրի դիրեկտիվ,
 Նիտրատների դիրեկտիվ:
Կլիմայի փոփոխությունը լուրջ ազդեցություն ունի ջրային միջավայրի այն պայմանների և ճնշումների վրա, որոնց կառավարմանն է
ուղղված Ջրի շրջանակային դիրեկտիվը16: Անվիճելի է, որ կլիմայի փոփոխության հետևանքները միանգամից ակնառու չեն և սկզբնական
փուլում չեն տարբերվում կլիմայական սովորական տատանումներից,
սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ անհրաժեշտ է մշակել ու իրագործել այնպիսի քաղաքականություն, որը երկարաժամկետ ու համընդգրկուն լուծումներ կպարունակի ավելի տևական ժամանակահատվածի
համար և անձրևանոցի գործառույթ կատարելով՝ կծածկի բարելավման
շատ դաշտեր, կկանխարգելի լուրջ հիմնախնդիրների առաջացումը:
Այսինքն, եթե հաշվի չառնվեն կլիմայական փոփոխությունները, դա
կարող է հանգեցնել Ջրի շրջանակային դիրեկտիվի նպատակների իրականացման համար անհրաժեշտ ներդրումների կամ նախատեսվող
միջոցառումների կանխատեսվող արդյունքների ու արդյունավետության նվազման: Հաշվի առնելով կլիմայի փոփոխության հետևանքները՝
Եվրոպական հանձնաժողովը ջրային ռեսուրսների կառավարումը
հռչակել է միջոցառումների առաջնահերթ ոլորտ:
Ջրի շրջանակային դիրեկտիվը հիմնված է ջրային ռեսուրսների
կառավարման ինտեգրված սկզբունքների վրա՝ ներառելով փուլային
մոտեցում՝ պայմանավորված գետավազանային կառավարման պլանավորման հիմքում դրված ռիսկերի բնութագրման, մոնիթորինգի և
միջոցառումների ծրագրերով17:
16 Տե՛ս https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d6
94eeb.0004.02/DOC_1&format=PDF
17 Տե՛ս «Ջրային ոլորտի խոցելիությունը կլիմայի փոփոխության ներքո», Եր.,
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Նշենք, որ Հայաստանում վերջին տարիներին իրականացված
կարևոր քայլերից մեկը ՀՀ կառավարության կողմից գետավազանային
կառավարման մոդելային ծրագրի պլանի, ջրավազանային կառավարման մոդելային պլանի հաստատմանն առնչվող քաղաքականության
իրականացումն է մի շարք որոշումների հիման վրա: Մշակվել և պաշտոնապես ընդունվել են նաև Արարատյան (2016-2021 թթ.)18, Հարավային (2016-2021 թթ.)19, Ախուրյան (2017-2022 թթ.)20 ջրավազանային տարածքների կառավարման պլանները և արդյունավետ կառավարմանն
ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշումները: Նշենք նաև, որ 2018 թ. մարտից մեկնարկել են Սևանի և Հրազդանի ջրավազանային կառավարման պլանների
մշակման աշխատանքները:
Այդուհանդերձ, կան որոշ մտահոգություններ ջրավազանային
կառավարման պլանների վերաբերյալ: Համաձայն 2017 թ. նոյեմբերի
24-ին Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության և
ատոմային էներգիայի եվրոպական համայնքի և դրանց անդամ պետությունների միջև ստորագրված Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի՝ ջրի որակի և պաշարների կառավարման ոլորտում Հայաստանը պարտավորություններ է ստանձնել մշակելու ԵՄ Ջրի շրջանակային դիրեկտիվի (ՋՇԴ) սկզբունքներին համահունչ գետավազանային կառավարման պլաններ, իրականացնելու
խորհրդակցություններ հանրության հետ և հրապարակելու այդ պլանները՝ հիմնվելով ՋՇԴ 13-րդ և 14-րդ հոդվածների վրա:
Համաձայն ԵՄ ՋՇԴ-ի, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների կառավարման առաջատար միջազգային փորձի՝ գետավազանային կառավարման պլանը մեզ ուղղորդում է, թե ինչպես հասնել «էկոլոգիական
լավ կարգավիճակի» տվյալ գետավազանում, կամ որ նույնն է՝ «առողջ
գետավազանի»՝ միևնույն ժամանակ փորձելով բավարարել ջրօգտագործողների կարիքները: Իր բնույթով այն տեխնիկական փաստաթուղթ է:
Գետավազանային կառավարման պլանների գլխավոր նպատակը
միջոցառումների մշակումն է, որոնք կօգնեն բավարերել բուսական և
կենդանական աշխարհի համար սահմանված պահանջները՝ հասնելու
«լավ» կարգավիճակի: Այդ միջոցառումները կոչվում են գործողությունների/միջոցառումների ծրագիր, որի մշակման համար հիմք է գետավազանի իրավիճակը, ինչպես նաև գետերի վրա մարդածին ազդեցության վերլուծությունը:
2012: «Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային հաղորդագրության պատրաստման համար նպաստավոր
պայմանների ստեղծում», ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00060737:
18 Տե՛ս 31 Մարտի 2016 թ., № 338–Ն:
19 Տե՛ս 26 Մայիսի 2016 թ., № 539-Ն:
20 Տե՛ս 9 Մարտի 2017 թ., № 240-Ն:
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Գետավազանային կառավարման պլանների մշակման հիմնական
քայլերից է մարդածին գործունեության փոխկապակցումը ջրային էկոհամակարգի վրա դրա ազդեցության հետ՝ ճնշումների-ազդեցությունների վերլուծությունը, որը պետք է լինի տեղանքին հատուկ, և հստակ
բացահայտվեն հիմնախնդիրները և դրանց պատճառները՝ ռիսկային
ջրային մարմինները: Յուրաքանչյուր ռիսկային ջրային մարմնի համար պետք է մշակվի միջոցառումների/գործողությունների ծրագիր,
այսինքն՝ գործողությունների ծրագիրը պետք է հատուկ լինի տեղանքին և ճնշմանը:
Հայաստանում կա թյուր տպավորություն, որ ջրավազանային/գետավազանային կառավարման պլանը գործիք է ջրային ռեսուրսների
ամենօրյա օգտագործման, մասնավորապես ջրային ռեսուրսների
բաշխման: Սակայն այն ոչ թե օպերատիվ կառավարման, այլ քաղաքականության փաստաթուղթ է, որտեղ վեր են հանվում տվյալ գետավազանի գերակա հիմնախնդիրները պլանավորման յուրաքանչյուր 6-ամյա շրջափուլի համար, և տրվում են դրանց լուծման համապատասխան միջոցառումներ: Այդուհանդերձ, շատերը գետավազանային կառավարման պլանները Հայաստանում ավելի շատ դիտարկում են որպես ամենօրյա օգտագործման օպերատիվ կառավարման փաստաթուղթ, որոնց վրա հիմնվելով պետք է տրամադրվեն ջրօգտագործման
թույլտվությունները: Ըստ այդմ՝ գետավազանային կառավարման
պլանները դիտարկվում են որպես ջրի բաշխման պլաններ և, չնայած
ՀՀ ջրային օրենսգրքի հոդված 2-ի պահանջերին21, դրանք դեռևս մեկնաբանվում են որպես օպերատիվ կառավարման փաստաթուղթ, ինչը
համահունչ չէ ՋՇԴ-ի և ջրային ռեսուրսների կառավարման առաջավոր միջազգային փորձին:
Հիմնականում այդ պատճառով է, որ ՀՀ կառավարության կողմից
2016-2017 թթ. ընդունված՝ Հարավային, Արարատյան և Ախուրյանի
ջրավազանների կառավարման պլաններում ներառված միջոցառումների/գործողությունների ծրագրերը գործնականում չեն իրականացվել: Նույնիսկ այն ծրագրերը, որոնք որևէ էական ֆինանսավորում չեն
պահանջում:
Այդ պլաններն օգտագործվում են միայն անհրաժեշտության դեպքում՝ ջրօգտագործման թույլտվություններ տրամադրելիս (հղում է արվում ջրային հաշվեկշիռ և ջրատնտեսական հաշվեկշիռ բաժիններին,
որոնք Ջրի շրջանակային դիրեկտիվին համահունչ գետավազանային
կառավարման պլաններում ընդհանրապես չեն ներառվում):
Քանի որ ՀԸԳՀ-ով Հայաստանը հստակ պարտավորություն է
21 Ըստ ՀՀ ջրային օրենսգրքի հոդված 2-ի` եթե Հայաստանի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրով սահմանված են ջրային հարաբերությունների կարգավորման այլ նորմեր, քան նախատեսված են ջրային օրենսգրքում, ապա կիրառվում են
միջազգային պայմանագրերի նորմերը:
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ստանձնել համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում, մշակել ՋՇԴ սկզբունքներին համահունչ գետավազանային
կառավարման պլաններ, օր առաջ հարկավոր է համաձայնության գալ
պլանների նպատակի, առանցքային քայլերի և միջոցառումների ծրագրի մշակման և իրականացման հստակ մեխանիզմների վերաբերյալ:
Այս առումով անհրաժեշտ ենք համարում անդրադառնալ նաև
2019 թ. հունիսի 1-ին ՀՀ վարչապետի՝ Հայաստանի Հանրապետության
և Եվրոպական միության և ատոմային էներգիայի եվրոպական համայնքի ու դրանց անդամ պետությունների միջև կնքված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկման
ճանապարհային քարտեզը հաստատելու մասին որոշման հավելվածինը22, որում սահմանված է մինչև 2021 թ. առաջին եռամսյակ կլիմայի
փոփոխության նկատմամբ հարմարվողականության հայեցակարգի ու
ազգային գործողությունների ծրագրի մշակում՝ ուղղված գյուղատնտեսական, տնտեսական և կլիմայի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող այլ ոլորտներում կլիմայական փոփոխությունների մեղմման, նվազեցման և կանխարգելման պահանջներին ու միջոցառումներին համահունչ գործունեության պլանավորմանը և իրականացմանը։
Քննարկվող ճանապարհային քարտեզով ջրային քաղաքականության ոլորտում համայնքի գործողությունների շրջանակը սահմանող՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2000 թ. հոկտեմբերի 23-ի
2000/60/ԵՀ հրահանգ փոփոխություններով նախատեսված են նաև
ջրային օրենսդրության վերանայում և լիարժեք մոտարկում, այդ թվում
նաև՝ վեց ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժինների
համար ջրավազանային տարածքային կառավարման պլանների վերանայում և հաստատում՝ 2000/60/ԵՀ հրահանգի պահանջները մոտարկելու նպատակով:
ՀԸԳՀ կիրարկման ճանապարհային քարտեզի առնչությամբ կան
հետևյալ մտահոգությունները.
1. Ջրային քաղաքականության ոլորտում համայնքի գործողությունների շրջանակը սահմանող՝ Եվրոպական խորհրդարանի և
Խորհրդի 2000 թվականի հոկտեմբերի 23-ի 2000/60/EC դիրեկտիվի (ԵՄ
ջրի շրջանակային դիրեկտիվ) վերաբերյալ դրույթները խիստ ընդհանրական են և էականորեն չեն խթանում ՀԸԳՀ-ով Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների իրականացումը: Օրինակ՝ Ջրի շրջանակային դիրեկտիվի համատեքստում ներպետական օրենսդրության ընդունման և իրավասու մարմնի սահմանման առումով ճանապարհային
քարտեզում առաջարկվում է հէկ-երի կառուցման համար արգելված
գետերի ցանկի հաստատում, ինչն ուղղակիորեն չի առնչվում ՀԸԳՀ-ով
Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին: Մյուս դրույթների
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Տե՛ս № 666-Լ, ընդունվել է՝ 01.06.2019, ուժի մեջ է մտել՝ 08.06.2019:

վերաբերյալ ևս (գետերի ավազանների տարածքների բնութագրերի
վերլուծություն (5-րդ հոդված)՝ ջրի որակի մոնիթորինգի ծրագրերի
ստեղծում (8-րդ հոդված) և գետերի ավազանների կառավարման
պլանների կազմում, խորհրդակցություններ հանրության հետ և այդ
պլանների հրապարակում (13-րդ և 14-րդ հոդվածներ)), ճանապարհային քարտեզում նշվում են ընդհանրական բնույթի միջոցառումներ, որոնց իրականացումը բնավ բավարար չէ կատարելու Հայաստանի
ստանձնած պարտավորությունները:
ՋՇԴ սկզբունքներին համահունչ՝ ջրի որակի մոնիթորինգի ծրագրերի ստեղծման համար հարկավոր է օր առաջ սկսել իրականացնել
մի շարք հիմնարար միջոցառումներ: Այսպես, ըստ ՋՇԴ-ի՝ ջրային
մարմինների դասակարգման համար («գերազանց», «լավ», «միջին»,
«բավարար» և «վատ» կարգավիճակ) անհրաժեշտ հիմնական տեղեկատվությունը տրամադրվում է կենսաբանական մոնիթորինգի միջոցով (որը Հայաստանում չի իրականացվում), մինչդեռ քիմիական և
հիդրոմորֆոլոգիական մոնիթորինգը տրամադրում է աջակցող տեղեկատվություն: Կենսաբանական մոնիթորինգը հնարավորություն է ընձեռում հստակ պատկերացում կազմելու էկոհամակարգի և գործունեության վրա աղտոտման ազդեցության վերաբերյալ, ինչի համար
անհրաժեշտ է դիտարկել գետերի, գետակների և լճերի պոպուլյացիաները մոնիթորինգի դիտակետերում:
Կենսաբանական մոնիթորինգի առավելություններից մեկն այն է,
որ արձագանքում է ազդեցությանը ժամանակի ընթացքում: Քիչ է հավանական, որ քիմիական մոնիթորինգի միջոցով տեղեկատվություն
կստանանք հանկարծակի և կարճատև աղտոտող արտանետման վերաբերյալ, որը, սակայն, երկարաժամկետ ազդեցություն կունենա կենսաբազմազանության վրա (կախված ազդեցության ենթարկվող օրգանիզմների կենսացիկլի տևողությունից): Կենսաբանական մոնիթորինգի ներդրումը բավականին ժամանակատար և աշխատատար գործընթաց է, մինչդեռ ճանապարհային քարտեզում ոչինչ չի նշվում դրա վերաբերյալ: Ավելին, ԵՄ ՋՇԴ սկզբունքներին համահունչ՝ մոնիթորինգը
ներառում է տարբեր տիպեր (հսկողական, գործառական, հետազոտական, հղումային, տեղաշարժի)՝ կախված ջրային մարմնի կարգավիճակից և դրա վրա առկա ճնշումներից, ինչը էապես տարբերվում է Հայաստանում ներկայումս կիրառվող մոնիթորինգի տրամաբանությունից և մոտեցումներից:
2. Ճանապարհային քարտեզում կան որոշ անճշտություններ, որոնք առնչվում են Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2007 թ.
հոկտեմբերի 23-ի 2007/60/ԵՀ դիրեկտիվին՝ հեղեղումների ռիսկերի
գնահատման և կառավարման մասին (ԵՄ հեղեղումների դիրեկտիվ):
Մասնավորապես՝ ԵՄ հեղեղումների դիրեկտիվի մասով ՀՀ վարչապետի՝ 666–Լ որոշմամբ սահմանվող ճանապարհային քարտեզում նշվում
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է, որ հետագա մոտարկման անհրաժեշտություն չկա, քանի որ ստանձնած հետևյալ պարտավորություններն արդեն իրականացվել են. ա) հեղեղումների ռիսկի նախնական գնահատման իրականացում (ԵՄ հեղեղումների դիրեկտիվի 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ), բ) հեղեղումների
վտանգի և ռիսկի քարտեզների կազմում (6-րդ հոդված) և գ) հեղեղումների ռիսկի կառավարման պլանների կազմում:
Այդուհանդերձ, հեղեղումների համար պատասխանատու՝ ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության
ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի և ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև այլ գերատեսչությունների ներկայացուցիչների հետ
բազմաթիվ քննարկումները վկայում են, որ ճանապարհային քարտեզում տեղ գտած վերոնշյալ միջոցառումներից որևէ մեկը չի իրականացվել ԵՄ հեղեղումների դիրեկտիվի 4-7-րդ հոդվածների պահանջներին համապատասխան, առավել ևս Հայաստանում գոյություն չունեն հեղեղումների ռիսկի կառավարման մշակված պլաններ, ինչպես
նշվում է ճանապարհային քարտեզում:
Հայաստանի ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի՝ ԵՄ ջրի
շրջանակային դիրեկտիվի սկզբունքներին համապատասխանությունն
ու ներդաշնակեցումը խթանելու նպատակով Եվրոպական միությունն
էլ իր հերթին տարբեր նախաձեռնությունների և ծրագրերի միջոցով
լուրջ աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանին: Մասնավորապես՝
Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի բաղադրիչի
շրջանակներում դեռևս 2007 թ. Հայաստանում իրականացվում է Ազգային քաղաքականության երկխոսություն ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման շուրջ: Այս գործընթացի շրջանակներում
հիմնարար աջակցություն է ցուցաբերվել ջրի որակի մոնիթորինգի լաբորատորիաներին և այլ գերատեսչություններին՝ սարքավորումներ
տրամադրելով և տարածաշրջանային ծրագրեր իրականացնելով23:
Քննարկվող համագործակցության լավագույն ամփոփումներից մեկն
էլ 2020 թ. հունվարից «Շրջակա միջավայրի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի վերանորոգված և վերազինված լաբորատորիայի բացումն է, ինչը հատկապես ջրերի մոնիթորինգի առումով հնարավորություն է ընձեռում զգալի առաջընթաց գրանցելու:
Այսպիսով, կլիմայի փոփոխության ազդեցության հանգամանքը
պետք է հաշվի առնվի Հայաստանի ջրային ռեսուրսների կառավարման բնագավառի զարգացման դինամիկայի ասպարեզում՝ որպես
հնարավոր կենսագործիք կլիմայի փոփոխության մարտահրավերի
հաղթահարման գործում: Այդ հսկայածավալ գործընթացը հնարավոԿլիմայի փոփոխության ներքո Հայաստանի Հանրապետության ջրային
ռեսուրսների խոցելիության գնահատում, Եր., 2018, Էջ 11-12:
23
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րինս արդյունավետ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է նաև կատարելագործել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:
Բանալի բառեր – կլիմայի փոփոխության ներքո ջրային ռեսուրսների հարմարվողականություն և խոցելիություն, ջրօգտագործման դրույքաչափ, կենսաբանական մոնիթորինգ, ջրավազանային կառավարման պլան

ОЛИМПИЯ ГЕГАМЯН – Некоторые проблемы законодательства РА в
области уязвимости и адаптации водных ресурсов в контексте изменения
климата. – В статье оценены и проанализированы правовые нормы, касающиеся
водных ресурсов, с точки зрения адаптации к изменению климата, при этом
акцент ставится на ряд пробелов и недостатков, заметных в водном
законодательстве Армении. Подробно говорится также о международном законодательстве и обязательствах, взятых нашей страной в данной сфере. Обращено
внимание на существующие законодательные препятствия и внесены предложения по их устранению.
Ключевые слова: уязвимость и адаптация водных ресурсов в контексте изменения
климата, оклад водопользования, биологический мониторинг, план управления водных
бассейнов

OLYMPIA GEGHAMYAN – Some Issues of Legislation of the Republic of
Armenia in the Field of Water Resource Vulnerability and Adaptation in the Context
of Climate Change. – Legal norms related to water resource adaptation in the context
of climate change were assessed and analyzed within the framework of this article,
paying an emphasis on some gaps and shortcomings of the water legislation of the RA.
The international legislation and obligations of the Republic of Armenia, existing
legislative obstacles in this area are presented in detail, as well as proposals for
resolving these issues.
Key words: water resource vulnerability and adaptation in the context of climate change,
water use rates, biological monitoring, water basin management plan
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