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О ГРАНИЦАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СВЕТЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ПРИНЯТЫХ СТОРОНАМИ
КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА ДОКУМЕНТОВ
АЛЕКСАНДР МАНАСЯН

ПРЕАМБУЛА К ТЕМЕ. Возникшие в ходе Карабахского конфликта
территориальные вопросы требуют правового осмысления, в постсоветских
условиях ставшего критически важным. Подлежащий правовому анализу
период – последнее столетие, так как в 1991 г. Азербайджанская Республика
(АР) провозгласила себя преемницей Азербайджанской Демократической
Республики (АДР) 1918-1920 гг. Это самое глубокое погружение в историю,
которую мог себе позволить Баку: до этого в Закавказье не существовала
обладающей правосубъектностью политической единицы с названием Азербайджан, как не существовало сообщества с этнонимом азербайджанцы. Во
временном интервале между АДР и АР существовала Азербайджанская Советская Социалистическая Республика (АзССР). Три названных государственных образования резко отличаются статусными характеристиками, общественно-политическим строем и национальным составом, что вынуждает
обращаться к историко-политическому и правовому контексту их существования. Вопрос актуален в плане не только урегулирования Карабахского
конфликта, но и приближающегося столетия Карсского договора. «Правовое
измерение» истории Закавказья XX в., разумеется, неотделимо от охвативших регион политических процессов. К ним мы обратимся в той мере, в какой они необходимы для полноты понимания заявленной темы.
НА КАКОЕ ПРАВОВОВОЕ НАСЛЕДИЕ АДР МОЖЕТ ССЛАТЬСЯ
АР ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ СВОЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ?
Политическое образование с названием Азербайджан впервые появилось вследствие турецкой интервенции в Закавказье в ходе распада Российской империи. Провозглашенная 27 мая 1918 г. в Тбилиси Азербайджанская Демократическая Республика, возможно, осталась бы на бумаге, если бы не турецкое вторжение. 15 сентября 1918 г. они захватили Баку, учинили резню более 30 тысяч армян, свергли легитимно установленную власть (советскую) и передали ее кавказским татарам. АДР явилась
первым в ХХ в. (до Северного Кипра) опытом Турции по созданию госу3

дарства-сателлита за своими пределами путем военного вторжения.
В основу проекта Азербайджан турками был положен замысел создать связующее звено между Турцией и Туркестаном и тем самым обеспечить пространственную непрерывность гипотетического Великого Турана.
Вскоре АДР представила Лиге наций свои территориальные притязания –
от Баку до Батуми. Поскольку притязания ничем не обосновывались, Лига
наций отказала новообразованной республике в членстве1. Особое место в
планах Азербайджана принадлежало завладению Нагорным Карабахом,
уже провозгласившим себя неотъемлемой частью Республики Армения. В
1918-1920 гг. Нагорный Карабах управлялся Съездом полномочных представителей населения (ППН). В хаосе распада Российской империи и отсутствия в Закавказье де-юре признанных государств Постановления
Съездов ППН НК были актами самоопределения Арцаха на никому, кроме
народа Арцаха, не принадлежащих территориях. В 1918-1920 гг. во всем
Закавказье не было другого наделенного столь высокой легитимностью
национального института, каким был Съезд ППН НК. Избранный Съездом
Национальный Совет НК получил полномочия управлять экономической и
общественной жизнью Арцаха и организовать защиту края от внешних
посягательств. Именно такая организованность позволила самоуправляющемуся Арцаху 18 октября 1918 г. у села Мсмна разгромить вторгшийся в
НК турецкий полк. Все попытки Баку в 1918-1920 гг. установить суверенитет над НК не увенчались успехом. В том же 1920 г. Лига наций включила вопрос о Нагорном Карабахе как спорной между РА и АДР территории в повестку Парижской мирной конференции2. Но дело до этого не
дошло. 28 апреля в Баку вошла XI Красная армия, свергла установленный
турками режим и, восстановив советскую власть, провозгласила АзССР.
За день до этого вопрос о статусе НК был внесен на повестку IX Съезда
ППН НК, вновь провозгласивший край неотъемлемой частью Республики
Армения3. АДР покинула историю без установленных и кем-либо признанных границ, не признанной де-юре Лигой наций и без суверенитета
над НК. Из этого следует ответ на поставленный вопрос о правовом наследии АДР, на которое может ссылаться нынешняя АР, обосновывая
свою территориальную целостность. Ответ очевиден: такого наследия нет.
НА КАКОЕ ПРАВОВОЕ НАСЛЕДИЕ АзССР МОЖЕТ ССЫЛАТЬСЯ АР ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ СВОЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЦЕЛОСТНОСТИ?
Отторжение Нагорного Карабаха от Армении и его аннексия в
пользу АзССР. Ответом на поставленный вопрос могла бы быть констатация – этот вопрос снят с правовой повестки вследствие отказа АР от право1

Документ Ассамблеи № 175// Нагорный Карабах в международном праве и мировой
политике. Документы и комментарии. М., 2008, т. 1. с. 592.
2
«League of Nations, the Records of First Assambly, Meetings of the Committees II», Geneva, 1920, pp. 173-174.
3
«Вестник архивов Армении», 1989, №1, с. 120.
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преемства АзССР в августе-октябре 1991 г. и объявления себя преемницей
АДР, которая, как мы только что зафиксировали, не имела установленных
или признанных границ. Но в ходе распада СССР АР была признана в границах АзССР. Напрашивается вопрос о правовом статусе самих границ
АзССР, так как провозглашение АзССР в апреле 1920 г. автоматически не
наделяло ее границами. Пограничные вопросы предстояло решать урегулированием ее отношений с Грузией и Арменией, провозгласивших независимость в 1918 г. 30 ноября 1920 г., сразу после установления советской
власти в Армении, Баку телеграфировал в Ереван о признании Нагорного
Карабаха, Зангезура и Нахичевана неотъемлемыми частями Советской Армении. Декларация была провозглашена 1 декабря на заседании Бакинского совета, посвященного установлению советский власти в Армении. 2
декабря 1920 г. по части Нагорного Карабаха она была опубликована в
измененной редакции: «…трудовому крестьянству Нагорного Карабаха
предоставляется полное право самоопределения»4. 3 июня 1921 г. Кавбюро
РКП(б) приняло специальное постановление, обязывающее Армению «указать в декларации Армянского правительства о принадлежности Нагорного
Карабаха Армении»5. 12 июня 1921 г. Советская Армения декларировала
НК своей неотъемлемой частью6. Документ был юридически неуязвим в
силу: а) постановлений Съездов ППН НК 1918-1920 гг. как реализации
самоопределения народа Арцаха; б) отсутствия сторон, оспаривающих
принадлежность Нагорного Карабаха Советской Армении, включая
АзССР, признавшей право народа НК на полное самоопределение.
Но вскоре Баку выставил притязания на Нагорный Карабах. 4 июля
1921 г. по его требованию вопрос был внесен на повестку пленума Кавбюро РКП(б). После обсуждения и голосования было принято решение: «Нагорный Карабах включить в состав ССР Армении, плебисцит провести
только в Нагорном Карабахе»7. Принятый на первый взгляд в пользу
АрмССР документ исказил суть вопроса. НК уже был декларирован неотъемлемой частью Армении и его по логике вещей вместо того, чтобы
«включить в состав ССР Армения», надо было «оставить в составе ССР
Армения». Представитель АзССР Н. Нариманов потребовал перенести
вопрос в ЦК РКП(б). Большевистская Москва, уже решившая отторгнуть
НК от Советской Армении, но избегавшая ответственности за этот произвол, не собиралась сама рассматривать вопрос. 5 июля 1921 г. было созвано
новое заседание Кавбюро РКП(б), на котором зачитали проект нового решения: «Исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами… Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджан4

«Нагорных Карабах в 1918-1923 гг.» Ереван, 1992, с. 604-605.
«Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике». Документы и
комментарии. Т. 1, М., 2008, с. 627.
6
Там же, с. 629.
7
«Из истории образования Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР (1918-1925)». Документы и материалы. Баку, 1989. с. 56.
5
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ской ССР, предоставив ему широкую областную автономию с административным центром в г. Шуше, входящем в состав автономной области…»8. В
этом тексте также были искажены факты. Предлагалось «Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджанской ССР» вопреки тому, что его там
никогда не было. Но Кавбюро не ограничилось только искажением реалий.
Проект даже не был поставлен на обсуждение и голосование, а непринятое
решение в последующем было реализовано с грубыми нарушениями.
Формула «Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджанской
ССР, предоставив ему широкую областную автономию» не оставляет места
для разночтений. Автономию следовало предоставить всему географическому Нагорному Карабаху, чему и соответствовало название Автономная Область. 7 июля 1923 г. АзЦИК в нарушение и без того противоправного решения Кавбюро Автономную Область Нагорного Карабаха декретировал лишь
на четвертой части НК с формулировкой: «Образовать из армянской части
Нагорного Карабаха автономную область… с центром в местечке Ханкенди».
После манипуляций по созданию Курдистанской автономии на западных,
приграничных с АрмССР районах Баку в 1923 г. декретировал АОНК с изрезанными границами и 95% армянского населения (армяне составляли бы
ощутимое большинство и в случае предоставления автономии всему НК).
Центром автономии был объявлен Ханкенди (исторический Вараракн, нынешний Степанакерт), а не г. Шуши как обязало Кавбюро РКП(б). После такого раздробления территории в 1936 г. в новой Конституции СССР Автономная Область Нагорного Карабаха была переименована в НагорноКарабахскую Автономную Область (НКАО), как бы фиксируя грабеж земель.
Но вместе с тем в декрете пришлось зафиксировать историческую и фактическую принадлежность НК армянам: «Все пастбища, леса, сады и фактическое
владение землей и водой сохраняется за нынешними владетелями»9.
Политико-идеологическое прикрытие аннексии территорий AрмССР.
Статусные атрибуты НК и Нахичевана как компенсации их аннексии.
Грабеж армянских территорий осуществлялся под идеологическим прикрытием широко разрекламированного проекта построения в АзССР не национальной, а интернациональной республики мусульман и армян, не имеющей титульной нации советской республики нового типа. Цель советской власти в
Азербайджане, неоднократно озвученная большевистскими лидерами, состояла
в том, «чтобы создать из него крепкий вненациональный центр»10. Та же идея в
другой форме была зафиксирована в Декрете «Об образовании Автономной
Области Нагорного Карабаха», в котором целью советской власти в АзССР
объявлено установление сотрудничества мусульман и армян «в едином государственном союзе»11. С этой ключевой идеей «установления национального
8

«Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике». Документы и
комментарии. Т. 1. М., 2008, с. 639.
9
Там же.
10
Там же.
11
Там же, с. 652-653.
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мира между мусульманами и армянами» в АзССР начинается проект решения Кавбюро РКП(б) от 5 июля 1921 года. Языком сношения с АОНК Декретом АзЦИКа о национализации государственных учреждений в Азербайджанской ССР был объявлен армянский язык12. На флаге Нахичеванской
Автономной Республики название автономии было написано на тюркском и
армянском языках13. До 30-х годов выражение «мусульмане и армяне» было
ключевой политической формулой практически во всех касающихся проблемы документах. До принятия новой Конституции в 1936 г. АзССР осталась единственной республикой в СССР, не имевшей титульной нации. Понятие азербайджанец не имело этнического значения и относилось ко всем
ее жителям. Нахичеванская АССР и АОНК в годовых экономических отчетах выделялись особой строкой как национально-государственные формирования14. Признанные за АОНК и Нахичеваном правовые атрибуты в совокупности составляли компенсацию за их аннексию. В обобщенном виде она
выразилась в том, что во всех относящихся к проблеме официальных документах двадцатых годов предоставление НК «широкой областной автономии» рассматривалось как реализация права армянства АзССР на самоопределение, как акт, обеспечивающий «юридическое существование армянского народа в пределах Советского Азербайджана»15. Для АзССР, как не
имевшей титульной нации республики, такая формулировка о юридическом
статусе армянского народа АзССР означала, что он рассматривался как соучредитель этой советской республики нового типа. Тем не менее все эти
статусные компенсации не могли скрыть факт большевистского произвола в
отношении советской Армении и аннексию ее территорий.
Закрытие проекта ненациональной АзССР. Мутация сталинского
проекта строительства азербайджанской нации. Проект интернациональной, не имеющей титульной нации АзССР в начале 30-х годов был свернут.
Для АзССР у Сталина оказался особый план. Уже было очевидно, что деиранизация Закавказья, задуманная Российской империей для отдаления региона от
Персии, и сговор Ленин–Ататюрк привели к туркизации перешедших из Персии в Россию этнически безликой массы отходников, нареченных империей
кавказскими татарами. Идея имперски мыслящего Сталина была проста: смешиванием исповедующих ислам народов с кавказскими татарами вывести новую азербайджанскую нацию. Но вопреки замыслу Сталина процесс на местах
вылился в насильственную туркизацию автохтонных народов республики и
присвоения их истории и культуры. Формировался особый духовный облик
новоявленного азербайджанца: ориентированного на Турцию и уверенного в
12

https://bit.ly/2VWA2AV
Из истории образования Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской
ССР (1918-1925). Документы и материалы. Баку, 1989. с. 273.
14
Там же.
15
С.М. Киров. Доклад на VI съезде АКП(б). 05.05.1924 // АПД УДП АР, ф. 1, оп.
169, д. 249/11, л. 3; Совет Народных Комиссаров АССР. Отчет к III Всеазербайджанскому
Съезду Советов 1922-1923 гг.
13
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своей безнаказанности насильника. Сталин просчитался. К 80-м годам из Нахичевана были выдавлены практически все армяне16. Такая же политика велась
в отношении НКАО, народ которой неоднократно (30-е годы, 1945, 1965, 1967,
1987) обращался в Центр с требованием о воссоединении Арцаха с АрмССР.
Равнодушие Центра к творимому в АзССР произволу в отношении армян и
других автохтонных народов лишь отчасти объясняется проектом строительства азербайджанской нации. Центр уповал также на формирование советского
народа как новой общности людей, что должно было сгладить национальные
проблемы. Но в этих планах основной ставкой была подогнанная под сталинскую идея автономизации национально-государственного устройства СССР с
внедренной в него КПСС как внеправового по отношению к государству института с полным контролем над государственной властью. Об этом – особо.
Tрансформация национально-государственного устройства СССР в
сторону сталинского плана автономизации. НКАО в новом политикоюридическом режиме союзного государства. Главным оппонентом Ленина, заложившего в основу СССР идею национальных республик как суверенных образований, был Сталин, имевший альтернативную концепцию
национально-государственного устройства страны, известную как план
автономизации. Ленин взял верх. Но после его смерти Сталин, расправившись со своими оппонентами, приступил к реализации собственных подходов к строительству страны, правда, уже считаясь с полученным наследием, и сделал все, чтобы втиснуть сложившиеся реалии в свою концепции автономизации. Он добился конституционного закрепления делегирования национальными республиками Центру основных атрибутов суверенности. Было обеспечено верховенство Конституции СССР, которой не
могли противоречить составленные на ее основе Конституции союзных
республик. В пирамиде национальных образований был сокращен интервал между полномочиями союзных республик и нижестоящих субъектов
национально-государственного устройства, зафиксированных в том числе
и в документах о государственно-правовом статусе НКАО, которая наравне с АзССР имела конституционно закрепленный статус субъекта национально-государственного устройства страны. Верховенство Конституции
СССР было закреплено также в Законе АзССР об НКАО, все статьи которого о статусе и полномочиях области начинаются с констатации: «В соответствии с Конституцией СССР»17. Как АзССР, так и НКАО были равны
в праве на представленность в высшей законодательной власти СССР
(различие сводилось к квотам). Территориальная целостность АзССР и
НКАО была определена юридически равносильным образом: границы как
республики, так и автономной области не могли быть изменены без их
согласия. Статусы союзных республик и автономий (в данном случае
16
Еще в 1925 году в нарушение Карсского договора Баку запретил возвращаться в свои
дома беженцам армянам, спасшимся от погромов (газета «Бакинский рабочий», 06.05.1925).
17
Закон АзССР о Нагорно-Карабахской автономной области. Баку, 1987.
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АзССР и НКАО) были сближены, поскольку от них были отчуждены такие атрибуты государственности, как собственная валюта и вооруженные
силы. СССР имел единую государственную границу, а внутренние границы имели статус административных. Прокуроры союзных республик и
автономных образований (в данном случае АзССР и НКАО) согласно Статье 166 Конституции СССР назначались Генеральным прокурором
СССР.Вывод из изложенных фактов однозначен: в результате официально
не провозглашенной, но фактически осуществленной трансформации национально-государственного устройства СССР в сторону сталинской идеи
автономизации до прихода к власти Горбачева суверенность союзных республик стала фактом юридической символики.
Геноцид армянства АзССР. Арцах в контексте проекта распада
СССР. В 1985 году, когда лидером КПСС стал М.С. Горбачев, даже самые
смелые политики не могли предсказать такую скорую гибель СССР. Многие аналитики ныне уверены, что развал СССР без участия лидера КПСС
был бы невозможным. Горбачев и его команда по сути продолжали дело
большевиков по разложению российской государственности. Триггером
распада СССР стало провозглашение курса гласности, казалось, открывшего двери к решению загнанных вглубь национальных проблем. Лишь
потом выяснилось, что это делалось не для исправления допущенных в
прошлом ошибок, а для разжигания большого конфликта, без которого
невозможно было расшатать СССР. Такой точкой взрыва не без участия
генсека КПСС и его команды стал Нагорный Карабах.
20 февраля 1988 г. Областной Совет народных депутатов НКАО, надеясь на провозглашенную гласность, обратился в Верховные Советы АзССР,
АрмССР и СССР с просьбой рассмотреть вопрос о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. На эту политическую
просьбу Баку ответил актом геноцида в Сумгаите. Случаев изменения границ и правового статуса субъектов национально-государственного устройства СССР до 1988 г. насчитывалось более двух десятков. В случае НКАО,
вопреки месседжам о понимании справедливости требований арцахцев, данным накануне в ЦК КПСС ходокам из области, Центр отреагировал немедленно сообщением «О событиях в Нагорном Карабахе», назвав решение
областного Совета НКАО «результатом действий экстремистов и националистов» («Правда», 21 февраля 1988). Суверенности республик Москва неожиданно придала абсолютный смысл. Ретроспективный взгляд на события
1988 г. не оставляют места для сомнения – это был решающий шаг к реализации проекта демонтажа СССР по союзным республикам. Граничащую с
подстрекательством сдержанность Центра в Баку поняли адекватно. Волны
массового насилия прокатились по всей АзССР. Геноцид армянства этой
республики, показавший неспособность союзных властей обеспечить физическую безопасность граждан страны, усилили центробежные настроения, и
9

страна вступила в необратимый процесс распада. Уже 16 ноября 1988 г. ВС
Эстонской ССР первым в Союзе принял Декларацию о суверенитете республики. И хотя Президиумом ВС СССР 26 ноября отменил это решение, оно
предвещало дальнейшие процессы в стране. Распада СССР легализовался и в
правовом измерении. В 1990 году был принят закон «О порядке решения
вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». Прикрытием проекта ликвидации СССР стал инициированный генсеком в апреле 1991
г. «Новоогаревский процесс» по обновлению союзного договора. Для реализации распада СССР по союзным республикам в 1991 г. Центр предоставил в
распоряжение Баку внутренние войска МВД СССР и подразделения 23-й
дивизии 4-й Армии для осуществления в НК карательной операции «Кольцо». Это была масштабная военно-полицейская операция по депортации
армянского населения Арцаха. Генсек всячески старался завершить расправу
над НКАО до своего ухода. Не успел. Путч (по мнению многих экспертов –
постановочный акт) в августе 1991 г. ознаменовал страны финишную фазу
распада, и Карабахский конфликт вступил в полосу постсоветских реалий.
Непреодолимые юридические препятствия при применении
принципа территориальной целостности к АР в свете документов по
включенным в АзССР территориям. Провозглашение независимости
АР как юридически несостоятельный акт. В ходе распада СССР АР
была признана в границах АзССР, и это стало для нее оправданием развязанных ею войн (1992-1994, 2016, 2020) против НКР для восстановления
якобы нарушенной территориальной целостности. Но при ближайшем
рассмотрении выясняется, что из политического акта признания АР не
вытекают ни ее право на применение силы, ни юридический вывод о ее
территориальной целостности. Права применения силы или угрозы силой
у нее нет согласно Уставу ООН. Неприменим к АР и принцип нерушимости государственных границ, так как он предназначен защищать легитимные, а не возникших в результате захватов границы. Противоправность
применения принципа территориальной целостности к АР в обход фактов
аннексии последней армянских территорий очевидна. Невозможно опровергнуть факт, что аннексия совершилась в согласии с непринятым решением не имевшего мандата органа. Но границы АзССР сложились не только в силу этого акта аннексии, но и в силу действующего поныне Карсского договора, по которому Нахичеван, уже признанный как неотъемлемая
часть Советской Армении, был насильственно отторгнут от нее и передан
всего лишь под покровительство (но не под суверенитет!) АзССР.
Как Московский18 так и Карсский договор19 – противоправные во многих отношениях документы. Достаточно сказать, что один из их подписан18
Документы внешней политики СССР. Том 3. М., 1959, с. 597-604 //
http://militera.lib.ru/docs/da/dvp/03/index.html
19
Документы внешней политики СССР. Том 4. М., 1960 с. 420-429 //
http://dvp.sssr.su/IV.pdf
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тов, Правительство Великого Национального Собрания Турции, представляло в Османской империи повстанческое движение, не наделенное правом
заключать от имени государства подобные договора20. Этого достаточно,
чтобы считать подписанный большевиками и кемалистами Московский
договор юридически ничтожным с момента его подписания. Таков и Карсский договор, что вытекает не только из статуса Правительства Великого
Национального Собрания Турции, но и из факта принуждения Армении к
принятию его условий, что было предусмотрено Русско-турецким московским договором (Статья XV), по которому Россия обязалась «предпринять в
отношении Закавказских Республик шаги, необходимые для обязательного
признания этими Республиками в договорах, которые будут заключены ими
с Турцией, статей… непосредственно их касающихся». Понятно, что эти
шаги должны были быть предприняты в отношении Армении, от которой
Нахичеван отторгался. В 20-30-х гг. признание Западом Турции и СССР
состоялось при игнорировании незаконности этих договоров, по умолчанию
воспринимавшихся как не подлежащие ревизии. Но от этого они не перестали быть юридически ничтожными, тем более что реализация аннексионистского договора сопровождалась грубейшими нарушениями. Так, 18
февраля 1924 г. в обход Карсского договора Нахичеванский край в одностороннем порядке был преобразован в автономную республику в составе
АзССР. Возник двойной правовой режим статуса Нахичевана: внутри СССР
он был автономной республикой в составе АзССР, а по Карсскому договору
– территорией, отданной под ее покровительство. Между тем Карсский договор сохранил безразличие к статутным метаморфозам Нахичевана внутри
СССР. Отказ АР от правопреемства АзССР в 1991 г. придал статусу Нахичевана юридически абсурдный характер: по действующему договору эта
территория осталась (и поныне остается) территорией, отданной под покровительство уже несуществующей АзССР (!), а по статье 134 Конституции
АР Нахичеван объявлен автономным государством в составе унитарной (?)
АР, отвергнувшей правопреемство АзССР. Единственный вывод, который
неотвратимо вытекает из этих юридических фактов, таков: Нахичеван является отторгнутой от Армении и оккупированной АР территорией. Вот почему ни Декларация «О восстановлении государственной независимости
АР» от 30 августа 1991 г.21, ни Конституционный акт «О государственной
независимости АР»22 от 18 октября 1991 г. не связывали суверенизацию АР
с Законом СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР»23. Ни один из этих документов не содержит
также каких-либо ссылок на границы восстанавливаемого государства или
20

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/az/az057ru.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/az/az057ru.pdf
22
Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. Документы и
комментарии. Т. 1, с. 364-366. М., 2008.
23
Там же, с. 665.
21
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«Венскую конвенцию о правопреемстве государств в отношении договоров» от 1978 г.24, необходимость которых вытекала из факта отказа АР от
правопреемства АзССР. Выясняется, что АР в обоснование своей территориальной целостности и границ в принципе не могла сделать этого, так как
она вообще не могла ссылаться на какие-либо правомочные договора или
соглашения о границах АзССР. «Конституционный акт» не ссылался на
какие-либо основания легитимности границ АР ввиду их отсутствия. Статья
14 документа о том, что «территория Азербайджанской Республики в исторически сложившихся границах едина, неделима, неотчуждаема», – лишенное юридического смысла утверждение.
АР и НКР: сравнение легитимности в свете принципа права народов на самоопределение. Первичный правовой источник легитимности
государственной границы – самоопределение народа посредством акта
референдума о независимости. Государственная граница одна из итоговых
форм реализации этого права, оформленная в межгосударственных договорах между сопредельными государствами. В XX веке ни одно государство «Азербайджан» не было образовано актом самоопределения. В 1918
г. АДР стала политической реальностью в результате турецкой интервенции в Закавказье без акта самоопределения или о референдуме независимости. АзССР в 1920 г. была учреждена XI Красной армией Советской
России также без акта самоопределения и референдума о независимости.
В 1991 г. нынешняя АР получила признание без акта самоопределения
(референдума о независимости), которого там избегали сознательно.
Единственный «референдум» о независимости в АР был проведен 29 декабря 1991 г., когда она уже была признана Европейским Сообществом в
нелегитимных границах бывшей АзССР. Такой референдум постфактум
не может быть источником законных границ. Вывод: никакое из этих трех
образований с названием «Азербайджан», каждое последующее из которых не было правопреемником предыдущего, не состоялось путем акта
самоопределения и референдума о независимости.
В случае НКР – иная картина. Все акты правового характера, все документы, принятые плебисцитом или избранными властями Арцаха в XX
веке юридически полноценны по современным правовым меркам. В 19181920 гг. абсолютно легитимным был институт Съезда полномочных представителей НК, наделенный всей полнотой представительной власти. С его
решениями считались как вошедшая в Баку английская военная миссии во
главе с генералом Томсоном, так и правительство АДР, вступившее в договорные отношения с ним25. Легитимным был Областной Совет народных
24

Декларация ссылалась на Всеобщую декларацию прав человека, Международный
пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о
гражданских, политических и культурных правах.
25
Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990, №
15., с. 253
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депутатов НКАО, 20 февраля 1988 г. обратившийся к Верховным Советам
АзССР, АрмССР и СССР с просьбой о воссоединении НКАО с АрмССР26.
Ходатайство субъекта национально-государственного устройства СССР об
изменении своего статуса не могло противоречить ни международному
праву, ни законам СССР. Безукоризненной была правовая база провозглашения независимости НКР и референдума о независимости в 1991 г. НКР
была провозглашена 2 сентября 1991 г. совместной сессией НагорноКарабахского областного и Шаумяновского районного Советов с участием
народных депутатов всех уровней. Акт был в полном соответствии с международно-правовой нормой о праве народов на свободное самоопределение27. Кроме международно-правовых оснований суверенизации Декларация ссылалась и на Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных
с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 г., подтвердивший право автономных образований и компактно проживающих национальных групп самостоятельно решать вопрос о своем статусе в случае
выхода союзной республики из СССР. Закон исходил из того, что автономные образования были включены в пределы союзных республик на основе
права народов на самоопределение и что это право за ними сохранится вне
СССР. Это было вновь подтверждено в принятом 26 апреля 1990 г. Законе
СССР «О разграничении полномочий между Союзом СССР и субъектами
федерации»28 в формулировке: «Автономные республики, автономные образования входят в состав союзных республик на основе свободного самоопределения народов». Упомянутые законы СССР и Декларация АзССР от
2 декабря 1920 г., которой Баку признал право народа НК на полное самоопределение, для НКР снимали противоречие, которое иногда усматривается между принципами самоопределения народов и территориальной целостностью государств. Право на полное самоопределение сохранилось у
НКР независимо от того, соблюдала или нарушила АР в 1991 г. процедуры
выхода из СССР. При такой правовой базе суверенизации за независимость
НКР в присутствии международных наблюдателей 10 декабря 1991 г. высказались 99,89% участвовавших в референдуме арцахцев.
К политико-правовой оценке признания Европейским Сообществом (ЕС) АР в границах АзССР: расправа над правом. В декабре 1992
году стало известно о решении Запада признать новые государства на
постсоветском пространстве в пределах союзных республик. Подход распространялся и на Азербайджанскую Республику, хотя она выделялась как
негативный случай в ряду советских республик. Был игнорирован очевидный факт геноцида армянства АзССР в 1988-1991 гг., о котором элита мировой науки и культуры била в набат29. Взявшись за демонтаж СССР по
26

http://docs.cntd.ru/document/901817747
https://aga-tribunal.info/en/open_27-7-1990_en/
28
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
29
http://docs.cntd.ru/document/901857469
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союзным республикам, Запад творимое в АзССР варварство осмотрительно
не назвали своим именем, чтобы на финише распада СССР, признавая АР в
границах АзССР, не оказаться на стороне того, кого сами обвинили в
свершении геноцида. Заранее решали не нарушать Декларацию ГА ООН от
24 октября 1970 г. «О принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций», согласно которой
принцип территориальной целостности применим к государствам, «соблюдающим в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов».30 Ключевую роль в легализации формулы «демонтаж по республикам» сыграло ЕС. 16 декабря 1991 г. в Брюсселе заседание Совета ЕС на
уровне министров иностранных дел озвучило общий подход к вопросу
признания новых государств на территории СССР и Восточной Европы и
соответствующие критерии их признания (документ известен под названием «Заявление “двенадцати”»)31. 21 декабря 1991 г. союзные республики, в
том числе АР, в Алма-Ате дали согласие на выдвинутые ЕС критерии. 23
декабря 1991 г. ЕС в свою очередь одобрила Алма-Атинскую декларацию.
В Баку, как и следовало ожидать, это восприняли как одобрение на продолжение войны против НКР и политики этнических чисток. Сработал
исторически выработанный синдром безнаказанности за акты геноцида
армян в Баку (1905, 1918, 1990), Шуше (1920, 1988), Сумгаите (1988), в
ходе карательной операции «Кольцо» (1991). Но ЕС игнорировало не только геноцидное поведение АзССР/АР, но и несовместимые с признанием АР
в пределах АзССР юридические факты. Ни ЕС, ни азербайджанские власти
в 1991 г. не могли указать, о каких границах идет речь, если: а) АР, отказавшись от правопреемства АзССР, восстановила АДР 1918-1920 гг., не
имевшую установленных границ; б) по действующему Карсскому договору
АР потеряла всякие связи с Нахичеваном, переданным всего лишь под покровительство к этому моменту уже не существующей АзССР; г) 10 декабря, до признания АР Европой, стала реальностью независимая НКР в границах НКАО и сопредельного Шаумяновского района.
Из возможных оснований признания новых государств на постсоветском пространстве для АР не годился также принцип uti possidetis32, обычно применимый в ситуациях перехода суверенной власти. Этот принцип,
по смыслу означающий «чем ты владеешь, то и твое», в 1991 г. не мог
быть применим к АР, так как начиная с 1988 г. Баку не имел ни административного, ни политического контроля над НКАО.
Не озвученный, но наиболее вероятный мотив признания Западом АР в
границах АзССР – безопасный для него демонтаж ядерной сверхдержавы, в
русле реализации которого «мелкие» юридические коллизии, казались не30

https://cis.minsk.by/page/178
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существенными. Но эти «мелочи» не замечались Западым целых тридцать
лет, пока Карабахский конфликт урегулировался под эгидой ОБСЕ.
Минский процесс: имитация правового подхода. Признание АР в
границах АзССР противоречило международному праву. Априорный посыл о легитимности границ АзССР исказил образ конфликта. Привлеченные ОБСЕ к его урегулированию принципы международного права фактически остались лишь декларацией, прикрывающей уход ОБСЕ от ПРАВА.
Принцип территориальной целостности был «вовлечен» в урегулирование
конфликта без установления правомерности его применения к АР в границах АзССР с аннексированными НК и Нахичеваном. Если допустить, что в
1991 г. для Запада политически было не целесообразно упоминание о геноциде армянства АзССР, то в последующем, когда АР своими действиями
доказала приверженность этой преступной линии, исключение геноцидного поведения Баку из рамок урегулирования конфликта не имеет разумного
объяснения. В отрыве от фактологии конфликта в Минский процесс была
«внедрена» и норма международного права о свободном самоопределении
народов. За бортом был оставлен не только право народа Нагорного Карабаха на полное самоопределение согласно международному праву, не
только признание этого права союзным государством СССР, но и факт
признания права народа НК на полное самоопределение самой АзССР Декларацией от 2 декабря 1921 г. Принципы международного права у ОБСЕ
превратились в декорацию фарса урегулирования Карабахского конфликта,
как это случилось на Лиссабонском саммите ОБСЕ, предлагавшем НК «самую высокую степень самоуправления в составе Азербайджана», признанную за НК еще в 1921 г. статусом широкой автономии в пределах АССР.
Решение ЕС в декабре 1991 г. признать АР с не принадлежащими ей
НК и Нахичеваном и нежелание вернуться к теме легитимности границ АР
в ходе Минского процесса стало поощрением захватнического и геноцидного поведения АР, открыто проявившегося в Карабахских войнах (в 2020
г. – с участием Турции и отрядов наемных террористов). Глобальная опасность признания АР с не принадлежащими ей территориями – в мутации
принципа территориальной целостности государств, который в таком
применении из принципа стабильности и мира становится прикрытием
геноцида и захвата территорий, как это имеет место в случае АР.
Ключевые слова: легитимность границ, Азербайджанская Демократическая Республика, Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, Азербайджанская
Республика, территориальная целостность, геноцидное поведение, государственная граница, референдум о независимости

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՄԱՆԱՍՅԱՆ – Ադրբեջանական Հանրապետության սահմանների մասին՝ միջազգայնորեն ճանաչված և Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի ընդունած փաստաթղթերի լույսի տակ – Պետական սահմանը ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման արդյունքներից մեկն է, որն ար15

ձանագրվում է սահմանակից երկրների հետ կնքված պայմանագրերում և համաձայնագրերում: XX դարում «Ադրբեջան» անունով ասպարեզ իջած երեք
կազմավորումներից ոչ մեկի սահմանները ինքնորոշման ակտով (անկախության մասին հանրաքվեով) չեն ձևավորվել: Նրանցից առաջինը 1918-1920 թթ.
թուրքական ռազմական ներխուժումով ի հայտ եկած Ադրբեջանական Դեմոկրատական Հանրապետությունն է (ԱԴՀ), որը չի ունեցել հաստատված կամ
միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններ: Անհիմն հավակնությունների պատճառով Ազգերի լիգային անդամակցելու մերժումը ստացած ԱԴՀ-ն լքել է
պատմությունը, երբ Խորհրդային Ռուսաստանի XI Կարմիր բանակը 1920 թ.
ապրիլին մտել է Բաքու, տապալել թուրքերի հիմնած ԱԴՀ-ն և հռչակել ոչ ազգային ԱդրԽՍՀ, որում հայերը դիտվել են որպես տիտղոսակիր ազգ չունեցող
այդ նոր տիպի խորհրդային հանրապետության համահիմնադիր ժողովուրդներից մեկը: ԱդրԽՍՀ-ն 1920 թ. դեկտեմբերի 1-ին Լեռնային Ղարաբաղը (ԼՂ),
Զանգեզուրը և Նախիջևանը ճանաչել է Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության (ՀԽՍՀ) անկապտելի մաս, իսկ դեկտեմբերի 2-ին
հրատարակած հռչակագրով ճանաչել ԼՂ ժողովրդի լիիրավ ինքնորոշման իրավունքը: 1921 թ. հունիսի 12-ին Լեռնային Ղարաբաղը (ԼՂ) հռչակվել է
ՀԽՍՀ անկապտելի մաս: 1921 թ. թուրք քեմալականների հետ գործարքի մեջ
մտած բոլշևիկները Նախիջևանն ու ԼՂ-ն բռնությամբ օտարել են ՀԽՍՀ-ից՝
հօգուտ ԱդրԽՍՀ-ի: ԼՂ-ն տրվել է նման հարց լուծելու մանդատ չունեցող Կովբյուրոյի չընդունված որոշմամբ (այն նույնիսկ չի դրվել քվեարկության), իսկ
Նախիջևանը՝ Կարսի պայմանագրով: 1923-ին խախտվել է Կովբյուրոյի առանց այն էլ ապօրինի որոշումը: Մարզային ինքնավարություն տրվել է ոչ թե
ԼՂ-ին, այլ նրա մեկ երրորդից էլ փոքր մասին՝ մարզից դուրս թողնելով ՀԽՍՀ
հետ հարակից շրջանները: Կարսի գործող պայմանագրով Նախիջևանը
ՀԽՍՀ-ից բռնազավթված և այսօր գոյություն չունեցող ԱդրԽՍՀ հովանավորությանը (բայց ոչ սուվերենությանը) հանձնված տարածք է: 1991 թ. օգոստոսին ԱդրԽՍՀ-ն դադարել է գոյություն ունենալ, և ԼՂՀ ժողովուրդը 1991 թ.
սեպտեմբերին իր անկախությունը հռչակել է իրենից բացի ոչ մեկին չպատկանող տարածքներում: Արևմուտքը այս իրավական փաստերի անտեսումով է օկուպացված Նախիջևանով և Լեռնային Ղարաբաղով 1991-ին ճանաչել ԱՀ-ն:
Եվրոպական համայնքի կողմից 1991-ին նախկին ԱդրԽՍՀ սահմաններում ԱՀ
ճանաչումը իրավական ուժ չի հաղորդել այդ սահմաններին, քանի որ 1921 թ.
դրանք ձևավորվել էին զավթումների արդյունքում: ԱՀ-ն մեր օրերում էլ լեգիտիմ սահմաններ չունի: ՀՀ հետ նրա սահմաններն այսօր «ճշտվում են» ՀԽՍՀ-ից
1921 թ. բռնությամբ օտարված այն տարածքներով, որոնք զավթել էին ՀԽՍՀից և պետք է մաս կազմեին Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի:
Բանալի բառեր – սահմանների լեգիտիմություն, ԱդրբեջանականԴեմոկրատական Հանրապետություն, Ադրբեջանական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն, տարածքային ամբողջականություն, ցեղասպանական վարքագիծ, պետական սահման, անկախության մասին հանրաքվե
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the people's right to self-determination, which is formalized in the treaties and agreements concluded with the neighboring countries. The borders of none of the three entities named “Azerbaijan” which appeared on the scene in the 20-th century were defined
by an act of self-determination (independence referendum). The first of them - the
Azerbaijan Democratic Republic (ADR) - was established as a result of Turkish armed
invasion in Baku in September 1918. The League of Nations refused ADR membership
for absurd land claims. ADR left the history without established or internationally recognized borders after the entry of the XI Red Army of Soviet Russia to Baku in April
1920 and the proclamation of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic (AzSSR) as a
non-national. Armenians were considered as one of co-founders of this new type of the
republic, which had no titular nation. On December 1, 1920, AzSSR acknowledged
Nagorno-Karabakh (NK), Nakhichevan and Zangezur as integral parts of the Armenian
Soviet Socialist Republic (ArmSSR). By the declaration of December 2, 1920, AzSSR
recognized the right of NK people to complete self-determination. On June 12, 1921,
NK was declared an integral part of the Armenian SSR. In 1921 Bolsheviks, who entered into a deal with the Turkish Kemalists, forcibly alienated Nakhichevan and Nagorno-Karabakh from the ArmSSR in favor of AzSSR. Nakhichevan was given under
the auspices of the AzSSR based on the Treaty of Kars that is still in force and NK was
alienated by the decision of the Caucasian Bureau of the Russian Communist Party of
Bolsheviks (Caucasian Bureau of the RCP), which was not actually accepted (not even
put to a vote). NK was torn away from the Armenian SSR with the condition of granting
it "broad regional autonomy", but in violation of this pre-condition, in 1923 regional
autonomy was decreed on less than one third of NK territory: the regions of NK adjacent to ArmSSR were left out. According to Kars treaty in force, Nakhichevan is an
occupied territory of the ArmSSR, which was given under the auspices (but not sovereignty) of AzSSR (this republic does not exist now). In 1988-1991 Baku, in response to
NK people`s request for reunification with the ArmSSR, carried out genocidal acts
against Armenians practically throughout the republic. On August 30, 1991, at the end
of the collapse of the USSR, it was decided in Baku to abandon the succession of the
AzSSR and restore the statehood of the ADR, which left the scene in 1920 without
acquired borders and did not have sovereignty over NK. The Nagorno-Karabakh Republic (NKR) was proclaimed on September 2 on the territories not legally belonging to the
Azerbaijan Republic (AR). The political decision of the EU, adopted in December 1991,
to recognize AR within the borders of the AzSSR, with factually occupied territories of
NK and Nakhichevan, did not give legitimacy to these borders, since they were formed
as a result of annexations. The AR of our days has no legitimate borders. Its borders
with the Republic of Armenia are now being "adjusted" for those territories seized from
the ArmSSR in 1921, which were supposed to be within the Autonomous Region of
Nagorno-Karabakh. The article gives a legal assessment of the above and other documents related to the topic.
Key words: legitimacy of borders, Azerbaijan Democratic Republic, Azerbaijan Soviet Socialist Republic, Azerbaijan Republic, territorial integrity, genocidal behavior, state border,
independence referendum
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ՍՏԱՄԲՈՒԼԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ. ՎՏԱՆԳՆԵՐ ԵՎ ԱՐՁԱԳԱՆՔ
ՏԱԹԵՎԻԿ ԴԱՎԹՅԱՆ

Նախաբան
Հոդվածում լուսաբանվում են «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի, որը հայտնի է նաև որպես Ստամբուլի կոնվենցիա1 (այսուհետև՝ Կոնվենցիա) խնդրահարույց դրույթները։ Անդրադարձ է կատարվում Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի
(այսուհետ՝ ՄԻԵԴ) վերաբերելի նախադեպային իրավունքին, ինչպես նաև
Հայաստանի Հանրապետության կողմից Կոնվենցիայի վավերացման սահմանադրական հետևանքների վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի
կարծիքում (այսուհետև՝ Կարծիք) արտահայտված դիրքորոշումներին2։
Կոնվենցիայի հիմնական նպատակն է պաշտպանել կանանց բոլոր բռնություններից և կանխել, քրեորեն հետապնդել ու վերացնել կանանց նկատմամբ բռնությունը և ընտանեկան բռնությունը (հոդված 1
(1) (ա)): Այն կիրառելի է կանանց նկատմամբ բռնության բոլոր ձևերի
դեպքում, ներառյալ ոչ համաչափորեն կիրառվող ընտանեկան բռնությունը (հոդված 2 (1)):
Հատկանշական է, որ նման վեհ նպատակներ սահմանող կարևորագույն փաստաթուղթը, ընդունված լինելով 2011 թվականին, ուժի
մեջ է մտել միայն երեք տարի անց՝ 2014 թվականին՝ Կոնվենցիայի 75րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին համապատասխան վավերացվելով 10-րդ պետության կողմից3: Սակայն ուժի մեջ մտնելուց հետո էլ
Կոնվենցիան մինչ օրս հանդիպում է խիստ դիմադրության որոշ պետություններում4, այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետության5 ներպետական վավերացման գործընթացներում: Սա նշանակում է, որ ամեն
ինչ այնքան էլ միանշանակ չէ, ինչպես ներկայացնում են Կոնվենցիայի
վավերացման կողմնակիցները։
Թեև յուրաքանչյուր պետության սուվերեն իրավասությունն է վավերացնել կամ չվավերացնել Կոնվենցիան6, պետք է հաշվի առնել նաև,
Տե՛ս https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/text-of-the-convention
Տե՛ս Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը՝ https://www.venice.coe.int/webforms/
documents/?pdf=CDL-AD(2019)018-e։
3 Տե՛ս https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
4 Օրինակ, Բուլղարիա, Խորվաթիա, Չեխիա, Հունգարիա, Լատվիա, Լիտվա,
Լեհաստան, Ռումինիա և Սլովակիա:
5 ՀՀ-ն ստորագրել է Կոնվենցիան 18.01.2018 թ.: Վերապահումներ է կատարել
30(2)-րդ, 55(1)-րդ, 35-րդ, 58-րդ, 37-րդ և 59-րդ հոդվածների մասով:
6
Տե՛ս «Միջազգային պայմանագրային իրավունքի մասին» 1969 թ. Վիեննայի
կոնվենցիայի հոդվ. 12 և 14։
1
2
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որ միջազգային իրավունքի նորմերի համաձայն՝ պետությունը, որը
ստորագրել է վավերացման ենթակա միջազգային պայմանագիրը,
պարտավոր է ձեռնպահ մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք
հակառակ են պայմանագրի առարկային և նպատակին, քանի դեռ նա
հստակ չի արտահայտել իր մտադրությունն այդ պայմանագրին չմասնակցելու մասին7։ Եվ եթե հիշատակված դրույթի հաշվառմամբ որոշ
պետություններ դեռևս ձգձգում կամ դադարեցնում են Կոնվենցիայի
վավերացման գործընթացը կամ նույնիսկ այն ճանաչում են իրենց
Սահմանադրությանը հակասող8, ապա կարելի է եզրակացնել, որ Կոնվենցիայի որոշ իրավակարգավորումներ առնվազն լուրջ մտահոգությունների տեղիք են տալիս, որոնք անտեսել հնարավոր չէ:
Նշենք, որ 2019 թվականի հոկտեմբեր ամսվա դրությամբ Կոնվենցիան վավերացրել են Եվրոպայի խորհրդի 34 անդամ պետություններ
և ստորագրել մյուս անդամ պետությունները՝ բացառությամբ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի Դաշնության: Կոնվենցիան ստորագրել է նաև
Եվրոպական միությունը9: Կոնվենցիայի վավերացմանն ընդառաջ՝ Եվրոպական խորհրդարանը դիմել է Եվրոպական միության արդարադատության դատարան՝ Կոնվենցիայի՝ ԵՄ պայմանագրերին համապատասխանության վերաբերյալ իրավական կարծիք ստանալու նպատակով10: Միաժամանակ, 22 անդամ պետություններ, Կոնվենցիայի 78րդ հոդվածի համաձայն, կատարել են Կոնվենցիայով թույլատրված վերապահումներ, իսկ հինգ պետություններ ընդունել են հռչակագրեր, որոնցից մեկի՝ Լեհաստանի հռչակագրին դեմ է արտահայտվել վեց անդամ պետություն11: Բուլղարիայի Սահմանադրական դատարանը Կոնվենցիան ճանաչել է Բուլղարիայի Սահմանադրությանը հակասող12,
իսկ Սլովակիայի Ազգային խորհուրդը 2019 թվականի մարտի 29-ին
ձայների մեծամասնությամբ քվեարկել է Կոնվենցիայի վավերացման
դեմ՝ պահանջելով կառավարությունից դադարեցնել վավերացման
գործընթացը13: Հատկանշական է, որ 2021 թ․ մարտի 22-ին Թուրքիան
Կոնվենցիայից հրաժարվելու մասին հայտարարություն է արել, որն
ուժի մեջ կմտի 2021 թ․ հուլիսի 1-ին։
Անդրադառնալով Կոնվենցիայի բովանդակությանը՝ նշենք, որ այն
համարվում է նման առաջին համապարփակ փաստաթուղթը, որը սահՏե՛ս նույն տեղը, 18-րդ հոդված, «ա» ենթակետ։
Տե՛ս, օրինակ, Բուլղարիա, Սլովակիա։
9 Տե՛ս https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
10 Տե՛ս https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238745&doclang=en,
https://www.lawsocieties.eu/news/court-of-justice-of-the-european-union-case-law-digest-march2021/6001738.article
11 Հղումը տե՛ս Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքում։ Հռչակագրում նշվում է.
«Լեհաստանի Հանրապետությունը հայտարարում է, որ կկիրառի Կոնվենցիան՝
Լեհաստանի Սահմանադրության սկզբունքների և դրույթների համաձայն»:
12 Տե՛ս Решение № 13, София, 27 юли 2018 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 07.08.2018 г.)
http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310
13 Տե՛ս Slovakia, National Council, Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k
procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu
a o boji proti nemu Slovenskou republikou (tlač 1409), 29 March 2019:
7
8
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մանում է համալիր ու բազմասպեկտ պարտադիր միջոցառումներ կանանց նկատմամբ և ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի հնարավոր
բոլոր ուղղություններով, այդ թվում՝ բռնության կանխարգելում, զոհերի
պաշտպանություն և բռնություն կիրառած անձանց քրեական հետապնդում։ Կոնվենցիան կանանց նկատմամբ բռնությունը համարում է
մարդու իրավունքների խախտում (հոդված 3, «ա» ենթակետ) և մի շարք
դեպքերում՝ քրեական հանցագործություն՝ պարտավորեցնելով պետություններին իրենց ազգային օրենսդրություններում նախատեսել մի
շարք նոր հանցակազմեր: Կոնվենցիան ընդգծում է կանանց իրավազորման, գենդերային հավասարության հաստատման և կանանց դեմ
բռնության բոլոր ձևերի վերացման միջև ամուր կապը և ընդունում, որ
միայն գենդերային իրական իրավահավասարության միջոցով է հնարավոր կանխել կանանց նկատմամբ բռնությունը14։ Կոնվենցիան նաև
կոչ է անում արդյունավետ համակարգել ներպետական համապատասխան բոլոր գերատեսչությունների և շահառուների աշխատանքը, ինչպես նաև պետությունների միջև միջազգային համագործակցությունը՝
կանանց նկատմամբ և ընտանեկան բռնության դեմ համակարգված
պայքար տանելու նպատակով:
Ի տարբերություն կանանց նկատմամբ բռնության վերացմանն
առնչվող՝ մինչ այժմ գոյություն ունեցող միջազգային այլ գործիքների՝ Կոնվենցիան ներմուծում է մի շարք նոր դրույթներ, որոնք պահանջում են՝
ա) ինստիտուցիոնալ հիմքի ձևավորում՝ ազգային համակարգող մարմինների ստեղծում, տվյալների հավաքում և հետազոտություններ, ՀԿների ներգրավվածություն և ինստիտուցիոնալ բազմաբնույթ համագործակցություն, բ) կանխարգելման կոնկրետ միջոցառումներ՝ կրթում,
մասնագետների վերապատրաստում, մասնավոր հատվածի և լրատվամիջոցների ներգրավվածության ապահովում, գ) պաշտպանության միջոցների ապահովում՝ բռնության զոհերին մասնագիտացված ծառայությունների մատուցում, տեղեկատվության տրամադրում, քաղաքացիական, վարչական և քրեական օրենսդրական պաշտպանության միջոցների ու դատավարական երաշխիքների ապահովում: Կոնվենցիան նաև
եվրոպական առաջին գործիքն է, որը կանանց նկատմամբ բռնության
երևույթներն ակնհայտորեն կապում է գենդերային վնասակար կարծրատիպերի հետ15: Կոնվենցիան ստեղծում է միջազգային նոր մարմին
(GREVIO) Կոնվենցիայի դրույթների արդյունավետ իրականացումն ապահովելու նպատակով։ 12 գլուխներից բաղկացած Կոնվենցիայի իրավակարգավորումները կառուցված են հիմնական երեք ուղղություններով՝ կանխարգելում, պաշտպանություն և քրեական հետապնդում:
Կոնվենցիայի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ մի կողմից գովելի է, որ Ստամբուլի կոնվենցիան այն վավերացրած պետություններին
14 Կոնվենցիայի պրեամբուլա, հոդված 1(բ), հոդված 12, Բացատրական զեկույցի
կետեր 25, 31։
15 Տե՛ս Կարծիքը https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)018-e
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պարտավորեցնում է ձեռնարկել համալիր ու բազմասպեկտ պարտադիր միջոցառումներ, որոնք ուղղված են կանանց նկատմամբ բռնությունը և ընտանեկան բռնությունը կանխելուն, դրանց մասին և դրանցից
պաշտպանվելու միջոցների մասին հանրությանն իրազեկելուն, բռնության զոհերին պաշտպանելուն և աջակցություն տրամադրելուն, ինչպես
նաև բռնություն կիրառած անձանց քրեորեն պատժելուն:
Մյուս կողմից, սակայն, Կոնվենցիայի և դրան կից Բացատրական
զեկույցի մանրամասն ուսումնասիրությունը վկայում է դրանցում առկա անորոշ, հակասական կամ ոչ միանշանակ ընկալվող դրույթների
մասին, իսկ որոշ իրավակարգավորումներ, հաշվի չառնելով ազգային
օրենդրությունների սկզբունքային տարբերությունները առավելապես
բարոյականության և ավանդույթների տիրույթում գտնվող ընտանեկան հարաբերություններին առնչվող հարցերում, միատեսակ մոտեցում են որդեգրել ամուսնաընտանեկան տարբեր իրավական հայեցակարգեր ունեցող պետությունների համար՝ առանց վերապահումներ
կատարելու հնարավորություն ընձեռելու։
Արդյունքում կասկածի տակ է դրվել Կոնվենցիայի համապատասխանությունը մի շարք երկրների ազգային բարձրագույն օրենքներին և
դրանցում ամրագրված ամուսնաընտանեկան իրավական հայեցակարգերին՝ հանգեցնելով Կոնվենցիան չստորագրելուն, դրա վավերացումը
չեղարկելուն կամ ներպետական տիրույթում լուրջ խնդիրների բախվելուն։ Պատահական չէ, որ միջազգային լայնածավալ փաստաթղթերը
մշտապես խուսափել են ընտանեկան հարաբերություններին առնչվող
նյութաիրավական կարգավորումներ նախատեսելուց հենց այն պատճառով, որ պետությունների ազգային համակարգերի սկզբունքային
տարբերությունները կամ ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների
նյութական կարգավորումներում պետությունների՝ զարգացման տարբեր հարթություններում գտնվելը հնարավորություն չէին տա հասնելու
կոնսենսուսի և միջազգային համընդհանուր փաստաթղթի ընդունման։
Տպավորությունն այն է, որ Ստամբուլի կոնվենցիայի դեպքում կոնսենսուս չի եղել դրա որոշ դրույթների կապակցությամբ՝ առնվազն Կոնվենցիան չստորագրած, չվավերացրած կամ այն հետ կանչած պետությունների մակարդակով։ Այս առումով հետաքրքրություն է ներկայացնում Կոնվենցիայի ընդունման նախապատմությունը և ինքին ընդունման գործընթացը։ Մասնագիտական հոդվածներից մեկում հետաքրքիր
փաստարկներ են ներկայացվում առ այն, որ նախ՝ Կոնվենցիան Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիոն պատումության մեջ առաջին նման փաստաթուղթն է, որն ընդունվել է «առանց քվեարկության»16, երկրորդ՝ Կոնվենցիան հապճեպ է ընդունվել՝ պայմանավորված Կոնվենցիան հենց
16 Տե՛ս https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805ccf82, Հղումը
կատարված է հետևյալ հոդվածում՝ Francesco AGNELLOA․ New ‘Gender’ Definition in International Law: the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic
Violence․ The Spanish Yearbook of International Law. 18 SYbIL (2013-2014), էջ 87 – 114։
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Թուրքիայում ընդունելու այդ երկրի քաղաքական նկրտումներով17։
Կոնվենցիայի վիճահարույց դրույթները
Հոդվածներ 3(գ) և 4(3)
Կոնվենցիայի խնդրահարույց դրույթներից է դրա 3-րդ հոդվածի (գ)
ենթակետում «գենդեր» հասկացությանը տրված սահմանումը, որով, ըստ
էության, այնտեղ ներմուծվել է գենդերի՝ միջազգային իրավունքում մինչ
այդ ընդունված ընկալումից և բնորոշումից տարբերվող18 այլ բնորոշում։
Մինչ Ստամբուլի կոնվենցիայի ընդունումը գենդերի բնորոշման
վերաբերյալ միակ պարտադիր միջազգային իրավական նորմ բովանդակող փաստաթուղթը Միջազգային քրեական դատարանի մասին Հռոմի կանոնադրությունն էր19։ Գենդերի սահմանումը տրված չէ նաև
Ստամբուլի կոնվենցիայի, այսպես կոչված, ամերիկյան և աֆրիկյան
տարբերակներ համարվող՝ «Կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելման, պատժի և բռնության վերացման միջամերիկյան կոնվենցիայում» (հայտնի է նաև որպես Belém do Pará կոնվենցիա)20 ու Մարդու և
ժողովուրդների իրավունքների աֆրիկյան խարտիայի՝ Աֆրիկայում կանանց իրավունքների վերաբերյալ արձանագրության մեջ (Մապուտոյի
արձանագրություն)21։
Այսպես, Միջազգային քրեական դատարանի մասին Հռոմի կանոնադրությունը սահմանում է, որ «գենդերը վերաբերում է երկու սեռի՝
17 Տե՛ս նույն տեղը։ Ըստ հեղինակի՝ Կոնվենցիան ընդունվել է առանց պետությունների քվեարկության, հետևաբար՝ առանց դրանում փոփոխություններ մտցնելու հնարավորության։ Կոնվենցիայի նախագիծը կազմել է փորձագիտական խումբը, իսկ վերջին
պահին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ պետությունները բավարար ժամանակ չեն ունեցել բանակցելու և քննարկելու, ուստի միասնական մոտեցում չեն ունեցել, այդ թվում՝ «գենդեր» հասկացության վերաբերյալ: Պետությունները միայն հնարավորություն են ունեցել խմբագրելու Բացատրական զեկույցը և դրանում հնարավորինս
շտկելու «գենդեր» հասկացության բովանդակությունը: Կոնվենցիայի ընդունման տարում Թուրքիան էր նախագահում ԵԽ նախարարների կոմիտեն, և նրա համար կարևոր
էր, որ Կոնվենցիան ընդունվի հենց Թուրքիայում, որով հնարավորություն կստանար
ցույց տալու Եվրոպային, որ ջատագովն է կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի:
18 Տե՛ս The Istanbul Convention: A tool to tackle violence against women and girls. At a
glance. 2017. EPRS | European Parliamentary Research Service․ PE 608.814․ «․․․introduces a
different definition of ‘gender’, as ‘the socially constructed roles, behaviors, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men’ as opposed to the usual definition based on the sex of the person». http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG
/2017/608814/EPRS_ATA(2017)608814_EN.pdf
19 Տե՛ս http://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm։ Գենդերի՝ որպես սոցիալական
կառուցվածքի հասկացության ներդրման առաջին փորձը եղել է 1995 թ. Պեկինում կայացած
Կանանց չորրորդ համաշխարհային գիտաժողովում, որի վերջնական փաստաթուղթը՝
Պեկինի հռչակագիրը և գործողությունների պլատֆորմը, օգտագործում է «գենդեր» եզրույթը
233 անգամ: Այնուամենայնիվ, պետությունների բանավեճի արդյունքում այդ կոնֆերանսի
զեկույցի IV հավելվածն ընդունվեց, որում նշվում է. «Գործողությունների պլատֆորմում օգտագործված գենդեր բառը պետք է մեկնաբանել և հասկանալ դրա սովորական, ընդհանուր
իմաստով, այսինքն ՝ որպես սեռի և կանանց հոմանիշ», տե՛ս The interpretative declarations of
the Holy See and Paraguay, Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15
September 1995,Addendum, Annex IV,UN Doc. A/CONF.177/20/Rev.1, Chapter V, paragraphs 25 and
11, http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20E.pdf
20 Կոնվենցիան ընդունվել է 06.09.1994 թ․ և ուժի մեջ է մտել 03.05.1995 թ․, տեքստը
հասանելի է՝ http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-61.html
21 Արձանագրությունն ընդունվել է 0711.2003 թ․ և ուժի մեջ է մտել 25.11.2005 թ․,
տեքստը հասանելի է՝ http://www.achpr.org/instruments/women-protocol/
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արական և իգական, հասարակության ենթատեքստում։ Բացառվում է
այդ եզրույթի ցանկացած այլ բնորոշում» (հոդված 7(3)): Մինչդեռ Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի (գ) ենթակետի համաձայն՝ «գենդեր նշանակում է սոցիալական դերեր, վարքագծի տիպեր, գործունեության տեսակներ և հատկություններ, որոնք տվյալ հասարակությունը դիտում է
որպես պատեհ կանանց և տղամարդկանց համար»։ Եթե առաջին դեպքում «գենդեր» հասկացությունն ուղղակիորեն կապվում է կենսաբանական երկու՝ արական և իգական սեռերի հետ, և միաժամանակ
ընդգծվում է գենդերի սոցիալական ասպեկտը, ապա երկրորդ դեպքում
այն բնորոշվում է որպես սոցիալական կառուցվածք և չի կապվում
կենսաբանական սեռի հետ։ Այսինքն՝ Ստամբուլի կոնվենցիան, ի
տարբերություն միջազգային իրավունքում մինչ այդ գենդերի՝ որպես
կենսաբանական երկու սեռերի հետ կապված երևույթի ընկալման,
փաստորեն, ամրագրել է սոցիալական տեսության վրա հիմնված գենդերի սահմանումը՝ առաջ բերելով մի շարք մտահոգություններ։
Տեղին է հակիրճ անդրադառնալ «գենդեր» հասկացության վերաբերյալ մասնագիտական գրականության մեջ քննարկվող հիմնական
տեսություններին՝ սոցիալական, կենսաբանական և անհատական22:
Սոցիալական տեսությունները գենդերը համարում են սոցիալական կառուցվածք՝ լիովին անկախ կենսաբանական սեռից։ Այս տեսությունները ոչ էական են դիտում մարդու՝ կին կամ տղամարդ ծնվելու հանգամանքը, և նրանց միջև տարբերությունները պայմանավորում են բացառապես մշակույթով23։ Յուրաքանչյուրն իր ծննդյան պահին «չեզոք» սեռի անձ է, և հասարակությունը, կրթությունը և անձի
ինքնորոշումն են հետագայում որոշում նրա սեռը24: Այս տեսությունը
ձգտում է հաստատել հասարակություն, որտեղ սեռային տարբերություններ գոյություն չունեն կամ էական չեն․ տարբերությունները միայն
սոցիալական բնույթի են, և յուրաքանչյուրն ազատ է կառուցելու իր
անձնական գենդերային ինքնությունը։ Այս տեսություններն ընդունում
են, որ գոյություն ունեն երկուսից ավելի սեռեր25, ինչպես նաև ընդունում են «համընդհանուր սեռի» իրավական սուբյեկտի գաղափարը26։
Օբյեկտիվ կենսաբանական սեռի հետ որևէ կապ չհաստատելով, նույնիսկ սեռի փոփոխությանը նշանակություն չտալով՝ այս տեսություն22 Տե՛ս Francesco AGNELLOA․ New ‘Gender’ Definition in International Law: the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence․ The
Spanish Yearbook of International Law. 18 SYbIL (2013-2014), էջ 87 – 114։
23Տե՛ս նույն տեղը։ Նաև՝ S. De Beauvoir, Le Deuxième Sexe (Gallimardo, Paris, 1949)
affirms, at 285-286. “On ne naît pas femme: on le deviant”; similarly, K. Millet, Sexual Politics,
(Doubleday, New York City, 1970) at 54 states: “there is no differentiation between the sexes at
birth. Psychosexual personality is therefore postnatal and learned”:
24 Տե՛ս նույն տեղը, նաև՝ K. Millet, Sexual Politics, (Doubleday, New York City, 1970)
at 54 states: “there is no differentiation between the sexes at birth. Psychosexual personality is
therefore postnatal and learned”։
25 Տե՛ս, օրինակ, A. F. Sterling, ‘The Five Sexes: Why Male and Female are not Enough’,
The Science (1993) էջ 20-24։
26 Տե՛ս Grigolo supra n.44 at 1039. See also D. J. Haraway, Simias, Cyborgs and Women.
The Reinvention of Nature (Routledge, New York, 1991):
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ները սեռը կապում են միայն գիտակցված կամքի հետ կամ ավելին՝
անձի անհատականության զգացողության հետ: Արդյունքում՝ յուրաքանչյուրը կարող է ցանկացած ժամանակ ընտրել իր այս կամ այն գենդերը կամ հրաժարվել մեկից ու անցնել մյուսին և պահանջել համապատասխան իրավունքներ և ազատություններ27։
«Կենսաբանական» կամ «բնական» տեսությունները գենդերը դիտարկում են որպես սեռի հետ սերտորեն ու երկկողմանիորեն կապված
երևույթ։ Ուստի, գոյություն ունի ընդամենը երկու գենդեր (առնական և
կանացի), որոնք համապատասխանում են արական և իգական սեռերին: Ավելի արմատական բնական տեսությունները համարում են, որ
գենդերը և տվյալ սեռը նշանակում են նաև սոցիալական դերեր, պարտականություններ և վարքագիծ, հետևաբար ժխտում են սոցիալական,
մշակութային և կրթական ցանկացած ազդեցություն դրանց ձևավորման
գործում: Այս տեսություններն ընդունում են և հիմնավորում մշակույթների ստեղծած կարծրատիպերն ու նախապաշարմունքները, որոնք
նպաստում են կանանց նկատմամբ բռնության դրսևորումը ընդունելի
դարձնելուն: Այդ պատճառով այս տեսությունները ևս ընդունելի չեն28։
Առավել հավասարակշռված մոտեցում է դրսևորում գենդերի «անհատական» տեսությունը։ Այն ճանաչում է գենդերի ու սեռի տարբերությունը և ընդունում է գենդերի ինչպես կենսաբանական, այնպես էլ
պատմական և մշակութային ասպեկտները: Այս տեսությունը չի
ժխտում, որ մշակույթը, հասարակությունը և կրթությունը մեծ դեր են
խաղում մարդու անձի ձևավորման և բնորոշման, ինչպես նաև գենդերային ասպեկտների վրա, բայց նաև հաստատում է, որ մշակույթը, հասարակությունը և անհատի ընտրությունը չեն կարող մերժել կամ անտեսել անձի մարմինն ու կենսաբանությունը։ Այս տեսությունը չի ընդունում «համընդհանուր սեռի» իրավական սուբյեկտի գաղափարը։
Միաժամանակ, գտնում է, որ տղամարդկանց և կանանց դերերի մասին մշակույթի, կրթության և հասարակության կողմից ստեղծված
կարծրատիպերն ու նախապաշարմունքները վերացնելու կամ փոխելու լավագույն միջոցը դրանց դեմ պայքարելն է՝ օգտագործելով իրավական, մշակութային, սոցիալական բոլոր միջոցները և հաստատելով
տղամարդու ու կնոջ միջև արժանապատվության և իրավունքների հավասարություն, բայց ոչ լիովին տարանջատելով գենդերը և սեռը29:
Ինչպես տեսնում ենք, Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի (գ) ենթակետը գենդեր հասկացությունը մոտեցնում է գենդերի վերը նկարագրված սոցիալական տեսությանը։ Միաժամանակ, ի հակադրություն այս տառացի շարադրանքի, Բացատրական զեկույցի 43-րդ կետը, որը վերաբերում է Կոնվենցիայի 3 (գ) հոդվածի մեկնաբանությանը, գենդեր հասկացությունը մեկնաբանում է ավելի նեղ և առանձնակի իմաստով՝ այն մոտեցնելով գենդերի
Տե՛ս նույն տեղը։
Տե՛ս Francesco AGNELLOA․ նշվ․ աշխ․, էջ 87-114։
29 Տե՛ս նույն տեղը։
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վերաբերյալ կենսաբանական կամ անհատական տեսություններին։
Այսպես, Բացատրական զեկույցի 43-րդ կետում մասնավորապես
կարդում ենք․ «․․․Սույն Կոնվենցիայի համատեքստում գենդերը, հիմնված լիենլով երկու սեռի (արական և իգական) վրա, ընդունում է, որ
կան նաև սոցիալական կառուցվածքային դերեր, վարք, գործողություններ և հատկանիշներ, որոնք տվյալ հասարակությունը համարում է
պատեհ կանանց և տղամարդկանց համար: Ուսումնասիրությունները
ցույց են տվել, որ որոշակի դերեր կամ կարծրատիպեր վերարտադրում
են անցանկալի ու վնասակար գործելակերպեր և նպաստում են կանանց նկատմամբ բռնությունը ընդունելի դարձնելուն: Նման գենդերային դերերը հաղթահարելու համար Կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածի 1-ին
մասը սահմանում է վերացնել, արմատախիլ անել նախապաշարմունքները, սովորույթները, ավանդույթները և այլ գործելակերպեր, որոնք հիմնված են կանանց թերարժեքության կամ կարծրատիպային
գենդերային դերերի գաղափարի վրա՝ որպես բռնությունը կանխելու
ընդհանուր պարտավորություն․․․․Այս բնորոշմամբ գենդեր եզրույթը չի
փոխարինում կին և տղամարդ եզրույթներին»:
Մի քանի դիտարկում:
Նախ՝ փորձ է արվում գենդերի վերաբերյալ Կոնվենցիայի 3(գ)
հոդվածի սահմանումը Բացատրական զեկույցում տրված մեկնաբանության միջոցով մոտեցնել միջազգային իրավունքում մինչ այդ ընդունված գենդերի ընկալմանը։ Ստեղծվում է իրավական անորոշություն Բացատրական զեկույցի 43-րդ կետում գենդերին տրված սահմանափակ և յուրօրինակ մեկնաբանության հետևանքով։
Երկրորդ՝ Բացատրական զեկույցի 43-րդ կետը, մեկնաբանելով
3(գ) հոդվածի բովանդակությունը, այն ուղղակիորեն կապում է Կոնվենցիայի 12 (1) հոդվածի հետ՝ կարծես արդարացնելով, թե գենդեր եզրույթը ներմուծվել է Կոնվենցիա տղամարդու և կնոջ դերերի մասին
վնասակար կարծրատիպերի և նախապաշարմունքների դեմ պայքարի
նպատակներին հասնելու համատեքստում։
Այս եզրահանգումը բխում է ինչպես Բացատրական զեկույցի 85-րդ
կետի բովանդակությունից, որը մեկնաբանում է Կոնվենցիայի 12 (1) հոդվածը, այնպես էլ դրան հղում կատարած Վենետիկի հանձնաժողովի
կարծիքում արտահայտված դիրքորոշումից (օրինակ, կետեր 23, 59, 62,
63)։ Մասնավորապես, Կարծիքի 23-րդ կետում Վենետիկի հանձնաժողովը նշում է, որ գենդերի սահմանմամբ Կոնվենցիան ընդունում է, որ
բռնությունը կանանց նկատմամբ ծագում է ոչ միայն նրանց և տղամարդկանց կենսաբանական սեռի տարբերությունից, այլև մեծապես պայմանավորված է սոցիալական դերերով, վերաբերմունքով, և որը հասարակությունը պատեհ է համարում տղամարդու և կնոջ համար: Այս կերպ
կարծրատիպերը նպաստում են հասարակության մեջ կանանց դերի
ստորադասմանը և կարող են հանգեցնել վնասակար պրակտիկայի՝ կա25

նանց նկատմամբ բռնության հանրային կամ մասնավոր ոլորտներում30։
Շարունակելով գենդերի մասին շարադրանքը և այն կապելով Կոնվենցիայի 12 (1) հոդվածի հետ՝ Կարծիքի 59-րդ կետում Վենետիկի հանձնաժողովը նշում է, որ Կոնվենցիայի նպատակն է հասնել այն մարդկանց
սրտին և մտքին, որոնք իրենց պահվածքով նպաստում են սույն Կոնվենցիայով նախատեսված բռնության ձևերը ընդունելի դարձնելուն։ Այս
դրույթն ուղղված է գենդերային այն կարծրատիպերին և նախապաշարմունքներին, որոնք խթանում և սնուցում են կանանց նկատմամբ բռնությունը, օրինակ՝ այն գաղափարը, որ կանայք տղամարդկանցից ցածր են և
որպես այդպիսին պետք է կարգապահվեն ծեծի միջոցով․․․։
Անկասկած, կանանց ստորադասվածության կամ կանանց և տղամարդկանց կարծրատիպային դերաբաժանման գաղափարի վրա հիմնված վնասակար պրակտիկան, որը ընդունելի է համարում կանանց
նկատմամբ բռնությունը, պետք է վերացնել և ամեն կերպ պայքարել
դրա դեմ, սակայն ոչ երբեք այդ նպատակով գենդերի սոցիալական տեսության վրա հիմնված (այն կենսաբանական սեռից լիովին անկախ
երևույթ համարող) նման լայն սահմանում նախատեսելով Կոնվենցիայում և ապա Բացատրական զեկույցում այդ եզրույթին տալով առանձնակի և սահմանափակ մեկնաբանություն։
Այսպիսով, Կոնվենցիայում «գենդեր» հասկացության սահմանման
և դրա մեկնաբանման հետևանքով՝
1) ստեղծվում է իրավական անորոշություն՝ նշյալ հասկացության
բնորոշման և ընկալման առումով, ինչը կարող է խնդիրներ առաջացնել թե՛ պետությունների կողմից Կոնվենցիան վավերացնելու, թե՛ Կոնվենցիայի այլ դրույթների մենկաբանման և միասնական կիրառության
ապահովման տեսանկյունից։
2) Որքան էլ Բացատրական զեկույցը փորձի գենդեր եզրույթին նեղ
մեկնաբանություն տալ, անխուսափելի է գենդերի՝ որպես սոցիալական
կառուցվածքի ընկալման ներմուծումը միջազգային իրավունք՝ դրանից
բխող հետևանքներով, այդ թվում՝ միջազգային այլ վերաբերելի փաստաթղթերի կիրառման պրակտիկայում համապատասխան փոփոխությունների հանգեցնելը կամ հետագայում ընդունվելիք փաստաթղթերում
նման սահմանումներ զարգացնելը։ Ավելին, գենդերային ինքնությունը և
սեռական կողմնորոշումն առաջին անգամ որպես խտրականության
արգելքի հիմքեր նման միջազգային փաստաթղթում բացահայտ կերպով
ամրագրելը (հոդված 4(3)), ինչպես նաև համապատասխան ուղղվածության հարցաշարերի միջոցով Կոնվենցիան վավերացրած պետությունների կատարողականները պարբերաբար գնահատելն ու պարտադիր կատարման ենթակա առաջարկություններ ներկայացնելը Կոնվենցիայում ամրագրված մոնիտորինգի մեխանիզմի շնորհիվ (հոդվածներ
30 Տե՛ս նաև Article 3 (c) of the Istanbul Convention; Istanbul Convention, Questions and
Answers (hereinafter: Council of Europe, Q&A), 6:
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66-69) էապես կնպաստեն գենդերի՝ որպես սոցիալական կառուցվածքի
ընկալումը միջազգային իրավունքում ամրապնդվելուն։
3) Գենդերի՝ որպես սոցիալական կառուցվածքի ընկալումն ամրապնդելուն կնպաստի նաև ՄԻԵԴ-ը, որն իր նախադեպային որոշումներով պարբերաբար անդրադարձել է գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, ամուսնության իրավունքի ճանաչման, կեսաբանական սեռը փոխելու իրավունքի և նոր սեռի ճանաչման խնդիրներին31։ ՄԻԵԴ պրակտիկայի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ հիշյալ
հարցերը քննարկելիս սկզբում դատարանի համար որոշիչ է եղել կենսաբանական սեռը, սակայն աստիճանաբար նախադեպային իրավունքը զարգացել է առավելապես գենդերի՝ սոցիալական տեսության վրա
հիմնված ընկալման օգտին։ Ուստի, Ստամբուլի կոնվենցիան կարող է
է՛լ ավելի ամրապնդել գենդերի՝ որպես սոցիալական կառուցվածքի
ընկալման ուղղությամբ ՄԻԵԴ պրակտիկայի հետագա զարգացմանը և
որպես հետևանք՝ հանգեցնել նաև ազգային իրավական համակարգերի և օրենսդրությունների աստիճանաբար փոփոխությունների։
4) Գենդերի՝ որպես սոցիալական կառուցվածքի ընկալման ամրապնդումը, ինչպես նաև գենդերային ինքնությունը32 առաջին անգամ որպես խտրականության արգելքի հիմք նման միջազգային իրավական
փաստաթղթում բացահայտ կերպով նախատեսելն էապես կնպաստի
գենդերային ինքնության առավել լայն մեկնաբանման պրակտիկայի
զարգացմանը33։ Սա կհանգեցնի նրան, որ է՛լ ավելի շատ պետություններ
ոչ միայն կօրինականացնեն սեռափոխությունը և օրենսդրորեն կճանաչեն անձի նոր սեռը34, այլև օրենսդրորեն կճանաչեն անձի նախընտրած
31 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի համապատասխան նախադեպային պրակտիկան։ Օրինակ, Factsheet on Sexual orientation issues, European Court
of Human Rights․ https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Sexual_orientation_ENG.pdf
32 Գենդերային ինքնությունը վերաբերում է «յուրաքանչյուր անձի սեռի խորապես
ներքին զգացմանը և անհատական փորձին, որոնք կարող են կամ չեն կարող համապատասխանել ի ծնե ձեռք բերված սեռին, այս թվում՝ մարմնի անհատական ըմբռնումը (որը
կարող է ներառել, եթե կատարվել է ազատ ընտրությամբ, բժշկական, վիրաբուժական կամ
այլ միջոցներով մարմնի տեսքի կամ գործառույթի ձևափոխումը) և սեռի արտահայտման
այլ ձևերը՝ ներառյալ հագուստը, խոսքը և շարժուձևը»: Եվրոպայի խորհրդի և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի համատեղ հրատարակած «Ձեռնարկ խտրականության դեմ եվրոպական իրավունքի վերաբերյալ», էջ 144-155։ https://fra.europa.eu/sites/
default/files/fra_case_law_handbook_hy_0.pdf
33 Եթե նեղ իմաստով գենդերային ինքնությունը կապվում է բժշկական, վիրաբուժական կամ այլ միջոցներով մարմնի տեսքի կամ գործառույթի ձևափոխման հետ,
ապա լայն իմաստով այն ներառում է ոչ միայն այն անձանց, ովքեր ենթարկվել են սեռափոխության վիրահատության («տրանսսեքսուալներ»), այլև նրանց, ովքեր այլ միջոցներ են ընտրում իրենց ինքնությունն արտահայտելու համար, օրինակ՝ տրանսվիստիզմը կամ հակառակ սեռի հագուստի կրումը կամ ուղղակի սովորաբար հակառակ
սեռի հետ ասոցացվող խոսքի կամ հարդարման կերպի ընդունումը։
34 Սեռի ուղղման և նոր սեռի իրավական ճանաչման խնդիրն այլևս իրողություն
է։ Շատ քիչ թվով պետություններ են մնացել, որ դեռևս օրենսդրական կարգավորում
չեն տալիս այս հարցերին։ ՀՀ օրենսդրությունը լուռ է․ ՔԿԱԳ մասին օրենքի 70-րդ հոդվածը սահմանում է՝ Քաղաքացիական կացության ակտի գրառման մեջ ուղղում, լրացում կամ փոփոխություն կատարելու մասին ՔԿԱԳ մարմնի եզրակացությունը կազմվում
է հետևյալ դեպքերում՝ «գ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բժշկական կազմակերպությունը տվել է սեռի փոփոխության մասին սահմանված ձևի փաստաթուղթ», սակայն Հայաստանի օրենսդրությունը ո՛չ արգելում է
սեռի փոփոխության վիրահատությունները և ո՛չ էլ այլ կարգավորում նախատեսում։
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սեռը՝ առանց որևէ բժշկական ընթացակարգերի ենթարկվելու։
Թեև Պ-ն ընդդեմ Ս-ի և Կորնվելի կոմսության խորհրդի [P. v. S.
and Cornwall County Council] գործում խտրականության դեմ հրահանգների շրջանակներում «սեռի» հիմքը ներառում է նաև խտրականությունը, որը դրսևորվել է տվյալ անձի նկատմամբ այն պատճառով, որ նա
«մտադիր է ենթարկվել սեռափոխման վիրահատության», հետևում է,
որ ՄԻԵԴ-ը պաշտպանում է գենդերային ինքնությունը միայն նեղ իմաստով35, սակայն չի բացառվում առաջիկա զարգացումները՝ ավելի
լայն իմաստով այն պաշտպանելու ուղղությամբ, ինչին մեծապես
կնպաստի Կոնվենցիայում այն որպես խտրականության արգելքի հիմք
բացահայտ նախատեսելը։
Ավելորդ չէ նշել, որ Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի վերաբերյալ Բացատրական զեկույցի 53-րդ կետում տրված մեկնաբանությամբ սահմանելով, որ խտրականության արգելքի նշված հիմքերը սպառիչ չեն, նշվում է, որ անհատների որոշակի խմբեր՝ անձինք, որոնց հետ
նույնականացվող սեռը չի համապատասխանում ծննդյան ժամանակ
նրանց կենսաբանական սեռին, նույնպես կարող են խտրականության
ենթարկվել իրենց գենդերային ինքնության հիման վրա։ Սա ներառում է
այնպիսի կատեգորիաներ, ինչպիսիք են տրանսգենդերները կամ
տրանսսեքսուալները, տրանսվիստիտները և այլ խմբերը, որոնք չեն
համապատասխանում «տղամարդու» կամ «կնոջ» մասին հասարակության մեջ հաստատված ընկալումներին։ Վենետիկի հանձնաժողողը, անդրադառնալով Կոնվենցիայում օգտագործված գենդերային ինքնությանը, նշում է, որ այն ամենալայն բնորոշմամբ կարող է ներառել ոչ
միայն այն անձանց, որոնք փոխել են իրենց սեռը, այլև նրանց, ովքեր որոշել են իրենց սեռն արտահայտել այլ միջոցներով։ Սա ներառում է
տրանսվիստիտներին, տրանսգենդերներին և այլ խմբերի, որոնք չեն
համապատասխանում տղամարդ/կին սեռերի կատեգորիաներին, հաճախ անվանվում են «երրորդ սեռ» (Կարծիքի 64-րդ կետ)։
Եթե հաշվի առնենք նաև մի շարք երկրներում «սոցիալական սեռի»
վերաբերյալ ընդունված ակտերը36, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդի
համապատասխան մարմինների մի շարք հանձնարարականներն ու
35 Ի դեպ, ՄԻԵԴ-ը նաև պաշտպանում է սեռափոխված անձանց ամուսնության իրավունքը։ Սկզբնական շրջանում համաձայնվելով պետության հայեցողական լիազորությունների հետ, ինչպես նաև հիմք ընդունելով կենսաբանական սեռը՝ ՄԻԵԴ-ը Կոնվենցիայի 12րդ հոդվածի խախտում չէր արձանագրում: 2002թ․-ին դատարանը փոխեց իր դիրքորոշումը
Քրիստին Գուդվինն ընդդեմ Մեծ Բրիտանիայի և Ի.-ն ընդդեմ Մեծ Բրիտանիայի գործերով`
նշելով, որ սեռը փոխած տրանսսեքսուալ անձանց ամուսնության իրավունքից զրկումն անթույլատրելի է՝ հավելելով, որ որևէ զույգի հղիանալու կամ ծնող դառնալու անկարողությունը չի կարող ինքնին համարվել ամուսնության իրավունքից զրկում: Սույնի վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի REC(2010)5 հանձնարարականի 22-րդ կետն
ամրագրում է. «Մասնակից պետությունները պետք է ձեռնարկեն բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որ վերոնշյալ 20-րդ և 21-րդ կետերի համաձայն սեռի ուղղումից և համապատասխան
իրավական ճանաչումից հետո ապահովեն տրանսգենդեր անձանց իրավունքն ամուսնանալու այն անձանց հետ, որոնց սեռն իրենց նոր ճանաչված սեռի հակառակն է»:
36 Տե՛ս Մեծ Բրիտանիա, Արգենտինա, Ավստրալիա, Նիդերլանդներ և այլն։
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բանաձևերը37 (որոնք պարտավորեցնում են պետություններին միջոցներ
ձեռնարկել ապահովելու տրանսգենդեր անձանց սեռն ուղղելու անհրաժեշտ ծառայությունների իրական մատչելիության իրավունքը, սեռափոխումը բուժելու, վիրահատությունների, ինչպես նաև նոր սեռի ճանաչման հարաբերությունների օրենսդրական մակարդակով ամրագրելը,
իսկ թիվ 1728-րդ բանաձևի 16.11.2. կետով ԵԽԽՎ-ն կոչ է անում պետություներին կիրառել միջոցներ տրանսգենդերային կողմնորոշմամբ անձանց նկատմամբ խտրականության և մարդու իրավունքների խախտումների դեմ, մասնավորապես՝ ամրագրել օրենսդրության մեջ կամ
պրակտիկայում առանց նախնական ստերիլիզացման կամ բժշկական
այլ ընթացակարգերի ենթարկվելու ստանալ իրենց նախընտրած գենդերային ինքնության նշումով փաստաթղթերը), ակնհայտ է դառնում, որ
Ստամբուլի կոնվենցիան քայլ առաջ է պետությունների կողմից «սոցիալական սեռի» կոնցեպտը լայնորեն և օրենսդրորեն ամրագրելու համար38։
5) Գենդերը որպես սոցիալական կառուցվածք ընկալելը և գենդերային ինքնության ու «սոցիալական սեռի» վերաբերյալ վերը նկարագրված հնարավոր զարգացումները կարող են հանգեցնել ազգային
օրենսդրությունների հակասությունների և դրանցում փոփոխությունների անհրաժեշտության։
Օրինակ, ՀՀ Սահմանադրությունը չի անդրադառնում «գենդեր»
հասկացությանը, այլ ամրագրում է ընդհանուր հավասարության (hոդված 28) և կանանց ու տղամարդկանց իրավահավասարության (hոդված 30) դրույթները, իսկ Սահմանադրության 86(4)-րդ հոդվածում կանանց և տղամարդկանց միջև իրական հավասարությունը հռչակում է
որպես Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական և մշակույթի ոլորտներում
պետական քաղաքականության հիմնական նպատակներից մեկը։
Սահմանադրական այս իրավակարգավորումների հիման վրա ՀՀ
կառավարության 19․09.2019 թ․ № 1334-Լ որոշմամբ հաստատվել է գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների
ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը, իսկ 06.12.2019 թ. №
1978-Լ որոշմամբ՝ Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային
ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների 2020-2022 թթ.
ծրագիրը։ «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի
(«Օրենք») 3 (1) հոդվածը սահմանում է «գենդեր», «գենդերային» հասկացությունները որպես տարբեր սեռի անձանց ձեռքբերովի, սոցիալա37 Տե՛ս օրինակ, ԵԽ նախարարաների կոմիտեի «Գենդերային հավասարության
ստանդարտների և մեխանիզմների մասին» Rec(2007) 17 հանձնարարականը, ԵԽ ՆԿ
REC(2010)5 հանձնարարականը (կետ 35)։
38 Նշենք, որ ՀՀ-ն վավերացրել է 2005 թ. ուժի մեջ մտած Եվրոպական կոնվենցիայի №
12 արձանագրությունը, որը սահմանում է խտրականության ընդհանուր արգելք: Ընդհանուր հավասարության և խտրականության դեմ դրույթները ներառված են ՀՀ Սահմանադրության հոդվածներ 28-ում և 29-ում: Սակայն այս դրույթները ոչ մի հղում չեն կատարում
սեռական կողմնորոշմանը և գենդերային ինքնությանը:
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պես ամրագրված վարք, կանանց և տղամարդկանց միջև հարաբերությունների սոցիալական հայեցակետ, որն արտահայտվում է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում, ներառյալ՝ քաղաքականությունը,
տնտեսությունը, իրավունքը, գաղափարախոսությունը, մշակույթը,
կրթությունը, գիտությունն ու առողջապահությունը։
Վերը նշված և վերաբերելի այլ օրենսդրության ուսումնասիրությունը վկայում է, որ ՀՀ-ում գենդերն ընկալվում է կենսաբանական երկու սեռերի տիրույթում և որպես դրանց հետ կապված երևույթ։ Հետևաբար, նոր սահմանումը՝ գենդերը որպես սոցիալական կառուցվածք,
չի կարող հետևանք չթողնել ՀՀ օրենսդրության վրա՝ հանգեցնելով իրավական անորոշության կամ պարտավորեցնելով համապատասխան փոփոխություններ։
Բացի այդ, գենդերը որպես սոցիալական կառուցվածք ընկալելու դեպքում հարց է ծագում, օրինակ, թե ինչպես պետք է իրականացվի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված՝ նորմատիվ իրավական ակտերի գենդերային փորձաքննությունը (Օրենք, h. 3, 18)։ Արդյոք սա չի՞ հանգեցնի նրան, որ այս կամ
այն օրենսդրական ակտը համարվի խտրական, եթե այն պաշտպանություն չի տրամադրում ինչպես ամուսնացած տարասեռ զույգերի, այնպես էլ
միասեռ զույգերի համար: Մեկ այլ դեպքում պետությունը պարտավորվում
է սահմանել օրենսդրական որոշակի գենդերային քվոտաներ կանանց իրավազորման նպատակով (Օրենք, հ․ 3, 11, 12)։ Արդյոք գենդերի նոր սահմանումը ենթադրո՞ւմ է, որ նոր մեխանիզմ պետք է մշակվի քվոտաների սահմանման համար․ օրինակ, պետությունը կարող է սահմանել քվոտա «թույլ
կողմի» կամ «չեզոք սեռի» համար, և անձը, պարզապես անունը փոխելով,
կարող է որոշել, թե որ գենդերին է ինքը պատկանում և ըստ այդմ՝ իրավունքներ պահանջել: Դարձյալ անորոշություններ են, որոնք կարևոր է, որ
Կոնվենցիան վավերացնելուց առաջ մանրամասն ուսումնասիրվեն։
Այսպիսով, գենդերի նոր սահմանումը և գենդերային ինքնության
դրույթի կիրառման պրակտիկայի և այդ ուղղությամբ ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի նորովի զարգացումը, ի թիվս այլնի, կհանգեցնեն գենդերային ինքնություն և սեռական կողմնորոշում դրույթների վերաբերյալ
ազգային օրենսդրությունների ավելի լայն մեկնաբանության՝ ի վնաս
սահմանադրորեն ամրագրված ամուսնաընտանեկան հայեցակարգերի։
Բացի այդ, Կոնվենցիան է՛լ ավելի կարագացնի սեռափոխության օրինականացումը և ոչ միայն նոր սեռի, այլ անձի նախընտրած սեռի օրենսդրորեն ճանաչման գործընթացները՝ դրանից բխող հետևանքներով։
Հոդվածներ 3 (բ), (ե), 4 (3)
Կոնվենցիայի հաջորդ խնդրահարույց դրույթը դրա 3(բ) հոդվածում
ընտանեկան բռնության սահմանումն է, որը ներառում է ինտիմ-զուգընկերային (ներկա և նախկին ամուսիններ, զուգընկերներ) և միջսերնդային (ծնողներ և զավակներ) բռնությունը՝ դրանով իսկ Կոնվենցիայի
կիրառությունը «ընտանիք» կամ «ընտանեկան միավոր» կոնցեպտների
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ներքո տարածելով ինչպես տարասեռ, այնպես էլ միասեռ, օրինականորեն ամուսնացած կամ չամուսնացած զուգընկերների վրա։ Բացի այդ,
Կոնվենցիայի 3 (գ), 4 (3) և 3 (ե) հոդվածների վերլուծությունից հետևում
է, որ Կոնվենցիայի իմաստով «զոհ» են համարվում Կոնվենցիայով նախատեսված բռնության ենթարկված ինչպես կանայք և աղջիկները, այնպես էլ որոշակի կապերի կամ հարաբերության մեջ գտնվող բոլոր անձինք՝ անկախ գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման կամ
խտրականության այլ հիմքից և նրանց ընտանեկան կամ դրան հավասարեցված այլ կարգավիճակի առկայությունից կամ տրամադրումից39։
Այսինքն՝ զոհերի ոչ մի խումբ չի բացառվում պաշտպանությունից՝
նրանց ընտանեկան կարգավիճակի կամ Կոնվենցիայով նախատեսված
խտրականության այլ հիմքերով (Բացատրական զեկույցի 41-րդ կետ)։
Որպես խտրականության արգելքի հիմք՝ Կոնվենցիայի 4.3 հոդվածում
սահմանված սեքսուալ կողմնորոշումը40 ներառում է լեսբիներին, գեյերին, բիսեքսուալներին, տրանսսեքսուալներին (Բացատրական զեկույց,
կետ 53), որոնք ևս պաշտպանված են ընտանեկան բռնությունից, և համապատասխան օժանդակության և պաշտպանության միջոցները հասանելի են նաև նրանց (Կարծիք, կետ 31)։
Մի քանի դիտարկում:
Նախ, անկասկած, որևէ անձի նկատմամբ ցանկացած բռնություն
դատապարտելի և պատժելի է, սակայն նման լայն ձևակերպմամբ իմպերատիվ դրույթի ամրագրմամբ Կոնվենցիան խնդիրներ է առաջացնելու հատկապես ազգային իրավական այն համակարգերում, որտեղ, օրինակ՝ գենդերային ինքնությամբ կամ սեռական կողմնորոշմամբ անձանց ընտանեկան կամ դրան հավասարեցված որևէ կարգավիճակ չի
տրամադրվում, իսկ «զուգընկեր» կամ «ընտանեկան միավոր» հասկացությունները օրենսդրությամբ ճանաչված չեն։ Հակառակը՝ այդ երկրներում, օրինակ, Հայաստանում, բարձրագույն օրենքների մակարդակով
ամրագրված է, որ ընտանիքը հասարակության բնական և հիմնական
բջիջն է, բնակչության պահպանման և վերարտադրման հիմքը, իսկ ամուսնությունը տղամարդու և կնոջ կամավոր միությունն է։
Իսկ եթե հաշվի առնենք նաև, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը Ստամբուլի կոնվենցիայի
դրույթների կիրառման լույսի ներքո նոր զարգացում է ստանալու (հօգուտ գենդերը սոցիալական կառուցվածք համարելու, գենդերային
ինքնությունը և սեռական կողմնորոշումը որպես կոնվենցիոն մակարՏե՛ս նաև Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը, կետեր 31, 28:
Սեռական կողմնորոշում ասելով պետք է հասկանալ «յուրաքանչյուր անձի՝ հակառակ կամ նույն սեռի անձի կամ տարբեր սեռի անձանց նկատմամբ խորը զգացմունքային,
հուզական և սեռական հրապուրանքի և ինտիմ հարաբերություններ ունենալու ունակությունը»: Թեև ՄԻԵԿ-ի 14-րդ հոդվածն ակնհայտորեն չի ընդգրկում «սեռական կողմնորոշում» որոշակի հատկանիշը, ՄԻԵԴ-ը հստակորեն հայտարարել է, որ մի շարք դեպքերում
այն ընդգրկվում է 14-րդ հոդվածով պաշտպանված «այլ հատկանիշների շարքում»։ Տե՛ս Եվրոպայի խորհրդի և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի համատեղ հրատարակած «Ձեռնարկ խտրականության դեմ եվրոպական իրավունքի վերաբերյալ», էջ 144-155։
39
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դակի խտրականության արգելք կիրառելու և ըստ այդմ՝ նախադեպային իրավունքի հետագա պրակտիկան ձևավորելու), ակնհայտ է, որ
Կոնվենցիան և դրա կիրառման պրակտիկան հակասություններ են առաջացնելու պետությունների բարձրագույն օրենքների մակարդակում
ամրագրված ամուսնաընտանեկան հայեցակարգերի հետ, քանի դեռ
համապատասխան փոփոխություններ չեն կատարվել։
Հատկանշական է, որ Վենետիկի հանձնաժողովը (Կարծիքի 64-66
կետեր), քննարկելով «գենդերային ինքնություն» եզրույթը, նշում է, թե ովքեր են դրա շրջանակում նկատի առնվում, ապա եզրահանգում, որ Կոնվենցիան չի պարտավորեցնում պետություններին հատուկ կարգավիճակ
տալ այդ անձանց։ Մինչդեռ, մեր կարծիքով, գենդերային ինքնություն և
սեռական կողմնորոշում եզրույթները (հոդված 4(3)), երբ հմեմատում ենք
ընտանեկան բռնությունը սահմանող ընդգրկուն ձևակերպված և վերապահում չթույլատրող 3(բ) հոդվածի հետ, ապա ակնհայտ է դառնում, որ
այդ անձանց կարգավիճակ տալու հիմք է ստեղծվում։ Իհարկե, խոսքը ընտանիքի անդամի կարգավիճակ տալու մասին չէ, ինչն ուղղակիորեն արգելվում է ՀՀ Սահմանադրության 35-րդ հոդվածի ուժով41։ Խոսքն ընտանիքի անդամին հավասարեցված կարգավիճակ շնորհելու մասին է, ինչին
ուղղակի արգելք չկա ՀՀ օրենսդրությամբ42։ Տվյալ դեպքում խնդիրն այն է,
որ Կոնվենցիայի 3(բ) հոդվածը երբ դիտարկում ենք սոցիալական սեռի օրենսդրորեն ճանաչման հնարավոր հետևանքների համատեքստում, ապա Կոնվենցիայի 3(բ) հոդվածի կիրառման դեպքում ևս կասկածի տակ է
դրվում Կոնվենցիայի՝ սահմանադրորեն ամրագրված ամուսնաընտանեկան հայեցակարգին համապատասխանությունը։
Ուշադրության է արժանի ևս մեկ միտք, որին հանգում ենք, երբ ուսումնասիրում ենք ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների վերաբերյալ նախադեպային իրավունքը և ԵԽ մարմինների հանձնարարականներն ու բանաձևերը43, այն է, որ վաղ թե ուշ վերը նշված խմբի անձանց որոշակի կարգա41 Ընտանեկան օրենսգրքի 2-րդ հոդվածը ընտանիքի անդամներ է համարում ամուսիններին, ծնողներին և զավակներին (որդեգրողներին ու որդեգրվածներին), իսկ Սահմանադրության 35-րդ հոդվածը ամուսնությունը համարում է տղամարդու և կնոջ միություն։
42 Թեև գենդերային ինքնությունը և սեռական կողմնորոշումն ուղղակիորեն սահմանված չեն Սահմանադրությամբ նախատեսված խտրականության արգելքի հիմքերի
թվում (հոդված 29), սակայն այս հարցում ՄԻԵԴ-ում ձևավորված նախադեպային իրավունքի, ինչպես նաև Սահմանադրության 81-րդ հոդվածի 1-ին մասի հաշվառմամբ
ավելի հավանական է, որ Սահմանադրության 29-րդ հոդվածը լայն կմեկնաբանվի՝
կոնկրետ գործի շրջանակում ներառելով նաև գենդերային ինքնության կամ սեռական
կողմնորոշման հիմքերը (այս մասին Վենետիկի հանձնաժողովը նշում է՝ «It is hard to
see how the prohibition of discrimination based on gender identity in the area of the protection
against violence, and probably in virtually all other areas as well, could be considered
unconstitutional. It is much easier to see how this could be the case in the opposite situation (if the
protection against violence were not granted to certain individuals due to their gender identity»,
կետ 66)։ Սակայն այդ դեպքում էլ որպես հակափաստարկ կարող են բերվել Սահմանադրության 16-րդ հոդվածում ամրագրված՝ ընտանիքի հայեցակարգը և հատկապես
բնակչության վերարտադրման դրա գործառույթը և եզրահանգել, որ առնվազն կասկածի տակ է դրվում պետության բարձրագույն օրենքի հիմքում դրված ամուսնաընտանեկան իրավական հայեցակարգը։
43 Տե՛ս, օրինակ, ԵԽ ՆԿ REC(2010) 5 հանձնարարական (կետ 25), ԵԽԽ վեհաժողովի թիվ 1728 /2010/ բանաձև։
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վիճակ տրվելու է ԵԽ անդամ բոլոր պետություններում՝ անկախ Ստամբուլի կոնվենցիան վավերացնելու հանգամանքից։ Կոնվենցիան պարզապես արագացնում է այդ գործընթացը, մինչդեռ ԵԽ անդամ պետությունները տարիներ ի վեր նախապատրաստվել են և ձևավորել այդ օրակարգը՝ մարդու իրավունքների ոլորտում կամա թե ակամա ստանձնելով մի
շարք պարտավորություններ։ Պատահական չէ, որ Վենետիկի հանձնաժողովը Հայաստանի վերաբերյալ իր կարծիքում նշում է, որ Կոնվենցիան որևէ նոր ստանդարտ չի ստեղծում, երբ ամրագրում է գենդերային ինքնության և սեռական կողմնորոշման խտրականության արգելքի հիմքերը, այլ
հիմնվում է մյուս իրավական գործիքներում այդ կապակցությամբ պետությունների ստանձնած պարտավորությունների վրա (Կարծիք, կետ
31)։ Պատահական չէ նաև, որ, անկախ Կոնվենցիայից, մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազամավարության ծրագրի շրջանակներում խոսվում է խտրականության մասին համակողմանի օրինագիծ
շրջանառելու մասին, «զուգընկեր» եզրույթը ՀՀ օրենսդրություն ներմուծելու նախաձեռնության մասին։ Քրեական օրենսգիրքը 15.04.20 թ․ ՀՕ-231-Ն
օրենքով լրացվել է 226.2 հոդվածով, որով արգելվում է անձի կամ անձանց
խմբի նկատմամբ սեռով, գենետիկական հատկանիշներով, անձնական
կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներով պայմանավորված
բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերը, նման բռնությունը
հրապարակայնորեն արդարացնելը կամ քարոզելը։ Այսինքն՝ Ստամբուլի
կոնվենցիայից անկախ, մարդու իրավունքների ոլորտում ստանձնած
պարտավորությունների շրջանակում գործընթացը շարունակվում է։
Անդրադառնալով ԵԽ մարմինների տարբեր կարգավիճակի փաստաթղթերին44՝ նշենք, որ դրանք կոչ են անում կամ պարտավորեցնում
պետություններին ԼԳԲՏ զույգերին տալ իրավական կարգավիճակ կամ
այլ պաշտպանական միջոց (ԵԽ ՆԿ REC(2010) 5 հանձնարարականի 25րդ կետ) կամ, օրինակ, եթե ներպետական օրենսդրությամբ նախատեսված է «մերձավոր ազգական» կարգավիճակը45, դրանում ներառել նույ44 ԵԽԽՎ թիվ 1728 բանաձևով բարձրացվել է դե ֆակտո գոյություն ունեցող «ԼԳԲՏ
ընտանիքների» իրավական ճանաչման և պաշտպանության խնդիրը և որպես լուծում
կոչ է արվել ապահովելու նույնասեռ զուգընկերների իրավական ճանաչումը, այդ թվում՝
տրամադրելով «մերձավոր ազգական» կարգավիճակը, եթե ներպետական օրենսդրությունը նման կարգավիճակ նախատեսում է։ ԵԽ ՆԿ REC(2010)5 հանձնարարականի 25-րդ
կետի համաձայն, եթե ազգային օրենսդրությունը չի ամրագրում և ճանաչում գրանցված
նույնասեռ զուգընկերների և ամուսնության մեջ չգտնվող զույգերի իրավունքներ կամ
պարտականություններ, մասնակից պետությունները խրախուսվում են առանց որևէ
խտրականության, այդ թվում՝ տարբեր սեռերի զույգերի նկատմամբ, նույնասեռ զույգերին պաշտպանության երաշխիքներ տրամադրել։ Դեռևս 2000 թ․ ԵԽ խորհրդարանական
վեհաժողովն ընդունել է 1474 (2000) հանձնարարականը, որով մասնակից պետություններին առաջարկվել է ընդունել նույնասեռ անձանց զուգընկերությունը գրանցելու մասին օրենք: Իսկ 14.01.2009 թ.-ին Եվրոպական խորհրդարանը այն պետություններին, որոնք դեռևս չէին կատարել սույն պարտավորությունը, կոչ էր արել ընդունել օրենսդրական միջոցներ խտրականության դեմ պայքարելու համար:
45 Ընտանեկան օրենսգիրքը մերձավոր ազգականներ է համարում ծնողներին,
զավակներին, պապերին, տատերին, թոռներին, հարազատ և համահայր, համամայր
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նասեռ զույգերը (ԵԽԽ վեհաժողովի թիվ 1728 /2010/ բանաձև), իսկ
ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքը ԼԳԲՏ անձանց ամուսնության իրավունքը դիտարկում է «ամուսնություն» և «ընտանիք» հասկացությունների շրջանակում։ Ավելին՝ դատարանն ավելի հեռուն է գնում՝ սահմանելով, որ տարբերակված մոտեցումն արդարացնելու համար անհրաժեշտ
են առանձնահատուկ պատճառներ․ պետք է ցույց տալ, որ իրավաչափ
նպատակին հասնելու համար օրենսդրական կարգավորման դաշտից
հոմոսեքսուալ զույգերի բացառումն անհրաժեշտ է։
Այսպես, սկզբնական շրջանում ՄԻԵԴ-ի պրակտիկան ձգտում էր
այն բանին, որ նույնասեռ անձանց հարաբերությունները չէին դիտարկվում Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի ներքո, ուստի գանգատներն անընդունելի էին։ Հետագայում մի շարք որոշումներով ՄԻԵԴ-ը ԼԳԲՏ անձանց
ամուսնության և ընտանիք կազմելու իրավունքները սկսեց քննել Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի դաշտում՝ «անձնական կյանք» եզրույթի ներքո46:
Հետագայում Եվրոպական դատարանը վերանայեց սույն դիրքորոշումը՝
նշելով, որ Կոնվենցիան «ապրող» փաստաթուղթ է, որը պետք է մեկնաբանվի գոյություն ունեցող ներկա պայմաններին համապատասխան, և
պարզաբանեց, որ ՄԻԵԴ-ը օգտագործել էր այդ մոտեցումը ընդամենն իր
իրավասությունների շրջանակը զարգացնելու համար, երբ անդամ պետությունների մոտ նկատել էր չափանիշների տարբերություն47։
Սխալքը և Քոպֆը ընդդեմ Ավստրիայի գործով ՄԻԵԴ-ը մեկնաբանեց. «Առանձին դիտարկված՝ 12-րդ հոդվածի ձևակերպումը հնարավոր է մեկնաբանել այնպես, որ չբացառի ամուսնությունը երկու տղամարդու կամ երկու կնոջ միջև: Այնուամենայնիվ, Կոնվենցիայի մյուս
հիմնարար հոդվածները շնորհում են իրավունքներ և ազատություններ յուրաքանչյուրին կամ հայտարարում են, որ որևէ մեկը չպետք է
ենթարկվի որևէ տեսակի արգելված վերաբերմունքի: 12-րդ հոդվածի
ձևակերպման ընտրությունը, այսպիսով, պետք է համարվի միտումնավոր: Ավելին՝ պետք է հաշվի առնվի այն պատմական համատեքստը, որում Կոնվենցիան ընդունվեց. 1950-ականներին ամուսնությունը
հստակորեն հասկացվում էր ավանդական իմաստով՝ որպես տարբեր
սեռի պատկանող զուգընկերների միջև միություն»48: Փի. Բի.-ն և Ջեյ.
Սի.-ն ընդդեմ Ավստրիայի գործով Եվրոպական դատարանը ընդգծեց.
«Հաշվի առնելով այդ էվոլյուցիան՝ դատարանը արհեստական է համարում պնդումը, որ, ի տարբերություն տարբեր սեռերի միության, նույնասեռ զույգերը չեն կարող վարել ընտանեկան կյանք Կոնվենցիայի 8եղբայրներին, քույրերին, մորաքրոջ, հորաքրոջ, հորեղբոր և մորեղբոր զավակներին
(հոդվ․ 11, «բ» ենթակետ): Քրեական դատավարության օրենսգրքով մերձավոր ազգականների կազմն ավելի լայն է:
46 Տե՛ս X. and Y. v. the United Kingdom, գանգատ № 9369/81, 03.05.1983 թ., W. J. and
D. P. v. the United Kingdom, գանգատ № 12513/86, 13.07.1987 թ., C. and L. M. v. the United
Kingdom, գանգատ № 14753/89, 09.10.1989 թ.։
47 Տե՛ս E. B. v. France, գանգատ № 43546/02, 22.01 2008։
48 Տե՛ս Schalk and Kopf v. Austria, № 30141/04, 24.06.2010։
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րդ հոդվածի իմաստով: Հետևաբար, դիմումատուների հարաբերությունները՝ որպես համատեղ նույնասեռ զույգ, հիմնված երկարատև
փաստացի զուգընկերության վրա, ընդգրկվում են «ընտանեկան
կյանք» հասկացության մեջ, ինչպես կընդգրկվեին տարբեր սեռի զույգի
հարաբերությունները նմանատիպ իրադրությունում»49:
Հատկանշական է, որ ՄԻԵԴ-ն անդրադարձել է ՄԻԵԿ 12-րդ հոդվածում նախատեսված հիմնական պայմաններից մեկի մեկնաբանմանը, այն է՝ ամուսնության իրավունքի իրականացումը ներպետական օրենսդրությանը համապատասխան:
Մաթա Էսթավեզն ընդդեմ Իսպանիայի գործով նշել է. «Չնայած եվրոպական մի շարք պետություններում նույնասեռականների միջև զուգընկերության իրավական և դատական կայուն դե ֆակտո ճանաչման
աճող միտումին, ելնելով պայմանավորվող պետությունների միջև
փոքր ընդհանրության առկայությունից, սա դեռևս մի բնագավառ է, որտեղ նրանք օգտվում են հայեցողության մեծ շրջանակից»50: Սակայն
2003 թվականին Քարներն ընդդեմ Ավստրիայի գործով դատարանը փոխեց իր դիրքորոշումը և արձանագրեց, որ խտրականության վերացման
համար անհրաժեշտ է հիմնավորել իրավաչափ նպատակի առկայությունը, ինչպես նաև ողջամիտ համաչափությունը կիրառվող միջոցների
ու նպատակի միջև, և ընդգծեց, որ պետությունների հայեցողությունը
սեռական կողմնորոշման վերաբերյալ սահմանափակ է, այդ իսկ պատճառով տարբերակված մոտեցումն արդարացնելու համար անհրաժեշտ
են առանձնահատուկ պատճառներ, պետք է ցույց տալ, որ իրավաչափ
նպատակին հասնելու համար հոմոսեքսուալ զույգերի բացառումը օրենսդրական կարգավորման դաշտից անհրաժեշտ է51:
Կոզակն ընդդեմ Լեհաստանի գործով դատարանն ընդգծեց, որ պետությունները, պահպանելով հավասարակշռությունը ընտանիքի և սեռական փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության միջև,
պետք է հաշվի առնեն հասարակությունում կատարվող փոփոխությունները, այդ թվում նաև այն, որ անձնական կյանքը կարող է իրականացվել
ոչ միայն մեկ միջոցով: Հոմոսեքսուալ զույգերի ամբողջական բացառումը
վարձակալական իրավունքների ժառանգումից չի կարող համարվել ավանդական ընտանիքի պաշտպանության անհրաժեշտ միջոց52:
Թեև կարելի է նախադեպային իրավունքը ավելի նեղ մեկնաբանել՝ կոնկրետ գործի փաստական յուրահատուկ հանգամանքներով
պայմանավորված՝ այն լայնորեն կիրառելի չհամարելով և հաշվի առնելով երկրի համատեքստը, սակայն պետք է ընդունել, որ սա է իրականությունը, իսկ Ստամբուլի կոնվենցիան է՛լ ավելի կամրապնդի այս
ուղղությամբ զարգացումը։
Տե՛ս P. B. and J. S. v. Austria, № 18984/02, 22.07. 2010։
Տե՛ս Mata Estevez v. Spain, գանգատ № 56501/00, 10.05.2001 թ.։
51 Տե՛ս Karner v. Austria, գանգատ № 40016/98, 24.07.2003 թ.։
52 Տե՛ս Kozak v. Poland, գանգատ № 13102/02, 02.03. 2010 թ., տե՛ս Կարծիքը, կետ 78։
49
50
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Այսպիսով, Կոնվենցիան առնվազն հիմքեր է ստեղծում ԼԳՏԲ համայնքի անձանց ընտանեկանին հավասարեցված որոշակի կարգավիճակ տալու համար այն պետությունների կողմից, որոնք որևէ նման
կարգավիճակ չեն ճանաչում այդ անձանց համար։ Առաջին հայացքից
Սահմանադրությանն ուղղակիորեն չհակասող այս գաղափարը համադրելով Կոնվենցիայում գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման հիմքով խտրականության արգելքի դրույթի հետ և «սոցիալական սեռի» կոնցեպտի իրավական ամրագրման հնարավոր հեռանկարի հաշվառմամբ՝ ծագելու է սահմանադրորեն ամրագրված ամուսնաընտանեկան հայեցակարգի հետ անհամատեղելիություն։
Հոդված 14
Կոնվենցիան մեծ ուշադրություն է դարձնում կրթությանը՝ հոդված
14-ում սահմանելով, որ հարկ եղած դեպքում պետությունները պետք է
անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկեն, որպեսզի միջանձնային հարաբերություններում կանանց և տղամարդկանց միջև հավասարության,
կարծրատիպերից զերծ գենդերային դերերի, փոխադարձ հարգանքի և
վեճերը առանց բռնության լուծելու, կանանց նկատմամբ գենդերային
հիմքով բռնության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի հարցերով ուսումնական նյութերն ընդգրկվեն պաշտոնական ուսումնական
ծրագրերում՝ կրթական բոլոր մակարդակներում, և հարմարեցված լինեն ուսումնառողների զարգացող ընդունակություններին։
Թեև նշված հարցերը կարևոր են, սակայն դրանց ցանկում օգտագործված «կարծրատիպերից զերծ գենդերային դերերի» արտահայտությունը կարող է հանգեցնել այնպիսի կրթական ծրագրերի, որոնք
ուղղված են սեռային չեզոքություն զարգացնելուն և ապագա աճող
սերնդի համար կարծրատիպերից զերծ գենդերային վարքագիծ անկաշկանդ դրսևորելուն։ Որպես նման եզրահանգման հակափաստարկ
կարող է նշվել հոդվածում կիրառված «հարկ եղած դեպքում» արտահայտությունը, և այն, որ Կոնվենցիան տարբեր ընտանեկան իրավական հայեցակարգեր ունեցող պետությունների համար է, սակայն
պետք է նշել՝ վերապահումներ չեն թույլատրվում, այսինքն՝ բոլոր պետությունները դիտարկվում են միևնույն հարթության վրա, երկրորդ՝
վերահսկողության մեխանիզմը ամեն կերպ փորձելու է Կոնվենցիայի
միասնական կիրառման պրակտիկա ապահովել, և չի բացառվում, որ
համապատասխան առաջարկություններ արվեն պետություններին՝
այդ թեմաները ուսումնական նյութերում ներառելու համար։
Նպատարահարմար ենք գտնում նաև ներկայացնել Վենետիկի
հանձնաժողովի կարծիքի որոշ կարևոր դրույթներ։
ա) Վենետիկի հանձնաժողովը մի քանի կետերում հստակեցնում է,
որ Կոնվենցիան վավերացնելը պետության սուվերեն իրավասությունն է
(կետ 5): Միաժամանակ նշվում է, որ վավերացնելուց առաջ միջազգային
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իրավունքում բարեխղճության սկզբունքը պահանջում է, որ պետությունը մանրամասն և համակողմանի ուսումնասիրի Կոնվենցիայի համապատասխանությունը ՀՀ Սահմանադրությանը և ազգային իրավական
համակարգին, քանի որ այն վավերացնելուց հետո որևէ պատճառաբանություն, այդ թվում՝ Սահմանադրության վրա հիմնված կամ այլ, չի կարող արդարացնել Կոնվենցիան խախտող որոշակի գործողություն կամ
անգործություն (կետ 6)։
բ) Կարծիքը սահմանափակ և հատվածական վերլուծություն է։
Կարծիքի 10-րդ կետում նշվում է, որ վերլուծությունը սահմանափակված է միայն Կոնվենցիայի տեքստով և Բացատրական զեկույցով՝ առանց անդրադառնալու Կոնվենցիայի կիրառման պրակտիկային53։
Ակնհայտ է, որ Կարծիքը սահմանափակ է նաև Կոնվենցիայի դրույթների ոչ համակարգային վերլուծության, ինչպես նաև ՀՀ Սահմանադրության հատվածական, և ոչ թե ամբողջական տրամաբանությամբ
վերլուծության առումով։ Հետևաբար, Կարծիքը, եթե մեկ նախադասությամբ ձևակերպելու լինենք, այն է, որ Ստամբուլի կոնվենցիան չի
հակասում ՀՀ Սահմանադրությանը, սահմանափակ վերլուծություն է։
Գտնում ենք, որ Կոնվենցիայի սահմանադրականության հարցին
անդրադառնալիս անհրաժեշտ է՝ 1) Կոնվենցիայի հոդվածները ոչ
միայն առանձին-առանձին վերլուծել և որոշել դրանց համապատասխանությունը Սահմանադրությանը, այլև դրանց համակցությունը Կոնվենցիայի ողջ տրամաբանության համատեքստում, 2) ոչ միայն Կոնվենցիայի դրույթները և դրանց բովանդակությունը պետք է դիտարկվեն, այլ նաև Կոնվենցիայի կիրառումը և ձևավորված դատական
պրակտիկան, 3) Սահմանադրությունը, որին Կոնվենցիայի համապատասխանությունը պետք է որոշվի, նույնպես պետք է դիտարկվի ոչ
միայն առանձին հոդվածների մասով, այլև Սահմանադրության ողջ
տրամաբանության մեջ, ինչպես նաև սահմանադրաիրավական պրակտիկայի և մշակույթի հաշվառմամբ։ Սահմանադրության 81-րդ հոդվածն էլ սահմանում է, որ հիմնական իրավունքների և ազատությունների վերաբերյալ Սահմանադրությունում ամրագրված դրույթները
մեկնաբանելիս հաշվի է առնվում ՀՀ վավերացրած՝ մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի հիման վրա գործող
մարմինների պրակտիկան:
գ) Կարծիքի տարբեր կետերում (օրինակ՝ 73, 58) նշվում է, որ եթե
որևէ կոնցեպտ նախատեսված չէ ներպետական օրենսդրությամբ,
Կոնվենցիան պոզիտիվ պարտավորություն չի սահմանում պետությունների համար ներմուծելու դրանք: Օրինակ՝ գենդեր եզրույթի դեպքում նշվում է (կետ 58), որ կարիք չկա այն ներմուծելու, այլ պետք է դիտել որպես գործիք՝ ավելի լավ հասկանալու և կիրառելու Կոնվենցիա53 Մի քանի անգամ նշվում է, որ հանձնաժողովը չի կարող Կոնվենցիայի սահմանադրականության վերաբերյալ կարծիք տալ, որ դա ՍԴ-ի գործն է ( 8-րդ կետ):
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յի դրույթները։ Ըստ նրանց՝ Կոնվենցիան նախատեսված է մի շարք
տարբեր համակարգեր ունեցող երկրների համար, ուստի նման ձևակերպումներ պետք է լինեն, քանի որ, օրինակ, թե՛ միասեռ ամուսնությունները ճանաչող, թե՛ այդպիսիք չճանաչող երկրների համար է։ Հետաքրքիր է, թե համապատասխան պետություններն ինչպես պետք է
խուսափեն քննարկվող դրույթների մասով իմպերատիվ կարգավորումներ նախատեսող և վերապահումներ չթույլատրող Կոնվենցիայի
որոշ կոնցեպտներ ներպետական համակարգ ներմուծելուց կամ
առնվազն դրանց կիրառման ազդեցությանը չենթարկվելուց։
դ) Վենետիկի հանձնաժողովը նաև նշում է, որ Կոնվենցիան գենդերային ինքնություն և սեռական կողմնորոշում եզրույթների նախատեսմամբ որևէ նոր ստանդարտ չի սահմանում ի համեմատ մինչ այդ
ընդունված միջազգային փաստաթղթերով նախատեսվածների (կետեր
32, 17, 18): Այլ կերպ ասած՝ Վենետիկի հանձնաժողովն ուշադրություն
է հրավիրում այն հանգամանքին, որ Կոնվենցիան ավելի համակարգված և համակողմանիորեն ներկայացնում է մարդու իրավունքների ոլորտում ԵԽ պետությունների ստանձնած պարտավորությունները։
Այսպիսով, Կոնվենցիայում «գենդերի»՝ որպես սոցիալական կառուցվածքի սահմանումը և Բացատրական զեկույցում դրան տրված
սահմանափակ մեկնաբանությունը իրավական անորոշություն են
ստեղծում գենդերի ընկալման հարցում՝ վտանգելով պետությունների
կողմից Կոնվենցիայի վավերացման գործընթացը։ Ավելին, գենդերային
ինքնությունը և սեռական կողմնորոշումը որպես խտրականության բացառման հիմք միջազգային նման փաստաթղթի մակարդակով առաջին
անգամ ամրագրելով, Կոնվենցիան, ի թիվս այլնի, կնպաստի սոցիալական սեռի օրենսդրական լայն ճանաչմանը ավելի մեծ թվով պետությունների կողմից՝ հանգեցնելով որոշ պետությունների բարձրագույն օրենքներում ամրագրված ամուսնաընտանեկան իրավական հայեցեկարգերի հակասությունների կամ կպարտավորեցնի դրանցում կատարել համապատասխան փոփոխություններ։
Թեև Կոնվենցիան հատկապես կանանց նկատմամբ բռնության վերացմանն ուղղված գործիք է, սակայն անվանմանը համահունչ՝ այն
հավասարապես ներառում է նաև ամենալայն իմաստով ընտանեկան
բռնության դեպքերը՝ վերապահում չթույլատրող և լայն ձևակերպված
իրավադրույթի միջոցով ընտանեկան բռնության տիրույթում ներառելով նաև գենդերային ինքնության և սեռական կողմնորոշման հիմքով
Կոնվենցիայի իմաստով զոհ դարձած զուգընկերներին՝ դրանով իսկ,
ըստ էության, հիմք ստեղծելով այդ զուգընկերներին ընտանիքի անդամի կամ դրան հավասարեցված կարգավիճակ շնորհելու համար այն
պետություններում, որտեղ նման միություններն օրենսդրորեն որևէ
կերպ չեն ճանաչվում։ Իհարկե, ՀՀ գործող օրենսդրության պայմաններում բացառվում է այդ անձանց ընտանիքի անդամի կարգավիճակ տա38

լը։ Սակայն նույնը չի կարելի ասել ընտանիքի անդամին հավասարեցված կարգավիճակ շնորհելու մասին, ինչին ուղղակի արգելք չկա ՀՀ օրենսդրությամբ, քանի որ թեև գենդերային ինքնությունը և սեռական
կողմնորոշումն ուղղակիորեն սահմանված չեն ՀՀ Սահմանադրությամբ նախատեսված խտրականության արգելքի հիմքերի թվում (հոդված 29), սակայն այս հարցում ՄԻԵԴ-ում ձևավորված նախադեպային
իրավունքի, ինչպես նաև Սահմանադրության 81-րդ հոդվածի 1-ին մասի հաշվառմամբ, ավելի հավանական է, որ Սահմանադրության 29-րդ
հոդվածը լայն կմեկնաբանվի՝ կոնկրետ գործի շրջանակում ներառելով
նաև գենդերային ինքնության կամ սեռական կողմնորոշման հիմքերը։
Սակայն տվյալ դեպքում խնդիրն այն է, որ երբ Կոնվենցիայի 3(բ) հոդվածը դիտարկում ենք սոցիալական սեռի օրենսդրորեն ճանաչման
հնարավոր հետևանքների լույսի ներքո (շնորհիվ Կոնվենցիայի 3(գ) և
4(3) հոդվածների կիրառման), ապա 3(բ) հոդվածի կիրառման դեպքում
ևս կասկածի տակ է դրվում սահմանադրորեն ամրագրված ամուսնաընտանեկան հայեցակարգը։
Սեռային չեզոքության զարգացմանն ու կարծրատիպերից զերծ
գենդերային դերերի վերաբերյալ համապատասխան վարքագիծ ձևավորելուն ուղղված կրթական ծրագրերի ազգային դպրոցներ և կրթական այլ հաստատություններ հնարավոր ներթափանցումը վկայում է
վերը նշված մոտեցումները կյանքի կոչելու երկարաժամկետ ռազմավարության մասին՝ Կոնվենցիայի կիրառման պրակտիկան ևս հնարավոր հակասության մեջ դնելով ազգային ամուսնաընտանեկան իրավական հայեցակարգերի հետ։
Ստամբուլի կոնվենցիան ընդամենը տրամաբանական շարունակութունն է գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, ԼԳԲՏ
համայնքի հարցերի վերաբերյալ տարիներ ի վեր ձևավորված նախադեպային իրավունքի և ԵԽ մարմինների ընդունած տարաբնույթ փաստաթղթերում արտահայտված դիրքորոշումների և այս ուղղությամբ
տարվող ԵԽ քաղաքականության։ Այսինքն՝ վերը նշված մոտեցումները կյանքի կոչելու համար օրակարգ է ձևավորվել դեռ տարիներ առաջ,
իսկ Ստամբուլի կոնվենցիան գործիքներից մեկն է՝ կարևոր և կուլմինացիոն՝ այդ օրակարգն առաջ տանելու համար։ Ուստի, կարծում ենք,
որ Կոնվենցիան չվավերացնելով չէ, որ ԵԽ անդամ պետությունները
կարող են խուսափել այս ոլորտում ընթացող գործընթացներից և ազգային համակարգերի և հայեցակարգերի վրա ձևավորված նախադեպային իրավունքի ազդեցությունից։
Բանալի բառեր – գենդեր, կանանց իրավունքներ, կանանց նկատմամբ բռնություն,
գենդերային հավասարություն, Ստամբուլի կոնվենցիա, ընտանեկան բռնություն, սոցիալական սեռ, գենդերային ինքնություն, սեռական կողմնորոշում, խտրականություն

ТАТЕВИК ДАВТЯН – Стамбульская конвенция: опасности и отклик. – В
статье рассматриваются проблемные положения конвенции Совета Европы о предот39

вращении и пресечении насилия в отношении женщин от 11 мая 2011 г. Утверждается, что она определяет понятие гендера как социальной структуры, тогда как ограниченное толкование, данное ему в пояснительном докладе, создаёт юридическую неопределённость, что ставит под угрозу ратификацию конвенции. Более того, впервые
установив гендерную идентичность и сексуальную ориентацию в качестве основания
для недискриминации на уровне международного документа, конвенция будет способствовать законодательному признанию социального пола большим числом государств. Кроме того, возможность включить образовательные программы в школьное
обучение демонстрирует потенциал долгосрочных стратегий по осуществлению конвенции, даже если это противоречит национальным правовым концепциям брака в
ряде стран.
Ключевые слова: гендер, права женщин, насилие в отношении женщин,
гендерное равенство, Стамбульская конвенция, домашнее насилие, социальный
пол, гендерная идентичность, сексуальная ориентация, дискриминация
TATEVIK DAVTYAN – Stambul Convention: Threats and a Response. – The
article discusses problematic provisions of the Council of Europe Convention on the
Prevention and Suppression of Violence against Women known as Instambul
Convention of May 11, 2011. The author argues that the Instambul Convention defines
the concept of gender as a social structure, and the limited interpretation given to it in
the Explanatory Report to the Convention creates legal uncertainty about gender
perception endangering the ratification of the Convention by the States. Moreover, by
establishing gender identity and sexual orientation as a ground for non-discrimination
for the first time at the level of such an international instrument, the Convention will,
inter alia, facilitate the wider legislative recognition of social sex by more states. Also,
the possibility of introduction educational programs, in national school curricula, on
promoting gender neutrality and streriotype-free geneder roles demonstrates the
potential for long-term strategies to implement the Convention even if in contradiction
with the national legal concepts of marriage in some countries.
Keywords: gender, women's rights, violence against women, gender equality, Istanbul
Convention, domestic violence, social gender, gender identity, sexual orientation, discrimination
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲՈՒՐԳ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԿԱՄ
ՂԵԿԱՎԱՐԵԼՈՒ ՀԱՆՑԱԿԱԶՄԻ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ԱՐՄԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, ԼԵՎՈՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Ֆինանսական բուրգ ստեղծելը, կազմակերպելը կամ ղեկավարելը
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) որպես հանցավոր արարք նախատեսվել է միայն 2016 թվականին։ Այդ լրացումը կոչված էր լուծելու մի շարք խնդիրներ, այդ
թվում՝ համարժեք քրեաիրավական գնահատական տալու հանցավոր
որոշ արարքների։ Այնուամենայնիվ, «Դատալեքս» պաշտոնական համակարգում այդ հանցակազմով հարուցված քրեական գործերի՝ դատարան հասնելու որևէ դեպք 2016 թվականից ի վեր չի հաստատվել։
Եզակի են նաև մամուլում լուսաբանված դեպքերը ֆինանսական բուրգի առնչությամբ հարուցված քրեական գործերի վերաբերյալ1։ Սա հիմք
է տալիս եզրակացնելու, որ հանցակազմ նախատեսելը չի ծառայել իր
նպատակին։ Սույն հոդվածում անդրադարձել ենք ֆինանսական բուրգ
ստեղծելու, կազմակերպելու կամ ղեկավարելու հանցակազմի մի շարք
թերությունների, որոնց ուսումնասիրությունը խիստ արդիական է դրա
հետագա կիրառությունն ավելի արդյունավետ դարձնելու առումով։
Պատմությանն ամենահայտնի և լայնածավալ բուրգի գործարկումը ռուսական «MMM» ընկերության հետ է կապված, որը ղեկավարում
էր Սերգեյ Մավրոդին։ Ըստ տարբեր տվյալների՝ 1993-1995 թթ. այդ
ֆոնդի զոհն են դարձել շուրջ 15 միլիոն մարդիկ տարբեր երկրներից։
Անգամ այսօր գործում են ընկերության դուստր կազմակերպություններ, որոնք տեղակայված են հենց զարգացող երկրներում, որտեղ
ճգնաժամային իրավիճակները դրդում են անձանց փնտրելու իրենց
խնայողությունները պահպանելու դյուրին ճանապարհներ2։ «Russia
Beyond» պարբերականը նշում է, որ Սերգեյ Մավրոդիի ձերբակալությունը և դատապարտումը Ռուսաստանում և Աֆրիկայի երկրներում առաջ էին բերել բազմահազարանոց ցույցեր․ մարդիկ չէին հավատում,
որ դարձել են խարդախության զոհ, և քննադատում էին իրավապահ
մարմիններին՝ ձեռնարկատիրության հանճարի գործունեությունը
1

Տե՛ս օրինակ՝ https://news.am/arm/news/481271.html, https://yerevan.today/all/
iravakan/23858/hh-um-steghtsvel-e-finansakan-burg-kazmakerputyun-qk
2
Տե՛ս https://www.rbth.com/business/2017/01/25/how-the-mavrodi-financial-pyramidscheme-operates-in-asia-and-india_688451
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խաթարելու համար։ Հայաստանը՝ իբրև զարգացող երկիր, ֆինանսական բուրգերի կազմակերպիչների համար կարող է լինել բավականին
հրապուրիչ թիրախ, ուստի իրավական կարգավորումները պետք է լինեն համարժեք՝ նման արարքների տարածումը կանխելու նպատակով։ Ընդ որում, տարբեր պետությունների վիճակագրական տվյալները
ցույց են տալիս, որ ֆինանսական բուրգերն ավելի մեծ թափով են
սկսել տարածվել և ավելի ընդգրկուն են դարձել։ Օրինակ՝ Քենիայում
կատարված հարցումները ցույց են տվել, որ մասնակիցների շուրջ
44%-ին մոտեցել և առաջարկել են կատարել ներդրումներ՝ կարճ ժամկետում բարձր տոկոսադրույքով վերադարձ խոստանալով․ արդյունքում՝ 18%-ը համաձայն են եղել։ Ներդրում կատարած անձանց 82%-ը
վնաս է կրել։ Մասնակիցներին հարցրել են նաև, թե արդյոք վերջինները դիմել են ինչ-որ մարմինների. 40%-ը նշել է, որ որևէ մարմնի չի դիմել, քանի որ վստահ էր դրա անարդյունավետությանը, 22%-ը որևէ
մարմնի չէր դիմել, քանի որ չգիտեր, թե որ մարմնին է պետք դիմել3։
Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության
տվյալների համաձայն՝ 1992 թվականին արձանագրվել է 9 ֆինանսական
բուրգ, 2009 թվականին՝ 394։ Հանցավոր այս արարքի տարածման տեմպերն էլ ավելի հրատապ են դարձնում հանցակազմի ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը։ Թեև ֆինանսական բուրգերի դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցը բնակչության իրազեկվածությունը բարձրացնելն է, սակայն արդեն տեղի ունեցած դեպքերին համարժեք գնահատական տալով ևս կարելի է կանխել նման հանցավոր երևույթները։
Ֆինանսական բուրգի միասնական հասկացություն որևէ կոնվենցիայում կամ միջազգային այլ պայմանագրում առկա չէ։ Միջազգային
փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ շատ պետություններ ֆինանսական բուրգի օրենսդրական ձևակերպման փոխարեն հասկացությունը նախատեսում են տարբերակող չափանիշների սահմանման միջոցով5։ Օրինակ՝ Կանադայում «Մրցակցության մասին» օրենքով սահմանվում են բրգաձև սխեմաներին բնորոշ հատկանիշներ, որոնց ի հայտ գալու դեպքում կազմակերպիչները ենթարկվում են քրեական պատասխանատվության: Համաձայն օրենքի՝ հանցագործություն է համարվում՝
 մասնակիցների ներգրավումից հատուցում ստանալու իրավունք
ձեռք բերելու համար գումարներ վճարելը,
 նախագծին միանալու իրավունքի համար որոշակի ապրանքներ
գնելու պահանջ դնելը,
 մասնակիցներին ապրանքի՝ առևտրային տեսանկյունից ոչ ող3

Տե՛ս https://www.cgap.org/blog/who-targeted-financial-pyramid-schemes-and-poor
Տե՛ս https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/85203569_1097630097252369_7186282001
983340544_n.pdf/finansov-e-piramid-ponyatie-priznaki-problem.pdf?_nc_cat=108&_nc_sid=
0cab14&_nc_ohc=Nh0vuyuXNYgAX8eFFfn&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=551202bf3a8fb4cddc
425d69cc9dbce4&oe=5E722341&dl=1&fbclid=IwAR3K7KdmhmSx_eGHafpGqk4DZkQZ9Dqp
0wp-geWO6nGfat6S1kAIapDxJmw
5
Տե՛ս http://www.parliament.am/draft_docs5/K-990.pdf
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ջամիտ քանակ վաճառելը,
 մասնակիցներին վաճառված ապրանքը ողջամիտ առևտրային
պայմաններով հետ ընդունելուց հրաժարվելը6:
Համանման դրույթներ տեղ են գտել Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի սպառողների շահերի պաշտպանության հարցերը կարգավորող
նորմատիվ իրավական ակտերում:
ԱՄՆ-ն դաշնային մակարդակում չունի ֆինանսական բուրգի
հասկացությունը և այն դատապարտելը նախատեսող առանձին հոդված։ Այնտեղ ֆինանսական բուրգը խարդախության եղանակ է։ Երկրի
պատմության մեջ ամենամեծ ֆինանսական բուրգի հեղինակ Մեյդոֆֆը
դատապարտվել է, ի թիվս այլնի, խարդախության և փողերի լվացման
համար7։
ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգի քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածը
դատապարտելի է համարում ցանկացած սխեմա, որի գործունեությունը
կախված է նոր մասնակիցների ներգրավման անվերջանալի շղթայից8:
Գերմանիայի քրեական օրենսգրքի 263-րդ հոդվածը պատասխանատվություն է նախատեսում, ի թիվս այլնի, այն խարդախությունների
համար, որոնք վտանգում են մեծ թվով անձանց ֆինանսական միջոցները շարունակական հանցավոր գործողությունների հետևանքով9։ Նույնաբովանդակ են կարգավորումները նաև եվրոպական այլ երկրներում։
Ղազախստանի քրեական օրենսգրքի 217 հոդվածը պատասխանատվություն է նախատեսում ֆինանսական (ներդրումային) բուրգի
ստեղծման, այսինքն՝ այնպիսի գործունություն իրականացնելու համար, որի շահույթը պայմանավորված է իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանցից դրամական միջոցների կամ այլ գույքի կամ գույքային իրավունքների ներգրավմամբ, ընդ որում՝ առանց նշված գույքի՝
ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ օգտագործելու մտադրության՝ ապահովելով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը
առկա ակտիվների վերաբաշխմամբ և մարելով մասնակիցների հանդեպ պարտավորությունները այլ ներգրավումների հաշվին, որը հավասարազոր է ֆինանսական (ներդրումային) բուրգի կամ դրա կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարմանը:
ՌԴ քրեական օրենսգրքի 172.2. հոդվածը, որը վերնագրված է «Ֆինանսական միջոցների կամ այլ ունեցվածքի ներգրավման գործունեության կազմակերպում», պատասխանատվություն է սահմանում
ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց խոշոր չափերով ֆինանսական միջոցների կամ այլ ունեցվածքի ներգրավման գործունեության
կազմակերպման համար, որում եկամուտների կամ այլ օգուտների
վճարումը կատարվում է այլ անձանց միջոցների կամ ունեցվածքի
6

Տե՛ս նույն տեղը:
Տե՛ս https://ru.wikipedia.org/wiki/Афера_Бернарда_Мейдоффа#Разоблачение
8
Տե՛ս նույն տեղը:
9
Տե՛ս https://www.legislationline.org/download/id/6115/file/Germany_CC_am2013_en.pdf
7
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ներգրավման հաշվին, առանց ներդրումային կամ օրինական այլ ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության, որը կապված է ֆինանսական միջոցների կամ այլ ունեցվածքի ներգրավման հետ այն ծավալով,
որը համադրելի է ներգրավված միջոցների կամ այլ ունեցվածքի հետ10։
Արտասահմանյան օրենսդրությունների վերը թվարկված օրինակները հստակ ցույց են տալիս, որ շատ երկրներ չունեն ֆինանսական
բուրգի վերաբերյալ առանձին հանցակազմեր, և արարքի քրեականացումն ապահովվում է այն խարդախություն որակելու միջոցով։ Ուստի
իրավաչափորեն հարց է առաջանում, թե արդյոք անհրաժեշտ է առանձին հանցակազմով ֆինանսական բուրգ նախատեսել։
Ինչպես արդեն նշվել է, եվրոպական բազմաթիվ երկրներում և
ԱՄՆ-ում ֆինանսական բուրգը խարդախության տեսակ է։ Հայաստանում խարդախության հանցակազմի ձևակերպումը չի կարող արտահայտել ֆինանսական բուրգի ամբողջ բովանդակությունը, քանի որ,
նախ, այն ուղղված է անձի սեփականության և ոչ թե տնտեսական
կարգի դեմ, բացի այդ, խարդախությունը՝ որպես հափշտակության
տարատեսակ, նախատեսված է նյութական հանցակազմով, այնինչ
ֆինանսական բուրգի առկայությունը՝ իբրև հանրորեն խիստ վտանգավոր, պետք է պատժելի լինի, անգամ եթե հանրորեն վտանգավոր
հետևանքներ ի հայտ չեն եկել։ Այն, որ ֆինանսական բուրգ ստեղծելու,
կազմակերպելու կամ ղեկավարելու հանցակազմը նախատեսվել է
տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների
շարքում, պատահական չէ։ Նման կառույցի առկայությունը վտանգավոր է ոչ միայն մեծ թվով անձանց սեփականության, այլև պետության
համար՝ որպես տնտեսական բնականոն հարաբերությունների երաշխավորի։ Բանն այն է, որ ֆինանսական բուրգը խոստանում է անհամեմատ մեծ շահույթ, քան օրինական ձեռնարկատիրական գործունեությունը։ Ուստի ֆինանսական կառույցը խիստ մրցունակ լինելու
շնորհիվ տնտեսական մրցակցությունից դուրս է մղում օրինական հիմունքներով գործող կազմակերպություններին՝ խաթարելով պետության բնականոն տնտեսական կարգը։ Հետևապես՝ նման հանրորեն
վտանգավոր և բազմաշերտ արարքի համար նյութական հանցակազմով նախատեսված խարդախությունը չի կարող համընդգրկուն ձևով
կիրառվել: Ի վերջո, արդի տեխնոլոգիաների դարաշրջանում շատ ֆինանսական բուրգեր գործի են դնում ինտերնետային գովազդի գործիքակազմը։ Շատ դեպքերում այդ կառույցները գովազդող կայքերում
մանր տառերով զգուշացվում է, որ հաճախորդը գործ ունի ֆինանսական բուրգի հետ և կարող է կորցնել ներդրած բոլոր միջոցները։ Այդ
դեպքում դժվար թե հնարավոր լինի ապացուցել, որ հաճախորդին
ներգրավել են խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու եղա10
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նակով, քանի որ համացանցային գովազդի հիմնական սկզբունքներից
մեկն այն է, որ հաճախորդը կրում է առանց պայմաններին ծանոթանալու գործարք կնքելու ռիսկերը։
Ֆինանսական բուրգի հանցակազմին չի կարող համարժեքորեն
փոխարինել նաև կեղծ ձեռնարկատիրության հանցակազմը։ Գուցե տարիներ առաջ այն կարող էր ընդգրկել ֆինանսական բուրգի բոլոր դրսևորումները, բայց այժմ այդպես չէ։ Ինչպես երևում է Օրենսգրքի 189-րդ
հոդվածի դիսպոզիցիայից, կեղծ ձեռնարկատիրությունը առանց ձեռնարկատիրական կամ բանկային գործունեություն իրականացնելու
մտադրության առևտրային կազմակերպություն ստեղծելն է։ Այժմ ինտերնետ մարքեթինգի շնորհիվ հնարավոր է նման գործունեություն իրականացնել նաև առանց առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու։
Հետևաբար՝ կեղծ ձեռնարկատիրության հանցակազմը ևս չի վերացնում
առանձին հանցակազմի նախատեսման անհրաժեշտությունը։
Ինչ վերաբերում է Օրենսգրքի՝ ապօրինի ձեռնարկատիրությունը
նախատեսող 188-րդ հոդվածին, ապա այն պատիժ է սահմանում առանց պետական գրանցման, հաշվառման (բացառությամբ օրենքով
նախատեսված դեպքերի) կամ առանց հատուկ թույլտվության (լիցենզիայի) լիցենզավորման ենթակա կամ օրենքով արգելված ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու համար։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի
հոդված 2-ի համաձայն՝ ձեռնարկատիրական է համարվում անձի ինքնուրույն, իր ռիսկով իրականացվող գործունեությունը, որի հիմնական
նպատակը գույք օգտագործելուց, ապրանքներ վաճառելուց, աշխատանքներ կատարելուց կամ ծառայություններ մատուցելուց շահույթ
ստանալն է։ Ինչպես արդեն նշվել է, ֆինանսական բուրգի մեխանիզմը
կապված չէ գույքի օգտագործման, ապրանքների վաճառքի, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման հետ։ Ֆինանսական բուրգի շահութաբերության հիմքն անձանցից ֆինանսական միջոցների շարունակական ներգրավումն է՝ առանց ձեռնարկատիրական որևէ գործունեություն իրականացնելու, ուստի կարելի է
պնդել, որ 188 հոդվածի առկայությունը ևս չի նպաստում ֆինանսական բուրգերին պատշաճ քրեաիրավական գնահատական տալուն։
Այս պայմաններում Օրենսգրքում 189.1 հոդվածի առկայությունը դիտարկվում է որպես իրավաչափ նախաձեռնություն։ Օրենսգրքի իմաստով՝
ֆինանսական բուրգը գույքի ներգրավմանն ուղղված գործունեություն է
(բացառությամբ հատուկ թույլտվության (լիցենզիայի) հիման վրա իրականացվող լիցենզավորման ենթակա գործունեության), որով գույք ներդրող
կամ ֆինանսական բուրգում առաջարկվող գույքի կամ ծառայության դիմաց վճարում կատարող անձանց առաջարկվող նյութական օգուտը պայմանավորվում է բացառապես նոր ներդրողների ներգրավումից ստացված
գույքի հաշվին՝ առանց նշված գույքը իրական ձեռնարկատիրական գոր45

ծունեության մեջ օգտագործելու մտադրության:
Ֆինանսական բուրգի հասկացությունը լրիվ նույն ձևակերպմամբ
արտացոլվել է նաև ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի11 (այսուհետ՝ Նախագիծ) 270-րդ հոդվածում։ Կարծում ենք, որ այս ձևակերպումը փոքր-ինչ թերի է, քանի որ ֆինանսական բուրգը սահմանափակվում է առաջարկվող գույքի կամ ծառայության համար վճարով։ Ժամանակակից ֆինանսական բուրգերը կարող են գույքի կամ ծառայության փոխարեն առաջարկել աշխատանք կամ տեղեկատվություն։ Տեղեկատվությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 132-րդ հոդվածի իմաստով համարվում է օբյեկտի լրիվ առանձին տեսակ, ուստի չի կարող ընդգրկվել ո՛չ «ծառայություններ», և
ոչ էլ «գույք» եզրույթների մեջ։ Ստացվում է, որ եթե ֆինանսական բուրգի գործողությունը հիմնված է ոչ թե ծառայություն կամ գույք, այլ տեղեկատվություն առաջարկելու վրա, ապա այդպիսի մեխանիզմ ստեղծողը, ղեկավարողը կամ կազմակերպողը ենթակա չէ քրեական պատասխանատվության, մինչդեռ հանրային վտանգավորության տեսանկյունից այդ բուրգերը միմյանցից չեն տարբերվում։
Քննարկվող հոդվածը ներառված է տնտեսական գործունեության
դեմ ուղղված հանցագործությունների շարքում, հետևաբար՝ դրա օբյեկտը տնտեսական գործունեության անվտանգությանն առնչվող հասարակական հարաբերություններն են։ Սա արդարացված մոտեցում է,
քանի որ ֆինանսական բուրգի գործողությունը վտանգավոր է ոչ միայն
առանձին անձանց սեփականության, այլև պետության ներսում բնականոն տնտեսական հարաբերությունների համար։ Նախագծում ֆինանսական բուրգը նախատեսված է «Տնտեսական հանցագործություններ» վերտառությամբ գլխում, ինչը, մեր կարծիքով, առավել ընդունելի
մոտեցում է, քանի որ տնտեսական հանցագործությունները ոտնձգություն են ոչ միայն տնտեսական գործունեության, այլև տնտեսական
ողջ համակարգին առնչվող բոլոր հարաբերությունների դեմ։ Ֆինանսական բուրգի գործողությունը, օրինակ, խաթարում է պետության
տնտեսական կարգը, որը, Սահմանադրության 11-րդ հոդվածի համաձայն, սահմանվում է այսպես. «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական կարգի հիմքը սոցիալական շուկայական տնտեսությունն է, որը հիմնված է մասնավոր սեփականության, տնտեսական գործունեության ազատության, ազատ տնտեսական մրցակցության վրա և
պետական քաղաքականության միջոցով ուղղված է ընդհանուր տնտեսական բարեկեցությանը և սոցիալական արդարությանը»։ Այլ կերպ
ասած՝ «տնտեսական գործունեություն» հասկացությունը շատ ավելի
սահմանափակ է, քան քրեական օրենսգրքի այդ գլխով նախատեսված
հանցակազմերի տեսակային օբյեկտը։
Իբրև հանցակազմի սուբյեկտ հանդես է գալիս ցանկացած անձ, ով
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ստեղծել, կազմակերպել կամ ղեկավարել է ֆինանսական բուրգը կամ
դրա մի մասը։ Ողջունելի է, որ օրենսդիրը դիտարկել է ստեղծողին,
կազմակերպողին և ղեկավարողին որպես առանձին սուբյեկտներ, քանի որ գործնականում նրանք կարող են և չհամընկնել։ Այս առումով,
թերևս, հանցակազմը խնդիր չի առաջացնում։
Սուբյեկտիվ կողմից հանցանքը դրսևորվում է ուղղակի դիտավորությամբ, քանի որ բուրգ ստեղծողը, կազմակերպողը կամ ղեկավարողը գիտակցում է իր արարքի վտանգավորությունը, նախատեսում դրա
հետևանքները և ցանկանում է, որ այդ հետևանքները վրա հասնեն։
Օրենսգրքի 189.1 հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով սահմանվում են
նաև ծանրացնող հանգամանքները, որոնք գրեթե նույնությամբ տեղ են
գտել Նախագծում։ Կարևոր է այն, որ ներգրավված գույքի չափը և
պատճառված վնասի չափը դիտվում են որպես տարբեր ծանրացնող
հանգամանքներ։ Ներգրավված գույքի չափը նշանակում է, որ այդ պահին բուրգի տիրապետման ներքո կա որոշակի արժեք ունեցող ներգրավված գույք, սակայն դա դեռ չի նշանակում, որ բոլոր այն անձինք, որոնցից այդ միջոցները ներգրավվել են, համարվում են հանցագործության զոհեր, քանի որ նրանցից ոչ բոլորն են վնաս կրելու։ Թերևս
ծանրացնող հանգամանքների վերաբերյալ միակ խնդրահարույց
հարցն այն սկզբունքի բացակայությունն է, որի հիման վրա հաշվվելու
է պետությանը պատճառված վնասը։ Ներդրում իրականացրած անձանց վնասը հեշտությամբ կարելի է որոշել՝ հանելով ներդրած ֆինանսական միջոցներից կամ գույքի արժեքից այն գումարը, որը նրանք
ստացել են որպես օգուտ։ Նույնը չի կարելի ասել պետության կրած
վնասների մասին։
Ի վերջո, խնդիրների և տարընկալումների լուրջ տեղիք է տալիս
Օրենսգրքի գործող խմբագրությամբ սահմանված խրախուսական նորմը. «Ֆինանսական բուրգը կամ դրա մի մասը ստեղծող, կազմակերպող
կամ ղեկավարող անձը ազատվում է սույն հոդվածով սահմանված
քրեական պատասխանատվությունից, եթե այդ մասին կամովին հայտնել է քրեական հետապնդման մարմիններին, նպաստել է ֆինանսական բուրգի գործունեության խափանմանը և հատուցել է ֆինանսական բուրգի՝ իր կողմից ստեղծված, կազմակերպված կամ ղեկավարվող մասի գործունեության հետևանքով պատճառված վնասները, եթե
նրա գործողություններն այլ հանցակազմ չեն պարունակում»:
Բանն այն է, որ ֆինանսական բուրգի մեխանիզմը շատ դեպքերում կարող է դրսևորվել կեղծ ձեռնարկատիրությամբ, բացի այդ, առանձին անձանց նկատմամբ ֆինանսական բուրգի ղեկավար կազմն իրականացնում է խարդախություն։ Ստացվում է, որ նախատեսված
խրախուսական նորմը գրեթե նույնական հանգամանքներում կարող է
մի դեպքում դառնալ պատասխանատվությունից ազատելու հիմք,
մյուս դեպքում՝ ոչ։ Օրինակ՝ եթե բուրգը ձևավորվել է որպես առևտրա47

յին կազմակերպություն, խրախուսական նորմը չի գործի, որովհետև
հանցավորի արարքը կպարունակի նաև կեղծ ձեռնարկատիրության
հատկանիշներ, իսկ եթե նույն գործունեությունն իրականացվի համացանցի միջոցով՝ առանց առևտրային անձ հիմնելու, խրախուսական
նորմը կգործի։ Նման մոտեցումը մեզ համար անընդունելի է։ Կարծում
ենք, որ խրախուսական նորմի ձևակերպումը պետք է հնարավորություն տա իրավապահ մարմիններին դիմած, բուրգի գործունեությունը
խափանած և վնասները հատուցած անձին ազատվելու քրեական պատասխանատվությունից առանց խտրականության։ Սա հատկապես
արդարացված չէ այն տեսանկյունից, որ Օրենսգրքի 189 հոդվածը
նույնպես խրախուսական նորմ ունի, բայց դրան հղում անելն անհնար
կլինի, քանի որ 189.1 հոդվածի խրախուսական նորմի կիրառումը
կախված է արարքում այլ հանցակազմերի բացակայությունից։ Սրա
փոխարեն շատ ավելի ընդունելի է Նախագծի ձևակերպումը, համաձայն որի՝ սահմանված գործողությունները կատարած անձն ազատվում է ֆինանսական բուրգի ստեղծման, կազմակերպման կամ ղեկավարման համար պատասխանատվությունից։ Եթե նրա արարքներն
այլ հանցակազմ են պարունակում, անձը ենթակա է պատասխանատվության միայն այդ հանցագործության համար։ Ակնհայտ է, որ այս
դեպքում Օրենսգրքի ձևակերպման հետ կապված խնդիրներից զերծ
ենք մնում։
Ֆինանսական բուրգի տարածմանը զուգահեռ՝ ժամանակակից
տեխնոլոգիաների դարաշրջանում սկսել են գործել նաև օրինական
համացանցային բազմաշերտ մարքեթինգով զբաղվող անձինք, որոնց
գործունեությունը որևէ հանցավոր տարր չի պարունակում, ուստի
անհրաժեշտ է ներկայացնել այս երկու սխեմաների միջև առկա հիմնական տարբերությունները՝
- ֆինանսական բուրգերը ձեռնարկատիրական գործունեություն
չեն իրականացնում։ Բազմաշերտ մարքեթինգ իրականացնողները
ապրանքներ են վաճառում կամ ծառայություններ մատուցում,
- ֆինանսական բուրգերը շեշտը դնում են նոր անձանց ներգրավման վրա, առանց որի հնարավոր չէ ապահովել ֆինանսական բուրգերի շարունակական գոյությունը։ Ի տարբերություն սրա՝ բազմաշերտ
մարքեթինգի իրականացման պարագայում շեշտը դրվում է ապրանքների կամ ծառայությունների վաճառքի վրա։ Դիստրիբյուտորներին
(տարածողներին) պարգևավճարներ տրվում են լավ վաճառքի համար,
և նշանակություն չունի, թե ապրանքը վաճառվել է արդեն ներգրավված, թե՝ նոր անձանց,
- բազմաշերտ մարքեթինգն իրականացվում է թափանցիկ ձևով։
Որևէ մեկը չի պահանջում առևտրային գաղտնիքի պատրվակով
գաղտնի պահել այն պայմանագիրը, որը կնքվել է,
- բազմաշերտ մարքեթինգի դեպքում ևս կարող է պահանջվել որո48

շակի գումար՝ ներգրավման համար։ Սակայն, ի տարբերություն բուրգի, այդ գումարները առանձնակի մեծ չափերի չեն հասնում,
- բուրգերը գովազդող կայքերում դրվում են պատմություններ, թե
ինչպես են մարդիկ միլիոններ աշխատում, իսկ օրինական մարքեթինգ
իրականացնողները զերծ են մնում նման գովազդներից,
- բուրգերի դեպքում ղեկավարությունը սովորաբար գաղտնի է
պահվում, այնինչ օրինական ձեռնարկատերերի տվյալները սովորաբար հասանելի են, հասանելի են նաև գործունեության իրականացման
հիմնական վայրը, կառուցվածքը և այլն,
- երբ բազմաշերտ մարքեթինգի կազմակերպիչներին տրվում են
մանրամասն հարցեր՝ վաճառվող ապրանքի, ներգրավման պայմանների, բոնուսների տրամադրման կարգի և այլնի մասին, նրանք պատասխանում են՝ մանրամասն բացատրելով գործունեության բոլոր կարևոր
հանգամանքները, ինչը չի կարելի ասել հանցավոր սխեմաների մասին, քանի որ գոյություն չունեցող ապրանքի մասին հնարավոր չէ շատ
բան բացահայտել, իսկ ներգրավման մասին շատ խոսելը կարող է
մատնել բուրգի կազմակերպման իրական նպատակը,
- հանցավոր սխեմաների դեպքում կազմակերպիչները ձգտում են
գումարի փոխանցումներն իրականացնել կանխիկ եղանակով, որպեսզի ներդրում կատարած մարդիկ չունենան ապացույց գումար կամ
գույք հանձնած լինելու վերաբերյալ և չկարողանան այդ գումարը հետ
պահանջել, մինչդեռ բազմաշերտ մարքեթինգի դեպքում նման խնդիր
չի առաջանում,
- ի վերջո, բազմաշերտ մարքեթինգի դեպքում դիստրիբյուտորներին առաջարկում են չվերավաճառված ապրանքը հետ գնելու հնարավորություն (buyback) ապրանքի գնի մինչև 80֊%-ի չափով։ Ավելի պարզ
ասած՝ եթե կազմակերպության ապրանքը գնել են և չեն կարողացել
վաճառել, ապրանքի գնի մինչև 80%-ի ռիսկը ապահովագրված է։ Նման
«ճոխություն» հանցավոր սխեմաները իրենց թույլ տալ չեն կարող, ուստի անդամագրված անձանց որևէ երաշխիք չի տրամադրվում։
ԱՄՆ-ում վերջին շրջանում «Burnlounge», «Vemma Nutrition»,
«Herbalife» կազմակերպությունների շուրջ տեղի ունեցած հայտնի
սկանդալները ցույց են տալիս, որ այս երկու երևույթները տարանջատելն այնքան էլ հեշտ չէ, և որ պատկան մարմինները շատ դեպքերում
ցուցաբերում են տարբերակված մոտեցում12։
ԱՄՆ-ի Դաշնային առևտրի կոմիտեի սահմանած կանոնների համաձայն՝ եթե ընկերությունը ցույց է տալիս, որ ապրանքներ և ծառայություններ է վաճառում ոչ միայն ներգրավվող, այլև հասարակ սպառողներին, ապա կարելի է պնդել, որ ֆինանսական բուրգ չկա, և իրականացվում է օրինական ձեռնարկատիրություն։ Այս չափանիշը հե12

Տե՛ս https://www.nytimes.com/2015/09/15/opinion/joe-nocera-the-pyramid-schemeproblem.html, https://www.epixelmlmsoftware.com/blog/mlm-vs-pyramid-scheme
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տագայում հստակեցվեց՝ նշելով, որ պետք է համեմատել, թե պոտենցիալ սպառողներից քանիսն են անդամագրվում, քանիսը՝ ոչ, և եթե
գնորդների մեծ մասն անդամագրվում է, պետք է կասկածել ֆինանսական բուրգի գոյություն։ Սակայն Վերաքննիչ դատարանն իր որոշումներում հստակեցրել է, որ կարևոր չէ անդամագրված և չանդամագրված գնորդների թվի հարաբերակցությունը, կարևոր է գործունեության նպատակը՝ անդամագրվածների ավելացո՞ւմ, թե՞ առևտրի ընդլայնման նշանակալից հնարավորությունների իրացում։ Ամեն դեպքում, ինչպես Առևտրի կոմիտեի, այնպես էլ դատարանի ազդանշանները գործարարները համարում են երկիմաստ և կարծում, որ անհստակ
չափանիշներն ավելի շատ խանգարում են իրենց, քան ուղղորդում
ձեռնարկատիրական գործունեությունն օրինական ճանապարհով իրականացնելու հարցում13։
Այսպիսով՝ հաշվի առնելով հոդվածում ներկայացված դատողությունները՝ առաջարկում ենք ֆինանսական բուրգը սահմանող հանցակազմում կատարել հետևյալ փոփոխությունները․
 Ֆինանսական բուրգի հասկացության մեջ ներառել ոչ միայն
ծառայությունների կամ գույքի, այլև տեղեկատվության դիմաց վճարը՝
հաշվի առնելով, որ տեղեկատվությունը քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների ինքնուրույն օբյեկտ է և չի ընդգրկվում մյուս հասկացությունների մեջ։
 Ֆինանսական բուրգի հանցակազմում ներդնել պետությանը
պատճառված վնասի հաշվարկման որևէ մեխանիզմ։
 Վերաձևակերպել հանցակազմում առկա խրախուսական նորմը՝ սահմանելով, որ պահանջվող գործողությունները կատարած անձինք ազատվում են 189.1 հոդվածով սահմանված պատասխանատվությունից։
Բացի այդ, հաշվի առնելով ԱՄՆ-ում դատական պրակտիկայի երկիմաստ մեկնաբանությունների հետևանքով ստեղծված անորոշ վիճակը, առաջարկում ենք հոդվածը մեկնաբանելիս զերծ մնալ ֆինանսական բուրգի և օրինական բազմաշերտ մարքեթինգի տարբերակումը
ներդրողների անդամագրման նպատակով պայմանավորելուց, այլ
հիմնվել հոդվածում ներկայացված չափորոշիչների վրա, որոնք առավել օբյեկտիվ են և չեն հանգեցնում խտրական կիրառության, քանի որ
ցանկացած կոնկրետ իրավիճակում հաշվի են առնվում այդ իրավիճակի բոլոր առանձնահատկությունները։
Բանալի բառեր – ֆինանսական բուրգ, խարդախություն, օրինական, բազմամակարդակ մարքեթինգ, ապօրինի ձեռնարկատիրություն, սխեմաներ
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состава преступления при создании, организации или управлении финансовой
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пирамидой. – В статье рассмотрены проблемы, возникающие при противоправном создании, организации или управлении финансовой пирамидой. По ходу
анализа зарубежных нормативных актов, судебной практики и проекта Уголовного кодекса РА дана адекватная квалификация многим общественно опасных ситуациям и выявлен ряд недостатков, устранение которых облегчит применение
проекта УК на практике.
Ключевые слова: финансовая пирамида, мошенничество, законный многоуровневый
маркетинг, незаконное предпринимательство, схемы

ARMAN HOVHANNISYAN, LEVON PETROSYAN – Actual Problems of
Corpus Delicti of the Crime on the Creation, Organization and Management of
Pyramid Schemes. – The crime of creating, organizing or managing pyramid schemes
has been studied in detail within the frames of the article discussed. Analyzing the crime
in the light of foreign regulations, judicial practice and the draft Criminal Code of the
Republic of Armenia, a number of shortcomings related to the article were revealed, the
elimination of which can lead to giving adequate qualifications to many socially dangerous situations and making the article applicable in practice.
Key words: pyramid schemes, fraud, lawful multilevel marketing, illegal business, schemes
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ԸՆԴԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ՍԵՐԳԵՅ ՄԱՐԱԲՅԱՆ

Դատական համակարգի կազմակերպական առանձնահատկությունները, մասնավորապես՝ բազմաստիճանությունը և միևնույն օղակի
դատարանների մեծաքանակությունն անհրաժեշտություն են առաջացնում դատավարական օրենսգրքերում ամրագրելու այնպիսի նորմեր, որոնք հնարավորություն կտան լուծելու այն հարցերը, թե կոնկրետ գործը
որ դատարանը պետք է քննի և լուծի, որպեսզի այն համապատասխանի
«օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարանի» (օրինական դատարան)
հայեցակարգին1: Հայեցակարգ, որը, լինելով ամրագրված միջազգային իրավական ակտերում (ՄԻԵԿ 6-րդ հոդված, ՔՔԻՄԴ 14-րդ հոդված), անձի արդար դատաքննության և դատական պաշտպանության իրավունքի
ինստիտուցիոնալ տարր է2, որի սահմանումը և երաշխավորումը, որպես
հիմնարար իրավական արժեք, պետության պոզիտիվ պարտավորությունն է3: Գործի քննությունն իրականացնել «օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարանի» (օրինական դատարան) կողմից նշանակում է, մասնավորապես, որ քրեական գործը պետք է քննի և լուծի օրենքով հստակ
սահմանված կանոններին համապատասխան որոշված դատարանը, որպեսզի բացառվեն կամայականությունները գործը վարույթ ընդունելիս և
երաշխավորվեն դատարանի մատչելիության ու արդար դատաքննության՝ անձի իրավունքները4: Հակառակ դեպքում դատարանը, որն օրենքով լիազորված չէ քննելու կոնկրետ գործը, այլ որոշվել է կամայականորեն, չի կարող համարվել «օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարան» (օրինական դատարան), իսկ այն դատական ակտը, որը դատարանը կայացնում է պետության անունից և ունի համապարտադիր բնույթ, չի կա1 Տե՛ս ՀՀ քրեական դատավարություն, հատուկ մաս, դասագիրք, 4-րդ հրատարակություն, Եր., 2019, էջ 370-371:
2 03.02.2009 ՍԴՈ-787 որոշման մեջ ՀՀ սահմանադրական դատարանն արձանագրել է. «(…) դատական պաշտպանության իրավունքի բաղկացուցիչ տարրն է հանդիսանում անձի՝ այն դատարանում իր գործի քննության իրավունքը, որի ընդդատությանն օրենքով հանձնված է տվյալ գործը: (…)»:
3 Այս մասին տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2011 թվականի հուլիսի 13-ի
ԵԿԴ/0211/01/10 որոշումը:
4 Այս մասին տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ի
ՇԴ/0007/15/12 որոշումը:
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րող ճանաչվել օրինական և անձի իրավունքների ու ազատությունների
իրական երաշխավորող: ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ «ընդդատության ինստիտուտն է» կոչված
լուծելու կոնկրետ գործը քննելու համար «օրենքի հիման վրա ստեղծված
դատարանի» որոշման հարցը, որը, սակայն, օրենսդրական ոչ պատշաճ
կարգավորումների, բացերի և տերմինաբանական խառնաշփոթի պատճառով առաջացնում է մեթոդաբանական բնույթի մի շարք հարցեր և
գործնականում հանգեցնում ընդդատության ինստիտուտի կողմից իր
առջև դրված խնդիրների լուծման բարդությունների:
Նախևառաջ, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի համակարգային մեկնաբանությունը և վերլուծությունը ցույց են տալիս, որ
ինչպես «Քրեական դատավարության օրենսգրքում տեղ գտած հիմնական հասկացությունները» վերնագիրը կրող 6-րդ հոդվածում, այնպես
էլ «Քրեական գործերի ընդդատությունը» վերտառությամբ 6-րդ գլխում
ընդգրկված նորմերում տրված չէ «ընդդատություն» հասկացության
սահմանումը, ընդ որում՝ թեև օրենսդիրը այդ նույն նորմերում կարգավորել է ընդդատության տարբեր կողմերին նվիրված հարցերը, սակայն
դրանց վերլուծությունից ևս հնարավոր չէ հետևություն անել, թե օրենսդիրն ինչ իմաստ է հաղորդրել «ընդդատություն» եզրույթին:
Քրեական գործի ընդդատությունը որոշելու համար մի դեպքում հիմք են
ընդունվում հանցանքի կատարման տարածքի կամ մինչդատական վարույթի ավարտման վայրի կամ ամբաստանյալի բնակության վայրի (օրինակ՝ այլ պետության տարածքում հանցանք կատարած անձի դեպքում նրա վերջին բնակության վայրը, մեղադրյալների կամ վկաներից
շատերի գտնվելու վայրը և այլն) հատկանիշները, իսկ մյուս դեպքում՝
այն, թե ինչ գործեր են քննում համապատասխանաբար առաջին ատյանի, վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանները: Ավելին՝ ՀՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքի 44, 45 և 46 հոդվածներում տրված՝ «Առաջին ատյանի դատարանների ընդդատությունը»5, «Վերաքննիչ դատարանի ընդդատությունը»6 և «Վճռաբեկ դատարանի ընդդատությունը»7
հասկացությունների բովանդակային վերլուծությունից և «ՀՀ դատական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքի (այսուհետ նաև՝ Դատական օրենսգիրք) 20, 21, 27 և 29 հոդվածներում տրված՝ «Առաջին
ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի իրավասությունը»,
«Առաջին ատյանի դատարանները քննում են բոլոր քրեական գործերը, քրեադատավարական օրենսդրությամբ նախատեսված այլ գործեր (նյութեր), ինչպես նաև վերահսկողություն են իրականացնում քրեական գործի մինչդատական վարույթի նկատմամբ»:
6 «Քրեական վերաքննիչ դատարանին ընդդատյա են առաջին ատյանի դատարանների՝ օրինական ուժի մեջ չմտած, իսկ քրեադատավարական օրենսդրությամբ
նախատեսված բացառիկ դեպքերում՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերին
վերաբերող գործերը»:
7 «Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատին ընդդատյա են՝ վերաքննիչ դատարանի կայացրած և օրինական ուժի մեջ չմտած դատական ակտերի վերաբերյալ գործերը, իսկ քրեադատավարական օրենսդրությամբ նախատեսված բացառիկ դեպքերում` նաև օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերին վերաբերող գործերը»:
5
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«Առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավորների մասնագիտացումը», «Վերաքննիչ դատարանի իրավասությունը» և «Վճռաբեկ դատարանի իրավասությունը» հասկացությունների8 հետ համադրումից պարզ է դառնում, որ օրենսդիրը դրանք (ընդդատությունը և դատարանի իրավասությունը) ըստ էության նույնացրել է: Այլ կերպ ասած՝ Դատական օրենսգրքում տրված՝ առաջին ատյանի, վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանների «իրավասությունը» և ՀՀ
քրեական դատավարության օրենսգրքում տրված այդ դատարանների
«ընդդատությունը» հասկացությունները բովանդակությամբ և ծավալով համընկնում են, ինչը, մեր կարծիքով, մեթոդաբանական առումով
խնդրահարույց է, քանի որ դրանք, լինելով ինքնուրույն իրավական
հասկացություններ և կոչված լինելով լուծելու իրավական տարբեր
խնդիրներ, չեն կարող նույնացվել9: Այդ հասկացությունների նույնացումը հակասում է տրամաբանական մտածողության նույնության օրենքին և իրավական որոշակիության սկզբունքին, որոնց տեսանկյունից ամեն մի հասկացություն պետք է օգտագործվի ստույգ, որոշակի իմաստով. արգելվում է դատելու պրոցեսում մի հասկացությունը փոխարինել մի այլ հասկացությամբ, մի դատողությունը փոխարինել մեկ այլ
դատողությամբ՝ և դրանով իսկ խախտել մտքերի որոշակիությունը10:
Հետևաբար, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ ցանկացած
տեսության մեջ հասկացության մշակումով և սահմանումով է սկսվում
հետազոտվող օբյեկտի գիտական ճանաչումը11, ուստի որպեսզի հնարավոր լինի հստակեցնել և միմյանցից տարբերակել «դատարանի իրավասություն» և «ընդդատություն» հասկացությունները, այնուհետև
դրան համապատասխան անդրադառնալ ՀՀ դատարանակազմության
պայմաններում ընդդատության հարցերի առավել հստակ կարգավորմանը ՀՀ քրեական դատավարությունում, անհրաժեշտ է նախևառաջ
անդրադառնալ «դատարանի իրավասություն» և «ընդդատություն»
հասկացությունների էության բացահայտման, դրանց հատկանիշների
թվարկման և դրան համապատասխան դրանց սահմանումների ձևաԱյս հոդվածներում տրված հասկացություններին դեռ կանդրադառնանք:
Այս առումով ուշագրավ է նաև այն հանգամանքը, որ առաջին ատյանի դատարանի, վերաքննիչ դատարանի և վճռաբեկ դատարանի ընդդատություն հասկացությունը
նույնական է նաև ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածում տրված այդ
դատարանների հասկացությանը, մասնավորապես՝ 12-րդ, 13-րդ և 14-րդ կետերի սահմանումներին, որն անընդունելի է նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի» մասին ՀՀ օրենքի
15-րդ հոդվածի տեսանկյունից, որի համաձայն՝ նույն նորմատիվ իրավական ակտում անթույլատրելի է միևնույն սահմանումը օգտագործել տարբեր իմաստներով, միևնույն միտքն
արտահայտելիս պետք է կիրառվեն նույն բառերը, տերմինները, հասկացությունները:
10 Ըստ նույնության օրենքի՝ ամեն մի հասկացություն պետք է օգտագործվի ստույգ, որոշակի իմաստով: Նույնության օրենքն արգելում է դատելու պրոցեսում մի հասկացությունը
փոխարինել մի այլ հասկացությամբ, մի դատողությունը փոխարինել մեկ այլ դատողությամբ և դրանով իսկ խախտել մտքերի որոշակիությունը // տե՛ս Գ. Ա Բրուտյան, Ձևական
տրամաբանության դասընթաց, երկրորդ վերամշակված և լրացված հրատարակություն, Եր.,
1967, էջ 256:
11 Տե՛ս Теория определения. М., 1982, էջ 12:
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կերպման և փոխհարաբերակցության հարցերին:
Հասկացությունը մտքի այնպիսի ձև է, որն արտացոլում է տվյալ
առարկայի կամ առարկաների դասի այն ընդհանուր և էական հատկություններն ու հարաբերությունները, որոնք անհրաժեշտ են և բավարար այդ առարկան (առարկաների խումբը) մյուս բոլոր առարկաներից
տարբերելու համար12: Յուրաքանչյուր հասկացություն ունի իր բովանդակությունն ու ծավալը: Հասկացության բովանդակությունը հասկացության մեջ արտացոլված առարկայի (առարկաների) հատկությունների և հարաբերությունների ամբողջությունն է: Նշել հասկացության
բովանդակությունը նշանակում է թվարկել տվյալ հասկացության մեջ
արտացոլված հատկություններն ու հարաբերությունները13: Ցանկացած հասկացության բովանդակություն բացահայտվում է սահմանման
միջոցով, որը թվարկում է հասկացության մեջ արտացոլված առարկայի էական հատկությունները՝ մատնանշելով այն հատկությունները, որոնցով տվյալ հասկացության մեջ արտացոլված առարկան տարբերվում է մյուս առարկաներից14:
Տրամաբանական մտածողության այս ընդհանուր կանոններից բացառություն չեն նաև «դատարանի իրավասություն» և «ընդդատություն»
հասկացությունները, որոնց էությունը բացահայտելու համար ևս անհրաժեշտ է թվարկել այն էական հատկությունները, որոնք բնութագրական են այդ հասկացություններից յուրաքանչյուրին, և որոնց շնորհիվ
այդ հասկացությունները տարբերվում են իրարից և համասեռ այլ հասկացություններից:
«Իրավասություն» լեզվական իմաստով նշանակում է՝ (1) լիազորությունների շրջանակ և (2) իրեն ենթակա՝ իր քննությանն ու տնօրինությանը պատկանող հարցերի ամբողջություն15:
«Իրավասություն» եզրույթի բովանդակության վերլուծությունից
պարզ է դառնում, որ այն ունի երկու բաղադրիչ՝ «ենթակայությունը» և
«լիազորությունների շրջանակը», որոնք թեև նույն եզրույթի բովանդակությունը բացահայտում են տարբեր կողմերից, սակայն իրավական առումով փոխկապված և փոխլրացնող հասկացություններ են և որպես
հանրային իրավունքի հասկացության (իրավասության) բաղադրիչներ
բնութագրական են բոլոր պետական ինստիտուտներին ու մարմիններին16 (Նախագահ, Կառավարություն, նախարարություն, դատախազութՏե՛ս Գ. Ա. Բրուտյան, նշվ. աշխ., էջ 59:
Տե՛ս նույն տեղը, էջ 84-85:
14 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 109-110:
15 Տե՛ս Էդ. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, «Հայաստան»
հրատարակչություն, Եր., 1976, էջ 508:
16 Հարկ է նկատել, որ դրանց քննարկումն անիմաստ է առանց կոնկրետ սուբյեկտը մատնանշելու, քանի որ ինչպես լիազորությունների շրջանակը, այնպես էլ ենթակայությունը պետք են, և ըստ «իրավասություն» հասկացության՝ վերաբերում են ինչ-որ
սուբյեկտի, այսինքն՝ առանց սուբյեկտի խոսք լինել չի կարող ո՛չ ենթակայության, ո՛չ էլ
լիազորությունների շրջանակի մասին:
12
13
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յուն, ոստիկանություն և այլն), այդ թվում՝ դատական իշխանությանն ու
դատարաններին, և դրանց միջոցով լուծվում են ինստիտուցիոնալ և համակարգային խնդիրներ, մասնավորապես՝ տարանջատվում են պետական տարբեր ինստիտուտների և մարմինների գործունեության առարկան (գործերի ենթակայությունը այդ ինստիտուտներին և մարմիններին)
ու լիազորությունների շրջանակը և դրանով իսկ՝ յուրաքանչյուրի տեղն
ու դերը պետական իշխանության մարմինների համակարգում:
Սակայն պետք է նկատել, որ դատական իշխանության և դատարանների առումով՝ «իրավասություն» հասկացությունն ունի առանձնահատկություն, քանի որ դատական իշխանության կառուցվածքը
բարդ է (առաջին ատյանի, վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաններ, առաջին ատյանի դատարանների մեծաքանակություն, մասնագիտացված
առաջին ատյանի և վերաքննիչ դատարաններ) և իր առջև դրված գործառույթներն իրականացնում է տարբեր տեսակի դատավարությունների շրջանակներում, իսկ դա նշանակում է, որ «իրավասություն» հասկացության շնորհիվ տարանջատվում են ինչպես դատական իշխանության գործունեության առարկան (ընդհանրապես դատական ենթակայությունը) և լիազորությունների շրջանակը իշխանության այլ ճյուղերի գործունեության առարկայից (այլ մարմիններին և ինստիտուտներին գործերի ենթակայությունից) ու լիազորությունների շրջանակից,
այնպես էլ այդ համակարգի մեջ մտնող (ներհամակարգային) տարբեր
դատարանների (ուղղահայաց և հորիզոնական) գործունեության առարկան (առարկայական դատական ենթակայությունը) և լիազորությունների շրջանակը տարբեր տեսակի դատավարություններում, այսինքն՝ այն լուծում է նաև ներհամակարգային մի շարք խնդիրներ:
Ըստ այդմ՝ «իրեն ենթակա՝ իր քննությանն ու տնօրինությանը պատկանող հարցերի ամբողջությունը» կամ «ենթակայությունը» ցույց է տալիս դատարանի իրավասության դատարանակազմական կողմը, այսինքն՝ դատարանի կարգավիճակից (առաջին ատյանի (մասնագիտացված և ընդհանուր իրավասության), վերաքննիչ և վճռաբեկ) բխող գործունեության առարկան (գործերի ենթակայությունը), մասնավորապես
այն, թե դատարաններին (դատական իշխանությանը) ինչպիսի հարցերի քննարկում և լուծում է վերապահված (ընդհանուր դատական ենթակայությունը կամ դատական կարգով քննության ենթակա գործերի
խումբը)՝ ընդհանրապես և կոնկրետ դատարաններին (ուղղահայաց և
հորիզոնական)՝ մասնավորապես (առարկայական դատական ենթակայությունը կամ քննության ենթակա գործերի ենթախումբը), որոնցով
տարբերակվում է նաև տարբեր դատավարություններում տարբեր ատյանի դատարանների գործունեության առարկան: Այլ կերպ ասած՝ յուրաքանչյուր պետության մեջ կազմավորվում (ստեղծվում) է տարբեր
բնույթի իրավական վեճեր լուծելու իրավունքով օժտված դատարանների համակարգ, որը, որպես հետևանք, պահանջում է տարանջատել այդ
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համակարգի մեջ մտնող յուրաքանչյուր դատարանի գործունեության
առարկան, որպիսի գործառույթն էլ իրականացնում է հենց «իրավասություն» հասկացության «ենթակայություն» բաղադրիչը: Այն, փաստորեն, դատական համակարգի գործունեությունն իրավական կարգավորման ենթարկելիս խաղում է բաշխիչ (համակարգող) մեխանիզմի
(ներքին կառուցվածքի) դեր, որի օգնությամբ լուծվում են դատական
համակարգի մեջ մտնող դատարանի կարգավիճակից (առաջին ատյանի (մասնագիտացված և ընդհանուր իրավասության), վերաքննիչ և վճռաբեկ) բխող գործունեության առարկան: Այդ մեխանիզմի գործողությունն ապահովվում է Սահմանադրությամբ և օրենքներով որոշակի չափանիշների սահմանմամբ, որոնցով պայմանավորված՝ կոնկրետ գործերը հանձնվում են Սահմանադրությամբ և օրենքով որոշված դատական իշխանության համապատասխան մարմինների լուծմանը:
Ինչ վերաբերում է «իրավասություն» հասկացության՝ «լիազորությունների շրջանակը» բաղադրիչին, ապա այն առավելապես բնութագրում է դատարանի իրավասության դատավարական կողմը, մասնավորապես այն, թե կոնկրետ տեսակի (քրեական, քաղաքացիական,
վարչական) դատավարության շրջանակներում ինչ լիազորություններով է օժտված դատարանն իր կարգավիճակից (առաջին ատյանի
(մասնագիտացված և ընդհանուր իրավասության), վերաքննիչ և վճռաբեկ) բխող իրեն ենթակա այս կամ այն դատական գործը քննելիս և լուծելիս: Ընդ որում, հանրային իրավունքում լիազորությունը համապատասխան սուբյեկտի իրավունքն է և միևնույն ժամանակ պարտականությունը` որոշակի իրավիճակում գործելու օրենքով կամ այլ իրավական ակտով սահմանված կարգով17:
Մեր վերոնշյալ դիտարկումները համահունչ են ՀՀ Սահմանադրությամբ և Դատական օրենսգրքով սահմանված՝ դատարանների (առաջին ատյանի (մասնագիտացված և ընդհանուր իրավասության), վերաքննիչ, վճռաբեկ և սահմանադրական) «իրավասություն» հասկացությանը հաղորդած իմաստին և դատավարական օրենսգրքերում սահմանված՝ դատարանների (առաջին ատյանի (մասնագիտացված և ընդհանուր իրավասության), վերաքննիչ և վճռաբեկ) լիազորություններին
(իրավունքներին ու միաժամանակ պարտականություններին):
ՀՀ Սահմանադրությունն ամրագրում է, որ ՀՀ-ում պետական իշխանությունն իրականացվում է օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների բաժանման ու հավասարակշռման հիման վրա (ՀՀ
Սահմ. հոդված 4-րդ), որոնք, լինելով պետական միասնական իշխանության առանձին ճյուղեր, ունեն իրենց գործառույթները և գործում են
ինքնուրույն, որին համապատասխան Սահմանադրությամբ ձևավորվում են անհրաժեշտ ինստիտուտներ՝ իշխանության մարմիններ, որոնք
17

Տե՛ս Тихомиров М. Ю. Теория компетенции. М., 2001, էջ 53:
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սահմանադրորեն օժտվում են համարժեք իրավասություններով այդ
գործառույթներն իրականացնելու համար և լիազորված են կատարելու
միայն Սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսված գործողություններ (ՀՀ Սահմ. հոդված 6-րդ, մաս 1-ին)18: Մեր այս հետևությունը
բխում է ՀՀ սահմանադրական դատարանի 2008 թ. հոկտեմբերի 14-ի
թիվ ՍԴՈ-766 որոշման մեջ ձևավորված այն դիրքորոշումներից, որ իշխանությունների բաժանումը (տարանջատումը) ու հավասարակշռումը
իրականացվում են իշխանության գործառական բնույթից ելնելով, որին
համապատասխան էլ պետական իշխանությունն իրականացվում է
«գործառույթ-ինստիտուտ-իրավասություն» եռամիասնական սահմանադրական ներդաշնակության հիման վրա: Այդ եռամիասնության մեջ
ինստիտուտն ու իրավասությունը միջոց են գործառույթն իրականացնելու համար, որը ներկայացուցչական ժողովրդավարության սկզբունքների հիման վրա տեղի է ունենում Սահմանադրությամբ և օրենքներով
նախատեսված կառուցակարգերի, կոնկրետ լիազորությունների, ձևերի
ու մեթոդների շրջանակներում, որոնց արդյունքում երաշխավորվում են
պետության ողջ տարածքում հասարակական հարաբերությունների
կանոնակարգումը (համապարտադիր վարքագծի կանոնների սահմանումը) և դրանց իրացման ապահովումը: Դրանցից դուրս իրականացվող գործողությունները ճանաչվում են հակաիրավական19:
Հայաստանի Հանրապետությունում դատական իշխանության՝ որպես պետական իշխանության առանձին և ինքնուրույն ճյուղի՝ Սահմանադրությամբ ամրագրված գործառույթներն են «արդարադատությունը և անձի իրավունքների դատական պաշտպանությունը» (ՀՀ Սահմ.
հոդվածներ 61, 63 և 162), որոնց իրականացումը դրված է սահմանադրական այնպիսի ինտիտուտի վրա, ինչպիսին դատարանների համակարգն է (ՀՀ Սահմ. 162-րդ հոդված, մաս 1-ին), մասնավորապես՝ Սահմանադրական դատարանը (ՀՀ Սահմ. 167-րդ հոդված), Վճռաբեկ դատարանը (ՀՀ Սահմ. 171-րդ հոդված), Վերաքննիչ դատարանները (ՀՀ
Սահմ. 172-րդ հոդված), առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության
դատարանները և վարչական դատարանը, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ նաև այլ մասնագիտացված դատարանները (ՀՀ
Սահմ. 163-րդ հոդված): Ընդ որում, հիմք ընդունելով դատական իշխանության վերաբերյալ «իրավասություն» հասկացության դատարանակազմական առանձնահատկությունները, ՀՀ Սահմանադրությունը միաժամանակ սահմանում է, որ ՀՀ սահմանադրական դատարանն իրականացնում է սահմանադրական արդարադատություն՝ ապահովելով
18 Այլ կերպ ասած՝ թեև պետական իշխանությունը միասնական է, բայց դրա գործառույթները՝ «հասարակական հարաբերությունների օրենսդրորեն կանոնակարգում»,
«կառավարում» և «արդարադատություն (դատական պաշտպանություն)», իրականացնում են տարբեր ինստիտուտներ և մարմիններ՝ Սահմանադրությամբ և օրենքներով
օժտվելով համարժեք լիազորություններով:
19 Տե՛ս ՀՀ սահմանադրական դատարանի 2008 թ. հոկտեմբերի 14-ի ՍԴՈ-766 որոշումը:
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Սահմանադրության գերակայությունը20 (հոդված 167), Վճռաբեկ դատարանը ՀՀ բարձրագույն դատական ատյանն է, բացառությամբ սահմանադրական արդարադատության ոլորտի, որը դատական ակտերն
օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակներում վերանայելու միջոցով՝ 1) ապահովում է օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական
ակտերի միատեսակ կիրառությունը, 2) վերացնում է մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները (հոդված
171), իսկ Վերաքննիչ դատարաններն առաջին ատյանի դատարանների դատական ակտերն օրենքով սահմանված լիազորությունների
շրջանակներում վերանայող դատական ատյան են (հոդված 172):
Կոնկրետացնելով ՀՀ Սահմանադրության վերոնշյալ պահանջները՝ օրենսդիրը Դատական օրենսգրքով սահմանել է այն չափանիշները, որոնցով փորձել է21 տարանջատել դատական իշխանության համակարգի մեջ մտնող յուրաքանչյուր դատարանի22 կարգավիճակից
20 ՀՀ Սահմանադրության 168-րդ հոդվածը սահմանում է, որ Սահմանադրական դատարանը Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով սահմանված կարգով՝ 1) որոշում
է օրենքների, Ազգային ժողովի որոշումների, Հանրապետության նախագահի հրամանագրերի և կարգադրությունների, Կառավարության և վարչապետի որոշումների, ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի համապատասխանությունը Սահմանադրությանը, 2)
մինչև Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի, ինչպես նաև հանրաքվեի դրվող
իրավական ակտերի նախագծերի ընդունումը որոշում է դրանց համապատասխանությունը
Սահմանադրությանը, 3) մինչև միջազգային պայմանագրի վավերացումը որոշում է դրանում ամրագրված պարտավորությունների համապատասխանությունը Սահմանադրությանը, 4) լուծում է սահմանադրական մարմինների միջև նրանց սահմանադրական լիազորությունների առնչությամբ առաջացող վեճերը, 5) լուծում է հանրաքվեի, Ազգային ժողովի և Հանրապետության նախագահի ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումների հետ
կապված վեճերը, 6) որոշում է կայացնում պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցի վերաբերյալ, 7) եզրակացություն է տալիս Հանրապետության նախագահին պաշտոնանկ անելու հիմքերի առկայության մասին, 8) որոշում է կայացնում Հանրապետության
նախագահի լիազորությունների կատարման անհնարինության մասին, 9) լուծում է Սահմանադրական դատարանի դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը, 10) լուծում է Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները
դադարեցնելու հարցը, 11) լուծում է իր լիազորությունների իրականացման կապակցությամբ
Սահմանադրական դատարանի դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու կամ նրան ազատությունից զրկելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու հարցը, 12)
օրենքով սահմանված դեպքերում որոշում է կայացնում կուսակցության գործունեությունը
կասեցնելու կամ արգելելու վերաբերյալ:
21 Մեր կասկածը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ օրենսդրին այն չի
հաջողվել լիարժեք ու ամբողջական իրականացնել: Այս առումով ուշագրավ է հատկապես ՀՀ սահմանադրական դատարանի 22 հունվարի 2019 թվականի ՍԴՈ-1439
որոշումը. «(…) մինչև Ազգային ժողովի կողմից սույն որոշմամբ արտահայտված առկա
համակարգային իրավական անորոշության հաղթահարումը, քրեակատարողական
հիմնարկի պաշտոնատար անձանց գործողությունների (անգործության) բողոքարկման հետ կապված գործերը ենթակա են քննության ՀՀ վարչական դատարանի կողմից,
«Դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
համաձայն, քանի դեռ պատժի կատարման հետ կապված կոնկրետ գործի, նյութի կամ
հարցի քննության իրավասությունն օրենքով հստակ վերապահված չէ քրեական
գործեր քննող ընդհանուր իրավասության դատարանին (…)»:
22 Այստեղ չենք անդրադառնում ՀՀ սահմանադրական դատարանի գործունեությանը,
քանի որ մեր խնդիրը քրեադատավարական ընդդատության ինստիտուտի քննարկումն է:
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(առաջին ատյանի (մասնագիտացված և ընդհանուր իրավասության),
վերաքննիչ և վճռաբեկ) բխող գործունեության առարկան (գործերի ենթակայությունը), իսկ դատավարական օրենսգրքերում (քրեական, քաղաքացիական, վարչական) այն լիազորությունները, որոնցով օժտված
են դատարանները (առաջին ատյանի (մասնագիտացված և ընդհանուր
իրավասության), վերաքննիչ և վճռաբեկ) կոնկրետ դեպքում՝ Սահմանադրությամբ ամրագրված «արդարադատության և դատական պաշտպանության գործառույթն» իրականացնելու հարցում:
Այսպես, Դատական օրենսգրքի 20-րդ հոդվածում օրենսդիրը սահմանում է, որ առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը
քննում է դատական կարգով քննության ենթակա բոլոր գործերը, բացառությամբ մասնագիտացված դատարանների ենթակայությանը վերապահված գործերի, իսկ արդեն Դատական օրենսգրքի 21, 27 և 29 հոդվածներում ամրագրում է, որ (1) առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում գործը քննում են քաղաքացիական կամ քրեական մասնագիտացման դատավորները, քրեական գործերը, մինչդատական քրեական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության,
ինչպես նաև պատժի կատարման հետ կապված օրենքով նախատեսված գործերը քննում է միայն քրեական մասնագիտացման դատավորը,
իսկ առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի իրավասությանը ենթակա մյուս գործերը քննում է քաղաքացիական մասնագիտացման դատավորը, (2) վերաքննիչ դատարանն օրենքով սահմանված
լիազորությունների սահմաններում վերանայում է առաջին ատյանի
դատարանների` բողոքարկման ենթակա դատական ակտերը, իսկ (3)
վճռաբեկ դատարանը վերանայում է վերաքննիչ դատարանի, նաև օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ իր կայացրած դատական ակտերը:
Այսպիսով՝ Դատական օրենսգրքի վերլուծությունից հետևում է, որ
«դատարանի իրավասություն» հասկացության գործածմամբ օրենսդիրը տարանջատել է «արդարադատության և դատական պաշտպանության գործառույթն» իրականացնող տարբեր դատարանների կարգավիճակից (առաջին ատյանի (մասնագիտացված և ընդհանուր իրավասության), վերաքննիչ և վճռաբեկ) բխող քննությանը ենթակա գործերի
շրջանակը (գործերի ենթակայությունը) և դրանով հստակեցրել յուրաքանչյուր դատարանի տեղն ու դերը դատարանների համակարգում
(ինչպես հորիզոնական, այնպես էլ ուղղահայաց) և իրավական հիմք
ստեղծել այդ տեղից ու դերից բխող դատավարական լիազորությունների սահմանման համար: Հետևաբար, ակնհայտ է, որ «դատարանի իրավասություն» դատարանակազմական հասկացության էությունը բնութագրող հատկանիշներով (գործերի ենթակայությունը կամ դատական
կարգով քննության ենթակա գործերի խումբը և/կամ ենթախումբը) չի
կարող բնորոշվել «ընդդատություն» հասկացությունը, ինչպես արված է
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում, երբ 44, 45 և 46 հոդվածնե60

րում՝ առաջին ատյանի դատարանի, վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանների ընդդատությունը սահմանելիս հիմք է ընդունվել այն հատկանիշը,
թե ինչ գործեր են քննում այդ դատարանները, քանի որ դրանով փաստացի ընդդատությունը նույնացվել է դատարանի իրավասությանը23:
Ընդդատությունը, լինելով դատավարական հասկացություն, կոչված է լուծելու ավելի կոնկրետ խնդիրներ, քան «իրավասություն» հասկացության լուծելիք խնդիրներն են, ուստի, այդ հանգամանքի հաշվառմամբ, «ընդդատություն» հասկացությունը բնորոշելու համար պետք է
հիմք ընդունվեն այլ՝ հենց «ընդդատության» էությունը բնութագրող հատկանիշներ. անընդունելի է դրանցից (իրավասության և ընդդատության)
մեկի օգտագործումը մյուսի փոխարեն կամ մեկի (իրավասության) հատկանիշների միջոցով մյուսի (ընդդատության) սահմանումը տալը:
Լեզվական իմաստով «ընդդատություն» ասելով հասկացվում է
տվյալ դատական ատյանի վարույթին ենթակա, ենթադատ24 , ինչը նշանակում է, որ այն ունի նեղ բովանդակություն, քան իրավասությունը և,
ի տարբերություն վերջինիս, լուծում է կոնկրետ դատական ատյանին
կոնկրետ գործի, այլ ոչ թե գործերի խմբի և/կամ ենթախմբի (քրեական
գործերի) ենթակայության հարցը: Ասվածից էլ հետևում է, որ ընդդատության էությունը բացահայտելու համար պետք է հիմք ընդունվեն
փոխկապված և փոխլրացնող երկու խումբ հատկանիշներ, որոնք բնորոշ են ինչպես կոնկրետ գործին, այնպես էլ կոնկրետ դատական ատյանին25: Դա էլ իր հերթին ենթադրում է, որ «ընդդատություն» հասկացությունը ճիշտ մեկնաբանելու համար կարևոր նշանակություն ունի
ինչպես կոնկրետ գործին բնորոշ հատկանիշների պարզաբանումը,
այնպես էլ այն հանգամանքի պարզաբանումը, թե ինչ հատկանիշով26 են
որոշվում դատական համակարգի մեջ մտնող դատարանների (ուղղահայաց և հորիզոնական) կողմից կոնկրետ գործի քննության իրավունքն
ու պարտականությունը (գործի ըստ էության քննությունը, վերանայումը,
վերահսկողությունը մինչդատական վարույթի նկատմամբ, դատական
ակտերի կատարման փուլում ծագող հարցերի լուծումը և այլն):
23 Այս առումով ուշագրավ է նաև այն հանգամանքը, որ առաջին ատյանի դատարանի,
վերաքննիչ դատարանի և վճռաբեկ դատարանի «ընդդատություն» հասկացությունը նույնական է նաև ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածում տրված այդ դատարանների հասկացությանը, մասնավորապես՝ 12-րդ, 13-րդ և 14-րդ կետերում տրված սահմանումներին, որն անընդունելի է նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի» մասին ՀՀ օրենքի
15-րդ հոդվածի տեսանկյունից, որի համաձայն՝ նույն նորմատիվ իրավական ակտում անթույլատրելի է միևնույն սահմանումը օգտագործել տարբեր իմաստներով, միևնույն միտքն
արտահայտելիս պետք է կիրառվեն նույն բառերը, տերմինները, հասկացությունները:
24 Տե՛ս Էդ. Աղայան, նշվ. աշխ.:
25 Բացի այդ, «ընդդատություն» հասկացությունը, ի տարբերություն իրավասության, լուծում է նաև գործը քննելու իրավունքն ու պարտականությունն ունեցող դատական կազմի հարցը, քանի որ ոչ միայն դատարանը, այլև դատավորը պետք է լինեն օրենքի հիման վրա ստեղծված: Այսինքն՝ անձը ունի օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարանի և դատավորի իրավունք, որը պետք է քննի իր իրավունքների վերաբերյալ գործը:
26 Արդարադատության և դատական պաշտպանության գործառույթի համատեքստում:
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Նշենք, որ տեսության մեջ նույնպես հանդիպում են ընդդատության
հասկացությունը կոնկրետ դատական ատյանի և կոնկրետ գործի հատկանիշներով բացահայտող մեկնաբանություններ, սակայն այն վերապահումով, որ երբ խոսվում է դատական ատյանի հատկանիշի մասին,
նշվում է, որ ընդդատությունը բնութագրական է գործը հենց առաջին
ատյանի կարգով քննելուն, իսկ վերանայման վարույթներին այն բնորոշ
հասկացություն չէ: Այլ կերպ ասած՝ տեսության մեջ համընդհանուր ճանաչում ունի այն մոտեցումը, որ ընդդատությունը քրեական գործի այնպիսի հատկանիշների ամբողջություն է, որոնք էլ որոշում են կոնկրետ
գործն առաջին ատյանի կարգով քննելու իրավունքն ու պարտականությունը27, իսկ վերանայման և նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանքներով
վարույթներին «ընդդատություն» հասկացությունը վերաբերելի չէ28, ընդ
որում, թեև չի մասնավորեցվում, թե ինչու վերանայման վարույթներին
ընդդատությունը վերաբերելի հասկացություն չէ, երբ այդ ինստիտուտի
միջոցով որոշվում է բացառապես առաջին ատյանի կարգով քննության
վարույթը, սակայն հիմնական գաղափարը, որը կարելի է բխեցնել նման
մեկնաբանություններից, այն է, որ ընդդատությունը պետք է վերաբերի
գործն ըստ էության քննելուն ու լուծելուն, որի իրավունքն ու պարտականությունը կրում են հենց առաջին ատյանի դատարանները, ուստի
սկզբունքային է հենց այդ ատյանի դատարանի ճիշտ որոշման չափանիշների սահմանումը օրենսդրորեն: Մնացած ատյանների կամ վարույթների հիմքում ընկած է գործունեության այլ չափանիշ, այն է՝ այդ
դատարանների կողմից իրականացվող դատավարական գործառույթը՝
վերանայում, գործերի նորոգում, հսկողություն և այլն, ուստի դրանց որոշման նկատմամբ ընդդատությունը կիրառելի հասկացություն չէ.
դրանք լուծվում են իրավասության հասկացության միջոցով:
Դատական ատյանի հատկանիշով պայմանավորված ընդդատությունը միայն առաջին ատյանի դատարանին բնորոշ լինելու հանգամանքը
բնութագրական է նաև ՀՀ դատարանակազմությանը:
ՀՀ Սահմանադրությունից հետևում է, որ «օրինական դատարանի»
կողմից իր գործի քննության իրավունքը (հոդվածներ 61 և 63) և իր
նկատմամբ կայացված դատական ակտի վերանայման իրավունքը
(հոդվածներ 68 և 69) անձին երաշխավորված ինքնուրույն սահմանադրական իրավունքներ են, որոնք, մեր խորին համոզմամբ, իրենց ազդեցությունն են ունենում ինչպես դատարանակազմության, այնպես էլ դատավարական գործառույթների վրա: Դա նախևառաջ ենթադրում է, որ
պետք է առկա լինեն առնվազն «գործի քննության վարույթ» և դրա արդ27 Տե՛ս Порцева О. Б. Подсудность уголовных дел: автореф. дисс… канд. юрид. наук.
Ижевск, 2004, Угренинова А. М., Подсудность в уголовном процессе: дисс. на соискание
канд. юридич. наук., Екатеринбург, 2018, էջ 39 և այլն:
28 Տե՛ս օրինակ, Соловьев В., Громов Н., Смишин В. Подсудность, ее признаки и
значение // Рос. юстиция. 1995, 10, էջ 25, Павловец Г. А. Подсудность и ее признаки
//https://elib.institutemvd.by/bitstream և այլն:
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յունքում կայացված դատական ակտերի «վերանայման վարույթ», ապահովելու համար անձի բողոքարկման իրավունքի իրացումը և դրան համապատասխան՝ գործն ըստ էության քննություն իրականացնող դատարան և վերանայող դատարան: Ասվածը ՀՀ դատարանակազմության
պայմաններում նշանակում է, որ անձն ունի օրենքի հիման վրա ստեղծված «առաջին ատյանի դատարանի» կողմից իր գործի քննության իրավունք և վերաքննիչ դատարանի կողմից՝ իր բողոքի հիման վրա առաջին
ատյանի դատարանի կողմից կայացրած դատական ակտի վերանայման իրավունք, իսկ վճռաբեկ դատարանի կողմից՝ վերաքննիչ դատարանի կայացրած դատական ակտի վերանայման իրավունք, այսինքն՝
որ վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանների գործունեությունը պայմանավորված է անձի՝ բողոքարկման իրավունքի ապահովման անհրաժեշտությամբ, որի որոշման համար հիմք են ընդունվում ոչ թե կոնկրետ
գործի հատկանիշները, ինչպես առաջին ատյանի դատարանի դեպքում,
այլ ստորադաս (առաջին ատյանի և վերաքննիչ) դատարանի կայացրած
դատական ակտի օրինականության ու հիմնավորվածության ստուգման
(վերանայման) գործառույթը: Ընդ որում, իրավասության հասկացության գործածմամբ նշվում է, որ վերաքննիչ ու վճռաբեկ դատարանները
վերանայում են օրենքով նախատեսված դատական ակտերը բողոքի հիման վրա, իսկ արդեն այն, թե որ դատական ակտերի դեմ բողոքները
կարող են ներկայացվել վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաններ, մասնավորեցվում է քրեական դատավարության օրենսգրքով:
Այսպես, Դատական օրենսգրքում, ելնելով վերանայման գործառույթից, սահմանված է, որ (1) վերաքննիչ դատարանն օրենքով սահմանված լիազորությունների սահմաններում վերանայում է առաջին
ատյանի դատարանի` բողոքարկման ենթակա դատական ակտերը,
իսկ (2) վճռաբեկ դատարանը, լինելով ՀՀ բարձրագույն դատական ատյանը, վերանայում է վերաքննիչ դատարանի, նաև օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ իր կայացրած դատական ակտերը, իսկ արդեն քրեական դատավարության օրենսգրքով կոնկրետացվում են այն դատական
ակտերը, որոնք կարող են բողոքարկվել վերաքննիչ կամ վճռաբեկ դատարան: Օրինակ, Օրենսգրքի 376.1 հոդվածը թվարկում է այն դատական ակտերը, որոնց դեմ կարող է վերաքննիչ բողոք ներկայացվել և քննություն իրականացվել վերաքննիչ դատարանի կողմից, իսկ 403-րդ հոդվածում՝ վճռաբեկ դատարանի կողմից, հետևաբար ակնհայտ է, որ խոսքը ոչ թե վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաններին ընդդատյա գործերի
մասին է, այլ այդ դատարանների կողմից իրականացվող գործառույթի և
դրա շրջանակներում այդ դատարանների քննությանը ենթակա դատական ակտերի (պայմանականորեն ասած՝ խոսքը վերադաս դատարաններին ընդդատյա դատական ակտերի մասին է, այլ ոչ թե գործերի, իսկ
այդ ակտերը կարող են լինել միևնույն գործի շրջանակներում կայացրած տարբեր հարցերի առնչությամբ): Այստեղից էլ հետևում է, որ «ընդ63

դատություն» հասկացությունը վերաբերելի է ոչ թե առաջին ատյանի
դատարանին, այլ գործի քննությանն առաջին ատյանի կարգով, ինչը
նշանակում է, որ եթե վերադաս որևէ դատարան գործը քննի առաջին
ատյանի կարգով, այլ ոչ թե բողոքարկման հիմքով իրականացնի վերանայման վարույթ, ապա այն կարող է վերաբերելի լինել նաև վերադաս
դատարանին29: Այս գաղափարը, ըստ էության, ընկած է նաև ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի հիմքում, սակայն հետևողականորեն
չի զարգացել և արդյունքում ընդդատության ինստիտուտը վերաբերելի
է դարձել նաև վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաններին: Վերաքննիչ և
վճռաբեկ դատարանների ընդդատության մասին կարող էր խոսք լինել,
եթե դրանք լինեին մի քանիսը, որոնք կունենային կոնկրետ դատական
տարածքներ և անհրաժեշտություն կառաջանար լուծելու տարածքային
ընդդատության հարցը նաև վերադաս դատարանների մասով, մինչդեռ
նման հարց ներկայումս չի առաջանում, քանի որ դրանք եզակի դատարաններ են, որոնց իրավազորությունը (լատ. jurisdictio) տարածվում է
ՀՀ ողջ տարածքի վրա (դատական տարածքը ՀՀ ողջ տարածքն է), և
կոնկրետ գործը քննում ու լուծում են ոչ թե առաջին ատյանի կարգով,
այլ վերանայման կարգով: Հենց դրանով պայմանավորված էլ Օրենսգրքի վերլուծությունից ուղղակիորեն հետևում է, որ ընդդատության
խախտումը բացառապես առաջին ատյանի դատարանի կայացրած դատավճռի անվերապահ բեկանման հիմք է (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 398 հոդված, մաս 3-րդ, կետ 11-րդ), իսկ վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանների
կողմից ընդդատությունը խախտելու մասին խոսք չկա և չի կարող լինել: Գործող իրավակարգավորումների պայմաններում վերաքննիչ և
վճռաբեկ դատարանների կողմից անմիջականորեն չի կարող թույլ
տրվել ընդդատության խախտում. դա հնարավոր է բացառապես այն
դեպքում, երբ չեն ուղղում առաջին ատյանի դատարանի կողմից թույլ
տրված ընդդատության խախտումը: Մեր խորին համոզմամբ՝ վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանները կարող են խախտել զուտ իրավասության կանոնները՝ մասնավորապես քննության առնելով և լուծելով այն
գործերը, որոնք նրանց ենթակա չեն, կամ եթե նրանք դուրս են եկել դատավարական օրենքով ուղղակիորեն նախատեսված լիազորությունների սահմաններից30: Մեկ այլ փաստարկ է նաև այն, որ ընդդատության
29 Վերադաս դատարանների ընդդատության մասին կարող էր խոսք լինել նաև
այն դեպքում, եթե լինեին մի քանի վերադաս դատարաններ, որոնք կունենային կոնկրետ դատական տարածք, և անհրաժեշտություն կառաջանար լուծելու տարածքային
ընդդատության հարցը նաև վերադաս դատարանների մասով, մինչդեռ նման խնդիր չի
առաջանում, քանի որ ՀՀ-ում չկան վերադաս մի քանի դատարաններ:
30 Վերոգրյալի համատեքստում մենք համաձայն չենք նաև տեսության մեջ արտահայտված այն մոտեցմանը, երբ օտարերկրյա պետության վերադաս դատարանի
դատական ակտը ճանաչելու իրավասությունը ներկայացվում է որպես առարկայական ընդդատություն, քանի որ այդ հարցերի լուծումը, մեր կարծիքով, հիշյալ դատարանների իրավասության հարց է առարկայական դատական ենթակայության համատեքստում, այլ ոչ թե ընդդատության // տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն (դատական և հատուկ վարույթներ), մաս 3, Եր., 2017, էջ 18:
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մասին վեճերը ծագում են բացառապես առաջին ատյանի դատարանների միջև, իսկ վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանները նման վեճերի
չեն բախվում, այս դատարանները կարող են բախվել բացառապես իրավասության մասին վեճերի մասնավորապես այն համատեքստում,
թե կոնկրետ հարցը որ դատարանի քննությանն է ենթակա. օրինակ,
գործնականում հաճախ են հանդիպում դեպքեր նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանքների հիմքով վարույթ հարուցելու կամ հիմնարար
խախտման հիմքով դատական ակտը վերանայելու բողոք ներկայացնելու, որի պարագայում խնդիր կա պարզելու, թե որ դատարանը պետք է
քննության առնի այդ բողոքը և այլն:
Անդրադառնալով քրեական գործի հատկանիշների հիմքով ընդդատությունը որոշելու հարցի քննարկմանը՝ պետք է նկատել, որ այդ
չափանիշին համապատասխանում է բացառապես ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 47-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերում տրված՝
քրեական գործերի ընդդատության որոշման այն է՝ «հանցանքի կատարման տարածքի» հատկանիշը, քանի որ մնացած նորմերով կարգավորված են ընդդատության որոշման, կանոնները՝ կոլիզիաներով և առանձին իրավիճակներով պայմանավորված: Օրինակ՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 47-րդ հոդվածի 3-րդ մասում սահմանված է իրավիճակով պայմանավորված ընդդատության որոշման կանոնը (այլ պետության տարածքում կատարված հանցանքի վերաբերյալ գործն ընդդատյա է այն դատարանին, որի դատական տարածքում է գտնվում մեղադրյալի բնակության վերջին վայրը, իսկ եթե չի հաջողվել պարզել այն,
ապա այն դատարանին, որի դատական տարածքում ավարտվել է
քրեական գործով մինչդատական վարույթը), իսկ 48-րդ հոդվածի 2-րդ
մասում՝ կոլիզիաներով պայմանավորված կանոնը (երկու կամ ավելի
հանցագործությունների վերաբերյալ գործերն առաջին ատյանի տարբեր դատարաններին ընդդատյա լինելու դեպքում դրանք միացնելիս
գործը քննում է այն դատարանը, որի դատական տարածքում ավարտվել է տվյալ գործով մինչդատական վարույթը) և այլն, և այլն31: Ընդ ո31 Նկատենք, որ տարածքային հատկանիշով է որոշվում նաև քրեական գործերից
զատ այլ հարցերի ընդդատությունը, օրինակ՝ Օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի 3-րդ մասը
սահմանում է, որ հետաքննության մարմնի աշխատակցի, քննիչի, դատախազի, օպերատիվ-հետախուզական գործողություններ իրականացնող մարմինների` որոշումների և
գործողությունների օրինական և հիմնավոր չլինելու դեմ բողոքները քննում է վարույթն իրականացնող մարմնի գտնվելու վայրի դատարանը, իսկ 437-րդ հոդվածը սահմանում է,
որ դատական որոշումներն ի կատար ածելու հետ կապված հարցերը լուծում է դատական որոշում կայացրած դատարանը, իսկ եթե դատական որոշումն ի կատար է ածվում որոշումը կայացրած դատարանի դատական տարածքից դուրս, ապա այդ հարցը լուծում է
տվյալ դատական տարածքի միևնույն ատյանի դատարանը: Պատժի կատարման վայրի
դատարանն է քննում և լուծում նաև հիվանդության կամ հաշմանդամության պատճառով
պատիժը կրելուց ազատելու, պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պատժի
չկրած մասն ավելի մեղմ պատժով փոխարինելու հարցերը՝ անկախ այն բանից, թե որ
դատարանն է կայացրել դատական որոշումը, մինչդեռ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու դեպքում պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու և դատապարտ-
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րում, ինչպես երևում է օրենսդրական կարգավորումներից, կոլիզիոն
կարգավորումները և առանձին իրավիճակներով պայմանավորված
ընդդատության որոշման կանոններն ինքնուրույն բովանդակություն
չունեն, այլ ածանցվում են կա՛մ ընդդատության հիմնական հատկանիշից (հանցանքի կատարման տարածք), կա՛մ պայմանավորված են իրավիճակային (այլ պետության տարածքում կատարված հանցագործություն, տարբեր դատարանների դատական տարածքներում կատարված
հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական գործերի միացում) լուծման անհրաժեշտությամբ, որպեսզի որոշակիություն մտցնեն կոնկրետ
գործը քննելու իրավունքն ու պարտականությունն ունեցող դատարանի
որոշման հարցում:
Չանդրադառնալով այն հարցերի մանրամասն քննարկմանը, թե որքանով են իրավաչափ քրեական գործի ընդդատությունը որոշելու՝ օրենսգրքում ամրագրված հատկանիշները, քանի որ առաջադրած հարցի
տեսանկյունից այն էական չէ, այստեղ փաստենք, որ վերոգրյալ վերլուծությունից պարզ դարձավ, որ «դատարանի իրավասությունը» և «ընդդատությունը» նույնական հասկացություններ չեն, դրանք տարբերվում են
թե՛ հատկանիշներով, թե՛ բովանդակությամբ (ծավալով), թե՛ իրենց առջև
դրված խնդիրներով, հետևաբար դրանք չպետք է նույնացվեն: Եթե «դատարանի իրավասություն» հասկացության միջոցով պետք է սահմանվի, թե
եռաստիճան դատական համակարգի մեջ մտնող դատարանները (առաջին
ատյանի, վերաքննիչ և վճռաբեկ) ինչ գործեր են քննելու և ինչ լիազորություններով են օժտված այդ գործերը քննելիս և լուծելիս, ապա «ընդդատություն» հասկացության միջոցով այն, թե կոնկրետ գործը կոնկրետ որ դատարանը պետք է քննի և լուծի, որպեսզի այն լինի օրինական դատարան:
Տրամաբանական մտածողության կանոնների տեսանկյունից՝
«դատարանի իրավասությունը» սեռային հասկացություն է, որը դատարանակազմական առումով ցույց է տալիս գործերի այն խումբը
(կամ առարկայական դատական ենթակայությունը), որոնց քննությունը վերապահված է համապատասխան ատյանի դատարանին (առաջին, վերաքննիչ, վճռաբեկ), իսկ «ընդդատությունը»՝ դատավարական և
տեսակային32, որը ցույց է տալիս այդ խմբի մեջ մտնող կոնկրետ գործը
քննելու իրավունքն ու պարտականությունն ունեցող դատարանը: Դատարանի իրավասությունն ու ընդդատությունը հարաբերակցվում են
ինչպես ամբողջը և մասը. ընդդատությունը դատարանի իրավասության՝ որպես ամբողջի ընդամենը մի մասն է, դրա մի դրսևորումը: Հետեյալին դատավճռով նշանակված պատիժը կրելու համար ուղարկելու, դատապարտյալին,
որի վերաբերմամբ դատավճռի կատարումը հետաձգվել է, պատժից ազատելու, ինչպես
նաև դատավճռի կատարման այդպիսի հետաձգումը վերացնելու և դատապարտյալին ազատազրկումը կրելու համար ուղարկելու, տուգանքը կամ տուգանքի չվճարված մասը
հանրային աշխատանքներով փոխարինելու վերաբերյալ հարցերը լուծվում են դատապարտյալի բնակության վայրի դատարանի որոշմամբ:
32 Սեռային և տեսակային հասկացության մասին տե՛ս Գ. Ա. Բրուտյան, նշվ. աշխ., էջ 87:
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վաբար, եթե դատարանի իրավասություն հասկացության միջոցով
սահմանվում է, որ բոլոր քրեական գործերը, մինչդատական քրեական
վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության, ինչպես նաև
պատժի կատարման հետ կապված՝ օրենքով նախատեսված գործերը
քննում են ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանները (քրեական մասնագիտացում ունեցող դատավորները), իսկ վերադաս դատարանները (վերաքննիչ, վճռաբեկ) գործերը քննում են՝ ելնելով վերանայման գործառույթից և ապահովելով անձի բողոքարկման իրավունքի իրացումը, ապա ընդդատություն հասկացության միջոցով
պետք է սահմանվի, թե կոնկրետ որ տարածքի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում պետք է քննվի կոնկրետ
քրեական գործը, մինչդատական քրեական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության, ինչպես նաև պատժի կատարման հետ
կապված՝ օրենքով նախատեսված գործը (եթե այս հարցերը դիտարկենք ընդդատության տեսանկյունից), որպեսզի այն համապատասխանի «օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարանի» հայեցակարգին: Դրանով պայմանավորված՝ կարող ենք արձանագրել, որ «դատարանի իրավասությունը» և «ընդդատությունը» «օրենքի հիման վրա ստեղծված
դատարանի» հայեցակարգի բաղկացուցիչներն են և դատական իշխանության ու արդարադատության կազմակերպման հիմնախնդրի տարբեր կողմերը, ինչը նշանակում է, որ անընդունելի է դրանցից մեկի օգտագործումը մյուսի փոխարեն կամ մեկի (իրավասության) հատկանիշների միջոցով մյուսի (ընդդատության) սահմանումը տալը, ուստի
դրանք պետք է հստակ տարբերակվեն և օրենսդրորեն ամրագրվեն:
Ընդ որում, ինչն առավել կարևոր է, կոնկրետ դատարանի իրավասությունը որոշվում է վերացարկված կոնկրետ գործերից, իսկ ընդդատությունը կապված է կոնկրետ գործի հետ, որոշվում է կոնկրետ գործի հանգամանքներով պայմանավորված՝ իհարկե՝ ածանցվելով իրավասության կողմից նախապես սահմանված ընդհանուր չափանիշներից:
Ասվածի հիման վրա կարելի է պնդել, որ փաստորեն ՀՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքում «ընդդատության» ինստիտուտը կանոնակարգելիս օրենսդիրը թույլ է տվել մեթոդաբանական սխալ, որը հանգեցրել է այն բանին, որ թե՛ առաջին ատյանի դատարանի, թե՛ վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանների իրավասությունը ներկայացվել է որպես
այդ դատարանների ընդդատություն, իսկ «ընդդատություն» հասկացությանը բնորոշ «հանցանքի կատարման տարածքի» հատկանիշը դիտվել
է որպես տարածքային ընդդատության տեսակի որոշման հատկանիշ՝
դրա հետ միաժամանակ ընդդատության տեսակ սահմանելով գործերի
կապվածության դեպքում ընդդատության որոշման կանոնը, այլ պետությունում հանցանք կատարած անձի գործը քննելու դեպքում ընդդատության՝ որոշման կանոնը և այլն, որոնք ոչ թե ընդդատության տեսակներ են, այլ ընդդատության հետ կապված կոլիզիաների լուծման կամ ի67

րավիճակով պայմանավորված ընդդատության որոշման կանոններ:
Լուծելով «դատարանի իրավասության» և «ընդդատության» հասկացությունների սահմանազատման և փոխհարաբերակցության հետ
կապված մեթոդաբանական բնույթի հարցերը՝ կարող ենք դրա հիման
վրա անդրադառնալ այդ ինստիտուտի իրավական կարգավորման
հետ կապված առավել մասնավոր հարցերի, որոնք ուղղակիորեն
հիմնվում են «ընդդատություն» հասկացության էության, հատկանիշների, դրա կողմից լուծվող խնդիրների վրա:
1) Նախևառաջ գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է տալ «ընդդատություն» հասկացության նորմատիվ սահմանումը, որից հետո հստակեցնել ընդդատության հատկանիշները և ընդդատության վերաբերյալ ծագող կոլիզիաները և վեճերը լուծելու կանոնները, որոնք ներկայումս
տարանջատված չեն և մի շարք հարցադրումների տեղիք են տալիս:
Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ ընդդատությունը արտացոլում է բացառապես առաջին ատյանի դատարանի կողմից կոնկրետ
գործը քննելու և լուծելու իրավասությունը՝ առաջարկում ենք՝ «ընդդատություն» ասելով հասկանալ «օրենքով սահմանված քրեական գործի
հատկանիշների համակցություն, որոնք որոշում են քրեական գործը
կոնկրետ դատարանին վերապահված լինելը, որը լիազորված է այն
քննելու առաջին ատյանի դատարանի կարգով»33:
2) Անդրադառնալով մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողություն և դատական ակտերի կատարման փուլում
ծագող հարցերի լուծման վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար օրինական դատարանի որոշման հետ կապված հարցերին՝ փաստենք,
որ Օրենսգրքի համալիր վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ այդ
հարցերը ներկայումս կարգավորվում են ոչ թե «քրեական գործերի
ընդդատության» ինստիտուտը կանոնակարգող ընդհանուր նորմերով,
ինչպես փորձել է հիմնավորել ՀՀ վճռաբեկ դատարանը34, այլ հատուկ
նորմերով, ինչպիսիք են մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողությունը և դատական ակտերի կատարման փուլում
ծագող հարցերը Օրենսգրքի 39-րդ և 49-րդ գլուխներում:
Այդուհանդերձ, նկատի ունենալով, որ մենք ելնում ենք այն հայեցակարգից, որ ընդդատությունը քրեադատավարական ինստիտուտ է,
որը ներառում է ինչպես քրեական գործերով պատշաճ դատարանի որոշման կանոնները, այնպես էլ ցանկացած այլ հարցով պատշաճ դատարանի որոշման հարցերը, ուստի նաև գտնում ենք, որ մեթոդաբանական առումով իրավաչափ կլինի, եթե այլ հարցերի ընդդատության հետ
կապված կանոնները ևս սահմանվեն Օրենսգրքի 6-րդ գլխում: Այս դեպՆկատենք, որ մեր առաջարկած բնորոշումը որոշ խմբագրական տարբերություններով համապատասխանում է Ա. Ուգրենինովայի կողմից առաջարկվող ընդդատություն հասկացության բնորոշմանը // տե՛ս Угренинова А. М. Подсудность в уголовном процессе: дисс. на соискание канд. юридич. наук., Екатеринбург, 2018, էջ 39):
34 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2018 մարտի 20-ի ԵԿԴ/0018/11/17 որոշումը:
33
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քում անհրաժեշտ է նախևառաջ Օրենսգրքի 39-րդ և 49-րդ գլուխներում
ամրագրված ընդդատությանը վերաբերող բոլոր նորմերը նույն բովանդակությամբ տեղափոխել 6-րդ գլուխ, այնուհետև քրեական գործերի
ընդդատության վերաբերյալ կանոնները տարածել այլ հարցերի վրա:
Այս առաջարկությունը պայմանավորված է «Նորմատիվ իրավական
ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի կարգավորումներով, որոնք
սահմանում են, որ բովանդակությամբ համասեռ հոդվածները պետք է
միավորվեն օրենսդրական ակտի նույն գլուխներում, որը, ըստ էության,
օրենսդրական տեխնիկայի և օրենսդրության համակարգման կանոն է:
Բանալի բառեր – ընդդատություն, դատարանի իրավասություն, օրենքի հիման
վրա ստեղծված դատարան, քրեական դատավարության օրենսգիրք

СЕРГЕЙ МАРАБЯН – Общая характеристика института подсудности и
методологические вопросы его правового регулирования в уголовном судопроизводстве РА. – Статья посвящена методологии правового урегулирования одного из наиболее важных и одновременно проблемных вопросов теории и практики уголовного
судопроизводства – института подсудности. Подсудность, являясь одним из критериев для определения «суда, созданного на основе закона», должным образом не урегулирована Уголовно-процессуальным кодексом РА. В одном случае понятие подсудности соответствует понятию компетенции суда, в другом случае – юридическому
определению суда, что приводит к путанице методологического характера. В статье
рассмотрена сущность каждого из понятий подсудности и компетенции, их взаимосвязь и разграничение, а также представлены конкретные предложения по урегулированию отдельных вопросов в Уголовно-процессуальном кодексе РА.
Kлючевые слова: подсудность, компетенция суда, суд созданным на основании закона, уголовно-процессуальный кодекс

SERGEY MARABYAN – General Description of the Institute of Jurisdiction
and Methodological Issues of its Legal Regulation in the RA Criminal Procedure. –
One of the most important and problematic issues of the theory and practice of criminal
procedure –the methodological issues of legal regulation of the institute of jurisdiction,
are discussed in the article presented. Jurisdiction, being one of the criteria for determining “a court established by law,” is not properly regulated by the RA Code of Criminal
Procedure. On one hand, the concept of jurisdiction corresponds to the concept of the
competences of the court, in the other case refers to the legal definition of the court, and
as a result leads to methodological problems. Based on the foregoing, the author discussed the essence of each of the concepts of jurisdiction and competence, their interrelation and delimitation, and suggested proposals to resolve highlighted issues in the RA
Criminal Procedure Code.
Key words: Jurisdiction, competence of the court, court established by law, criminal procedure code
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ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԳԵՎՈՐԳ ՎԻՐԱԲՅԱՆ

Իրավաբանական դոկտրինում իրավական կանխավարկածի և իրավանորմի հարաբերակցության հարցն ամենևին էլ նոր չէ: Մասնավորապես, գիտական վեճի առարկա հարցադրումը, որը ձևավորել է երկու տեսակետ, հետևյալն է՝ արդյո՞ք իրավական կանխավարկածն իրավանորմ է,
թե՞ ոչ. գիտնականների մի խումբը հակված է այն իրավանորմի հետ նույնացնելուն, իսկ մյուս խումբը փորձում է հերքել դրա նույնական լինելը:
Այլ կերպ ասած՝ իրավական կանխավարկածների հետազոտության վերաբերյալ իրավաբանական և փիլիսոփայական ուղիները նշված հարցի
շուրջ չեն կարողանում ձևավորել միասնական մոտեցում: Մինչդեռ այս
խնդրի լուծումն իրավական կանխավարկածների ճյուղային մոտեցումների միասնականացման ընդհանուր տեսության հայեցակարգի մշակման
կարևոր պայմաններից է: Ուստի սույն հոդվածի շրջանակներում առաջարկում ենք նախ ներկայացնել նշված հարցադրման վերաբերյալ առկա
մոտեցումները, դրանց առավելությունները կամ թերությունները, այնուհետև անդրադառնալ այն հարցին՝ արդյո՞ք իրավունքի գործիքակազմային տեսությունն ունակ է վերջ դնելու այս բանավեճին: Հարկ է նշել, որ
նշված հարցի վերաբերյալ մեր մոտեցումը հետևյալն է. իրավական կանխավարկածը և իրավանորմը չեն կարող նույնանալ. դրանք տարբեր իրավական երևույթներ են: Այժմ խոսենք առարկայական:
Այսպես, Օ. Ա. Կուզնեցովան այն կարծիքին է, որ իրավական կանխավարկածն օժանդակ իրավանորմ է, որին բնորոշ են նորմ-կարգադրության բոլոր հատկանիշները1: Այս տեսակետը պաշտպանում է նաև
Մ. Վ. Կարասևան2: Խնդիրն այն է, որ երբ ուսումնասիրում ենք Օ. Ա.
Կուզնեցովայի աշխատանքը, ակնհայտ է դառնում, որ հեղինակն ինքն
իրեն լրջորեն հակասում է: Մասնավորապես, երբ նա խոսում է իրավական կանխավարկածի հասկացության մասին, նշում է, որ այն քաղաքացիաիրավական նորմում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն
ամրագրված ինդուկտիվ հավանական ենթադրություն է3: Աշխատանքի երկրորդ պարագրաֆում՝ «Կանխավարկածը որպես իրավաբանաՏե՛ս Кузнецова О. А. Презумпции в российском гражданском праве. дисс. канд.
юрид. наук. Екатеринбург, 2001, էջ 48:
2 Տե՛ս Карасева М. В. Презумпции и фикции в части первой Налогового кодекса РФ
// Журнал российского права. 2002, № 9, էջ 71:
3 Տե՛ս Кузнецова О. А., նշվ. աշխ., էջ 28:
1
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կան տեխնիկայի հնարք և իրավունքի նորմ», արդեն կանխավարկածը
դիտարկում է որպես օժանդակ իրավանորմ: Եթե առաջնորդվենք հեղինակի տրամաբանությամբ, ապա կստացվի, որ սկզբում կանխավարկածը հավանական ենթադրություն է, իսկ այնուհետև՝ իրավանորմ է իրավանորմում կամ իրավանորմի մասին:
Դ. Մ. Շեկինը, խոսելով իրավական կանխավարկածի և իրավաբանական նորմի մասին, նշում է, որ այն մի կողմից պարտադիր դատողություն է, մյուս կողմից էլ՝ իրավունքի նորմ, որում այդ դատողությունն ամրագրված է4: Այնուհետև քննարկելով իրավական կանխավարկածի հատկանիշները՝ եզրահանգում է, որ այն վարքագծի պարտադիր կանոնի մասին իրավունքի նորմ է5: Այս դեպքում հարց է առաջանում՝ ի՞նչ ենք հասկանում վարքագծի պարտադիր կանոն ասելով:
Կարելի է ընդամենը ենթադրել, որ հեղինակը խոսում է այն մասին, որ
կանխավարկածն օժտված է համապարտադիրության հատկանիշով և
պարտադիր է իրավունքի սուբյեկտների համար: Սակայն անպատասխան է մնում այն հարցը, թե ինչպես է մի դեպքում կանխավարկածը
համարում իրավանորմ, մյուս դեպքում՝ դատողություն:
Հակասությունն ավելի է խորանում, երբ Դ. Մ. Շեկինը նշում է, որ
կանխավարկածը ենթադրվող փաստի մասին պարտադիր դատողություն սահմանող հատուկ նորմատիվ կարգադրություն է6: Փաստորեն,
այս դեպքում էլ այն վերափոխվում է նորմատիվ կարգադրության: Եթե
համարենք, որ «հատուկ նորմատիվ կարգադրության» ներքո նկատի է
ունեցել իրավանորմը, ապա այս դեպքում հարց է առաջանում՝ ինչպես
է ստացվում, որ կանխավարկածը միայն ենթադրվող փաստի մասին
դատողություն սահմանող իրավանորմ է: Եթե իրավանորմ է, ապա
«ենթադրման» առարկա կարող են լինել նաև սուբյեկտիվ իրավունքներն ու պարտականությունները:
Համանման մոտեցում է ցուցաբերում նաև Վ. Կ. Բաբաևը՝ իրավական կանխավարկածը դիտելով որպես վարքագծի կանոն7: Եթե այդպես
է, ապա ինչու է հեղինակն իրավական կանխավարկածը բնորոշել որպես իրավաբանական փաստի առկայության կամ բացակայության մասին իրավանորմում ամրագրված ենթադրություն8: Այսինքն՝ մի կողմից
ասել, որ իրավական կախավարկածը ենթադրություն է փաստի մասին,
իսկ հետո պնդել վերջինիս վարքագծի կանոն լինելը, նշանակում է՝ հեղինակը պարտավոր էր պատասխանելու այն հարցին (որը չի արել), թե
որ դեպքում է ենթադրություն, որ դեպքում՝ վարքագծի կանոն:
Մ. Ն. Բրոննիկովան, անդրադառնալով իրավական կանխավար4 Տե՛ս Щекин Д. М. Юридические презумпции в налоговом праве. Учебное пособие.
М.: Изд. МЗ Пресс, 2002, էջ 40:
5 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 41:
6 Տե՛ս նույն տեղը:
7 Տե՛ս Бабаев В. К. Презумпции в советском праве. Горький: Изд. ГВШ МВД СССР,
1974, էջ 62:
8 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 14:
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կածի և իրավանորմի հարաբերակցության հարցին, նախ նշում է, որ իրավանորմի հիպոթեզը քաղաքացիաիրավական կանխավարկածի
հիմքն է, դիսպոզիցիան՝ քաղաքացիաիրավական կանխավարկածը9:
Պատասխանելով այն հարցին՝ ի վերջո կանխավարկածն իրավանո՞րմ
է, թե՞ ոչ, արձանագրում է, որ այն որպես այդպիսին քաղաքացիաիրավական նորմ չէ: Այնուհետև նշում է, որ կանխավարկած պարունակող
քաղաքացիաիրավական նորմը կարելի է անվանել ենթադրյալ քաղաքացիաիրավական նորմ10: Ստացվում է՝ հեղինակը, ինչպես Օ. Ա.
Կուզնեցովան, կանխավարկածը դիտարկում է իրավանորմ իրավանորմում: Տարբերությունը զուտ ընտրված անվանումներն են: Եթե Օ.
Ա. Կուզնեցովան կանխավարկածն անվանում էր օժանդակ նորմ, ապա
Մ. Ն. Բրոննիկովան՝ ենթադրյալ քաղաքացիաիրավական նորմ և բնորոշում որպես քաղաքացիաիրավական նորմում ամրագրված ենթադրություն պարունակող կանոն11:
Եթե մի պահ ընդունենք, որ հեղինակը ճիշտ է, ապա, միևնույնն է,
հարց է առաջանում՝ ինչպե՞ս է որոշում, որ քաղաքացիաիրավական
կանխավարկածի հիմքը հիպոթեզն է: Մասնավորապես, եթե առաջնորդվում ենք հեղինակի տրամաբանությամբ, ապա ստացվում է, որ
կանխավարկածը թույլ է տալիս կատարել ենթադրություն միայն իրավանորմի դիսպոզիցիայում նկարագրված իրավունքների և պարտականությունների մասին: Մ. Ն. Բրոննիկովան որպես հիմնավորում
վկայակոչում է ՌԴ քաղաքացիական օրենսգրքի 743-րդ հոդվածի 1-ին
կետը՝ նշելով՝ եթե պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ, ապա կապալառուն պարտավոր է կատարել տեխնիկական փաստաթղթերում և
նախահաշվում նշված բոլոր աշխատանքները: «Տվյալ դեպքում», գրում է հեղինակը,- կանխավարկածի հիմքը կապալի պայմանագիրն
է, քաղաքացիաիրավական կանխավարկածը, կապալառուն պարտավոր է կատարել տեխնիկական փաստաթղթերում և նախահաշվում
նշված բոլոր աշխատանքները»12:
Եթե կանխավարկածի հիմքը հիպոթեզն է, ապա ինչո՞ւ է սահմանման մեջ նշում, որ կանխավարկածը քաղաքացիաիրավական նորմում
ամրագրված իրավաբանական փաստը բնութագրող հատկանիշի մասին ենթադրություն պարունակող կանոն է, որը կարող է հերքվել: Եթե
այդպես է, ապա «ենթադրման» առարկա կարող են լինել նաև հիպոթեզում նկարագրված իրավաբանական փաստերը: Օրինակ՝ նույն ՌԴ
քաղաքացիական օրենսգրքի 423-րդ հոդվածի 3-րդ կետով նախատեսվում է, որ քաղաքացիաիրավական պայմանագիրը հատուցելի է, եթե
9 Տե՛ս Бронникова М. Н. Гражданско-правовая презумпция по российскому
законодательству: содержание, правовые формы и применение: дисс. канд. юрид. наук.
Казань, 2006, էջ 83:
10 Տե՛ս նույն տեղը:
11 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 9:
12 Նույն տեղում, էջ 81-82:
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այլ բան չի բխում օրենքից, այլ իրավական ակտերից, պայմանագրի
բովանդակությունից կամ էությունից13: Հետևաբար, եթե հայցվորը դատարանում վիճարկում է այն փաստը, որ պայմանագիրն անհատույց է,
ապա գործում է պայմանագրի հատուցելի լինելու փաստի կանխավարկածը, քանի դեռ այն չի հերքվում: Ստացվում է, որ Մ. Ն. Բրոննիկովան, որը հակված է կանխավարկածն իրավանորմի հետ չնույնացնելուն, այնուամենայնիվ արտահայտում է դատողություններ, որոնք
ակնհայտորեն հակասում են միմյանց:
Քննարկվող հարցի վերաբերյալ ոչ տիպական մոտեցում է ցուցաբերել Ե. Բ. Տարբագաևը՝ նշելով, որ իրավաբանական կանխավարկածն օրենսդրի կողմից իրավանորմի հիպոթեզի շարադրման հնարք
է: Այնուհետև հեղինակը գրում է, որ իրավաբանական կանխավարկածը կիրառելով՝ օրենսդիրն իրավանորմի հիպոթեզում սահմանում է իրավահարաբերության փաստակազմը և կանոնակարգում է սուբյեկտի
կողմից վերջինիս ճանաչման գործընթացը14: Համանման մոտեցում է
ցուցաբերում նաև Կ. Բ. Կալինովսկին՝ նշելով, որ իրավական կանխավարկածն իրավաբանական փաստի հաստատման եղանակ է, որի
դեպքում օբյեկտիվ իրականության մեջ առկա որևէ երևույթի հիման
վրա իրավաբանական փաստը ենթադրվում է գոյություն ունեցող15:
Եթե լինենք հակիրճ, ապա կարող ենք ասել, որ այս դեպքում էլ
նշված հեղինակները բացառում են իրավանորմի դիսպոզիցիայում
նկարագրված պայմանների առկայության կամ բացակայության մասին իրավական կանխավարկածի միջոցով դատողություն կատարելու
հնարավորությունը: Հարկ է նշել, որ իրավական կանխավարկածն իրավանորմից տարանջատելու կողմնակիցների շարքին են դասվում
նաև Ն. Ֆ. Կաչուրը և Ս. Ա. Մոսինը: Առաջինը, կանխավարկածը տարանջատելով իրավանորմից, նշում է, որ այն իրավական կարգավորման միջոց չէ16: Սակայն Ն. Ֆ. Կաչուրը միևնույն ժամանակ չի տալիս
այն հարցի պատասխանը, որ եթե իրավական կանխավարկածն իրավական միջոց չէ, այդ դեպքում ի՞նչ է: Իսկ Ս. Ա. Մոսինն էլ, իրավական
կանխավարկածը բնորոշելով որպես իրավական կարգավորման համար անհրաժեշտ ենթադրություն, որն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ամրագրված է իրավանորմում17, նշում է, որ այն իրավահարաբե13 Տե՛ս http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/, վերջին մուտքը՝
14.01.2020թ.:
14 Տե՛ս Тарбагаева Е. Б. Юридические предположения в гражданском процессе
(исковое производство): дисс. канд. юрид, наук. Ленинград, 1983, էջ 42-43:
15 Տե՛ս Калиновский К. Б. Отграничение правовых презумпций от обоснования
юридических норм // Философия и право: Материалы Международной научнопрактической конференции, 28 февраля 2006 года. СПб.: Изд. СПбГУП, 2006, էջ 62:
16 Տե՛ս Качур Н. Ф. Презумпции в советском семейном праве. дисс. канд. юрид.
наук. Свердловск, 1982, էջ 18:
17 Տե՛ս Мосин С. А. Конституционные принципы и презумпции-принципы:
монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд. Юстицинформ, 2018, էջ 33:
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րությունների կարգավորման գործիք է, որը չի նույնանում իրավանորմի հետ18: Որքան էլ իրավահարաբերությունների կարգավորման գործիքի մասով հեղինակի կարծիքը մեզ համար ընդունելի է, այնուամենայնիվ վերջինս չի անդրադառնում այն հարցին, թե ինչպես է իրավական կանխավարկածը տարանջատում իրավանորմից:
Այսպիսով, ընդհանրացնելով վերոգրյալը՝ կարող ենք արձանագրել, որ իրավաբանական դոկտրինում իրավական կանխավարկածի և
իրավանորմի հարաբերակցության հարցը դեռևս հեռու է լուծում ստանալուց: Այս իրավիճակը շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի
դեռ իրավաբանական հանրությունը չի հրաժարվելու ավանդական
մոտեցումներից և չի փորձելու իրավական կանխավարկածի էությունը
բացահայտել նորովի: Հետևաբար, ի՞նչ անել: Ելնելով մեր առջև դրված
նպատակից և խնդիրներից՝ առաջարկում ենք.
 իրավունքի գործիքակազմային տեսության շրջանակներում ներկայացնել իրավանորմի՝ որպես իրավական միջոցի ընդհանուր
բնութագիրը.
 իրավունքի գործիքակազմային տեսության շրջանակներում իրավանորմի և իրավական կանխավարկածի տարբերությունները թվարկելով՝ քննարկել իրավանորմի և կանխավարկածի՝ որպես օժանդակ իրավական միջոցի հարաբերակցությունը:
Իրավունքը՝ որպես սոցիալական երևույթ, կոչված է ներթափանցելու այնտեղ, որտեղ առկա է մարդկային գործունեություն, այնտեղ, որտեղ կարող են առաջանալ վեճեր կամ բախումներ19: Ինչ խոսք, մարդկային գործունեության շրջանակներում, որի ընթացքում առաջանում են
կամ կարող են առաջանալ տարատեսակ հարաբերություններ, անշուշտ առաջանում է նաև վերջիններիս արդարացի և օբյեկտիվ կարգավորման անհրաժեշտություն: Այլ կերպ ասած՝ իրավունքը, լինելով սոցիալական ազդեցության կարգավորիչ, կոչված է ապահովելու հասարակական հարաբերությունների բնականոն և հարաշարժ զարգացումը:
Հետևաբար, միանգամայն օրինաչափ է, երբ հասարակական հարաբերությունների կանոնակարգումը դիտարկվում է այնպիսի կատեգորիաների շրջանակներում, ինչպիսիք են նպատակը, միջոցը և արդյունքը:
Բնական է, որ նպատակների կենսագործման և արդյունքների արձանագրման համար անհրաժեշտ են իրավական միջոցներ: Մի կողմ
թողնելով այն հարցը, թե իրավունքն առանձին վերցրած ինչպիսի նպատակներ է հետապնդում, և առաջնորդվելով հավաքական առումով հասարակական հարաբերությունները կարգավորելու իրավունքի նպատակով՝ կարող ենք արձանագրել, որ վերջինս առաջ է բերում իրավանորմերի ձևավորման անհրաժեշտություն20: Այլ խոսքով ասած՝ իրավաՏե՛ս նույն տեղը, էջ 37:
Տե՛ս Ренненкампф Н. К. Юридическая энциклопедия. 4-е изд. Киев: Изд. Тип. Тва И.Н. Кушнерев, 1913, էջ 7:
20 Տե՛ս Васильева Н. В. Юридические и неюридические средства в системе
18
19

74

նորմն իրավունքի գործիքակազմային տեսության շրջանակներում հասարակական հարաբերությունների իրավական կարգավորման միջոցներից է, որն այլ միջոցների հետ՝ հնարավորություն է տալիս հասնելու
նպատակին և արդյունքներին: Այժմ փորձենք ներկայացնել իրավանորմի ընդհանուր բնութագիրը: Հարկ ենք համարում ի սկզբանե նշել, որ
սույն աշխատանքի շրջանակներում չենք շոշափելու իրավաբանական
դոկտրինում իրավանորմերի շուրջ առկա հիմնահարցերը:
«Նորմ» եզրույթը, որն առաջացել է լատիներեն «norma» բառից, նշանակում է «կանոն», «նմուշ»21: Երբեմն այն մեկնաբանվում է որպես «պարտադիր միջոց», «հաստատված կարգ»22, որոշ դեպքերում՝ որպես «օրինականացված միջոց»23 կամ «օրինականացված որոշում»24: Փիլիսոփայության մեջ նորմը հասկացություն է, որը որոշում է այն սահմանները, որոնց շրջանակներում երևույթները, համակարգերը, մարդկային գործունեությունը, վարքը և հաղորդակցությունը պահպանում են իրենց որակներն ու գործառույթները՝ հաղորդելով վերջիններիս համաչափություն25:
Այս առումով որպես նորմի խնդիր հանդես է գալիս փոփոխելիության
սահմանները սահմանելու միջոցով անփոփոխելիության պահպանումը26: Ըստ էության, նորմերն ի հայտ են գալիս որպես շրջապատող իրականության ընկալման հոգևոր-գործնական միջոցներ, ճանաչողության
եղանակներ և սուբյեկտների միջև փոխհարաբերություններ հաստատելու համար անհրաժեշտ պայմաններ27: Այստեղից էլ բխում է, որ յուրաքանչյուր նորմի՝ որպես յուրահատուկ կարգավորիչի համար նվազագույնը բնութագրական է կարգուկանոն հաստատելու կամ որոշակի կանոններ սահմանելու միջոցով որոշակի կարգ պահպանելու կամ այնպիսի ցուցիչներ սահմանելու ձգտումը, որը կապահովի առօրյա կարգը:
Իրավունքի տեսանկյունից ևս իրավանորմը հասարակական հարաբերությունների կարգավորիչ է, մարդկային գիտակցված գործունեության արգասիք: Այն հանդես է գալիս որպես իրավական միջնորդավորման գիտակցված պահանջմունքների արդյունք, իրավունքի միջոցով հասարակական հարաբերությունների կարգավորման անհրաправового регулирования: дисс. канд. юрид. наук. Омск, 2014, էջ 50:
21 Новый энциклопедический словарь. М.: Изд. Большая российская энциклопедия;
РИПОЛ классик, 2004, с. 819.
22 Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В
2 т. 3-е изд., стереотип. Т.1. М.: Изд. Рус. яз., 1999, с. 578.
23 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и
фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М.: Изд. А ТЕМП, 2006, с. 421.
24 Է. Բ. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան: Եր.: Հայաստան
հրատ., 1976, էջ 1083:
25 Տե՛ս Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. науч. ред. и сост. А. А.
Грицанов. М.: Изд. АСТ, 2001, էջ 711:
26 Տե՛ս Илалутдинов А. И. Структура нормы права: монография. Казань: Изд. Центр
инновационных технологий, 2013, էջ 7:
27 Տե՛ս Всемирная энциклопедия: Философия […], էջ 712:
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ժեշտություն28: Ինչպես նշում է Կ. Մարքսը, օրենսդիրն իրեն պետք է
տեսնի որպես բնագետ: Վերջինս ոչ թե ստեղծում կամ հայտնագործում
է օրենքներ, այլ հոգևոր հարաբերությունների ներքին օրենքները ձևակերպում և արտահայտում է գիտակցված դրական օրենքներում29:
Իրավական սկզբունքից հետո իրավանորմն իրավական համակարգի հաջորդ կարևոր տարրն է: Կան իրավագետներ, որոնք իրավանորմը ներկայացնում են որպես իրավունքի առաջնային բջիջ, վերջինիս բովանդակության մաս, իրավունքի համակարգի ելակետային կառուցվածքային տարր30: Բնական է, որ իրավանորմին բնորոշ են իրավունքի՝ որպես սոցիալական երևույթի հիմնական հատկանիշները, որը, սակայն, չի հանգեցնում վերջիններիս նույնականացմանը: Իրավանորմերն արտահայտում և կարգավորում են հասարակական հարաբերությունները, որին անմիջականորեն մասնակցում է պետությունը:
Եթե խնդրին մոտենում ենք իրավական համակարգի տեսանկյունից,
ստացվում է, որ պետությունը ձևավորում է հասարակական (սոցիալական) հարաբերությունների մոդել, որն արտացոլվում է իրավանորմում և
իրավանորմի տեսքով՝ օրենքում. իրավանորմը վերածվում է այդ մոդելի
անմիջական կենսագործումն ապահովող իրավական միջոցի, որոնք (իրավանորմերը), ներառվելով իրավական համակարգ, ցույց են տալիս
վերջինիս ինչպիսին լինելը: Իրավանորմերը նաև հնարավորություն են
տալիս պատկերացում կազմելու իրավունքի, վերջինիս էության, բովանդակության, հասարակական հարաբերությունների իրավական կարգավորման ազդեցության կառուցակարգերի մասին: Միևնույն ժամանակ իրավանորմը՝ որպես հարաբերականորեն ինքնուրույն իրավական միջոց,
ունի նաև իրեն բնորոշ հատկանիշները՝ իրավանորմի ընդհանուր բնույթը, համակարգվածությունը, ձևական որոշակիությունը, պաշտոնականպարտադիր բնույթը, հարկադրականությունը31, և կառուցվածքային
տարրերը՝ հիպոթեզ, դիսպոզիցիա և սանկցիա, որոնք հնարավորություն
են տալիս տարանջատելու իրավական այլ միջոցներից:
Այսպիսով, ընդհանրացնելով վերոգրյալը՝ կարող ենք արձանագրել,
28 Տե՛ս Нормы советского права. Проблемы теории / Под ред. М. И. Байтина, З. К.
Бабаева З.К. Саратов: Изд. Саратов. ун-та, 1987, էջ 67:
29 Տե՛ս Маркс К. Проект закона о разводе // Карл Маркс и Фридрих
Энгельс, Сочинения. 2-е изд., Т. 1. М.: Изд. Государственное издательство политической
литературы, 1955, էջ 162:
30 Տե՛ս, օրինակ, Байтин М. И. Сущность права (современное нормативное
правопонимание на грани двух веков). Саратов, Изд. СГАП, 2001, էջ 178:
31 Իրավանորմի հատկանիշների մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Байтин М. И. նշվ.
աշխ., էջ 180-184, Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: учебник. М.: Изд. Норма,
2012, էջ 394-396, Рассолов М. М. Теория государства и права: учебник для академ. бакалавр. М.:
Изд. Юрайт, 2014, էջ 284-391, Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права. учебник. 2е изд. СПб.: Изд. С.-Петерб. гос. ун-та, 2015, էջ 331-336, Ա. Գ. Վաղարշյան, Պետության և
իրավունքի տեսություն-2: Դասախոսություն / ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատ., 2017, էջ 132137, Վ. Ա. Ներսեսյանց, Իրավունքի և պետության տեսություն / թարգ. ռուս. հայերեն Վլ.
Նազարայան, Ս. Սիմոնյան, Վ. Էլոյան: Եր.: Նաիրի հրատ., 2001, էջ 149-151:
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որ իրավանորմը հասարակական հարաբերությունների անմիջական
կարգավորման իրավական միջոց է, որում սահմանվում են իրավունքի
նպատակների կենսագործման և արդյունքների արձանագրման համար
անհրաժեշտ պայմաններն ու հնարավորությունները, ինչպես նաև այդ
պայմանների և հնարավորությունների խախտման հետևանքները:
Առաջարկում ենք այսքանով սահմանափակվել և անդրադառնալ
իրավանորմի ու իրավական կանխավարկածի տարբերություններին: Իհարկե, իրավական կանխավարկածին՝ որպես իրավական միջոցի ևս բնորոշ են իրավանորմի որոշ հատկանիշներ: Ե՛վ առաջինը, և՛ երկրորդը
իրավական համակարգի, վերջինիս բովանդակության բաղկացուցիչ
մասն են: Սակայն որպես առանձին իրավական միջոցներ՝ դրանց միջև
առկա են տարբերություններ, որոնք հանգում են հետևյալին.
 իրավական կանխավարկածը չունի այն կառուցվածքը, որը բնորոշ է իրավանորմին (hիպոթեզ, դիսպոզիցիա և սանկցիա): Իրավական
կանխավարկածը՝ որպես օժանդակ իրավական միջոց, հնարավորություն է տալիս ձևավորելու իրավանորմի կառուցվածքը, որը հատկապես կարևոր է իրավաստեղծ գործունեության ժամանակ.
 իրավական կանխավարկածը կարող է արտահայտվել ինչպես
նախադասության տեսքով, այնպես էլ մեկ բառով, արտահայտության
տեսքով կամ առանց բառերի ու արտահայտությունների կամ նախադասության: Հարկ է նկատի ունենալ, որ խոսքը ոչ թե այն մասին է, որ իրավական կանխավարկածը շարադրվում է իրավանորմի կառուցվածքային տարրերում, այլ այն, որ այս կամ այն բառի, արտահայտության առկայությունը հնարավորություն է տալիս մտածելու իրավանորմի կառուցվածքային տարրերում նկարագրված պայմանների, հնարավորությունների և հետևանքների առկայության կամ բացակայության մասին.
 իրավական կանխավարկածները հասարակական հարաբերությունները կարգավորում են ոչ ավանդական ձևով: Մասնավորապես, եթե իրավանորմերը հասարակական հարաբերությունների վրա
ազդում են անմիջականորեն, սուբյեկտներին շնորհում են իրավունքներ և պարտականություններ, թույլ են տալիս կատարել որոշակի գործողություններ կամ պարտավորեցնում են ձեռնպահ մնալ որոշակի
գործողություններ կատարելուց, ամրագրում են հարաբերությունների
առաջացման, փոփոխման և դադարման պայմանները, ապա իրավական կանխավարկածներն այդ ազդեցությունը գործում են միջնորդավորված ձևով: Իրավական կանխավարկածը ոչ թե նախատեսում է, օրինակ, իրավունքներ կամ պարտականություններ, այլ հնարավորություն է տալիս պարզապես մտածելու իրավունքների և պարտականությունների առկայության կամ բացակայության մասին.
 իրավանորմերը, ինչպես իրավական սկզբունքները, չեն կարող
հերքվել, մինչդեռ կանխավարկածը, կրելով պերֆորմատի բնույթ, կարող է հերքվել: Օրինակ, երբ ասում ենք, որ գործում է օրենքի կամ
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դրանում շարադրված իրավանորմերի սահմանադրությանը համապատասխանության կանխավարկածը, իսկ այնուհետև սահմանված իրավական կառուցակարգերի միջոցով պարզվում է, որ օրենքը կամ
դրանում տեղ գտած այս կամ այն իրավանորմը հակասում է սահմանադրությանը, այդ դեպքում հերքում ենք ոչ թե օրենքը, այլ այդ օրենքի
մասին այդպես մտածելու հնարավորությունը:
Ասվածը անշուշտ չենք կարող համարել ամբողջական և հիմնավոր, քանի դեռ այն քննարկման առարկա չի դարձել կոնկրետ օրինակների շրջանակներում: Հարկ է նկատել, որ ինչպես իրավունքի ընդհանուր տեսության, այնպես էլ ճյուղային իրավագիտության շրջանակներում իրավական կանխավարկածների շուրջ հետազոտությունների
ճնշող մասը կատարված է վերացարկված մակարդակում՝ առանց օրինակների (խնդիրների), ինչը բնականաբար չի կարող նպաստել կանխավարկածի էության ամբողջական բացահայտմանը: Ինչևէ...
Մեր առջև դրված խնդրի լուծման նպատակով առաջարկում ենք
ընտրել Ե. Վ. Բուլիգինի մարտավարությունը, որի շրջանակներում հեղինակը փորձել է հակադրվել իրավագետներ Հանս Կելզենին, Ջոզեֆ
Ռազին, Ջուլզ Քոլմանին, Ֆերնանդո Ատրիային և Ռոլանդ Դվորկինին32: Մարտավորության էությունն այն, որ Ե. Վ. Բուլիգինն իր առջև
դրված խնդիրները փորձել է քննարկել սկզբում պարզ, իսկ հետո ավելի բարդ օրինակների շրջանակներում:
Ինչպես արդեն նշվեց, իրավանորմերն օգտագործվում են ինչ-որ
բան պարտավորեցնելու, արգելելու կամ թույլատրելու համար: Հետեվաբար, վերջիններս չեն կարող լինել ճշմարիտ կամ կեղծ. իրավանորմերը կարող են պահպանվել կամ խախտվել: Միևնույն ժամանակ, իրավական կանխավարկածները կարող են օգագործվել որևէ առարկայի
առկայության կամ բացակայության, ներառյալ իրավանորմի այս կամ
այն կերպ մեկնաբանման մասին մտածելու նպատակով, որը, սակայն,
կարող է հերքվել: Եթե մի պահ դուրս գանք իրավունքի շրջանակներից և
խնդիրը դիտարկենք առօրյա կյանքում՝ նորմն օգտագործելով որպես
կանոն, ապա չի բացառվում, որ վերջինս և կանխավարկածը կարող են
շարադրված լինել միևնույն կերպ, ինչը, անշուշտ, դրանք տարաջատելու հարցում կարող է որոշ դժվարություններ առաջացնել:
Դիցուք, պատկերացնենք ուսումնական հաստատության ներսում՝
պատին, փակցված է ցուցանակ, որի վրա գրված է. «Շենքի ներսում
ծխելն արգելվում է, եթե այլ տեղ փակցված չէ, որ այստեղ ծխելը թույլատրվում է»: «Ծխելն արգելվում է» արտահայտությունը կարող է մեկնաբանվել որպես նորմ, այն է՝ «շենքի ներսում արգելվում է ծխել»: Միևնույն ժամանակ այն կարող է մեկնաբանվել որպես կանխավարկած,
այն է՝ «գործում է շենքի ներսում «ծխելն արգելվում է»» կանխավարկա32 Ավելի մանրամասն տե՛ս Булыгин Е. В. Избранные работы по теории и
философии права. Пер. с английского, немецкого, испанского / под науч. ред. М. В. Антонова, Е. Н. Лисанюк, С. И. Максимова. СПб.: Изд. Алеф-Пресс, 2016, էջ 80-89:
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ծը: Իրականում, երբ հարցին մոտենում ենք այն տեսանկյունից, թե երբ է
թույլատրվում շենքի ներսում ծխելը, ապա ակնհայտ է դառնում, որ
գործ ունենք ոչ թե կանխավարկածի, այլ նորմի հետ: Մասնավորապես,
նորմն ուղղակի կարգադրում է, թե ինչպիսի վարքագիծ պետք է ցուցաբերել շենքի ներսում: Այդ վարքագծից շեղում թույլատրվում է միայն այն
դեպքում, երբ առկա կլինի մեկ այլ նորմ, ըստ որի՝ կթույլատրվի ծխելը:
Կանխավարկածն այն է, որ երբ պատին փակցված նորմը կարդում ենք,
ապա այն մեզ թույլ է տալիս մտածել ամբողջ շենքում ծխելու արգելքի
մասին: Կանխավարկածը կարող է հերքվել, եթե շենքի ներսում հանդիպենք մեկ այլ ցուցանակի, որի վրա գրված կլինի, որ այստեղ ծխելը թույլատրվում է: Իսկ ինչ վերաբերում է «ծխելու արգելքի» նորմին, ապա այն
շարունակում է գործել մյուս բոլոր տեղերում: Հետևաբար, երկրորդ ցուցանակի առկայությունը ոչ թե հերքում է առաջինի (նորմի) գոյությունը,
այլ տվյալ վայրում նշված նորմից նախատեսում է բացառություն (մեկ
այլ նորմ): Հարկ է նկատել, որ կարող է լինել նաև հակառակ կանոնը. «Շենքի ներսում ծխելը թույլատրվում է, եթե այլ տեղ փակցված չէ, որ
այստեղ ծխելն արգելվում է»: Այս դեպքում արդեն սկսելու ենք մտածել
շենքի ներսում ծխելը թույլատրվում է կանխավարկածով:
Այժմ վերադառնանք իրավանորմին և իրավական կանխավարկածին: Վերցնենք ՀՀ Սահմանադրության33 39-րդ հոդվածը, որտեղ ասվում է, որ մարդն ազատ է անելու այն ամենը, ինչը չի խախտում այլոց
իրավունքները և չի հակասում Սահմանադրությանն ու օրենքներին:
Ոչ ոք չի կարող կրել պարտականություններ, որոնք սահմանված չեն
օրենքով: Թե քանիսը կպնդեն, որ ՀՀ Սահմանադրության 39-րդ հոդվածն իրավանորմ է, չենք կարող ասել, սակայն շատերը կլինեն, ովքեր
կհամաձայնեն այն տեսակետին, որ սույն դեպքում գործ ունենք իրավական սկզբունքի հետ: Միևնույն ժամանակ սույն հոդվածից բխում է,
որ ՀՀ իրավական համակարգում գործում է «թույլատրվում է անել այն
ամենը, ինչն արգելված չէ» իրավական կանխավարկածը:
Դիտարկենք նաև ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի34 (այսուհետ՝ «Օրենսգիրք») 227-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, ըստ որի՝ եթե խախտումը
հայտնաբերվում է աուդիտի, ֆինանսատնտեսական գործունեության,
գումարային կամ այլ արժեքների ստուգման (գույքագրման) ընթացքում, ապա կարգապահական տույժը կարող է կիրառվել, եթե խախտումը կատարելու օրվանից անցել է ոչ ավելի, քան մեկ տարի: Օրինակ՝ հարց է առաջանում. ընկերության ներսում մի կողմից աուդիտի և
մյուս կողմից ֆինանսատնտեսական գործունեության, գումարային
կամ այլ արժեքների ստուգմանը ձևի և բովանդակության տեսանկյունից կարո՞ղ են նույն պահանջները ներկայացվել, թե՞ ոչ:
«Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի35 (այսուհետ՝
Ընդունվել է 06.12.2015 թ.: ՀՀՊՏ 2015.12.21/, Հատուկ թողարկում: Հոդ. 1118:
Ընդունվել է 09.11.2004 թ.: ՀՀՊՏ 2004.12.21/69(368): Հոդ. 1385:
35 Ընդունվել է 04.12.2019 թ.: ՀՀՊՏ 2019.1223/96(1549).1: Հոդ. 1211.2:
33
34
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«Օրենք») 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ հոդվածների դիտարկումը ցույց է տալիս, թե ինչ պետք է հասկանալ Օրենսգրքի 227-րդ հոդվածի 2-րդ մասում ամրագրված «աուդիտ» բառի տակ: Մասնավորապես, գործատուի՝ ՀՀ Սահմանադրության 39-րդ հոդվածով նախատեսված իրավունքը հստակ սահմանափակված է Օրենքով նախատեսված որոշակի
պայմաններ կատարելու պարտականությամբ: Ակնհայտ է, որ, օրինակ՝ ընկերության ֆինանսական տնօրենը երբևէ չի կարող կատարել
գումարային արժեքների աուդիտ և հայտնաբերել խախտում: Հետևաբար, աուդիտի ստուգում անցկացնելու դեպքում ՀՀ Սահմանադրության 39-րդ հոդվածով նախատեսված սկզբունքից նախատեսվում է բացառություն և միևնույն ժամանակ Օրենքով նախատեսված իրավանորմի ուժով հերքվում է վերը նշված կանխավարկածի հաշվին այդ կերպ
մտածելու հնարավորությունը:
«Աուդիտ» բառից հետո Օրենսգրքի 227-րդ հոդվածի 2-րդ մասում
կիրառվում է «ֆինանսատնտեսական գործունեության, գումարային
կամ այլ արժեքների ստուգման (գույքագրման) ընթացքում» ձևակերպումը: Այսինքն՝ խախտումը կարող է հայտնաբերվել նաև ֆինանսատնտեսական գործունեության, գումարային կամ այլ արժեքների
ստուգման ընթացքում, որոնց իրականացման համար ՀՀ օրենսդրությամբ որևէ սահմանափակում չի նախատեսվում՝ ի տարբերություն
աուդիտի: Այլ խոսքով ասած՝ գործատուի՝ ՀՀ Սահմանադրության 39րդ հոդվածով նախատեսված իրավունքն այս դեպքում արդեն սահմանափակված չէ, և գործում է «կարող է կատարել այն ամենը, ինչն արգելված չէ օրենքով» կանխավարկածը, քանի դեռ այն չի հերքվել: Խոսքը վերաբերում է այն բանին, որ համապատասխան հրամանի առկայության դեպքում ընկերության ֆինանսական տնօրենը կարող է իրականացնել գումարային արժեքների ստուգում: Օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համատեքստում գործատուի իրավունքը կարող է սահմանափակվել, եթե այդ սահմանափակումը նախատեսված է օրենքով:
Եթե ամփոփելու լինենք, ապա կստանանք հետևյալ պատկերը: Մասնավորապես, Օրենսգրքի 227-րդ հոդվածի 2-րդ մասը նախատեսում է երկու իրավական կանխավարկած: Եթե խոսքը վերաբերում է աուդիտին, ապա Օրենքը հստակ նախատեսում է աուդիտի իրականացման կարգն ու
պայմանները: Հետևաբար, գործում է այդ կարգով և պայմաններով աուդիտ անցկացնելու կանխավարկածը, քանի դեռ այլ կանոն նախատեսված
չէ: Ինչ վերաբերում է ֆինանսատնտեսական գործունեության, գումարային կամ այլ արժեքների ստուգմանը, ապա այս դեպքում ՀՀ օրենսդրությունը սահմանափակում չի նախատեսում, և գործում է «թույլատրվում է
անել այն ամենը, ինչն արգելված չէ» իրավական կանխավարկածը:
Եզրահանգում: Այսպիսով, ընդհանրացնելով վերոգրյալը՝ կարող
ենք արձանագրել հետևյալը:
 Իրավունքի գործիքակազմային տեսության շրջանակներում
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ներկայացնելով իրավանորմի՝ որպես իրավական միջոցի ընդհանուր
բնութագիրը, արձանագրեցինք, որ իրավանորմը հասարակական հարաբերությունների անմիջական կարգավորման իրավական միջոց է,
որում սահմանվում են իրավունքի նպատակների կենսագործման և
արդյունքների արձանագրման համար անհրաժեշտ պայմաններն ու
հնարավորությունները, ինչպես նաև այդ պայմանների և հնարավորությունների խախտման հետևանքները:
 Իրավունքի գործիքակազմային տեսության շրջանակներում
քննարկելով իրավանորմի և իրավական կանխավարկածի հարաբերակցությունը՝ արձանագրեցինք, որ որպես առանձին իրավական միջոցներ՝ վերջիններիս միջև առկա են տարբերություններ, որոնք են.
- իրավական կանխավարկածը չունի այն կառուցվածքը, որը բնորոշ է իրավանորմին (hիպոթեզ, դիսպոզիցիա և սանկցիա): Իրավական
կանխավարկածը՝ որպես օժանդակ իրավական միջոց, հնարավորություն է տալիս ձևավորելու իրավանորմի կառուցվածքը,
- իրավական կանխավարկածը կարող է արտահայտվել ինչպես
նախադասության տեսքով, այնպես էլ մեկ բառով, արտահայտության
տեսքով կամ առանց բառերի ու արտահայտությունների կամ նախադասության: Իրավական կանխավարկածը ոչ թե շարադրվում է իրավանորմի կառուցվածքային տարրերում, այլ այս կամ այն բառի, արտահայտության առկայությունը հնարավորություն է տալիս մտածելու
իրավանորմի կառուցվածքային տարրերում նկարագրված պայմանների, հնարավորությունների և հետևանքների առկայության կամ բացակայության մասին,
- իրավական կանխավարկածները հասարակական հարբերությունները կարգավորում են ոչ ավանդական ձևով: Մասնավորապես, եթե իրավանորմերը հասարակական հարաբերությունների վրա ազդում են անմիջականորեն, սուբյեկտներին շնորհում են իրավունքներ և
պարտականություններ, թույլ են տալիս կատարել որոշակի գործողություններ կամ պարտավորեցնում են ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություններ կատարելուց, ամրագրում են հարաբերությունների առաջացման, փոփոխման և դադարման պայմանները, ապա իրավական կանխավարկածներն այդ ազդեցությունը գործում են միջնորդավորված ձևով: Իրավական կանխավարկածը ոչ թե նախատեսում է, օրինակ, իրավունքներ կամ պարտականություններ, այլ հնարավորություն է տալիս պարզապես մտածելու իրավունքների և պարտականությունների առկայության կամ բացակայության մասին,
- իրավանորմերը, ինչպես իրավական սկզբունքները, չեն կարող
հերքվել, մինչդեռ կանխավարկածը, կրելով պերֆորմատի բնույթ, կարող է հերքվել:
Բանալի բառեր - իրավական կանխավարկած, իրավանորմ, իրավունքի գործիքակազմային տեսություն, իրավական միջոց, վարքագծի կանոն, քաղաքացիաիրավա-
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կան նորմ, նորմատիվ կարգադրություն, քաղաքացիաիրավական կանխավարկած, իրավաբանական փաստ, օժանդակ իրավական միջոց, իրավական համակարգ, սուբյեկտիվ իրավունքներ և պարտականություններ

ГЕВОРГ ВИРАБЯН – Соотношение правовой презумпции и правовой
нормы. – Проблема соотношения правовых презумпции и нормы отнюдь не нова.
По этому поводу сформировались две точки зрения: является или не является
правовая норма правовой презумпцией. Одна группа учёных склонна отождествлять правовую презумпцию с правовой нормой, другая группа отрицает их отождествление. Иными словами, правоведы не могут выработать единый подход к
важной проблеме, что, естественно, препятствует разработке общей теории интегрирования отраслевых подходов к правовым презумпциям.
В статье поддерживается подход, согласно которому правовые презумпция и
норма не могут быть отождествлены. В первую очередь затронуты проблемы соотношения правовой презумпции и правовой нормы, их преимущества и недостатки,
далее в рамках инструментальной теории права рассматриваются ещё два вопроса.
Ключевые слова: правовая презумпция, правовая норма, инструментальная теория
права, правовое средство, правило поведения, гражданско-правовая норма, нормативное
предписание, гражданско-правовая презумпция, юридический факт, вспомогательное
правовое средство, правовая система, субъективные права и обязанности

GEVORG VIRABYAN – Correlation of Legal Presumption and Legal Norm. –
In legal doctrine, the problem of the correlation between a legal presumption and a legal
norm is by no means new. The subject of scientific debate, formed by two points of
view, is whether a legal presumption is a legal norm or not. In particular, one group of
scientists is inclined to equate a legal presumption with a legal norm, while another
group tries to deny the identification of the latter. In other words, jurists cannot develop
a unified approach to this problem, which, naturally, prevents the development of the
concept of a general theory of integration of sectoral approaches to legal presumptions.
Regarding the problem under discussion the author adheres to an approach that
does not identify a legal presumption with a legal norm. Therefore, in order to develop
the concept of a general theory of integrating sectoral approaches to legal presumptions
within the framework of this article, the author first turned to the existing approaches on
the corerlation between a legal presumption and a legal norm, the advantages and disadvantages of the latter, and then tried to solve this problem within the framework of the
instrumental theory of law; (1) a general description of a legal norm as a legal measure
was presented, listing the differences between a legal norm and a legal presumption, (2)
the correlation between a legal norm and a legal presumption as an auxiliary legal
measure was discussed.
Key words: legal presumption, legal norm, instrumental theory of law, legal measure, rule
of conduct, civil legal norm, regulatory prescription, civil legal presumption, legal fact, auxiliary
legal measure, legal system, subjective rights and obligations
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ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՄԲ ԲՈՂՈՔ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ
ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
ՊԱՎԵԼ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ

Հայտնի է, որ ՀՀ Սահմանադրության 61-րդ և Մարդու իրավունքների ու հիմանարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածներում ամրագրված դատական
պաշտպանության իրավունքը չի սահմանափակվում միայն ընդհանուր
իրավասության դատարան դիմելու և գործը լուծող դատական ակտ
ստանալու հնարավորությամբ։ Դատական պաշտպանության իրավունքի արդյունավետ իրականացումը ենթադրում է նաև կայացված դատական ակտի վերանայման, դրա հետևանքով ստորադաս դատարանի
թույլ տված սխալները ուղղելու հնարավորություն։ Թեև Եվրոպայի
խորհրդի Նախարարների կոմիտեն, իր 1995 թ. թիվ R (95)5 հանձնարարականում խոսելով քաղաքացիական և առևտրային գործերով բողոքարկման համակարգերի և ընթացակարգերի ներդրման ու բարելավման կատարելագործման մասին, չի պարտադրում պետություններին
ունենալ երրորդ ատյանի դատարաններ՝ նշելով միայն, որ գործնականում պետք է լինի ստորադաս դատարանի (առաջին ատյանի) ցանկացած որոշման նկատմամբ վերադաս դատարանի կողմից (երկրորդ ատյանի, ՀՀ-ի դեպքում՝ վերաքննիչ դատարանի) վերահսկողության հնարավորություն, միաժամանակ ընդգծում է, որ եթե պետությունները նախատեսել են երրորդ ատյանի դատարաններ, ապա հանձնարարականում տեղ գտած դրույթները պետք է տարածվեն նաև դրանց վրա՝ այն
բացառություններով, որոնք նախատեսված են նույն հանձնարարականով1։ Այսինքն՝ անհերքելի է, որ դատական երրորդ ատյանում, Հայաստանի Հանրապետության դեպքում՝ վճռաբեկ դատարանում, նույնպես
ամբողջությամբ պետք է գործեն դատական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների և արդար դատաքննության սկզբունքները՝ այն առանձնահատկություններով, որոնք բնորոշ են այս ատյանում գործի
քննությանը՝ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ մինչև այս ատյանը գործն արդեն իսկ քննված է լինում ստորադաս երկու ատյաններում։
1

Տե՛ս Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեի հանձնարարականը անդամ
պետություններին քաղաքացիական և առևտրային գործերով բողոքարկման համակարգերի
և ընթացակարգերի ներդրման և կատարելագործման մասին: https: /rm.coe.int/1680505f3c
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Կասկածից վեր է, որ վճռաբեկ ատյանում դատական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունքի իրացումը առաջին հերթին պայմանավորված է այս դատարան դիմելու մատչելիությամբ: Այս
տեսանկյունից առաջնային նշանակություն ունի այն հիմքերի հստակ և
սպառիչ սահմանումը, որոնց առկայության դեպքում վճռաբեկ դատարանը կարող է սահմանափակել անձի՝ իր գործը վճռաբեկության կարգով վերանայելու իրավունքը: Ե՛վ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության, և՛ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքերը նախատեսում են
երեք տեսակ հիմքեր, որոնց դեպքում վճռաբեկ դատարանը վարույթ չի
ընդունում վճռաբեկ բողոքը՝ մի դեպքում վերադարձնելով այն, մյուս
դեպքում՝ մերժելով դրա ընդունումը և երրորդ դեպքում՝ առանց քննության թողնելով այն։ Դատական պրակտիկայի վերլուծությունը ցույց է
տալիս, որ առավել խնդրահարույց են վճռաբեկ դատարանի՝ վճռաբեկ
բողոքն առանց քննության թողնելու գործառույթը և դրա հիմքերը։
Խոսքը հատկապես վերաբերում է վճռաբեկ դատարանի կողմից
վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելու այն հիմքին, երբ բողոքը
բերվել է դրա համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո, և բաց
թողնված ժամկետը վերականգնելու մասին միջնորդություն չի ներկայացվել, կամ այդպիսի միջնորդությունը վճռաբեկ դատարանը մերժել է։
Բավական է նշել միայն, որ վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելու այս հիմքը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության դատավարական երեք օրենսգրքերում էլ՝ վարչական դատավարության
(160 հոդված, 1-ին մաս, 1-ին կետ), 1998 թ. քաղաքացիական դատավարության (233.1 հոդված, 1-ին մաս, 1-ին կետ) (2018 թ. ընդունված քաղաքացիական դատավարության նոր օրենսգրքով բողոքը դրա համար
սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո բերելու և բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու մասին միջնորդություն չներկայացվելու հիմքը
իրավացիորեն նախատեսվել է որպես վճռաբեկ բողքը վերադարձնելու
հիմք, սակայն այդ մասին մի փոքր ուշ) և քրեական դատավարության
(414.1 հոդված 2-րդ մաս 1-ին ենթակետ): Նշյալ երեք օրենսգրքերի այս
իրավակարգավորումների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցն էլ բարձրացվել է Սահմանադրական դատարանի
առջև։ Մասնավորապես, ՀՀ սահմանադրական դատարանը ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի նշված իրավակարգավորումը նախատեսող 160 հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի սահմանադրականության հարցին անդրադարձել է 09.02.2016 թ՝. իր ՍԴՈ-1254 որոշմամբ, ՀՀ
քրեական դատավարության օրենսգրքի 414.1 հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին
ենթակետի սահմանադրականության հարցին՝ 22.12.2015 թ՝. իր ՍԴՈ1249 որոշմամբ, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության նախկին օրենսգրքի 233.1 հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի սահմանադրականության հարցին՝ 06.09.2016 թ՝. իր ՍԴՈ-1296 որոշմամբ2։
2

Տե՛ս ՀՀ սահմանադրական դատարանի 06.09.2016 թ. թիվ ՍԴՈ-1296 որոշումը,
սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 2016.09.14/68(1248), հոդ 1146:
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Վերոնշյալ երեք գործերով էլ, սակայն, խոսքը ստորադաս դատարանի դատական ակտը ուշ ստանալու դեպքում բողոք բերելու բաց
թողնված ժամկետը ի պաշտոնե /ex ofﬁcio/ երկարաձգելու վերադաս
դատարանի պարտականության մասին է՝ համապատասխան միջնորդության առկայության դեպքում, իսկ վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելու ինստիտուտի նպատակահարմարությանը, ինչպես նաև
քաղաքացիական և վարչական օրենսգրքերով այս ինստիտուտի կարգավորումներին ու դրանց միջև առկա հակասություններին ՀՀ սահմանադրական դատարանը չի անդրադարձել։
Միայն ՍԴՈ-1296 որոշման մեջ է Սահմանադրական դատարանը
որոշ չափով անդրադարձել ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
նախկին օրենսգրքով նախատեսված վճռաբեկ բողոքը դրա համար
սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո բերելու և բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու մասին միջնորդություն չներկայացվելու հիմքով
բողոքն առանց քննության թողնելու վճռաբեկ դատարանի լիազորությանը՝ մտահոգություն հայտնելով, որ այդ դրույթը հստակ չի նախատեսում բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու միջնորդություն չներկայացնելու հիմքով վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելուց հետո թույլ տրված խախտումը շտկելու և որոշակի ժամկետում բողոքը
կրկին ներկայացնելու հնարավորություն3: Եվ իսկապես, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության նախկին՝ 1998 թ. օրենսգիրքը4 չէր պատասխանում այն հարցին՝ արդյո՞ք վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելուց հետո բողոքաբերն իրավունք ունի բողոքում առկա թերությունները վերացնելու և կրկին ներկայացնելու*։ Այնուամենայնիվ, հաշվի
առնելով այն հանգամանքը, որ տվյալ գործով դիմումատուների՝ առաջին անգամ ներկայացրած բողոքն առանց քննության թողնելուց հետո
վճռաբեկ դատարանը երկրորդ անգամ ներկայացրած բողոքը թողել էր
առանց քննության ոչ թե բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու միջնորդություն չներկայացնելու հիմքով, այլ այն հիմքով, որ երկրորդ անգամ բերված վճռաբեկ բողոքում ներառված միջնորդությամբ բողոք բերած անձը որևէ հիմնավոր փաստարկ չէր ներկայացրել վճռաբեկ բողոք բերելու համար սահմանված ժամկետը բաց թողնելու պատճառը
հարգելի ճանաչելու վերաբերյալ, հետևաբար բողոք բերած անձը բաց
էր թողել վճռաբեկ բողոք բերելու համար սահմանված ժամկետն առանց հարգելի պատճառների, ՀՀ սահմանադրական դատարանը
ՍԴՈ-1296 որոշմամբ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգր3

Տե՛ս ՀՀ սահմանադրական դատարանի 06.09.2016 թ. թիվ ՍԴՈ-1296 որոշման 7րդ մասը, սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 2016.09.14/68(1248), հոդ. 1146:
4
Տե՛ս ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, ընդունված 17.06.1998
թ., ուժը կորցնելու ամսաթիվը՝ 09.04.2018 թ., սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 1998.09.09/20(53):
*
Բացի այն բանից, որ օրենսդրորեն չէին նախատեսվել վճռաբեկ բողոքն առանց
քննության թողնելու հետևանքները, անհասկանալի էր և է նաև այն հարցը, թե ինչպես է
վճռաբեկ դատարանը առանց քննության թողնում բողոքը, երբ այն դեռևս չի ընդունել վարույթ, և չի սկսվել դրա քննությունը: Սա վերաբերում է նաև ներկա իրավակարգավորմանը։
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քի 233.1 հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը հակասություն չէր գտել՝
վճռաբեկ բողոքը առաջին անգամ բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու միջնորդություն չներկայացնելու հիմքով առանց քննության թողնելուց հետո երկրորդ անգամ ներկայացնելու հնարավորության մասով: Այսինքն՝ Սահմանադրական դատարանը, ըստ էության, ընդունել
էր, որ վճռաբեկ բողոքը բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու միջնորդության բացակայության հիմքով առանց քննության թողնելուց հետո անձը պետք է հնարավորություն ունենա սխալները շտկելու և
կրկին բողոքը ներկայացնելու։
Մեր համոզմամբ՝ վճռաբեկ բողոքը ժամկետից ուշ բերելու և բացթողումը հարգելի ճանաչելու միջնորդություն չներկայացնելու հիմքով
բողոքն առանց քննության թողնելու վերաբերյալ ՍԴ մտահոգությունը
խիստ տեղին էր։ Եթե ՀՀ քաղաքացիական դատավարության ինչպես
նախկին, այնպես էլ նոր օրենսգրքով նախատեսված է, որ «Վճռաբեկ
բողոքը վերադարձվում է, եթե վճռաբեկ բողոքը չի համապատասխանում վճռաբեկ բողոքի ձևին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջներին», կարծում ենք՝ որևէ կերպ չի կարող արդարացվել վճռաբեկ
բողոք բերելու համար սահմանված ժամկետը բաց թողնելը և այն հարգելի ճանաչելու վերաբերյալ միջնորդությունը չներկայացնելը բողոքն
առանց քննության թողնելու հիմքերի մեջ ներառելը։ Կարծում ենք՝
ակնհայտ է, որ նման միջնորդությունը բողոքը սահմանված ժամկետից
ուշ ներկայացնելու դեպքում նույնպես վճռաբեկ բողոքի բովանդակության մի մասն է, որը կարող է վճռաբեկ բողոքից դուրս մնալ տեխնիկական կամ այլ պատճառներով այնպես, ինչպես վճռաբեկ բողոքի բովանդակությանը ներկայացվող մյուս պահանջները կամ կցվող փաստաթղթերից որևէ մեկը, այնինչ վերջիններիս դեպքում բողոքը վերադարձվում էր (է), և անձը հնարավորություն է ունենում սխալները շտկելու և
բողոքը կրկին ներկայացնելու, իսկ վճռաբեկ բողոքն առանց քննության
թողնելու հետևանքների վերաբերյալ կարգավորումը նախկին օրենսգրքով բացակայում էր: Վճռաբեկ դատարանը նշված հարցով կայացնում
էր ոչ միատեսակ որոշումներ՝ հաճախ սահմանափակելով վճռաբեկ
բողոքն առանց քննության թողնելուց հետո երկրորդ անգամ բողոք ներկայացնելու՝ անձի իրավունքը այն հիմքով, որ անձը զրկված չի եղել
վճռաբեկ բողոք բերելու՝ բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու միջնորդություն առաջին անգամ ներկայացնելու հնարավորությունից5:
Նշված տարընթերցումներից և հակասություններից խուսափելու
համար 2018 թ. ընդունված քաղաքացիական դատավարության նոր օրենսգրքով օրենսդիրը վճռաբեկ բողոքը դրա համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո բերելու և բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու մասին միջնորդություն չներկայացնելը իրավացիորեն նախատեսեց վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու հիմքերի շարքում, իսկ բաց թողն5
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ված ժամկետը վերականգնելու մասին միջնորդությունը մերժելը՝ բողոքն առանց քննության թողնելու հիմքերի շարքում (հոդված 393)6։
Թվում էր, թե այսքանով խնդիրը կարելի էր համարել լուծված, սակայն դա միայն առաջին հայացքից. իրականում ամեն ինչ էլ ավելի է
խճճվել։ Բանն այն է, որ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրքը
վճռաբեկ բողոքը դրա համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո
բերելու և բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու մասին միջնորդություն չներկայացնելը ներկայումս էլ նախատեսում է որպես վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելու հիմք7։ Եվ նույն օրենսգրքի
160-րդ հոդվածի 3-րդ կետը հնարավորություն է տալիս բողոք բերող
անձին բողոքն առանց քննության թողնելուց հետո թերությունները
շտկելու և այն կրկին ներկայացնելու սակայն դա խնդիրը չի լուծում։
Ստացվում է մի իրավիճակ, երբ վճռաբեկ դատարանի նույն քաղաքացիական և վարչական պալատը նույնական գործերով վճռաբեկ բողոքը
դրա համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո բերելու և բաց
թողնված ժամկետը վերականգնելու մասին միջնորդություն չներկայացնելու դեպքում պետք է կայացնի լիովին տարբեր որոշումներ՝ մի
դեպքում վերադարձնելով բողոքը՝ քաղաքացիական գործերով, մյուս
դեպքում՝ առանց քննության թողնելով այն՝ վարչական գործերով։ Սակայն սա էլ ամենը չէ։ Թեև քաղաքացիական դատավարության նոր օրենսգիրքը նախկին օրենսգրքի նման կրկին հստակ չի սահմանում բողոքն առանց քննության թողնելու հետևանքները, այլ կերպ ասած՝ չի
պատասխանում այն հարցին, թե արդյոք անձն իրավունք ունի բողոքն
առանց քննության թողնելուց հետո կրկին բողոք ներկայացնելու, սակայն վերլուծելով օրենսգրքի վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելուն վերաբերող 395 հոդվածի 3-րդ մասը, ըստ որի՝ «Վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու մասին որոշմամբ Վճռաբեկ դատարանը սահմանում է
մինչև մեկամսյա ժամկետ՝ բողոքում առկա թերությունները շտկելու և
վճռաբեկ բողոքը կրկին ներկայացնելու համար», ինչպես նաև ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի՝ վճռաբեկ բողոքը առանց քննության թողնելուն և վերադարձնելուն վերաբերող հոդվածի 3-րդ մասը,
ըստ որի՝ «Վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու կամ առանց քննության
թողնելու մասին վճռաբեկ դատարանը կայացնում է որոշում գործը
վճռաբեկ դատարանում ստանալուց հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում՝
նշելով առկա թերությունները։ Վճռաբեկ բողոքը կրկին բերվելու դեպքում ժամկետները հաշվարկվում են վերստին», ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելուն վերաբերող 396 հոդվածում
նման կարգավորումը բացակայում է, կարելի է վստահորեն պնդել, որ
6
Տե՛ս ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, ընդունված 09.02.2018 թ.,
սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 2018.03.05/16(1374):
7
Տե՛ս ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք, ընդունված 05.12.2013 թ.,
ՀՀՊՏ 2013.12.28/73(1013).1:
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քաղաքացիական դատավարության գործող օրենսգրքում օրենսդիրը
հրաժարվել է վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելուց հետո այն
կրկին ներկայացնելու հնարավորության մտքից, ինչը, մեր կարծիքով,
տրամաբանական է. ակնհայտ է, որ օրենսդրորեն երկու տարբեր հոդվածներով կարգավորվող վճռաբեկ դատարանի երկու տարբեր գործառույթները չեն կարող ունենալ միևնույն իրավական հետևանքները: Եթե և՛ վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու, և՛ այն առանց քննության թողնելու հետևանքները պետք է նույնը լինեն, այսինքն՝ երկու դեպքում էլ
բողոքաբերը պետք է ունենա սխալները շտկելու և այն կրկին ներկայացնելու իրավունք, ապա անհասկանալի է՝ ինչ նպատակ ունի այս երկու գործառույթները տարանջատելը։ Մինչդեռ, ինչպես նշվեց, վարչական դատավարության օրենսգիրքը վճռաբեկ դատարանի այս լիազորությունների կիրառման հետևանքներն ամբողջությամբ նույնացնում
է։ Դրա հետևանքով ստացվում է, որ վճռաբեկ դատարանի նույն պալատի նույն՝ վճռաբեկ բողոքն առանց քննութան թողնելու որոշումը,
կախված այն բանից, թե բողոքը ինչ գործով է բերվել՝ քաղաքացիակա՞ն, թե՞ վարչական, ունենում է տրամագծորեն հակառակ հետևանքներ. մի դեպքում անձը զրկվում է բողոքը կրկին ներկայացնելու հնարավորությունից, մյուս դեպքում՝ կարող է թերությունները շտկել և
կրկին ներկայացնել։
Նման իրավիճակը, մեր կարծիքով, անթույլատրելի է, հակասում է
իրավական որոշակիության սկզբունքին և պետք է շտկվի հնարավորինս արագ։ Միաժամանակ, համոզված ենք, որ այս իրավիճակի լուծումը ոչ թե երկու օրենսգրքերում վճռաբեկ բողոքն առանց քննության
թողնելուն վերաբերող հոդվածները փոփոխելը և միատեսակություն
ապահովելն է, այլ ընդհանրապես այս ինստիտուտից հրաժարվելը։
Այսպես, մեր համոզմամբ՝ վճռաբեկ դատարանի կողմից վճռաբեկ
բողոքը վարույթ չընդունելը կարող է բերել միայն երկու հետևանք. 1. բողոքաբերը հնարավորություն է ունենում որոշակի ժամանակահատվածում վերացնելու բողոքը չընդունելու պատճառները և կրկին ներկայացնելու այն, 2. բողոքաբերը զրկվում է բողոքը կրկին ներկայացնելու հնարավորությունից: Այլ հետևանք վճռաբեկ բողոքը վարույթ չընդունելը բողոքաբերի համար չի կարող առաջացնել: Իսկ նշված հետեվանքները,
ներկա իրավակարգավորումների համաձայն, բողոքաբերի համար առաջանում են առաջին դեպքում՝ վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելիս, երկրորդ
դեպքում՝ վճռաբեկ բողոքը մերժելիս: Դրա հետեվանքով բաց է մնում
վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելիս բողոքաբերի համար առաջացող հետևանքների, ինչպես նաև վճռաբեկ դատարանին ընդհանրապես նման լիազորություն տալու նպատակահարմարության հարցը:
Խոսքն այստեղ մինչև բողոքը վճռաբեկ դատարանի կողմից վարույթ ընդունելը բողոքն առանց քննության թողնելու լիազորության մասին է:
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վարության օրենսգիրքն ընդհանրապես չէ նախատեսում վճռաբեկ դատարանի՝ վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելու գործառույթ,
իսկ վճռաբեկ բողոք օրենքով նախատեսված ժամկետից ուշ ներկայացնելու և այն վերականգնելու մասին միջնորդությունը չներկայացնելու
կամ վճռաբեկ դատարանի կողմից միջնորդությունը մերժելու հիմքը
նախատեսված էր որպես վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու հիմք: Վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու հիմքերի մեջ նախատեսված էին նաև
վճռաբեկ բողոքը այն ներկայացնելու իրավունք չունեցող անձի կողմից
ներկայացնելը, վճռաբեկության կարգով բողոքարկման ոչ ենթակա
դատական ակտը բողոքարկելը և այլն, որոնք ներկայումս նախատեսված են որպես վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելու հիմք: Վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելու հնարավորությունը 1998 թ.
ՔԴՕ-ում նախատեսվեց միայն 2014 թ. հունիսի 10-ի լրացումներով՝
233.1 հոդվածով: Ընդ որում, ՀՀ կառավարությունը այս լրացման անհրաժեշտությունը հիմնավորել է հետևյալ կերպ. «ՀՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքում նախատեսված է միայն բողոքը վերադարձնելու որոշումը, իսկ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով՝
ինչպես բողոքը վերադարձնելու, այնպես էլ առանց քննության թողնելու մասին որոշումը: Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու բովանդակային հիմքերին չհամապատասխանելու հիմքով վերադարձվելու
դեպքում վճռաբեկ դատարանը կայացնում է «վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու մասին որոշում», որը, մեր կարծիքով, նույնպես ճիշտ չէ:
Ուստի անհրաժեշտ է օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով
շտկել այդ թերությունները և միատեսակություն ապահովել տարբեր
դատավարություններում»8:
Անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ վերոնշյալ հիմնավորման մեջ
տեղ գտած այն միտքը, թե ճիշտ չէ, որ վճռաբեկ դատարանը վճռաբեկ
բողոքը վարույթ ընդունելու բովանդակային հիմքերին չհամապատասխանելու հիմքով վերադարձվելու դեպքում կայացնում է «վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու մասին որոշում», վերաբերում է վճռաբեկ դատարանին բողոքը մերժելու լիազորություն տալու անհրաժեշտությանը, ինչը և նախատեսվել է նշված փոփոխությամբ, և օրենսգիրքը լրացվել է նաև «Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելը» վերտառությամբ 233.2 հոդվածով: Այսինքն՝ ստացվում է, որ օրենսդրորեն վճռաբեկ
դատարանի՝ վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելու գործառույթ
նախատեսելու հիմքում դրվել է զուտ քրեական և քաղաքացիական
դատավարություններում միատեսակություն ապահովելու՝ մեզ համար անհասկանալի անհրաժեշտությունը: Ստացվում է մի իրավիճակ,
երբ դատավարություններում միատեսակություն ապահովելու համար
նախատեսվել է վճռաբեկ դատարանի մի գործառույթ, որի հետևանքները հստակ նախատեսված չեն կամ ամբողջությամբ նույնանում են
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վճռաբեկ դատարանի այլ գործառույթների՝ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու,
վարչական դատավարության օրենսգրքով՝ վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու հետևանքներին, ինչն էլ իր հերթին հանգեցնում է իրավական անորոշության և, ինչպես տեսանք, դատական պրակտիկայում
տեղիք է տալիս հակասությունների:
Մյուս կողմից էլ, նախկին՝ մինչև 2014 թ. հունիսի 10-ի փոփոխությունները առկա կարգավորումը, ըստ որի՝ վճռաբեկ բողոքը վերադարձվում էր, երբ այն ներկայացրել էր այն անձը, ով վճռաբեկ բողոք
ներկայացնելու իրավունք չուներ, կամ վճռաբեկ բողոք ներկայացվել
էր օրենքով նախատեսված ժամկետից ուշ, և այն վերականգնելու մասին միջնորդությունը մերժվել էր, կամ բողոքարկվել էր այն դատական
ակտը, որը ենթակա չէր բողոքարկման վճռաբեկության կարգով, ևս
տրամաբանական չէր, քանի որ, ինչպես հայտնի է դատավարագիտության մեջ, հայցը, դիմումը, բողոքը դատարանները վերդարձնում
են, որպեսզի հայցվորը, դիմողը կամ բողոքաբերը ունենան դրանց մեջ
տեղ գտած սխալները շտկելու և դրանք կրկին ներկայացնելու հնարավորություն: Մինչդեռ, երբ վճռաբեկ դատարանն արդեն իսկ մերժել է
վճռաբեկ բողոքարկման ժամկետը հարգելի ճանաչելու վերաբերյալ
բողոքաբերի միջնորդությունը, կամ բողոքարկվել է այն դատական
ակտը, որը ենթակա չէ բողոքարկման, ի՞նչ իմաստ ունի նման դեպքերում կայացնել վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու մասին որոշում:
Հետևաբար՝ այս հիմքերը վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու հիմքերի
ցանկից պետք է հանվեին, բայց դրանք նախատեսել որպես վճռաբեկ
բողոքն առանց քննության թողնելու հիմք, մեր կարծիքով, ևս ճիշտ չէ:
Հետևաբար, մեր համոզմամբ, անհրաժեշտ էր ընդհանրապես
հրաժարվել մինչև վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը վճռաբեկ դատարանին բողոքն առանց քննության թողնելու լիազորություն տալու
գաղափարից, իսկ վերոնշյալ հիմքերը, ըստ որոնց՝ վճռաբեկ բողոքը
ներկայացրել է այն անձը, ով վճռաբեկ բողոք ներկայացնելու իրավունք չունի, բողոքարկվել է այն դատական ակտը, որը ենթակա չէ բողոքարկման վճռաբեկության կարգով, կամ վճռաբեկ բողոք ներկայացվել է օրենքով նախատեսված ժամկետից ուշ, և այն վերականգնելու
մասին միջնորդությունը մերժվել է, պետք է նախատեսվեին որպես
վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու հիմք:
Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ վերջին դեպքում խոսքը
միայն վճռաբեկ բողոքը օրենքով նախատեսված ժամկետից ուշ ներկայացնելու և այն վերականգնելու վերաբերյալ միջնորդությունը վճռաբեկ
դատարանի կողմից մերժելու մասին է, այնինչ վճռաբեկ բողոքն օրենքով նախատեսված ժամկետից ուշ բերելը և այն վերականգնելու մասին միջնորդություն չներկայացնելը, ինչպես իրավացիորեն նախատեսվել են քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով, վարչա90

կան դատավարության օրենսգրքով էլ պետք է նախատեսվեն որպես
վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու հիմք:
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության գործող օրենսգրքում որպես բողոքն առանց քննության թողնելու հիմք նախատեսված վճռաբեկ
բողոք ներկայացրած անձի կողմից վճռաբեկ բողոքը հետ վերցնելու
մասին դիմում ներկայացնելը մինչև վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին որոշման կայացումը ևս, մեր կարծիքով, բողոքը վերադարձնելու տիպական հիմք է, և պետք է նախատեսվի վճռաբեկ բողոքը
վերադարձնելու հիմքերի շարքում, մինչդեռ վճռաբեկ բողոքն առանց
քննության թողնելու ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
396 հոդվածով նախատեսված մնացած բոլոր հիմքերը պետք է նախատեսվեն որպես վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու հիմք:
Արդյունքում, և որ ամենակարևորն է, մինչև վճռաբեկ բողոքը վարույթ
ընդունելը այն առանց քննության թողնելու վճռաբեկ դատարանի լիազորությունը օրենսդրական կարգավորումներից պետք է հանել: Ամբողջությամբ նույն կարգավորումը պետք է նախատեսել նաև ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում:
Բանալի բառեր - վճռաբեկ բողոք, վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելը,
վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելը, վճռաբեկ բողոքի ընունումը մերժելը, բողոքը բերել,
օրենքով սահմանված ժամկետների խախտմամբ

ПАВЕЛ ТАДЕВОСЯН – Проблемы реализации полномочий Кассационного суда РА в гражданском и административном судопроизводстве при подаче жалобы с нарушением требований закона. – В статье рассмотрены функции Кассационного суда РА, применяемые при подаче кассационной жалобы, которая не соответствует требованиям закона. Утверждается, что из трёх функций,
закрепленных в Гражданско-процессуальном и Административно-процессуальном кодексах Армении, наиболее проблематично оставление кассационной жалобы без рассмотрения. Отказ принять жалобу к производству влечёт за собой два
последствия: 1. податель жалобы может устранить причины отказа и принести её
повторно; 2. податель жалобы лишается возможности предъявить её повторно.
Указанные последствия согласно существующему регулированию возникают, вопервых, при возврате кассационной жалобы, во-вторых, при её отклонении. В
результате открытым остается вопрос последствий, возникающих для подателя
жалобы, а также вопрос о целесообразности передачи Кассационному суду таких
полномочий. В статье предложено отказаться от их предоставления и исключитъ
подобное регулирование из Гражданско-процессуального и Административнопроцессуального кодексов РА.
Ключевые слова: кассационная жалоба, оставить кассационную жалобу без рассмотрения, отклонение кассационной жалобы, предосатавление жалобы с нарушение
процессуальных сроков, установленных законом

PAVEL TADEVOSYAN – The Issues of Exercising the Powers of the Court of
Cassation in Civil and Administrative Proceedings in Case of Filing a Cassaton
Complaint with Violations of the Requirements of the Law. – The article discusses the
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functions of RA Court of Cassation which are applied when the cassation complaint
submitted does not comply with the requirements of the law. In the article the Author
finds that among the three types of decisions enshrined in the Codes of Civil Procedure
and Administrative Procedure the function of leaving the cassation appeal without examination is the most problematic one. Speaking about the legal consequences of the
decision of the Cassation Court to leave the cassation appeal without examination, the
author notes that these consequences are completely different in the Civil Procedure and
Administrative Procedure Codes, in particular, under the Administrative Procedure
Code, the person has the right re-submit the cassation appeal after eliminating the reasons for leaving the appeal without the examination while under the Civil Procedure
Code there is no such right, which creates legal confusion as both decisions are made by
the same Civil and Administrative Chamber of the Cassation Court. Author concludes
that there should be only two consequences if the Cassation Court does not admit the
cassation aplleal into proceedings: 1) the appellant has an opportunity to eliminate the
reasons for not admitting the appeal into proceedings and to lodge it again; and 2) the
appellant is deprived of any opportunity to lodge the appeal again. In addition, in case
of the aforementioned consequences, under current legal regulations, the frst one is
caused when returning the cassation appeal and the second one when rejecting the cassation appeal. As a result of this, the question of the consequences for the appellant when
leaving the appeal without examination is being left unanswered as well as the reasonability and expediency of this function vested with the Cassation Court. Thus the Author auggests to exclude the power of the Cassation Court to leave the cassation appeal
without examination before admitting it into proceedings, and to remove this regulation
from the RA Civil Procedure and Admninistartive Procedure Codes. Two of the
grounds for leaving a cassation appeal without examination, must be foreseen as
grounds for returning the cassation appeal, and the other grounds as a ground for rejecting the cassation appeal.
Key words: Cassation appeal, leaving cassation appeal without examination, returning
cassation appeal, denial of cassation appeal, appeal in violation of statutory time limits
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